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Abstract 
This study concerns the creation of a meeting point regarded students of Copenhagen, 

Denmark. The meeting point is located in an old locomotive workshop building in the area of 

“Jernbanebyen”, which is an upcoming district in Copenhagen. The creation of the meeting 

point is based on an economic aspect regarding the pressure of students. The main focus in 

the study, is to produce a design proposal, with basepoint in various methods and theories. 

The right to the city, involving Henri Lefevbre and David Harvey, is used to justify the 

students right to the city. Coworking space and biophilia both contributes to the design of the 

meeting point. The methods viewed are Alan R. Hevners Three Cycle View, used as the basis 

of the design process, Colour Cognitive Mapping and Storyboard, used as tools to concretize 

the problem area and as visualization tools. A Design Rationale describes the process and 

thoughts from start to finish. Interviews with 10 students investigates the wishes and needs 

for a new meeting point. The study concludes on the importance of the meeting point and 

presents the final design proposal of the designated meeting point. 
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1. Indledning  
København er en attraktiv by, og i 2019 blev den kåret som verdens 7. dyreste by på linje 

med New York og Seoul (The Economist Intelligence Unit, 2019b). Oveni det er København 

blev kåret som den 9. bedste by at leve i af rapporten The Global Liveability Index 2019 (The 

Economist Intelligence Unit, 2019a).  

Københavns popularitet har dog den konsekvens, at det gør det både svært at finde en bolig 

og resulterer i en høj husleje. København er blevet en stor studieby, og der flyttede alene i 

august 2020 4000 nye studerende til byen. Det er 23% af de samlede antal studerende, der 

flytter ved studiestart (Engmann, 2020). De fleste studerende er på SU, og som udeboende 

betyder det i 2020 en indkomst på 6.243 kr. før skat (SU, u.å.). I 2019 lå den gennemsnitlige 

månedlige husleje på 11.225 kr. for en toværelses lejlighed i København, hvilket er en 

stigning på 31% over 5 år (Sommer et al., 2019). Det vil være 5.612,5 kr. pr. person, hvis 

man forestiller sig, at to personer deler en sådan toværelses lejlighed. Det er godt og vel en 

hel måneds SU, der bruges på husleje. Mange studerende er derfor nødsaget til at have 

studiejob, fordi husleje og andre faste udgifter kan være for høje til, at SU kan dække det 

(bilag 1). Dog kan studiejobbet være årsag til stress og tage fokus fra studiet (Meyer, 2018).  

Alle disse studerende skal, udover at finde et sted at bo, også have gode studie- og sociale 

muligheder. Der er i København mange forskellige muligheder for dette i form af 

uddannelsesinstitutionerne, Studenterhuset, biblioteker, caféer og andre samlingspunkter. 

Uddannelsesstederne har faciliteter, hvor man kan sidde og studere, og giver ofte døgnadgang 

til disse. Bl.a. Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek har læsesale, både åbne 

og lukkede, som man kan benytte sig af (Københavns Universitet, u.å.). På campusserne 

findes faciliteter i form af grupperum, der kan bookes, samt andre åbne studiesteder. 

På bibliotekerne fås en følelse af at skulle være pligtopfyldende og stille, og her er det 

studielivet der trumfer. Det er derfor ikke et sted der bruges til at mødes med vennerne (bilag 

1). 

Studenterhuset er et samlingssted for studerende i byen, og studerende på Københavns 

Universitet er automatisk medlem og får rabatter. Studerende andetsteds fra, kan betale for at 

være medlem (Studenterhuset, u.å.)1. Der findes både et cafeområde i stuen, der bruges til det 

sociale og fest, og på første sal befinder sig et mere studierelateret miljø med mellemstore 

 
1 https://studenterhuset.com/om-studenterhuset/ Tilgået d. 18-12-2020  

https://studenterhuset.com/om-studenterhuset/
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lokaler, der kan lånes  (Studenterhuset, u.å.)2. Her koster en lille kop kogende vand og et 

tebrev 17 kr., hvis man ikke er medlem3. Det er en billigere pris end på mange cafeer, men 

bruger man Studenterhuset regelmæssigt, kan det hurtigt blive dyrt. I vores optik mangler 

deres udendørsrum mere natur og bedre opdeling af studie- og sociale mødesteder. 

Det er vigtigt for unge at være en del af socialt samvær, og det kan være svært for de unge at 

skulle sige nej i sociale sammenhænge grundet økonomien. En undersøgelse viser, at 40% af 

de unge kommer til at bruge flere penge end planlagt, når de er ude sammen med venner 

(Finans Danmark, 2019). Samtidig viser undersøgelsen også, at der er sammenhæng mellem 

dårlig økonomi og trivsel (Forbrugerrådet Tænk & TrygFonden, 2018). Et andet alternativ er 

cafeer, som studerende også benytter som studiested (bilag 1). Med en økonomi der i forvejen 

kan være presset, og cafeernes krav om køb af mad eller drikke for at opholde sig der, kan det 

blive en dyr fornøjelse.  

Der mangler er et sted, hvor studerende kan tage hen og fordybe sig i studierne eller hygge 

sig med vennerne uden, at det kræver en masse penge op af lommen. Motivationen for at 

arbejder videre med dette bunder da også i, at vi selv er studerende, og føler en mangel på et 

sådant sted, der samler elementer fra biblioteker, uddannelsessteder samt cafeer med en god 

og inspirerende atmosfære. 

Ideen med projektet har været at skabe et mødested med indendørs- og udendørsrum, der 

appellerer til studerende, som en supplering til de allerede eksisterende muligheder i 

København. Mødestedet skal kunne rumme både det rolige studierum og det sociale 

fællessted. De studerende skal kunne komme og finde ro og fred, til at kunne fordybe sig i sit 

arbejde uden at blive forstyrret. Derudover skal mødestedet også kunne fungere, som et sted 

man tager hen for at mødes og være social. Et vigtigt element er, at det skal været billigt, så 

mødestedet ikke presser de studerendes økonomi yderligere. 

I opstarten af projektet havde vi flere ideer på banen ift., hvor dette mødested kunne placeres 

og blive en realitet. Her var den nye bydel Jernbanebyen, primært ejet af DSB 

Ejendomsudvikling, i København en af disse. Til et møde med chefprojektudvikler Hans 

Christian Melgaard blev vi præsenteret for visionerne for Jernbanebyen og bygningen 

Lokomotivværkstedet. Efter mødet fik vi mulighed for at komme ind og se bygningen, samt 

 
2 https://studenterhuset.com/om-studenterhuset/rooms/ Tilgået d. 18-12-2020 
3 Eget besøg i Studenterhuset. 

https://studenterhuset.com/om-studenterhuset/rooms/
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det tilhørende grønne område. Efter dette blev vi hurtigt enige om, at det var her, vi så en 

gylden mulighed for mødestedet og sammenhæng med vores visioner. 

Jernbanebyen er et område, som stadig er i sit udviklingsstadie, hvilket er en 

motivationsfaktor for os. Vi kan indsende vores arbejde til Jernbanebyen, og har dermed 

chance for at være med til at præge udviklingen af Lokomotivværkstedet. Tanken om at 

kunne gøre en forskel, og have en mulighed for indflydelse på udviklingen af det nye 

byområde, er motiverende og drivende. Dette har gjort projektet særligt virkelighedsnært.  

1.1 Problemformulering 

For at opsummere skal det mødested, vi ønsker at designe, kunne binde studie- og socialt liv 

sammen i en god atmosfære. Mødestedet skal ikke medvirke til den i forvejen pressede 

økonomi, der er en del af mange studerendes hverdag. Derfor lyder vores 

problemformulering således: 

Hvordan kan der skabes et nyt rekreativt mødested, som appellerer til de studerendes 

efterspørgsler, og hvordan kan Jernbanebyen danne rammerne for dette?  

For at strukturere arbejdet og skabe overblik over rapporten har vi formuleret disse 

arbejdsspørgsmål, der hver især skal arbejde mod og supplere til en besvarelse af 

problemformuleringen. 

1. Har de studerende ret til et byrum og i hvilken grad?  

a. Her benyttes teori om retten til byen med inddragelse af Henri Levfebre og David 

Harvey, til retfærdiggørelse af mødestedet, samt diskussion af de studerendes ret 

til København.  

2. Hvordan kan lignede cases bruges som inspirationskilder?  

a. Her foreligger en præsentation af tre cases: Tunnelfabrikken, Station F og INSP!. 

Med præsentation af de elementer der hentes inspiration fra, samt hvordan disse 

inddrages i designet. 

3. Hvordan kan naturlige elementer påvirke oplevelsen af et rum?  

a. Her bruges teorien biophilia, som grundlag for brugen af biophilic designteori om 

naturlige designelementer og designvalg. 

4. Hvilke ønsker har de studerende i København til sociale og studierelaterede 

mødesteder, og er økonomi influerende på disse?  
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a. De studerendes behov og ønsker undersøges ved udførelse af interviews med 10 

studerende, som har tilknytning til København. 

5. Hvordan kan de studerendes ønsker imødegås gennem design af Jernbanebyens 

Lokomotivværksted, både indendørs og udendørs?  

a. Her benyttes et procesorienteret designrationale, som beskriver hvordan designet 

er blevet til med udgangspunkt i interviews med studerende, Hevners trecyklus, 

coworking space samt biophilic design. 

 

1.2 Semesterbinding 

For at belyse vores problemstilling og udforme vores designforslag, vil vi forankre i 

dimensionerne Design og Konstruktion, og Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

1.2.1 Design og konstruktion  

Vores hovedfokus med dette projekt er helt konkret at designe et mødested, hvor det er rart at 

opholde sig, og som appellerer til socialt og studiesamvær blandt studerende. Derfor tager vi 

udgangspunkt i metoder og fremgangsmåder fra Design og Konstruktion, der netop har fokus 

på tilblivelsen af design. 

I starten af designprocessen inddrages metoderne Colour Cognitive Mapping og Storyboard. 

Begge metoder vil vi benytte til at udforme og udvikle idégrundlaget til det endelige 

designforslag. Derudover vil vi gøre brug af Hevners tre-cyklus model gennem hele 

processen, for at opnå en bred forståelse for designets funktion, brugbarhed og integration i 

området. Som del heraf vil vi inddrage vores målgruppe gennem semi-strukturerede 

interviews. På den måde vil vi sikre, at vores mødested dækker de rigtige behov og er 

appellerende, da dette er essentielt for designet. Ved at bruge disse i sammenhæng med 

Hevners model, bliver vi klogere på designforslaget, undervejs gennem designprocessen. Vi 

vil på den måde have et godt grundlag for udarbejdelsen af det procesorienterede 

designrationale, der har udledt det endelige designforslag. 

1.2.2 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Udover at have fokus på tilblivelsen af designforslaget, vil vi også have fokus på rummets 

menneskelige påvirkning. Derfor inddrager vi også Subjektivitet, Teknologi og Samfund, der 

undersøger samspillet mellem mennesker og teknologi. 

For at undersøge vores designs menneskelige påvirkning, vil vi derfor igen benytte de 

føromtalte interviews. Her vil vi dog have mere fokus på rummets oplevelse i stedet for på 
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dets egentlige designforslag. Interviewene vil altså være med afsæt i de participatoriske 

tilgange, og vi benytter den semi-strukturerede interviewform til interview af studerende. På 

den måde er der både mulighed for, at de interviewede kan give dybdegående, kvalitative 

svar, samt konkrete, kvantitative svar. Vi får altså både menneskelig indsigt, samt data der 

skaber overblik. Vi vil her have stor fokus på, hvordan spørgsmålene er udformet, så de er let 

forståelige, ikke er ledende, samt være kritiske overfor interviewernes svar generelt.  

Desuden benytter vi både åbne og strukturerede interviews i forbindelse med møde i 

Jernbanebyen og INSP!. Herudover vil vi benytte teorien retten til byen, for at få en forståelse 

af den kapitalistiske udvikling, der er sket i byen. Herigennem får vi på den måde en 

forståelse for behovet, samt retten til vores designforslag.  

1.3 Afgrænsning  

Vi har gennem projektprocessen måtte afgrænse os fra delelementer af denne problematik, da 

tiden er en begrænset ressource og der er et begrænset omfangskravet på rapporten. Derfor 

har vi måtte tage nogle bevidste valg: afgrænsning målgruppen, det økonomiske aspekt samt 

tanker om, om stedet skal være en midlertidig eller permanent løsning. Afsnittet præsenterer 

de tanker vi har gjort os, valg vi har taget, og dermed hvad vi har afgrænset os fra. 

1.3.1 Målgrupper 

Den primære målrumme til mødestedet er studerende. Dermed ikke sagt, at vi ikke ønsker at 

gøre det til et alsidigt sted, hvor alle målgrupper er velkomne. Vi ønsker at være meget 

bevidste om, hvordan rummet invitere andre målgrupper end studerende. Vi bruger kun en 

mindre procentdel af Lokomotivværksstedet, hvor fokus er på studerende. Naturligt vil 

området tiltrække andre målgrupper, som vil påvirke brugen af mødestedet, men dette har vi 

ikke inddraget i vores designforslag.  

1.3.2 Økonomisk aspekt    

1.3.2.2 Københavns kommune 

Vi har forsøgt at kontakte Københavns Kommune med forhåbning om, at vi kunne indgå i en 

dialog om muligt samarbejde. Vores mål med dette var finde ud af, om kommunen ville have 

en interesse i at støtte mødestedet økonomisk, og hvilke krav der var nødvendige at opfylde. 

Dette er ikke lykkedes os, da kommunen ikke har haft tid til at besvare vores mail. 

1.3.2.1 Frivillige 

Drømmescenariet er, at Lokomotivværksstedet er drevet af frivillige. Vi er blevet meget 

inspirerede af INSP!, som er en forening, der primært er drevet af frivillige, 8 deltidsansatte 
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og 2 fastansatte. Vi ville have haft mere fokus på frivillighed, men Københavns Kommune 

ikke har vendt tilbage på vores henvendelse, og derfor afgrænser vi os fra dette.  

1.3.3 Permanent løsning 

Vi ønsker at lave et permanent mødested for de studerende, og ikke et midlertidigt mødested. 

Vi ønsker ikke en tidsbegrænsning på det mødested, vi gerne vil skabe, da de forventede 

ressourcerne er relativt omfattende. Derudover vil det også give mening, at mødestedet skal 

være permanent i forhold til DSB's fremtidsvisioner med Lokomotivværkstedet, og hvad der 

skal ske der (Jernbanebyen.dk, u.å.)4. 

1.4 Corona 

2020 har været et år præget af den verdensomspændende Corona-pandemi. Coronavirus 

smitter ved kontakt eller ved dråbesmitte forårsaget af host, nys eller råb, og kan smitte 

selvom man ikke har symptomer (Sundhedsstyrelsen, 2020)5. Derfor er der taget mange 

forholdsregler og lavet mange restriktioner, især i forhold til hygiejne og socialt samvær. 

Restriktionerne for socialt samvær indbefatter bl.a., at den enkelte person skal se færre 

personer, de samme personer og helst i kort tid ad gangen, og generelt holde afstand til andre 

(Sundhedsstyrelsen, 2020)6. Derfor har de studerendes liv ændret sig markant, da man herved 

ikke kan ses med ligeså mange som man plejer. Dette vil derfor også have en indvirken på, 

den måde de studerer. Vi har valgt så vidt muligt at se bort fra denne pandemi, og har især i 

vores interviews gjort det klart, at vi er interesserede i de studerendes vaner både før og under 

Corona.  

I denne rapport er vi altså opmærksomme på de forhold, og de konsekvenser virussen har 

medført, men har så vidt muligt set bort fra den. Vi vil benytte begrebet Corona, Corona-

epidemi eller Corona-pandemi, når virussen omtales. 

 

 

  

 
4 https://jernbanebyen.dk/artikel/grundejernes-vision-jernbanebyen Tilgået d. 27-11-2020 
5 https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus/Saadan-smitter-ny-coronavirus Tilgået d. 20-12-

2020 
6 https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Samvaer-og-sociale-sammenhaenge Tilgået d. 20-12-2020 

https://jernbanebyen.dk/artikel/grundejernes-vision-jernbanebyen
https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus/Saadan-smitter-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Samvaer-og-sociale-sammenhaenge
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2. Præsentation af Jernbanebyen 

I dette afsnit præsenteres området som udgør Jernbanebyen, samt dets historie, aktører og 

udvikling. Denne præsentation skal skabe et godt grundlag og give en fornemmelse af 

området, der arbejdes med. I udviklingen af Jernbanebyen ønskes bevaring af kulturen og 

historien, og dette vil også være i fokus i vores design. En præsentation af 

Lokomotivværkstedet gives, som er bygningen, der skal danne rammer for vores 

designforslag. 

Jernbanebyen er en bydel i Københavns Kommune (se billede X), som udgør et areal på ca. 

555.000 m2 (Jernbanebyen.dk, u.å.)7 svarende til ca. 77 fodboldbaner. Bydelen er placeret 

mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, og grænser op til Vesterbro, Sydhavnen, 

Fisketorvet med Dybbølsbro samt Carlsberg st. 

 

Billede 1 – oversigt over Jernbanebyen (Jernbanebyen.dk, u.å.)8 

 
7 https://jernbanebyen.dk/artikel/fakta-om-jernbanebyen Tilgået 05-12-2020: 
8 https://jernbanebyen.dk/artikel/kort-over 

jernbanebyen?fbclid=IwAR1AyPPhi2yiNl7uYjggqJRJE0HQIM4EpQtqSI_j0DwG2JIvpXbKy5IsinY Tilgået d. 

22-10-2020. 

https://jernbanebyen.dk/artikel/fakta-om-jernbanebyen
https://jernbanebyen.dk/artikel/kort-over%20jernbanebyen?fbclid=IwAR1AyPPhi2yiNl7uYjggqJRJE0HQIM4EpQtqSI_j0DwG2JIvpXbKy5IsinY
https://jernbanebyen.dk/artikel/kort-over%20jernbanebyen?fbclid=IwAR1AyPPhi2yiNl7uYjggqJRJE0HQIM4EpQtqSI_j0DwG2JIvpXbKy5IsinY
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2.1 Områdets historie 

Det område, der i dag udgør Jernbanebyen, var frem til 1895 blot havbund. Herfra og frem 

påbegyndtes opfyldningen af området, hvor planen var, at der her skulle anlægges en ny 

godsbanegård samt jernbaneværksted. I 1901 åbnede De Danske Statsbaner (DSB) den nye 

godsbanegård samt remiseanlæg, og i 1909 åbnede det nye centralværksted placeret ved Otto 

Busses Vej (Jernbanebyen.dk, u.å.)9. Jernbanen var i stor udvikling, og der var derfor et 

behov for et større værkstedsområde, hvor man kunne varetage de tilmed voksende 

arbejdsopgaver (Københavns Museum, u.å.). Mange af bygningerne er tegnet af H.E.C 

Wenck, DSB’s daværende chefarkitekt, der også har stået bag Københavns Hovedbanegård 

(Københavns Museum, u.å.). 

Arealet omkring Centralværkstedet blev benyttet som kolonihaver for DSB’s personale. Det 

havde stor betydning for jernbanefamilierne under besættelsen, da de her havde mulighed for 

at kunne dyrke grøntsager (Jernbanebyen.dk, u.å.)10. Da der skete et skift fra damplokomotiv 

til diesellokomotiv, opstod der et behov for nye remiser, og i 1958 stod første del færdig 

(Jernbanebyen.dk, u.å.)11. I 1964 så kolonihaveområdet sin ende, da der her etableredes et nyt 

toldpakhus samt værksted og garager til lastbiler, og de overskydende arealer blev lejet ud til 

andre virksomheder (Jernbanebyen.dk, u.å.)12. Arealer hvor den tidligere Kombiterminal 

havde befundet sig blev i 2008 overdraget til Metroselskabets klargøringscenter for 

Cityringen, også blot kaldet CMC (Jernbanebyen.dk, u.å.)13. 

2.2 Aktører på området 

Områdets hovedaktører består af DSB og Freja Ejendomme, som hver især har et areal på 

henholdsvis 287.000 m2 og 78.000 m2. Derudover befinder Metroselskabets klargøringscenter 

sig midt i området, og Banedanmark ejer en del af udviklingsområdets nordlige del, og 

tilsammen optager de 178.000 m2 af arealet. Det resterende areal i området udgøres af Den 

Gule By samt Københavns Kommune og Hofor (Jernbanebyen.dk, u.å.; Melgaard, 2020a)14 

 
9 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 05-12-2020 
10 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 05-12-2020 
11 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 05-12-2020 
12 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 15-12-2020 
13 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 15-12-2020 
14 https://jernbanebyen.dk/artikel/fakta-om-jernbanebyen Tilgået 05-12-2020 

https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/fakta-om-jernbanebyen
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Tabel 1- Viser fordelingen af Jernbanebyens grundareal i både m2 samt procent (Melgaard, 2020a). 

2.2.1 Freja Ejendomme A/S  

Freja Ejendomme A/S er et aktieselskab ejet af den danske stat. De erhverver og videresælger 

ejendomme fra staten og regionerne. Disse kan eksempelvis være fyrtårne, sygehuse, 

fængsler, kaserner fredede bygninger og større arealer, der skal udvikles 

(Frejaejendomme.dk, u.å.) Freja Ejendomme beskriver selv, at de har ”fokus på at skabe 

grundlag for ny anvendelse”. (Frejaejendomme.dk, u.å.) 

2.2.2 DSB Ejendomsudvikling A/S  

I 1999 blev DSB ved lov ændret fra at være en statsvirksomhed til at være en selvstændig 

offentlig virksomhed, og siden da har DSB solgt ejendomme, der ikke længere bliver 

benyttet. I 2008 begyndte DSB at udskille ejendomme til datterselskabet DSB 

Ejendomsudvikling A/S. Den 1. maj 2019 trådte den nye lov i kraft, der har gjort det muligt 

for DSB ikke længere kun at kunne sælge sine ejendomme, men nu også kan stå for udvikling 

af dets ejendomme gennem DSB Ejendomsudvikling A/S (Transport- Bygnings- og 

Boligministeriet, 2019). 

”Lovforslaget giver således DSB mulighed for, at DSB kan forestå udvikling af 

DSB’s ejendomme gennem sit datterselskab, DSB Ejendomsudvikling A/S. DSB 

Ejendomsudvikling A/S får mulighed for i partnerskaber med en eller flere 

private investorer at etablere sig i projekter, der har til formål at opføre 

byggeri, som efterfølgende enten udlejes eller sælges. Det er DSB’s forventning, 

at den samlede avance vedr. ejendomme dermed vil kunne øges.” (Transport- 

Bygnings- og Boligministeriet, 2019, s. 2)  
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Ifølge chefprojektudvikler Hans Christian Melgaard har DSB længe ønsket dette, da man 

forventer at kunne tjene flere penge på at være med til at udvikle sine ejendomme end blot at 

sælge dem. 

2.3 Udviklingen af Jernbanebyen 

I takt med at DSB rykker deres værksteder til Næstved, begyndte man i 2009 at udleje 

bygningerne på Centralværkstedet til iværksættere, kontorfælleskaber og kreative ildsjæle 

(Jernbanebyen.dk, u.å.; Københavns Museum, u.å.)15. I 2018 rykkede Oehlenschlægersgade 

Skole ind i midlertidige pavilloner i det nordvestlige hjørne af Jernbanebyen, da skolen på 

Vesterbro renoveres. Dette forventes at tage 2,5-3 år (Jernbanebyen.dk, u.å.)16. 

I dag står tilbage et industrielt område med en masse historie og velbevarede 

værkstedsbygninger. DSB er stadig i gang med at rykke deres funktioner ud af området, og 

vil være i gang med dette frem mod 2025 (Københavns Museum, u.å.). Siden september 2020 

har CPH-village eksisteret på området, bestående af midlertidige klimavenlige studieboliger 

(Jernbanebyen.dk, u.å.)17. Ifølge Hans Christian Melgaard vil der blive opført endnu flere af 

disse midlertidige studieboliger i området nær Lokomotivværkstedet. 

Efter at DSB ved lov har fået mulighed for at tage del i ejendomsudvikling, har det sat gang i 

udviklingen af Jernbanebyen. Flere navne til bydelen har været på banen såsom Vester 

Remisepark og Lille Vesterbro (Københavns Museum, u.å.) samt Godsbaneterrænet, som 

bydelen kaldes i Københavns Kommuneplan 2019 (Københavns Kommune, 2020). Den 29. 

maj 2019 offentliggjorde DSB Ejendomme og Freja Ejendomme at bydelens navn er 

Jernbanebyen og den 27. februar 2020 blev Københavns Kommuneplan 2019 vedtaget, med 

Jernbanebyen som en del af denne (Jernbanebyen.dk, u.å.)18. De to grundejeres visioner 

indebærer bl.a. at bygge videre på bydelens kultur, historie og bevare en del af bygningerne. 

Der skal bygges boliger til flere målgrupper. Der ønskes grønne områder gerne med plads til 

aktivitet, have fokus på bæredygtige og klimavenlige løsninger, evt. skabe et bilfrit område. 

Så ønskes der også at samarbejde med lokale, ildsjæle og investorer (Jernbanebyen.dk, 

u.å.)19. Dette skal være med til at skabe liv i den nye bydel, og her er Lokomotivværkstedet et 

eksempel på, hvor og hvordan dette kan gøres.  

 
15 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 05-12-2020 
16 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 05-12-2020 
17 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 05-12-2020 
18 https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje Tilgået 05-12-2020 
19 https://jernbanebyen.dk/artikel/grundejernes-vision-jernbanebyen Tilgået 05-12-2020 

https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/historisk-tidslinje
https://jernbanebyen.dk/artikel/grundejernes-vision-jernbanebyen
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Der er igangsat en arkitektkonkurrence, der løber frem til februar 2021, og DSB 

Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme har udvalgt 5 tværfaglige teams, der deltager. Her 

skal de 5 teams hver især udarbejde deres helhedsplan for udviklingen af Jernbanebyen. Der 

vil ikke blive kåret en vinder, men i stedet ønsker Jernbanebyen at udvælge de bedste ideer 

og sammensætte deres egen helhedsplan ud fra disse forslag (Melgaard, 2020b, 2020a). Den 

sydøstlige del af området vil efter forventning begynde dets udvikling i 2021-2022, hvorimod 

det nordvestlige områdes udvikling forventes at gå i gang fra år 2025, da DSB skal være 

rykket ud af området (Københavns Museum, u.å.). 

2.4 Lokomotivværkstedet  

En af de bygninger der stadig findes i Jernbanebyen, er det så kaldte Lokomotivværksted. 

Bygning har et grundareal på 9.675 m², og er blevet bedømt til at være en bevaringsværdig 

bygning bl.a. grundet de lange facader med høje, buede vinduer (PLH, 2019). Bygningen har 

røde mursten, og har indvendigt et stort rum med et råt udtryk, der stadig viser tydelige spor 

af bygningens historie som værksted, se billede 2 og 3.  

Et stort, grønt område ligger i forlængelse af Lokomotivværkstedet, og da det er tæt på 2 ha 

grønt område, så er det DSB Ejendomsudviklings plan at beholde dette område, da dette er 

nogle af kommunens krav om sammenhængende grønt areal (Melgaard, 2020a). I 

Kommuneplanen 2019 nævnes området også som potentielt grønt område (Københavns 

Kommune, 2020). I det grønne område befinder der sig mange træer, der er vurderet til at 

være bevaringsværdige, se billede 4 (Architects Gottlieb Paludan & Rambøll, 2018). Lige nu 

bruges bygning som eventlokale (PLH, 2019). Tanken med Lokomotivværkstedet er, at det i 

fremtiden skal danne rammer for værksteder, madboder og andre kreative rum m.m. 

(Melgaard, 2020a). 

Det er i denne bygning, vi ser vores mødested har mulighed for at blive til. Vi ser at 

mødestedet kan spille sammen med de visioner, der er lagt for Lokomotivværkstedet. Det 

grønne område spiller sammen med vores ønske om at skabe både et indendørs og udendørs 

mødested. Vi ser desuden en god sammenhæng med de nye CPH-village studieboliger, der 

måske skal placeres ved Lokomotivværkstedet, og vores mødested, der vil have fokus på 

studerende.   

 
 



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 15 af 78 
 

 

Billede 1- Lokomotivværkstedet indendørs. 

Billede 2 – Lokomotivværkstedet indendørs.  

 

 

Billede 3 - Et billede af de fredede træers placering i det grønne område i forlængelse af Lokomotivværkstedet 

(Esri, u.å.) 
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3. Teori 

I dette teoriafsnit vil der blive gennemgået tre forskellige teorier, der sammen skal være med 

til at augmentere for projektets relevans, funktion og designforslag. Den første er teorien om 

retten til byen, der omtaler den kapitalistiske byudvikling, hverdagslivet, retten til byen, samt 

retten til at ændre byen. Teorien bruges til at diskutere og retfærdiggøre designforslaget, og 

de studerendes ret til et mødested i byen. Den anden teori er coworking space, som benyttes 

fordi vi gerne vil arbejde med, hvordan det påvirker mennesker at arbejde i rum der deles 

med andre. Begrebet bruges til at undersøge, hvordan denne måde at arbejde på kan være 

inspirerende. Den tredje teori er biophilia, som tager udgangspunkt i, at mennesker er 

tiltrukket af liv. Her bruges den til at begrunde det stigende fokus på klimavenligt design, og 

inddragelse af liv i form af grønt og natur. 

3.1 Retten til byen 

Begrebet retten til byen kommer fra essayet Ledroit à la ville (Retten til byen) skrevet af 

Henri Lefebvres, og danner udgangspunkt for debatten (Larsen & Lund Hansen, 2012). 

Lefebvre var fransk filosof og sociolog, og han fandt inspiration hos Karl Marx. Han var bl.a. 

kendt for sin kritik af hverdagslivet samt sine studier af urbanisering, rum og stat  

(Goonewardena et al., 2008). Lefevbre forklarer, at analyse af hverdagslivet hænger sammen 

med forbindelserne mellem forbrug, urbanisering og statens magt (Butler, 2012). Han taler 

om, at producere rum med et socialt fokus og transformere det fysiske miljø, samt tilpasse det 

til hverdagslivet. Desuden nævner Lefevbre materiel praksis, og dette ikke kun gøres ved at 

bygge broer og vægge, men at det også gøres ved valg af investeringer. Det kan både 

ekskludere områder, men også gøre andre mere centrale. Nogle valg vil give mening og være 

til gavn for en gruppe, mens det for en anden gruppe kan være mindre gavnlig og 

ekskluderende (Goonewardena et al., 2008). 

En anden forsker, som har bidraget til debatten, er geografen David Harvey. Han har lagt 

grunden for en historisk-geografisk materialisme og har i denne forbindelse arbejdet med 

social retfærdighed. Også Karl Marx har her haft betydning for Harvey (Larsen & Lund 

Hansen, 2012). Retten til byen handler ifølge Harvey ikke kun om adgang til det i forvejen 

eksisterende, men også retten til at ændre byen. Men at denne ret er blevet en snæver og 

individuel ret tilhørende en lille økonomisk og politisk gruppe. En tendens som Harvey 

kalder akkumulation gennem berøvelse, når fælles goder overføres til privat ejendom gennem 

privatiseringen (Larsen & Lund Hansen, 2012). 
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Harvey har fokus på den økonomiske struktur og dermed det kapitalistiske system. Han 

bruger fænomenet kreativ destruktion omkring ødelæggelsen af værdier, til fordel for at tjene 

flere penge. I den kapitalistiske byudvikling skal der hele tiden balanceres mellem at bevare 

værdien af tidligere investeringer eller at ødelægge disse, der åbner op for nye muligheder for 

større indtjening. Denne byudvikling skaber en ulig by, da byen i sine opgangstider modtager 

overskydende kapital og dermed har værdi. Denne værdi bliver derefter forringet i kriser, 

som baner vejen for nye investeringer. Ifølge Harvey findes en oprigtig humaniserende 

urbanisering ikke endnu, hvor der i stedet for at bygge by baseret på udnyttelse, bygges der så 

det passer til alle de mennesker, som lever i byen (Larsen & Lund Hansen, 2012). 

Larsen og Lund Hansen bringer udviklingen af Vesterbro på banen og tager i den forbindelse 

begrebet herskabeliggørelse i brug. Herskabeliggørelse handler om når en lavere 

socioøkonomisk gruppe presses ud af et område af en højere socioøkonomisk gruppe, og 

begrebet kommer af Ruth Glass gentrification (Larsen & Lund Hansen, 2012). 

Indre Vesterbro var i slutningen af 1980’erne nedslidt og var et område præget af narko, 

porno og prostitution. Planen var, at Vesterbro skulle fornyes i sammenspil med borgerne 

samt at give bydelen et socialt løft. Vesterbro skulle gøres mere familieegnet, hvilket var en 

modsætning til den handlingsplan, der skulle have beboerne i fokus, da der i bydelen var 

mange enlige på overførselsindkomst (Larsen & Lund Hansen, 2012). 

I dag er Vesterbro fuldstændigt forandret. Husene er restaureret, og boligerne er indvendigt 

blevet renoveret. Bylivet har desuden ændret sig fra værtshuse til cafeer og vinbarer. En 

ændring ses i bydelens beboere, der nu ligger på den pæne side af gennemsnit ift. uddannelse, 

ledighed og indkomst i København. I forbindelse med udviklingen er gårde og 

kælderindgange blevet lukket af, og forbudszoner, hvor bl.a. narkomaner ikke har lov til at 

opholde sig, er opstået (Larsen & Lund Hansen, 2012). 

På Vesterbro har der været tale om det, som Peter Marcuse kalder exlusionary displacement, 

hvor den gruppe, der først boede i området, nu ikke længere har råd til at bo i området. Dette 

er grundet af huslejestigningerne og stigende priser på andelsboliger. København er et 

attraktivt sted at bo, men politiske beslutninger og økonomiske strukturer har afgørende 

betydning for herskabeliggørelse af byen (Larsen & Lund Hansen, 2012). 

Der skal aktivt gøres noget andet for at udvikle byen, samt at have fokus på hverdagslivet i 

byudviklingen. Der skal være plads til alle, og ikke kun den kapitalistiske elite. Det er dette 

perspektiv, vi vil bruge teorien til. København er en dyr by at leve i. Udviklingen ses i Larsen 



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 18 af 78 
 

og Lund Hansens eksempel med Vesterbro. The Economist fortæller, at København indtager 

en delt 7. plads, som verden dyreste by at leve i (The Economist Intelligence Unit, 2019b). 

Som det også nævnes i indledning, ses der en markant stigning i husleje i København gennem 

de seneste par år (Sommer et al., 2019). 

Vi vil bruge teorien om retten til byen, som et argument for at skabe et mødested for de 

studerende, hvor fokus ikke ligger på indtjening, men på de studerendes behov og ønsker. 

Teorien medvirker til en forandring i byudvikling, hvor der er fokus på indbyggernes behov 

for, i stedet for at byudvikle med fokus på indtjening. 

Når vi arbejder med en bydel som Jernbanebyen, hvor området under udvikling, er teorien 

især relevant. Vælges der fra starten et udgangspunkt om byudvikling med plads til 

mennesker, i stedet for fokus på kapital, vil det kunne skabe et godt grundlag for borgernes 

ret til byen. Vi er opmærksomme på, at teorien ikke kan hjælpe os rent designmæssigt, men 

den kan i stedet være med til at retfærdiggøre udviklingen af et socialt og studierelateret 

mødested for de studerende i København. Teorien udstikker heller ikke direkte retningslinjer 

for, hvordan retten til byen praktiseres, men retter i stedet kritik mod den økonomiske 

struktur og påpeger, at det er gennem politiske beslutninger, der kan ske forandring i kampen 

om retten til byen. 

3.2 Coworking Space 

Termen coworking space dækker over et offentligt tilgængeligt arbejdsstedsted, hvor man 

som enkelt person kan komme og arbejde i sammenhæng med andre. Det bliver også omtalt 

som social workspace, og er altså et sted, der lægger op til et samarbejde enkelte mennesker 

imellem (Wax, 2020).   

Denne form for arbejdsplads blev første gang set i San Fransisco i 2005, efter ide af Brad 

Neuberg. Behovet havde han selv oplevet, da han som iværksætter manglede det fællesskab 

der er, når man arbejder sammen med andre. Han manglede et sted, hvor han kunne 

kombinere friheden og uafhængigheden ved at arbejde alene, sammen med strukturen og 

fællesskabet ved at arbejde med andre (Neuberg, 2014). Før dette, var en lignende form for 

arbejdsplads kun set i kunstens verden. Her samledes kunstnere, digtere og skribenter på 

tværs af stilarter og oprindelse, for at blive inspireret af hinanden. Efterfølgende er denne 

arbejdstilgang blevet optaget af bl.a. freelancere og iværksættere, og bliver nu set som en 

valid arbejdsform, også inden for den intellektuelle og akademiske verden (Uda, 2017).  
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For at forstå værdien af hvad et coworking space kan, ses på forskellige arbejds- og 

personrelaterede faktorer i henhold til forskellige typer af arbejdspladser. De typer af 

arbejdspladser der kigges på er: Freelance, organisatoriske arbejdspladser og coworking 

space. Der skelnes derudover mellem den individuelle person og arbejdspladsens funktion.   

Først ser vi på den individuelle person og den relation, der er på de forskellige arbejdspladser 

mennesker imellem. De faktorer, der her er inddraget, er mængden af menneskelig kontakt og 

hvor stor diversitet, der er mellem de mennesker, man har kontakt med på arbejdspladsen. 

Som freelancer er kontakten med mennesker begrænset. Til gengæld kommer de få 

mennesker, der er kontakt til, ofte fra forskellige baggrunde, hvilket skaber diversitet. På en 

organisatorisk arbejdsplads er der derimod en langt større kontakt til mennesker, da der er 

faste arbejdspladser og dermed faste kollegaer. Til gengæld er diversiteten ofte ikke særlig 

stor, da de kompetencer, der er repræsenteret på en arbejdsplads, ofte mere eller mindre 

overlapper hinanden. I et coworking space kombineres de to ovenstående typer af 

arbejdsform. På den måde får man både oplevelsen af at have kollegaer (dog ikke i lige så høj 

grad, som ved den organisatoriske arbejdsplads), og man møder mange forskellige mennesker 

på tværs af hverv og kompetencer, og diversiteten øges. Den individuelle person oplever altså 

en forskellig mængde af menneskelig kontakt og diversitet, alt efter hvilken form for 

arbejdsplads denne befinder sig på.   

Når vi ser på de forskellige typer af arbejdspladser og deres funktion, ser vi på samspillet 

mellem den nærhed, der er indbyrdes på arbejdspladsen, og arbejdspladsens tilgængelighed 

for udefrakommende. En freelancer har på den måde lav grad af nærhed, da freelanceren 

arbejder alene, men med en større mængde af åbenhed overfor udefrakommende. Dette 

skyldes freelancere til en vis grad skal være tilgængelig for bl.a. kunder. På en organisatorisk 

arbejdsplads er der modsat en høj grad af nærhed, da kollegaer her naturligt samarbejder om 

forskellige arbejdsopgaver. Til gengæld er arbejdspladsen ikke som udgangspunkt 

tilgængelig for udefrakommende, da arbejdspladsen er sig selv, og ikke har behov for 

førstehåndssamarbejde med andre virksomheder. Igen kan et coworking space ses som en 

forening af disse to former for arbejdspladser. Her er da en større grad af nærhed, da der 

arbejdes i sammenhæng med andre, men der er samtidig stadig en stor tilgængelighed, da 

stedet som udgangspunkt er åbent for alle.  

Samlet set kan et coworking space, og det at arbejde i et sådant heraf beskrives således: 

“coworking, in conceptual terms, is intended to combine the dual merits of individual 
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autonomy with organizational solidarity” (Uda, 2017). Udover denne brugerorienterede 

tilgang til coworking space, er der selvfølgelig også nogle praktiske forhold at tage hensyn til. 

I det henseende drives et coworking space af, at brugeren lejer sig ind på stedet. Lejen består 

ofte af enten et fast månedligt beløb eller en engangsbetaling pr. gang, alt efter hvad man har 

behov for. For lejen fås på den måde først og fremmest adgang til de forskellige 

kontorfaciliteter, som skrivebord, internet, printere m.m. Sekundært følger det arbejdsmiljø, 

der er beskrevet ovenfor. Et arbejdsmiljø præget af samhørighed med ligesindede 

sparringspartnere, der skaber et kreativt fællesskab på tværs (Wax, 2020). 

Et coworking space er altså for den type arbejdende, der trives i et sprudlende arbejdsmiljø, 

og som demotiveres af f.eks. at sidde på hjemmekontor. Ofte er det derfor freelancere og 

selvstændige, der savner at være omgivet af andre mennesker, som tiltrækkes af disse steder. 

Da meningen netop er at tiltrække denne type mennesker, er et coworking space ikke for alle 

(Wax, 2020). 

I det mødested vi ønsker at skabe, vil vi inkorporere den tankegang der ligger til grund for 

coworking spaces. Vi vil derfor forene den seriøse studietid med mødet mellem mennesker, 

som er samme sted i livet, men også kan have vidt forskellige baggrunde. På den måde opnås 

et socialt rum, der har fagligheden i fokus, og opfordrer til at lade sig inspirere af andre. 

Forhåbningen er at skabe samhørighed, på tværs af uddannelsesinstitutioner, gennem faglig 

sparring. 

3.3 Biophilia 

Ordet biophilia kan opdeles i bio og philia. Bio betyder liv og philia er det modsatte af 

phobia, som er frygt eller afsky, og derved kan philia beskrives som tiltrækning eller 

kærlighed for. Biophilia kan derfor oversættes til kærlighed til liv (Love of life) (Söderlund, 

2019). 

Begrebet biophilia er første gang blevet brugt af psykoanalytiker Erich Fromm (1900-1980) i 

1973 (E. O. Willson, 1984). Siden da har flere taget hans teori til sig. En af de mest kendte er 

biolog, naturalist og forfatter Edward O. Willson (1929-) (E. O. Willson, 1984). Han skrev 

bogen Biophilia i 1984, og i den beskriver han, hvordan han gennem sit arbejde med 

myrmekologi20 forsøger at forklare, hvordan vi som mennesker har en tiltrækning af andre 

former for liv. I 1993 skrev Willson i samarbejde med Stephen R. Kellert (1943-2016) bogen 

The Biophilia Hypothesis (Kellert & E. O. Willson, 1993). Alt dette ledte til bogen Biophilic 

 
20 Læren og myrer 
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design: the theory, science, and practice of bringing buildings to life fra 2008, skrevet i 

samarbejde med de førende inden for biophilia med Kellert, Judith Heerwagen og Martin 

Mador, som primære forfattere.  

Biophilia teorien bygger på, at mennesker oplever en samhørighed med naturen. Willson 

definerer det selv som: “the innate tendency to focus on life and lifelike processes” (E. O. 

Willson, 1984). Selvom det kan virke åbenlyst, at vi som mennesker godt kan lide naturen, er 

han interesseret i årsagen dertil, fordi ofte kan det åbenlyse være det sværeste at beskrive. 

Han giver her et eksempel:   

 

“Visualize a beautiful and peaceful world, where the horizon is rimmed by 

snowy peaks reaching into a perfect sky. In the central valley, waterfalls tumble 

down the faces of steep cliffs into a crystalline lake. On the crest of the terminal 

bluff sits a house containing food and every technological convenience. The 

setting is the most visually pleasing that human imagination can devise. Except 

for one thing-it contains no life whatever. This world has always been dead. 

The vegetation of the garden is artificial, shaped from plastic and colored by 

master craftsmen down to the last blade and stem. Not a single microbe floats 

in the lake or lies dormant in the ground” (E. O. Willson, 1984).  

 

Willsons argument bygger dermed på, at selv hvis vi som mennesker kunne skabe den 

perfekte verden med de mest spektakulære syn, men uden at den indeholdte liv, ville det være 

et sted, hvor mennesker ville miste deres forstand. Der vil mangle den skønhed og mystik, 

som den levende verden giver os. Det er en kompleks relation, vi har til naturen. 

 

3.3.1 Biophilic Design  

Biophilias udvikling til biophilic design startede i 2006 i mødet med alle de førende og 

interesserede i biophilia. Det blev der, som skrevet tidligere, en bog ud af i 2008 ved navn 

Biophilic Design: The Theory, Science, and Practice of Bringing Buildings to Life. I den 

beskrives det nye begreb biophilic design som: “the expression of the inherent human need to 

affiliate with nature in the design of the built environment”. Siden bogen er blevet udgivet, 

har flere givet deres bud på justeringer af de mønstre, som danner grundlag for biophilic 

design, for som der bliver skrevet i Biophilic design: ”This categorization is a work in 

progress, which inevitably will be modified and improved over time”. 
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I denne rapport tages der udgangspunkt i de 14 mønstre, som er udarbejdet af Catherine Ryan 

fra Terrapin Bright Green (William Browning et al., 2014). I figur 1 findes en visualisering af 

biophilic designs 14 mønstre, opdelt i tre kategorier. Den første er naturen på stedet (Nature 

in the space patterns). Dette inkluderer planter, dyr, vand, vind, duft, lyde og andre naturlige 

elementer (William Browning et al., 2014). Herunder ligger 7 mønstre, som rummer alle 

disse elementer i højere eller mindre grad. Et eksempel kunne være forbindelse med naturlige 

systemer (Connetion with Natural Systems), der handler om oplevelsen af skift i vejret, om at 

opleve sæsonerne og ændringerne, der sker i temperatur over tid. Det kan være i løbet af 

dagen eller over hele året. Det handler om bevidstliggørelse af forandringer og at kunne følge 

det sunde økosystem (William Browning et al., 2014).  



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 23 af 78 
 

 

Figur 1 – biophilic design (International Living Future Institute Education, 2020).  
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3.3.2 Singapore 

Et eksempel på biophilic design findes på Khoo Teck Hospital i Singapore. Deres formål var 

at skabe et helbredende hospital gennem brugen af biophilic design (International Living 

Future Institute Education, 2020). De har i den midterste del af hospitalet lavet et stort grønt 

område, designet som en skov, der skal tiltrække dyr. Udenfor området er der blevet 

inddraget en sø, som en del af det grønne område. På området findes der 83 arter af 

sommerfugle, 66 arter af fugle, 24 arter af guldsmede og 100 arter af fisk. På taget er lavet en 

have med 100 forskellige arter af frugttræer, 50 typer grøntsager og 50 typer urter 

(International Living Future Institute Education, 2020). I de øverste dele af bygningerne, er 

der lavet altaner med blomster, der sørger for, at duften og oplevelserne kommer helt ind i 

hospitalsstuerne. Derved er det samlede grønne areal fire gange så stort, som det areal 

hospitalet ligger på. De har formået at skabe en oplevelse af tropisk regnskov med brug af 

træer, blomster, små gemte vandfunktioner samt dyrene, der skaber naturlige lyde med sang 

og summen til stor foranderlighed i lydoplevelsen på stedet (International Living Future 

Institute Education, 2020). Desuden er der stort fokus på naturligt lys ved brug af mange 

vinduer og glasvægge. 

Denne designform har betydet, at langt flere af områdets beboer bruger hospitalet i løbet af 

dagligdagen i form af frivillighed i haverne, deltage i såning og høst af grøntsager og frugt, 

samt flere bruger mulighederne for at høre foredrag og blive undervist i sundhed og god 

livsstil(Interface Inc., u.å.). Hospitalet fik i 2017 tildelt Stephen Kellert Biophilic Design 

Award. Om hvorfor de fik denne pris skrev International Living Future Institute: “Khoo Teck 

Puat surpasses traditional hospitals and opens the door towards a new kind of building type 

for the healthcare industry, which considers how the built and natural environment can 

become part of the healing process” (International Living Future Institute, 2017).  

 

Der findes en hel del andre eksempler på, hvordan kæmpe firmaer som Google og Amazon 

inddrager denne design metode i deres re- og nybyg af kontor- og hovedbygninger (Amanda 

Sturgeon, 2019). Andre eksempler kan findes på International Living Future Institutes 

hjemmesiden 21, lavet til at promovere gode biophilic design og samtidig sprede budskabet. 

International Living Future Institute er en nonprofit organisation, der arbejder for at skabe et 

bæredygtigt samfund med plads til os alle (International Living Future Institute, 2017). 

 

 
21 https://padlet.com/ilfieducation/69t2qoowelms4flh 

https://padlet.com/ilfieducation/69t2qoowelms4flh
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4. Metoder  
I dette afsnit præsenteres de metoder der blevet benyttet i projektet. Helt overordnet er der 

igennem hele forløbet arbejdet med Hevners tre-cyklus, som er blevet brugt til at forme 

processen. Den sørger for at designforslaget spiller sammen med den viden, det miljø samt 

problemfelt, vi arbejder med. Coloured Cognitive Mapping er brugt i starten af projektet til at 

samle alle de tanker, der var sat i gang, og hjalp med at konkretisere det grundlæggende 

problem for projektet. Der er udarbejdet et storyboard tidligt i projektet til at visualisere den 

tidlige ide, og give os et grundlag der kunne arbejdes videre med.  

Designrationale bruges som begrundelse for designet, og det er udviklet som procesorienteret 

for at vises brugeranvendelsen af mødestedet. Vi har udført åbne, strukturerede og semi-

strukturede interviews i forbindelse med besøg på INSP!, møde i Jernbanebyen og interviews 

med studerende.  

4.1 Hevners tre-cyklus 

Alan R. Hevner har opstillet en tre-cyklus model inden for design science research (DSR). 

Modellen bruger IS-forskningsrammen fra den videnskabelige artikel Design Science In 

Information Systems Research, skrevet af Hevner (Hevner et al., 2004). Der er 

grundlæggende tre felter; environment, knowlegde base og Design Science Research, men 

hvor der ligges meget fokus på tre cyklusser imellem felterne. The relevance cycle bygger bro 

mellem miljø og designvidenskaben. The rigor cycle forbinder designvidenskaben med 

videns grundlaget. The design cycle omhandler opbygning og evaluering af designets artefakt 

og processer. Ifølge Hevner bør disse tre cyklusser være til stede og identificerbare i et 

designvidenskabeligt forskningsprojekt. (Hevner, 2007). 

 
Figur 2 – Hevners tre-cyklus (Hevner, 2007). 
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4.1.1 The Relevance Cycle 

Formålet med metoden er at forberede miljøet med nye artefakter og processer til opbygning 

af disse. I miljøet, det som Hevner kalder environment, identificeres og repræsenteres 

muligheder og problemer (Hevner, 2007). Miljøet afspejler altså problemområdet. Det er i the 

relevance cycle at både kravet til problemet samt acceptkriterier for resultatet/løsningen 

opnås. Altså om designet forbedrer miljøet, og hvordan denne forandring ses eller måles. Her 

kan man med feltprøver afprøve og evaluere artefaktet og på den måde afgøre, om der skal 

bruges flere iterationer af relevanscyklussen (Hevner, 2007; Hevner & March, 2003).  

4.1.2 The Rigor Cycle 

Der skal trækkes på en videns base, knowledge base, af teori og metoder. Videns basen kan 

også indeholde erfaringer, ekspertise; samt eksisterende artefakter og processer. I videns 

basen tilføjes løbende udvidelser til teorier og metoder, ny designprodukter eller processer og 

erfaringer. Det er i the rigor cycle, at viden bruges for at sikre projektets innovation, og 

designet/artefaktet sættes op mod denne viden. Der bygges på udvælgelse og anvendelse af 

relevante teorier og metoder til at konstruere og evaluere artefaktet (Hevner, 2007). 

4.1.3 The Design Cycle 

Design cyklussen er kernen i designprojektet. I denne cyklus arbejdes der med 

konstruktionen af artefaktet, evaluering af dette og feedbacken. Der genereres 

designalternativer, disse evalueres og sættes op mod de opstillede krav, indtil et 

tilfredsstillende design er opnået. Kravene er input fra the relevance cycle og teori, metoder 

og anden viden fås fra the rigor cycle (Hevner, 2007). 

4.1.4 Brug af metoden 

Gennem hele vores proces har vi arbejdet med disse tre cyklusser skiftevis og ind i mellem 

hinanden. I figur 2 ses en genskabelse af Hevners tre-cyklus model med vores konkrete 

elementer, vi har arbejdet med igennem projektet inden for de tre felter. Vi har arbejdet med 

vores problemområde og kigget nærmere på vores konkrete problem, og flere gange måtte 

evaluere det og specificere det. Vi har gennem ny viden og metoder løbende måtte ændre på 

vores design ideer, og fået et mere realistisk syn på designet. Vi har evalueret designet og fået 

mere fokus på at udvælge enkelte gode ideer at gå med, og det har hjulpet med at gøre hele 

designet mere stabilt og konkretiseret. 
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Figur 3 - Viser er en oversigt over vores projekt sat ind i Hevners trecyklus model. 

 

Metoden har hjulpet os med gennem hele projektet at evaluere vores design gennem ny viden 

og erfaring, vi har tilegnet os, samt husket at relatere til vores problem. Vi har på den måde 

løbende kunne udvikle designet siden dag 1, og dermed kommet frem til et bedre 

designforslag. 

 

 

4.2 CCM  

I år 2014 udviklede Venable modellen Colour Cognitive Mapping (CCM) på baggrund af to 

lignende modeller: Cognitive Maps i 1988 af Colin Eden og Causal Maps i 1998 af Eden og 

Ackerman (J. Venable, 2005). Ved brug af CCM analyseres et problem, for at forstå hvilke 

konsekvenser og årsager, der forårsager problemet. Man undersøger effekten af problemet og 

til sidst identificeres mulige løsninger til problemet (J. R. Venable, 2014). CCM kan 

visualisere og strukturere problemet og problemformuleringen, og dermed skabe et bedre 

overblik over problemet, årsager, konsekvenser, effekter og mulige løsninger (J. Venable, 

2005). 

Når CCM benyttes, er der to begreber man skal forholde sig til: et CCM af problemet som 

vanskeligheder (the problem as difficulties) og et CCM af problemer som løsninger (the 

problems as solutions). Når der fokuseres på problemet som vanskeligheder, fokuseres der på 

selve problemet, hvad der kan forårsage problemet, og hvilke konsekvenser og effekter 

problemet forårsager. Når fokus i stedet ligger på problemet som løsninger, fokuseres der på 

hvordan problemet ville se ud, hvis det var løsningsorienteret, hvordan årsager kan afskaffes 

eller mindskes, hvordan gode konsekvenser træder i kræft, og hvordan det nye 

løsningsorienteret problem kan forårsage positive konsekvenser (J. R. Venable, 2014).  
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Som det blev nævnt tidligere, bliver CCM også brugt som et visualiseringsværktøj. Det gøres 

i form af farver og former på tekstboksene og tykkelse på tekst, der bliver brugt forskelligt alt 

efter om, der fokuseres på problemet som vanskeligheder eller problemets løsninger. Dermed 

kan farveblinde også benytte sig af modellen (Venable, 2014). Fra at man arbejder med 

problemet som vanskeligheder til problemet som løsninger, vender man sit CCM om. 

 

Figur 4 - (J. R. Venable, 2014). 

En central del af CCM-metoden er brugen af ellipsis symbol. De bruges i modellen til at 

identificere mulige løsninger. Når der fokuseres på problemet som vanskeligheder, fokuseres 

der på at analysere problemet. Når der benyttes ellipsis symboler, så bliver der set 

løsningsorienteret på problemet, men stadig med problemet i fokus. Ses der på figur 

SOMETHING står der: ”Poor … good customer service” (Venable, 2014). ”Poor customer 

service” er problemet, men ved at sættet ”…good” ind i teksten, ses løsningen. Fra at man 

arbejder med problemet som vanskeligheder til problemet som løsninger, vender man sit 

CCM om, samt farve, form og teksttykkelse ændres. Når CCM vendes om, og der arbejdes 

med problemet som løsninger, benyttes der også ellipsis symbolerne, hvor problemet skrives 

ind i løsningen. På den måde er det lettere at skabe sig et overblik, selv når CCM er vendt 

om. 

4.2.1 Brug af metoden 

Vi har udarbejdet et CCM i sammenhæng med vores Design og Konstruktions eksamen i 

starten af projektet, se bilag 5. CCM’et har vi brugt til at komme tættere på og konkretisere 

vores problem, og hvad vi gerne ville arbejde videre med. Da vi udarbejdede vores CCM var 

vi nødsaget til at få kommunikeret og snakket om hvad vores problem bundede i. Det hjalp os 

i gang med en ny snak, og fik på den måde samlet de idéer og forestillinger, vi hver især gik 
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med om projektet. CCM-metoden hjalp os til at finde frem til, at vores problem omhandlede 

de studerendes økonomi og manglen på et sted at være, uden at det skal gå ud over 

økonomien. Stedet skal dog også være attraktivt for unge studerende, både når der skal 

fordybes i et studie samt til det sociale samvær. Vi fandt ud af, at vi gerne vil arbejde videre 

med at skabe et nyt mødested i København for studerende, hvor der både er plads til socialt- 

og studieliv.  

 

4.3 Storyboard 

Storyboard er et kreativt visualiseringsplanlægningsværktøj, som viser hvordan et færdigt 

design og produkt skal se ud elle hvordan designet skal benyttes (Charreau & Johnson, 2015).  

Storyboard er en metode som er blevet opfundet da den første animations video blev 

produceret i Hollywood i 1930’erne, og metoden bliver stadig brugt i dag til produceringen af 

film. Når man benytter storyboard, tydeliggøres proces- eller produktoplevelsen, ved at 

visualisere det som en tegneserie (Charreau & Johnson, 2015). Storyboard er en metode som 

der ikke kun bruges af filmverden, men også af diverse virksomheder eller projektarbejdere, 

til at visualisere et design eller en brugeroplevelse (Charreau & Johnson, 2015).  

 

4.3.1 Brug af metoden 

I forbindelse med Design & Konstruktion udarbejdede vi et storyboard i starten af projektet. 

Som det nævnes ovenfor, er storyboard et visualiseringsværktøj, og formålet med det har 

også været at visualisere den ide vi stod med i starten af projektet. Efter udarbejdelse af 

CCM, hvor vi fik konkretiseret vores problem og identificeret mulige løsninger, brugte vi 

storyboard-metoden til at udarbejdet en lille “tegneserie”, som viser vores produktløsning og 

anvendelse. Det vil sige, at vores storyboard fokuserer på brugeroplevelsen af mødestedet. I 

vores storyboard har vi lavet en visualisering af en tidlig prototype af, hvordan mødestedet 

for studerende kunne komme til at se ud. På det tidspunkt var vi ikke fastlåst på Jernbanebyen 

og Lokomotivværkstedet som lokation, og derfor er det tegnet ud fra en placering på 

Refshaleøen. Da storyboardet har været udarbejdet så tidligt i projektet, har det ud over at 

være en visualisering, også været noget vi kunne evaluere over, og derfra arbejde videre med. 

Metoden har altså sat gang i tanker og ideer, og hjulpet os videre i processen.  
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4.4 Designrationale 

Et designrationale (DR) er begrundelsen for et bestemt design. Når man benytter og skriver et 

designrationale, argumenterer man for, hvordan man netop har valgt præcis det design (Pries-

Heje, 2020). Der er to typer af et designrationale: et proces-orienteret designrationale og et 

produkt-orienteret designrationale. Et procesorienteret designrationale er hvor selve 

processen beskrives og diskuteres. Et produktorienteret designrationale kan bl.a. indeholde 

diskussionsemner, potentielle løsninger, spørgsmål og evt. svar på spørgsmålene (Pries-Heje, 

2020). I et produkt-orienteret designrationale beskrives selve designet, og der dokumenteres, 

hvordan designet ser ud, samt hvad designet består af (Pries-Heje, 2020).  

4.4.1 Brug af metoden  

Vi har undervejs udviklet et proces-orienteret designrationale som viser 

brugeranvendeligheden i vores løsningsforslag, som vi har udarbejdet via vores CCM. I dette 

designrationale har vi beskrevet selve problemet og de forskellige årsager til problemet. Vi 

har nævnt 3 forskellige mulige løsninger til problemet, hvor vi har valgt at gå videre med et 

af løsningsforslagene, som vi har valgt at beskrive yderligere. Det vi har fået ud af 

udarbejdelsen af et designrationale er, at vi er blevet mere konkrete i vores designløsning, og 

i hvordan vi gerne vil have at selve vores design skal se ud. Ved at vi har udarbejdet et 

designrationale med vores argumentationer for designløsningen har vi haft lettere ved at 

udarbejde og visualisere vores løsningsforslag i vores storyboard. 

Eftersom at vi er nået tættere på vores problemformuleringen, har vi tænkt os at udarbejde 

endnu et designrationale. Efter udarbejdelsen af vores første designrationale har vi anskaffet 

os ny viden omkring beslutningen om, at vi gerne vil udarbejde vores projekt, og vores 

designløsning skal ske i lokomotivværkstedet i Jernbanebyen. 

For at præsentere vores endelige produkt, benytter vi endnu engang det proces-orienterede 

designrationale. Her gennemgås de tankeprocesser vi har været igennem, gennem produktets 

udvikling. Herunder vil vores inspirationskilder og de designkriterier vi gennem processen er 

kommet frem til også blive gennemgået. Designrationalet vil på den måde slutteligt 

anskueliggøre tilblivelsen af designet, samt dets endelige udformning, som opsamling på 

resten af rapportens indhold.  
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4.5 Interview 

Et interview bruges til at forstå andre menneskers holdninger, meninger og synspunkter over 

en samtale, hvor der gives et indblik i den interviewedes persons verden (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har valgt at benytte metoden interview, for indsamling af emperi, som 

vi kan bruge i vores endelige designforslag. 

Der er forskellige former for interview: Det ustrukturerede-, strukturerede- og semi-

strukturerede interview. I det ustrukturerede interview er der kun faste rammer om selve 

emnet. Fordelene ved et ustruktureret interview er, at forskeren ikke nødvendigvis behøver at 

holde sig til en korrekt plan, men der bliver talt frit. I det ustruktureret interview er 

formålet at interviewede er uformelt, ofte træder den interviewede persons personlighed til 

stede i interviewet (Aarhus Universitet, u.å.). I det strukturerede interview 

har forskeren udarbejdet en meget stram plan for interviewet, som kan minde om et 

spørgeskema, som følges gennem hele interviewet. Fordelene ved det strukturerede interview 

er, at det er forskeren som styre interviewet, holder sig til en specifik plan (Aarhus 

Universitet, u.å.). Et semi-struktureret interview er en mellemting mellem det strukturerede 

og det ustrukturerede interview. I det semi-strukturerede interview følger forskeren en plan, 

men hvor der stadig er en mulighed for at forskeren kan stille nogle uddybende 

spørgsmål. Den interviewede person har stadig mulighed for frit at besvare spørgsmålene 

(Aarhus Universitet, u.å.). 

Når der skal udarbejde et interview, som skal bruges i et projekt, skal der huskes 

på forskellen mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål (Kvale & Brinkmann, 

2009). Tages der udgangspunkt i eksemplet i bogen Interview: Introduktionen til et 

håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann, står der ”Hvilken form for 

læringsmotivation er fremhærskende i gymnasiet” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 153), som 

et forskningsspørgsmål, men hvis man skal benytte spørgsmålet i et interview, ville det være 

en god ide at omskrive spørgsmålet til et eller flere interviewspørgsmål såsom: ”Synes du, at 

de fag i lærer, er vigtige? Synes du, at det i sig selv er interessant at lære? Og Hvad er 

dit vigtigste formål med at gå i gymnasiet?” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 153), da 

interviewspørgsmål helst skal være korte og enkle (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.5.1 Brugen af metoden 

Interviewmetoden har vi benyttet for at inddrage den målgruppe, vi beskæftiger os med, som 

er de studerende. Herigennem vil vi få indsigt i de tanker og behov, der skal lægge til grund 
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for det mødested vi ønsker at designe. Vi har udarbejdet et semi-struktureret interview, for at 

udnytte kvaliteten i, at der er et samspil mellem det strukturerede og det åbne. På den måde 

opnår vi både data der er til at måle på og sammenligne, men vi giver også de interviewede 

mulighed for at forklare og udfolde egne tanker. Interviewpersonerne har alle en tilknytning 

til København, hvor vores mødestedet skal placeres. For at få de mest nuancerede 

informationer, har vi derudover valgt studerende på tværs af uddannelse og årgang. 

Vi har desuden benyttet det åbne interview ift. med besøg på INSP!. Det åbne interview 

benyttede vi, da ikke havde den store baggrundsviden omkring INSP!, og det åbne interview 

gav derfor mulighed for at få en åben samtale om INSP! og spørge ind til det som vi fandt 

interessant og relevant. Interviewet fik vi viden om INSP! tilblivelse og hvordan det 

økonomisk løber rund, hvilke værdier de har og tiltag de laver, som vi kunne søge inspiration 

fra. 

Det strukturerede interview blev benyttet i forbindelse med et møde med chefprojektudvikler 

Hans Christian Melgaard. Vi havde skrevet vores spørgsmål ned og sendt afsted på mail, og 

fik så skriftligt svar tilbage på alle spørgsmålene inden mødet. Derfor blev mødet en 

supplerende åben samtale omkring de svar vi havde fået tilsendt og omkring området og 

Lokomotivværkstedet. 
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5. Casestudier 

Når en ny bydel skal udvikles, kan det være utroligt givende at hente inspiration fra 

eksisterende steder. I dette projekt er der fokus på tre casestudier: Tunnelfabrikken i 

København, INSP! i Roskilde og Station F i Paris, Frankrig. Grunden til at bruge lige præcis 

disse steder, er fordi der kan trækkes paralleller til Lokomotivværkstedets originale funktion 

og den vision, som der er langt for Lokomotivværkstedet.  

 

5.1 Tunnelfabrikken 

Bygningen, som danner grundlag for Tunnelfabrikken, er en gammel industribygning med 

beliggenhed i Nordhavn, København, se billede 6. Den er, ligesom Jernbanebyen, under 

udvikling til at blive til studie-, erhverv-, kultur- og naturområde med et hav af faciliteter 

under samme tag (By og Havn, u.å.). Bygningen blev brugt til at støbe tunnelelementer til 

Øresundstunnelen, og den er 261 meter lang og 125 meter bred (Jastram, 2018). Den blev 

etableret i 1990’erne nær kysten, så det var nemt at fragte tunnelelementerne til byggeriet, 

men kystlinjen har flyttet sig en del siden da, se billede 5. Siden da har bygningen været brugt 

til opbevaring af byggematerialer eller containere, men nu er By og Havn begyndt at bruge 

den til arrangementer, som en del af processen i etableringen af en ny bydel (By og Havn, 

u.å.).  

 

Billede 5 – Tunnelfabrikken i 90’erne (Jastram, 2018) 

Billede 6 – Tunnelfabrikken i nyere tid (Rasmussen et al., u.å.)  

Processen for udviklingen af Tunnelfabrikken er længere fremme end Jernbanebyen, og 

dermed er der allerede lavet visualiseringer af deres visioner for selve bygningen. Visionen er 

at skabe et nyt bykvarter, som Tunnelfabrikken bliver centrum for. Selve området skal 

rumme alt fra idrætsfaciliteter, nyttehaver, værksteder og legepladser til studieboliger, 



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 34 af 78 
 

arbejdspladser, spisesteder, kunst og kulturscener (By og Havn, u.å.). Som det ses på billede 

X, handler det udendørs om at erstatte store dele af siderne og taget med store glaspartier, 

samt at skabe opholdsrum udendørs ved belægning og beplantning af området. Indendørs er 

der fokus på at skabe et stort lyst rum tværs gennem bygning, som åbner op til brug af 

bygningen i dens fulde højde. Bygningen vil blive inddelt i flere etager, som så er åbent ud til 

midten, se billede X. På den måde kan bygningen både bruges til beboelse langs med siderne 

af bygningen, se billede X, eller der kan laves kontorfællesskaber med flere forskellige 

funktioner, se billede X. Formålet med at bevare bygningens midte i fuld højde er, at det er 

med til at fortælle historien om bygningens oprindelige formål.

 

Billede 7 – Tunnelfabrikkens visuelle visioner (By og Havn, u.å.) 

Billede 8 – Tunnelfabrikkens visuelle visioner indefra (Rasmussen et al., u.å.) 

Billede 9 – Tunnelfabrikkens visuelle visioner indefra 2 (Rasmussen et al., u.å.) 
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Vi har valgt at inddrage Tunnelfabrikken, fordi visionerne minder om Jernbanebyen. De er 

begge placeret i København. Tunnelfabrikken er en gammel og enormt stor industribygning, 

som ikke har haft en væsentlig funktion siden tunnelen under Øresund blev bygget. By og 

Havns visioner for Tunnelfabrikken, er at forandre den måde, vi bygger by på, og deres 

administrerende direktør Anne Skovbro siger selv: 

“Jeg er sikker på, at tiden er inde til at udvikle Tunnelfabrikken som et bud på 

et nyt, urbant økosystem af erhverv og kultur i Nordhavn. Tunnelfabrikken 

bliver et fællesskab af studerende, kunstnere og professionelle aktører og 

beboere i alle aldre, der har lyst til at dele og investere deres ressourcer og 

forhåbentlig skabe en masse synergi og kvalitet” (By og Havn, u.å.). 

Deres mål er at skabe en stærkt kreativ sammenhængskraft på tværs af brugerne af 

Tunnelfabrikken, samt plads til udvikling af både store og små projekter. Denne mangesidet 

vision, som Tunnelfabrikken sigter efter, kan afspejles i Jernbanebyens vision for 

Lokomotivværksted. Selvom alt dette er en utrolig vigtig del af en bys multifunktionalitet, er 

der også andre vigtige fokus, såsom bæredygtighed og bynatur (By og Havn, u.å.). Både 

Tunnelfabrikken og Jernbanebyen arbejder med bæredygtighed, som et aspekt af byens liv og 

funktion. I arbejdet med bæredygtighed, er der også fokus på at bevare den aktive bynatur, 

som består af vild og selvgroet natur omkring bygningen (Rasmussen et al., u.å.). Der er 

ingen højre træer, og derfor er det intentionen at bibeholde den åbne følelse, som landskabet 

skaber, med plads til både aktiviteter og stille oaser. Indendørs vil der blive fokuseret på at 

skabe beplantning, som del af indretningen (By og Havn, u.å.) 

 

5.2 Station F 

Station F er en stor multifunktionel hal, der ligger i Paris’ 13. arrondissement. Tidligere var 

bygningen brugt til opbevaring af tog, hvilket den stadig bærer præg af i sit udseende (Sayej, 

2018). I dag bliver bygningen imidlertid brugt på en radikalt anden måde, da den danner 

rammerne for et kæmpe erhvervsmæssigt og iværksætterimæssigt fællesskab. Stedet, som det 

ser ud i dag, åbnede i 2017 og bliver beskrevet som The Largest Start-up Campus. Det 

hovedsagelige formål er altså at hjælpe iværksættere på vej, til at lykkes med deres projekt. 

På den måde kan disse iværksættere dele deres ideer med omverden, og få inspiration andre 

steder fra ligegyldigt håndværk. Det store rum er dog også befolket af store firmaer som 

Amazon, Facebook, Microsoft og L’Oreal, der dermed skaber et mangfoldigt miljø (CNBC, 
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2019). Bidragende til dette miljø er også en række andre faciliteter, som mentor-kontorer, 

private kontorer, workshops om hvordan man laver en startup og en restaurant. Stedet har 

endda også en ekstern lokalitet med lejligheder til de erhvervsdrivende, der ligger 10 

minutters gang fra Station F og hedder Flatmates (STATION F, 2020). Denne ideologi 

hænger godt sammen med teorien om coworking space, hvilket vi vil inddrage, i det 

mødested vi vil udvikle. 

Projektet omkring Station F’s tilblivelse startede nogenlunde samtid med, at Emmanuel 

Macron blev Frankrigs præsident. Hans visioner for landet var bl.a., at det skulle være en 

startup nation (CNBC, 2019), hvilket Station F dermed spiller godt sammen med. I 

forbindelse med dette valgte billionæren Xavier Niel at donere omkring 300 millioner dollars, 

og var altså med til at få sat projektet i værk (CNBC, 2019). Frankrig er dermed nu på vej 

mod intentioner om at blive en startup nation.  

Bygningen, der udgør Station F, spender over et område på 51000 m2 (STATION F, u.å.)22, 

og er præget af et industrielt betonudtryk beklædt med store glaspartier, se billede 10. Indeni 

bygningen er det store rum inddelt således, at der i siderne er to etager med kontorfaciliteter, 

mødelokaler og grupperum. I midten er den fulde højde bevaret, hvilket skaber en stor åben 

gang. I den ene ende af bygningen befinder stedets restaurant Le Felicitá sig, og i forbindelse 

med denne står to originale togvogne, se billede 11, som er indrettet til dining area 

(STATION F, 2020). I forbindelse med restauranten er der også indrettet et seating area, der 

er omsluttet af planter på alle sider, se billede 12. 

 

Billede 10 – Station F udefra (Sayej, 2018).  

 
22 https://stationf.co/fr/ Tilgået d. 27-11-2020 

https://stationf.co/fr/
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Billede 11 – Restaurant Le Felicitá, dining area (LeFooding.com, 2018).  

Billede 12 - Restaurant Le Felicitá seating area (Station F, 2018).  

Bygningens udtryk og tidligere funktion drager paralleller til Jernbanebyen og 

Lokomotivværkstedet. Derfor har stedet inspireret os meget til det designforslag, vi ønsker at 

skabe. Især den stemning, og det udtryk, der er i restauranten Le Felicitá, er blevet inddraget i 

det endelige designforslag. Helt konkret bruger vi ideen om at inddrage et originalt tog, og 

bruge det til nye formål. I vores mødested vil dette formål, til forskel fra Station F, være at 

danne ramme om små grupperum til at studere i. På den måde skabes en sammenhæng 

mellem mødestedets funktion og Lokomotivværkstedets historie. Det originale tog placeres i 

vores design på langs af bygningen, som det også ses i Station F. Dette skaber en flydende 

inddeling af hele Lokomotivværkstedet, uden det ødelægger oplevelsen af det store 

majestætiske rum. Også brugen af planter i Le Felicitá, har været en stor inspirationskilde.  

Station F er altså en inspirationskilde, der lægger sig op ad dele af den teori, vi har fokus på. 

På den måde er både det funktionelle, det visuelle og det designmæssige repræsenteret 

herigennem.  

 

5.3 INSP! 

Mandag d. 7. december 2020 afholdte vi et interview med Camilla Martens, som er leder af 

INSP!. INSP! er en forening med beliggenhed i Roskilde, som har fokus på at skabe 

fællesskab til unge mennesker, som er 15 år eller derover.  

Ideen til INSP! startede i år 2010, men blev først stiftet i 2011 da de flyttede ind i de tomme 

bygninger fra det gamle skoleslagteri. Fem voksne ville gerne sikre fremtiden i Roskilde, som 

på dette tidspunkt var midt i en krise, da nogle afdelinger på sygehuset skulle rykkes til Køge, 
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og Roskilde Bank krakkede. De fem voksne fandt hinanden i en konkurrence, hvor de fik en 

2. plads, som handlede om at sikre Roskilde by, og vise at den stadig er attraktiv for børn, 

unge og voksne at leve i. Samtidig var de fem voksnes børn til et børnearrangement23 på 

Gimle24 i Roskilde. Da børnene blev for gamle, vidste de fem voksne ikke hvad deres børn 

skulle lave, derfra blev ideen til INSP! til (bilag 2). 

Målgruppen for de besøgende på INSP! er oftest gymnasieelever og mange af dem kommer 

fra Roskilde Gymnasium. Meningen med INSP! er at holde offentlige fester og 

arrangementer, og at unge mennesker kan tage der ned og lave hvad de har lyst til, så længe 

alle kan være med og fællesskabet bibeholdes. INSP! har det synspunkt, at når man går ind ad 

døren er man automatisk frivillig arbejdskraft. Derfor ved INSP! og Camilla, ikke hvor 

mange frivillige der er i alt hos INSP! Som eksempel på denne frihed, havde nogle frivillige 

unge mennesker en ide om, at Roskilde skulle være en plasticpose fri by. Derfor fik de 

doneret nogle symaskiner og genbrugsstof af private og lokale beboer i Roskilde, så de kunne 

sy muleposer som erstatning for plastikposerne. Nu bliver disse rekvisitter i stedet brugt til at 

sy egne mundpind, eftersom Corona pandemien stadig er over os (bilag 2). 

Ideen med, at de unge mennesker selv kommer med deres ideer, kunne være spændende at 

udføre som del af mødestedet. På INSP! er der ingen grænser for hvad disse forskellige ideer 

kan være, men dette er dog ikke en realitet at føre videre ud til Jernbanebyen. Dette, da 

visionen i Jernbanebyen er at skabe et mødested til unge studerende, hvor de kan studere eller 

være sociale sammen over en kop kaffe, eller i andre mindre støjende aktivitet. 

 

Økonomien kan godt være en udfordring for INSP! INSP!s indtægt får de bl.a. via Roskilde 

festival, da de synes at konceptet på INSP! er fedt. Derfor har Roskilde Festival doneret en 

halv million kroner for at hjælpe dem, og det samme har Roskilde Kommune. Andre 

indtægtskilder kan være donationer fra lokale og privatpersoner. Det kan være 

pengedonationer, men det kan også være diverse slags udstyr. På INSP! er alt interiør f.eks. 

doneret af privatpersoner. Derudover har INSP! fællesspisning hver torsdag, som koster 80 

kr. pr. person. Prisen er i den høje ende, grundet at INSP! har et ’guld øko mærke’, hvilket 

gør deres råvare dyre (bilag 2).  

 
23 Gimle for børn 
24 Et café og koncertsted  
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Ud over fællesspisning om torsdagen, kan de besøgende på INSP! også købe kaffe og te, eller 

spise brunch om søndagen, og derudover sælger de take away. Denne indtægtskilde regner de 

med vil stige, da der er kommet beboelse i området. Andre områder hvor INSP! tjener penge 

er når de lejer deres lokaler ud til Roskilde kommune eller private fester. Lige nu lejer INSP! 

lokaler ud til Roskilde kommune, hvor de har samtaler med ledige. Hvis der er nogle som 

ønsker at afholde et privat arrangement inklusive mad m.m., vil prisen være på lige fod med 

markedsvilkårene. Hvis der derimod bliver afholdt offentlige fester, hvor alle kan være med, 

koster det ikke noget at leje et lokale. Hvis Corona pandemien ikke var over os, afholder 

INSP! normalt 15-16 privat arrangementer og fester i løbet af året (bilag 2).  

 

INSP! har også et samarbejde med kommunen, i forbindelse med psykisk sårbare unge der 

har en mentor fra kommunen. Når de sårbare unge er klar, kommer de med på INSP! Hvor de 

øver sig i at møde nye mennesker og få startet venskaber op (bilag 2). Ideen med at INSP! 

blander forskellige mennesker, så nye fællesskaber starter og nye venskaber blomstrer, er en 

ide vi godt kunne fører videre med til Jernbanebyen, hvor vores fokus er at samle studerende 

på tværs af forskellige uddannelser. 

Hos INSP! Er der som sagt mange frivillige, og alle hjælper alle i det omfang de kan. Der er 

en gruppe frivillige på INSP! som hedder INSP! Sound. Dette består af omkring 100 frivillige 

unge, som ”arbejder” med lys og lyd til f.eks. festivaller eller udstillinger. De penge de tjener 

bruger de til at købe nyt udstyr for, da de arbejder på lige fod med markedsvilkårene. 

(Camilla Martens, INSP!). Andre af de frivillige laver ad hoc-opgaver, såsom at passe haven, 

eller spare med nogle af de besøgende f.eks. angående jobansøgninger m.m (bilag 2). 

 

Foreningen INSP! og det mødested vi skaber, kredser begge om at være et sted mennesker 

mødes, men har to forskellige organisatoriske visioner. Selvom vores visioner er forskellige 

fra INSP! så har vi stadig kunne tage noget inspiration fra dem. Visionen og tanken med at 

blande forskellige typer af mennesker, og skabe et nyt fællesskab, vil vi tage med i 

Jernbanebyen. Det samme gælder deres formål med at sælge billig kaffe. En almindelig filter 

kaffe hos INSP! koster 5 kr., og det er samme pris som vi også gerne ville kunne tage for en 

kaffe i Jernbanebyen. Vores vision er også at man som besøgene af mødestedet, selv skal 

have lov til at tage sin egen kaffe eller te med, uden at det koster penge. Tanken om at have 

frivillige i Jernbanebyen kan vi rigtig godt lide. De frivillige kunne bl.a. stå i ’cafeen’ og 

sælge billig kaffe, spare med andre besøgende angående deres studie eller måske en 
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jobansøgning, eller stå for at låse mødesteder af, når de sidste var gået hjem. Vi ville ikke 

have mulighed for at leje lokaler ud ligesom ISNP!, da mødestedet er et afgrænset område 

inde i Lokomotivværkstedet, hvor der også kommer til at være andre former for aktiviteter, 

som vi ikke står for. Hvis vi sammenligner udseendet på INSP! og vores mødested i 

Jernbanebyen, vil udseendet være helt anderledes. Nogle mener at udseendet hos INSP! 

ligner Christiana i København. Vi vil gerne have at mødestedet skal være lækker, behageligt, 

rent og se indbydende ud, med hyggeligt kroge og et socialt cafeområde. 
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6. Analyse 

 

6.1 Interview med studerende 

I et forsøg på at undersøge hvad de studerende søger og ønsker i et mødested, og hvilke 

behov de har studiemæssigt og socialt, har vi interviewet 10 studerende. Alle 

interviewpersoner modtager SU og er i gang med en form for videregående uddannelse. Vi 

har forsøgt at interviewe bredt på tværs af forskellige studier og har derfor studerende fra 

bachelor-, professionsbachelor-, diplomingeniør-, kandidat- og erhvervsakademiske 

uddannelser. Vi har derudover forsøgt at interview studerende, der er forskellige steder i 

deres uddannelse. Vi har ramt en målgruppe med en aldersfordeling, der spænder over 21-26 

år med en gennemsnitsalder på 23,3 år. Der er en fordeling af: at bo med roommates, 

kollegie, alene eller hjemme hos forældre. Otte ud af de ti interviewede fortæller at de giver 

mindre end 5000 kr. i husleje inklusiv vand og varme. På trods af dette er der syv ud af ti, der 

har arbejde ved siden af studiet. Vi spørger indtil om de kender Studenterhuset, fordi det er et 

sted som har delelementer der minder om vores tanker til designforslag. Derved ønsker vi at 

vide, om de kender til dette, og derefter hvad de syntes om det og om de har brugt dette. De 

fleste har hørt om det, men ikke mange af dem har brugt det. Nedenfor vil der komme en 

kronologisk analyse af interviews med de studerende, som betegnes med begrebet 

interviewpersoner (IP), samt nr. på interviewpersonen. Se de fulde transskriberede interviews 

i bilag 1.  

 

Hvor sidder du henne når du studerer? 

Her spurgte vi de studerende ind til hvor de opholder sig henne når de studerer. Baggrunden 

for dette spørgsmål er at få en forståelse for hvad de studerende i København bruger af 

eksisterende tilbud, og hvordan vores tilbud kan passe ind i de behov de studerende har. Det 

er vigtigt her at nævne at selvom vi havde intentionen om at spørge dem hvad de brugte mest, 

er det ikke lykkes i alle interviews, og derfor kan en studerende have nævnt mere end ét sted 

at læse, som derved begge er inddraget i resultatet. 

De studerende har 4 forskellige steder som de bruger til studierelateret arbejde. De to meste 

brugte steder er: hjemme hos dem selv eller en anden studerende; og den anden er på det 

uddannelsessted hvor de læser. De 6 studerende som bruger deres campus som studiested, gør 

det af forskellige årsager, nogle i forbindelse med gruppearbejde her siger IP 1 “hvis det er 

fordi jeg læser op til eksamen, så sidder jeg på universitetet og så læser jeg gerne med en, to, 
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tre andre”.  En anden nævner at det er fordi skolen har nogle redskaber, som de studerende 

ikke selv har, her siger IP 7: “normalt så sidder jeg oppe på skolen. Vi har vores egen 

arbejdsstation, hvor vi har et bæst af en computer, som kan trække lidt mere, end dem 

herhjemme kan, så normalt så sidder jeg der, i lidt for mange timer”. Mange af dem har dog 

været nødsaget til at arbejde hjemme grundet Corona, og derfor er det også 5 ud af 10 

studerende som arbejder hjemme som primært sted og det er kun i kraft af at disse interview 

blev lavet før de nye restriktioner henover december og januar. IP 7 forsætter: “[…] har fået 

lov at hente computeren hjem så jeg kommer til at sidde her og arbejde på den i stedet for 

[…]”. Det er en oplevelse de fleste studerende har, her siger IP 5: “nu mest derhjemme, men 

før Corona-tiden nok mest i skolen”. Så de udfordringer vi har med Corona, påvirker også 

hvordan og hvor de studerende opholder sig når de studerer. Der er 3 studerende som bruger 

bibliotekerne, både dem på deres uddannelsessteder og/eller hovedbibliotekerne. IP 6 siger: 

“jeg sidder normalt på biblioteket eller på skolen, altså på DTU. Jeg studerer ikke så meget 

derhjemme, fordi vi er ret mange derhjemme, så det er lidt sværere at studerer derhjemme”. 

Kun en enkel af de studerende bruger caféer som primært studiested.  

 

Studere du nogensinde udendørs?  

Hvorfor/hvorfor ikke?   

Der er bred uenighed om, om de studerende studerer udenfor. Nogle af de unge studerende 

kan godt finde på at studere udenfor når det er sommer, men det kommer også an på hvad de 

skal lave, skal de sidde og læse eller om de skal sidde ved computeren, IP 3 siger: ”[…] ja det 

kommer også an på om man skal sidde og læse, eller man skal sidde og skrive, det kan godt 

være lidt irriterende med computeren”. Nogle af unge studerende som vi har interviewet ville 

godt kunne finde på at studere udenfor hvis de skal læse, men hvis de skal arbejde på deres 

computer, vælger de ofte at sidde indenfor, så solen ikke genere computerskærmen, IP 2 

siger: ”når solen er der så øh kan jeg ikke se på min computer, og min computer den bliver 

for varm så den lukker ned”. Det kan også afhænge af, hvilken uddannelse de unge studere, 

når IP 10 studere udenfor, så er det ikke kun for at læse eller for at sidde foran computeren, 

IP 10 siger: ”[…]nu går jeg på en meget kreativ uddannelse, så det handler også for mig at 

komme ud i naturen og se noget fra nogle andre vinkler, men også det der med man 

nærstuderer noget man ikke har fokus på i hverdagen, så får man et indblik på hvordan noget 

er skruet sammen”. Der er også nogle af de unge studerende som ikke kunne finde på at 
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studere udenfor, da nogle af dem kan blive distraheret af deres omgivelser, IP 6 siger: ”jeg 

begynder at kigge alle mulige steder hen og sådan noget der, altså jeg bliver distraheret og 

sådan noget der. Så nej det gør jeg ikke, og der er også lidt koldt her i vinteren i hvert fald”. 

 

Hvor ses du med dine venner udenfor studielivet? (hjemme, cafe, parker, haven 

restaurant, bar, klub mm.)  

Hvor ses I mest?  

Når de unge studerende ses med deres venner uden for studielivet, er det især i privaten, på 

cafeer, eller udenfor når vejret er til det, IP 2 siger: ”hjemme, og på cafeer også. Og i parker 

og sådan noget”. Der er dog også mange af de studerende som mest ses med deres venner 

hjemme i privaten, da de mener at de ikke har budget til at tage på restaurant og cafe, IP 1 

siger: ”Så det er som oftest så er det hjemme ved en af os enten ved mig eller hjemme ved dem 

og det er nok primært fordi det er det billigste fordi de er jo studerende ligesom jeg er. Øh og 

hvis ikke det så det primært jeg vil sige 70% af tilfældene der er det privat ik […]”. 

Derudover er det meget individuelt for de studerende hvor de mødes, det kan være til en 

aktivitet f.eks. fodbold, en kultur seværdighed, gåture i for eksempel Frederiksberg have, 

Kongens Have, Bispebjerg kirkegård eller Fælledparken.  

Hvis vi ser bort fra Corona-pandemien, som er over os lige nu, så er der også mange af de 

unge studerende som tager på bar i weekenden, når de skal hygge sig med vennerne, og en 

gang imellem tager de på restaurant når budget er til det. Ofte har vejret og budget en stor 

betydning for, hvor de unge studerende vælger at ses med deres venner uden for studiet. 

 

Hvad søger du, når du skal finde et godt studiested uden for hjemmet?  

Betyder udseende (æstetik) og design noget for dig? 

Dette spørgsmål har vi valgt at stille, da vi gerne vil forstå hvad de studerende egentlig gerne 

vil have ind i et studiested, hvis de helt selv kunne vælge. Generelt set er de fleste af 

interviewpersonerne enige om, at de ønsker et sted hvor der er ro og fred, men samtidig også 

mennesker. IP 10 siger:“jeg søger egentligt et sted hvor der er god stemning, et rart sted at 

være. Det kan både være noget med indretningen at gøre, men det kan også være noget med 

andre studerende sådan sidder og er der, for hvis der er andre studerende der sidder og 

arbejder, så giver det også meget god motivation til når man selv sidder og arbejder”. 



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 44 af 78 
 

Ydermere bliver det nævnt gennemgående gange at strøm til at kunne oplade computer 

vægter meget højt. 

Der bliver også tænkt på økonomien, som IP 7 kommer ind på: “Hmm... Der må gerne være 

noget billigt at drikke (grin). Altså sådan en kop te der ikke koster københavner priser”. 

Dette er helt klart noget relaterbart, som er en meget essentiel ting i vores projekt. 

I forlængende af hvad de studerende søger i et godt studiested spurgte vi også ind til om 

udseende, æstetik og design har en betydning for den enkelte person. Dette spørgsmål er delt 

meget ligeligt imellem om interviewpersonerne synes at, det ingen betydning har, eller det 

har en klar betydning, for valg af det pågældende sted. IP 3 siger: “[…] det er derfor jeg ikke 

kan lide biblioteker jeg syntes de kan virke meget kolde og store, jeg kan godt lide lidt mindre 

rum hvor der er lidt mere hyggeligt”. Alt i alt er der en sammenhæng mellem de to spørgsmål 

og hvad personerne selv opsøger og hvad de ønsker. 

 

Planter og natur 

Vi har spurgt interviewpersonerne ind til planter og natur, om det har en påvirkning på dem, 

og om dette ville kunne tiltrække dem til et mødested. En af interviewpersonerne sætter pris 

på at bo ud til Amager Fælled, og at have det natur omkring sig som Amager Fælled 

indeholder. IP 1 udtrykker, omkring den manglende natur i København: ”Det er så også en af 

de grunde til at når jeg er færdig med at studere, så skal jeg ikke bo inde i byen, fordi jeg skal 

have noget grønt omkring mig.” Af en anden person beskriver dog også, at for meget vild 

natur kan have en negativ påvirkning. 

For mange af de interviewede gør planter et sted mere hyggeligt. IP 3 giver espressohouse 

som eksempel på et hyggeligt sted, da der er planter. Det beskrives at planter kan have en 

positiv påvirkning på humøret og oplevelsen af rummet. IP 7 siger: ”Jeg bliver glad i låget af 

planter, der er også en grund til at jeg har slæbt tre planter med op på mit skrivebord på 

skolen nu.” De giver en god energi og gør rummet rart at være i og kan samtidig være 

afstressende. På den anden side er der personer, som ikke synes planter har nogen påvirkning 

på dem, og ikke har interesse for planter. 

Generelt er svaret fra de interviewede at planter og natur, ville kunne tiltrække dem, men ikke 

er det afgørende element i valget af mødested. IP 5 siger: ”Det ville være lokkende, men jeg 

tror ikke det ville være det vindende argument.”. Det har også en betydning for hvordan 

planter og natur spiller sammen med rummet. Hvis 2 rum havde samme tilbud, men et var 
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uden planter og et andet var med planter, så vil rummet med planter blive valgt. Der er dog 

også nogle af de interviewede, der fortæller at planter og natur ikke vil have nogen 

tiltrækning på dem. 

 

Mener du der mangler fokus på de studerende  

Herinde under tilbud til studerende, husleje, priser på mad og drikke og 

om man driver studerende ud af byen 

 

Overordnet set mener de interviewede ikke, at der mangler fokus på de studerende. IP 6 siger: 

“[...] jeg synes der er ret mange muligheder, for sådan der at studere i København. Jeg føler 

der er ret meget fokus på studerende i København”. Til gengæld er der delte meninger om de 

tilbud, der findes til studerende i København. Af de mest hyppige nævnte er: de respektive 

uddannelsesinstitutioner, Det Kongelige Bibliotek, samt cafeer. Flere fortæller at de føler 

deres studiebehov er dækket, og har dermed ikke opsøgt nye steder. Mens andre søger steder, 

med en hyggelig og inspirerende atmosfære, IP 3 siger: ”nu vælger jeg selv mest cafeer, som 

jeg ikke rigtig føler er sådan indrettet til at man sidder og studerer. Ehm, og så er der også 

altid muligheder på bibliotekerne og campus, men som sagt så syntes jeg ikke det er så 

hyggeligt, jeg syntes ikke det er ikke så tiltrækkende at sidde der”. Den generelle holdning er 

at de mangler overblik over de allerede eksisterende tilbud, og dermed ikke er klar over om 

der realt mangler studiesteder. IP 7 nævner, at man kunne arbejde med at få udbredt 

kendskabet disse steder noget mere. 

Der er stor enighed i at mad og drikke er dyrt. Interviewpersonerne nævner at handler det om 

prioritering, og flere af dem medbringer egen mad, eller vælger at blive hjemme for at kunne 

spare penge. Det skal ses ift. at studerende er på SU, og havde de flere penge, ville de nok 

være taget mere ud. I virkeligheden handler det om rådighedsbeløb, mere end prisen. IP 7 

retter en kritik af at tage på cafe, mere er en luksus, end en nødvendighed. 

Der er enighed om, at huslejen i København er høj, og for de studerende er den meget høj, IP 

7 siger: ”jeg synes bare det er vildt, hvad folk de synes at de kan tillade sig at tage for 

nærmest et lille kosteskab.” Interviewperson 3 fortæller, at have boet 10 steder i København, 

og alle steder var økonomien presset grundet huslejen. Den dyre husleje gør det svært for de 

studerende, at få tingene til at løbe rundt uden studiejob eller SU-lån. IP 1 nævner at der er 

mangel studieboliger og ventelisterne er lange, og selv når man endelig får noget er det dyrt. 
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Alt dette taget i betragtning, har de interviewede ikke decideret lyst til at sige, at man driver 

de studerende ud af København. Der gives bud på, at folk fra andre dele af landet måske ikke 

er lige så interesseret i at flytte til København, som hvis man er opvokset i København. Der 

fortælles, at forældrekøb ofte er nødvendigt, og ellers må man bo i forstæderne. IP 7 

fortæller, at personen selv gerne ville bo længere inde i byen, men ikke har råd. 

Huslejen afspejles af Københavns popularitet, IP 10 siger:“Grunden til at priserne kan være 

så høje, det er jo fordi at så mange flytter til København.” Drømmen om at bo i København 

gør, at mange derfor finder alternative måder at få det til at lykkes. Et ret sigende svar giver 

IP 4, i svaret op spørgsmålet, om man driver studerende ud af byen: ”Generelt ja, det tror 

jeg, men øhh… du kan sku ikke hive mig ud fra byen.” IP 8 mener derimod at man tvinger de 

studerende til at få et job, hvilket resultere i mindre fokus på studierne. IP 8 ville ønske at 

jobbet var unødvendigt. 

 

Tænker du, det kunne være relevant at have fokus på studerende, når en ny bydel 

bliver etableret? 

Når man etabler er ny bydel, kan det tage mellem 10-20 år før der kommer liv til byen (bilag 

2). Vores mødested skal være med til at fremme livet i byen, således at det ikke tager op til 

20 år. Derfor har vi spurgt de studerende, om de synes det er vigtigt at fokus på de 

studerende, når man etabler en ny bydel. 

Flere af interviewepersonerne mente, at det var meget relevant at have fokus på de 

studerende, når et nyt byrum etableres. Dette eftersom at det er de studerende, der er 

fremtiden. IP 6 siger: ”Øhh… ja det synes jeg, fordi jeg synes det er de studerende der sådan 

der driver, der driver byen, altså der er fremtiden i byen. Så jeg synes da der skulle være 

fokus på dem, hvis man laver noget nyt”. De fleste sidder og studerer enten der hjemme eller 

på deres uddannelsessted. Hvis de mødes med en studiegruppe, kan de unge godt finde på at 

mødes på cafe eller lignende. Flere af interviewpersonerne er åbne overfor et nyt mødested, 

som både rummer det sociale og studielivet. IP 1 siger: ”Noget af det jeg kan savne ved 

universitet det er jo f.eks. at der er en dårlig kantine ik ogs’. Øhm det der er er ikke særlig 

spændende og det er dyrt. Så hvis det var lige så godt at sidde altså her nu kan jeg ikke lige 

huske hvad det hedder det med det du lige har vist du ved så hvis det var lige så godt at sidde 

der og så at der var nogle bedre priser og så måske større udvalg hvad ved jeg så ville det jo 

være bedre at sidde der ik ogs’ ”. 



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 47 af 78 
 

Der er uenighed om hvorvidt det er nødvendigt at have fokus på studerende, når en bydel 

etableres. I stedet skulle der være mere fokus på optimering af allerede eksisterende 

lokaliteter. IP 5 siger: ”Hvis det er gratis og være der, vil i hurtigt blive fyldt op med egen 

musik, folk der tager pladsen op øhm… hvilket jeg godt kunne se ville være generende for 

andre. Og så har jeg igen, for at vende tilbage igen; der er så mange alternativer. Så nej jeg 

ville måske ikke sige det var noget vi gik og manglede som studerende”. Dette har vi dog ikke 

haft fokus på.  

 

Hvad har du behov for i et socialt mødested og studiested? 

Når et nyetableret mødested for unge studerende skal tages brug, kræver det attraktive 

faciliteter i form af indretning og design. Derfor har vi spurgt, hvilke ideelle faciliteter og 

design, interviewpersonerne ville ønsker i et nyt mødested. Mange vægter behagelige møbler, 

samt at stedet skal være imødekommende og hyggeligt på samme tid. En anden siger at 

stemningen gerne må være lidt dunkel, ved brugen af mørke farver og her siger IP 3 siger: 

”jeg tror jeg har brug for at det skal være hyggeligt. Øh, og det tror jeg, kræver at der er 

nogle lidt mørke farver i indretningen, så det ikke virker så klinisk […]”. Interviewperson 5 

ønsker et sted, hvor man kan mødes på tværs af uddannelser, hvor man kan blive inspireret af 

hinanden.  

Til områderne for studieaktivitet, ønsker interviewpersonerne sig mulighed for at sidde i små 

lokaler eller lukkede rum. Der er der plads til fordybelse og afstand til larmen udenfor. Disse 

krav opfylder studypods, som er en af de designforslag vi har arbejdet med. Vi ønsker at disse 

skal kunne flyttes, således at de kan optimeres alt efter behovet.  

Udenfor vil vi gerne lave nogle gruppelokaler, hvor dele af siderne skal være glas, så selvom 

man sidder i et gruppelokale og studerer, så kan man stadig føle sig som en del af rummet, IP 

3 siger: ”(…) i forhold til at studere, så har jeg brug for der er små aflukkede rum, måske 

ikke helt aflukket, det kunne være meget fedt at man kan mærke at det er en del af et større 

rum, men det skal i hvert fald være afgrænsninger, ellers kan det virke for stort og 

uoverskueligt, og det syntes jeg er nederen når jeg skal sidde og koncentrere mig”.  

En interviewperson foreslog at man kunne indrette studieområdet, med en masse bøger, så 

det skabte fornemmelsen af et bibliotek. IP 6 siger: ”[…] altså det skal bare være sådan der 

formet lidt som et bibliotek, fordi jeg føler cafeer bliver lidt for larmende. Kan du følge mig? 

Så det skal bare være formet sådan lidt som et bibliotek, hvor der sådan er rum som man kan 

være i hvis man sådan er grupper der skal arbejde sammen”. 
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Uafhængigt af årstiden, ønsker interviewpersonerne mulighed for at være udendørs, når det er 

godt vejr. IP 7 siger: ”Både i sociale sammenhænge men også i studiesammenhænge fordi 

hvis der er godt vejr en dag så kan det nogle gange godt være en lille smule bittert bare at 

sidde indenfor hele dagen og så er det altså dejligt at man lige kan komme ud og lige mærke 

solen i sit ansigt”. Dette skal selvfølgelige være en mulighed i Lokomotivværkstedet, her 

betyder de store vinduespartier og dørene ud til, samt det udendørs område, at de både kan se 

sæsoner skifte inden fra, men også kan gå udenfor.  

 

Hvad tænker du kunne være fedt at have i København for studerende? 

Overordnet er drømme scenariet for de studerende er at der er nogle gode og hyggelige steder 

i København, hvor man kan købe billig mad og kaffe. Der skal være en lang åbningstid, så de 

studerende kan sidde og studere til længere tid end kl. 22 om aftenen. IP 1 siger:”[…] Øhm 

og så skulle åbningstiderne de skulle være rigtig gode […] og så kunne man også godt 

forestille sig at man lavede sådan noget med, øhh hvad hedder det at man gav et eller andet 

25 kr for at få et adgangskort og så havde man døgnadgang […]”. De unge studerende vil 

gerne have at faciliteterne skal være så billige, men at de også klar over at kvalitet afhænger 

af prisen.  

Udover prisen, så skal stedet også gerne tiltrække forskellige typer af studerende fra 

forskellige uddannelsesinstitutioner og på tværs af fakulteter. IP 3 siger: ”Måske et eller 

andet sted hvor man kan møde fagligt, men på tværs af uddannelser, og sådan snak om alle 

mulige ting, og komme, at finde på projekter”. De unge studerende mener at selv på tværs af 

uddannelsessteder, kan vidensdeling være brugbart og inspirere til nye ideer og projekter.  

De fleste unge studerende er rigtig glade for grønne områder, men vil gerne have flere. En af 

interviewpersonerne forslog at lave byhaver og da mange studerende i København bor i 

lejlighed, er det et alternativ til fællesskaber i arbejdet med at dyrke sine egne afgrøder.  

Et par af interviewepersonerne kunne godt tænke sig genbrugsstationer og/ eller 

loppemarkeder, hvor de studerende kunne købe eller bytte genbrugsting. IP 5 siger: ”[…] jeg 

kan komme ned med 10 genstande, og så må jeg tage 2 genstande med hjem”. Det samme 

kan man gøre med bøger, der er mange studerende som sælger deres tidligere bøger, for at 

have råd til de nye bøger som de skal købe. En interviewperson forslog ideen om at de 

studerende kunne bytte bøger, IP 7 siger: ”[…] et sted hvor man kunne bytte bøger hvor man 
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kunne tage en bog og aflevere en bog og det synes jeg er meget fint”. Det er selvfølgelig ikke 

alle der ønsker sig noget anderledes, og er fuldt tilfreds med København som den er. 

 

Ville du sidde udendørs, hvis det var i små lukkede rum med varme og lys? 

Vi har sendt de studerende et billede af hvordan de udendørs studypods kunne se ud, se 

billede X, de er ikke vilde med designet, men selve ideen kan de godt lide. De har fokus på at 

stolesæderne er behagelige og at rummet er rart at opholde sig i. Hvis studypodsene ikke er 

behagelige så kan man lige så godt vælge at sidde derhjemme mener en af de studerende. 

Hvis alle disse krav er opfyldt, svare de fleste interviewpersoner at det vil de gerne benytte, 

IP 10 siger: ”Det ville jeg i hvert i fald! Det er der ingen tvivl om. Seriøst, det er mega 

hyggeligt, der har du min stemme. Det er genialt, jeg er vild med den ide”. 

Selvom vi vil kalde rummene studypods, så skal de ikke kun være til rådighed hvis man skal 

studere, men der skal også være mulighed for at benytte dem hvis de unge bare vil slappe af 

og snakke. Nogle af de studerende kan være skeptiske for hvad rummene eventuelt kunne 

bruges til om natten, så derfor skal vi sikre at rummene bliver låst når de sidste studerende 

forlader mødestedet, eller at de bliver låst automatisk efter en bestemt tid. IP 5 siger: 

”[…]dog ville jeg også godt kunne se dem blive brugt til mange skumle ting når natten falder 

på”. Der dog også intervieweperson er som er skeptiske overfor ideen, eksempelvis hvis man 

lider af klaustrofobi, så ville det nok ikke være den største mulighed for at personen ville 

benytte sig af rummet. IP 6 siger: ”[…] altså det ligner jeg måske kommer til at få 

klaustrofobi derinde såå, det ved jeg ikke lige om er mig, men det ser da cool nok ud”. 

Overordnet set er interviewpersonerne positive overfor ideen, at man kan sidde indenfor, men 

stadig udenfor, i disse studypods.  
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7. Designforslaget 

 

7.1 Designrationale 

Dette afsnit vil bestå af en detaljeret gennemgang af tilblivelsen af det endelige designforslag 

til vores mødested. Den kronologiske gennemgang indeholder vores tanker til krav af 

designet, udseende på designet, samt gennemgang af de designteoretiske metoder, vi har 

benyttet i processen. Ydermere gennemgås, hvordan Jernbanebyen og Lokomotivværkstedet 

spiller sammen med vores idegrundlag.  

I starten af projektet havde vi to hovedfokusser for det sted, vi ville skabe. Det ene var, at det 

skulle tilføje et grønt element til den ellers grå by, for at skabe stemning og fremme luftens 

kvalitet. Det andet var, at det skulle være et sted, studerende kunne søge hen i stedet for at 

mødes med hinanden på diverse dyre cafeer. Derfor blev det samlede designformål at skabe 

et mødested for studerende, med en rar naturpræget atmosfære, som lægger op til kreativ og 

social udfoldelse og som ikke tynger de studerende økonomisk.  

7.1.1 Første fase  

Den første ide til at skabe et sådant sted blev, at vi ville lave et udendørs studierum, hvor de 

studerende kunne trække sig ind i en naturpræget oase for at studere. Med denne ide blev en 

række komplikationer dog hurtigt synlige. For det første er vejret i Danmark meget 

omskifteligt, hvilket ville betyde, at byrummet ikke ville kunne blive benyttet i store dele af 

årets 365 dage, grundet dårligt vejr. På den anden side ville for meget sol også skabe gener 

for den computerbrugende studerende. I forlængelse af det, var en anden komplikation ved 

det udendørs studierum, at de fleste netop bruger forskellige elektroniske redskaber til at 

studere. Derfor ville det være nødvendigt at have strøm tilgængeligt, hvilket vi så som en 

væsentlig udfordring. Derfor blev vi enige om at kombinere vores tanker om et udendørsrum 

med et komplimenterende indendørs rum. Denne ide blev også hjulpet på vej gennem 

processens næste skridt med at udarbejde et CCM, der dog først og fremmest hjalp os til at 

præcisere den problemstilling, vi har arbejdet med. Gennem denne fandt vi dog netop frem 

til, at det udendørs studierum måske ikke ville være attraktivt for studerende, hvis det 

udelukkende kunne tilbyde en rar udendørs studieatmosfære. På den måde kom vi frem til 

løsningen med, både at have et udendørs og et indendørs område i det sted, vi vil skabe.  

I denne periode af projektet, havde vi flere mulige lokationer oppe og vende, såsom 

Ungdomshuset, Kultorvet, Refshaleøen og Jernbanebyen. Den endelige beslutning sker først 

senere i processen, og derfor har projektet været meget ukonkret i de første faser.   
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7.1.2 Anden fase  

Blev vi sat overfor at skulle lave projektet helt konkret, fordi vi gennem en eksamen, blev 

bedt om at lave et CCM og et Storyboard på baggrund af projektet. I arbejdet med CCM (se 

bilag 5) blev fokusset de økonomiske udfordringer som studerende har under deres 

uddannelse. Derigennem blev der skabte det første og helt essentielle designkrav, gratis 

mødested for studerende. For at visualisere de designmæssige og økonomiske krav, der blev 

udfoldet gennem CCM’et og de efterfølgende designtanker, udformede vi et storyboard. Her 

var fokus at vise brugerens oplevelse af, at hænge ud med sine venner et fedt sted i byen, 

uden det har kostet betydeligt med penge.  

Storyboardet var på den måde den første visuelle skitse af stedet, og samlede kriterierne for 

vores ide. Det indendørs kan på den måde tilbyde favorable studieomgivelser, uden vi rykker 

naturoplevelsen for langt væk. For at holde endnu mere på følelsen af at være tæt på naturen, 

skal skellet mellem ude og inde bestå af store vinduer. Udover studiefaciliteter skal stedet 

samtidig tilbyde andre, og mere sociale tilbud, som eksempelvis loungeområder og en billig 

cafe. Det skal derudover også være muligt selv at medbringe mad og drikke, for at holde den 

økonomiske belastning på et minimum. Især tanken om mødet mellem ude og inde gennem 

store glasvinduer, fik os ledt hen på æstetikken ved gamle industribygninger. Her snakkede vi 

derfor bl.a. om at gå videre med steder som Refshaleøen, men faldt hurtigt for Jernbanebyen 

og Lokomotivværkstedet. 

 

7.1.3 Tredje fase   

Grunden til det endelige valg faldt på Jernbanebyen, var beslutningen om at det skulle være et 

både udendørs og indendørs mødested vi ville skabe. Derudover var den meget engageret og 

positive modtagelse vi havde med chefprojektudvikler Hans Christian Melgaard. Han forslog 

Lokomotivværkstedet til os, som en mulig placering til vores projekt, grundet de visioner om 

multifunktionalitet som bygningen ville få, stemte godt overens med vores forhåbninger. Det 

gav samtidig en mulighed for at skabe et design, som i sidste ende måske kunne have 

indflydelse på det endelige rum i fremtiden.   

Vi har i løbet af projektet brugt cases, som har haft påvirkning på vores projektet. Mere 

konkret har eksempelvis Station F’s restaurant La Felicità’s brugt toge som en del 

af indretningen. Dette gav os ideen til at arbejde med at inddrage toge i vores 

design, som repræsentation af Lokomotivværkstedes historie. Vi har også hele tiden haft 
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fokus på at vores indretning af bygningen, handler om at bevare dens udseende, både 

indvendigt og udvendigt. Intet af det design vi arbejder med, kræver ombygning eller 

tilbygning til den oprindelige bygning.  

  

7.1.4 Fjerde fase 

For at komme tættere på det designmæssige udgangspunkt for stedet, lavede vi en visuel 

idegenerering. Dette skete i form af inspirationsbilleder på et PowerPoint, der blev inddelt i 

kategorier, toge, store åbne rum, studierum, grønt og udendørsareal. I første omgang lod vi 

ideerne flyve, og efterfølgende sorterede vi i billederne og bevarede dem vi ønskede som 

inspirationskilde. Disse blev vores visuelle udgangspunkt for det endelige designforslag.  

  
Ide 1, toge  

Den første ide kaldte vi bare Toge, fordi vi gerne ville afspejle Lokomotivværkstedets 

historie i designet og det allerede eksisterende tog indeni bygningen. Ideen var at have et 

rigtigt tog, hvor de i forvejen rumopdelte togvogne, kunne benyttes til at skabe små studierum 

og/eller opholdsrum til de besøgende. En billigere version kunne være at have et tog i 

fronten, hvor de efterfølgende kupéer bygges, derved kunne de nemmere tilpasses til gruppe 

og/eller læserum. I disse togvogne/kupéer kunne man have afstand til larmen rundt omkring, 

men stadig følge med i omgivelserne gennem vinduet.  

 
Billede 13 – Billede af Station F, her ses Restaurant La Felicità  (Station F & Le Wagon launch, u.å.). 

Billede 14 – Gammelt tog, der står i Lokomotivværkstedet i Jernbanebyen, København.  
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Billede 15 – Toget i jul i Tivoli, København, (Solstråler, u.å.). 

Billede 16 – Togkupé (Wilcock, 2012). 

 

Ide 2, store åbne rum  

Denne ide skal være med til at skabe det helhedsbillede som vi gerne vil skabe for 

Lokomotivværkstedet. Formålet er at der skal være plads til det hele, både som studie og 

socialt mødested. Vi arbejdede med at udnytte pladsen bedre ved at bygge op, dette skulle 

være i glas, så det ikke kunne komme til at forhindre udsynet og oplevelsen af det store åbne 

rum. Fordelen ville være at pladserne ovenpå disse rum, ville kunne give flere studiepladser, 

samtidig med at det er trukket lidt væk fra larmen.  

 

Billede 17 -  Gusto headquarters, San Francisco, USA, (Howarth, 2018). 

  

Billede 18 – Stabelbare og modul kontorer (Tower Trip, 2020). 

Billede 19 – Kontor i grå metal og glas (Mohta, 2019). 
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Ide 3, Studierum 

Ideen er at skabe multifunktionelle rum ved flytbare møbler, det skaber flere muligheder for 

at afholde eksempelvis større arrangementer og aktiviteter. Møblerne kunne være i form af 

studypods, se billede 20 og 22, de kan placeres i midten af et rum og skabe en form for 

opdeling, men uden at være så høje at de afskærmer for udsynet. Et andet alternativ er at lave 

borde og stole i vinduet, billede 21, som kan indramme et studierum, men uden at fratage 

udsynet gennem de store vinduer. 

 

Billede 20 – Stofa studierum på hjul (Contemporist, 2015). 

 

 

Billede 21 - Træhuse grupperum (Meinhold & Jansin, 2013). 

Billede 22 – Enkelt studypod (Agati, 2020).   

 

Ide 3: Grønt 

Vi har hele tiden gerne ville implementere det grønne i vores design, dette kunne være i form 

af små træer i krukker, lange store hængeplanter eller plantevægge. Planter hængende og 

stående i krukker, kan bruges til at skabe en mere naturlig oplevelse at rummet. En plantevæg 

kan bruges til opdeling af rummet, hvilket skaber ro, men ikke blokerer for stemning og 

oplevelsen af rummet. Fordelen med en plantevæg er, at de ofte har automatiseret 
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vandingssystemer og at et firma kan hyres til den resterende vedligeholdelse. Planter kan 

være med til at skabe et bedre indeklima, derudover er forventningen at give en oplevelse af 

at være “udenfor” indenfor. 

   

Billede 23 – Stort vinduesparti med grønne planter (Gercens, 2013).  

Billede 24 – Spiseområde med pergola (Station F, 2018).  

 

Billede 25 – Grønvæg fra Hotel Pershing Hall i Paris (Møller, 2012). 

Billede 26 – Plantevæg på kontor (Jydsk Planteservice A/S, 2020).   

 

Ide 5, udendørsareal 

Til udendørsområdet har vi haft fokus på møbler, som kan rumme flere funktioner. Vi har 

arbejdet på planter og blomster, som kan kravle eller hænge i en pergola, og på den måde 

skabe skygge for høj solskin om sommeren, og skærme for vind og vejr i de koldere måneder. 
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Dette kunne også gøres ved en bænk med plantekasse, der ligeledes kunne afskærme, men 

også danne rum som er lidt mere private. En bænk rundt om et træ, kunne også være en måde 

hvorpå vi kunne udnytte de mange træer i det grønne område, til at blive en funktionel del af 

rummet. Bænkende kan sno sig langs med det grønne, eller være mere firkantede afhængigt 

af det udtryk vi ønsker. Det kan også være borde og stole, eller sofaer med borde til, hvor de 

studerende, på dage med godt vejr, kan sidde udendørs og arbejde. Når det er dårligt vejr kan 

de udendørs studypods bruges, og sikre læ, strøm og lidt privatliv. For at kunne bruge dem 

når det er mørkt kan der laves lys i dem, og i vintermånederne er der installeret varme.   

  

Billede 27 - Bænk med grønt (Streetlife, u.å.). 

Billede 28 – Terrasse i flere niveauer (Studio et al., u.å.).  

 
Billede 29 – Snoet bænk (Hannibal, 2017).   

Billede 30 - Bænk omkring et træ (@slowottawa, 2015).  
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Billede 31 – En bænk med en pergola (A Piece Of Rainbow, 2020). 

Billede 32 - Hængende planter, skaber skygge (Hiroyuki et al., 2015). 

 

 

Billede 33 og 34 – Udendørs studypods (My Office Pod, 2020).  
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7.2 Designkriterier  

Af disse designidéer har vi udledt følgende designkriterier:  

➢ Mødestedet skal være indbydende og attraktivt, og have en rar og rolig atmosfære  

➢ Der skal være plads til både studie- og socialt liv.  

➢ Det skal være muligt at sidde isoleret så man kan koncentrere sig   

➢ Det skal ikke være medvirkende til en økonomisk belastning.  

➢ Det skal være grønt i form af brugen af planter.  

 

7.3 Teoribegrundelse 

7.3.1 Retten til byen  

Da der i dette designforslag er lagt vægt på de studerende og deres ønsker og behov, er det 

relevant at belyse om de studerende har ret til at have dette sted. Vi mener, at de studerende 

har ret til dette mødested, da byen netop er blevet dyrere og man på den måde risikerer at 

skubbe de studerende ud af byen. Mødestedet er inkluderende ved at andre 

befolkningsgrupper ikke er ekskluderet fra at opholde sig her. Dermed er det ikke kun de 

studerende, der ret til stedet og dermed retten til byen. Mødestedet går imod den 

herskabeliggørelse, som Larsen og Lund Hansen beskriver på Vesterbro. Grundlaget for 

mødestedet grunder nemlig ikke i kapitalistisk indtjening, men i stedet på at skabe et 

hverdagsrum, der er tænker de studerendes hverdagsliv og behov ind i rummet. 

I de interviews vi har lavet med studerende, spørger vi ind til, om de synes der skal være 

fokus på studerende. Mange synes studerende skal tages med i overvejelserne, men ikke have 

det fulde fokus fra bl.a. byudviklere. Dette kan også sættes i sammenhæng med den måde 

man i teorien retten til byen, forholder sig til det, at hverdagslivet skal trumfe i byen, da 

studerende ofte bliver glemt. Vi har dermed ikke brugt teorien som en del af designforslaget, 

men retfærdiggørelsen af det. 

 

7.3.2 Coworking space  

Mødestedet bærer præg af at være sammensat af flere forskellige studiemuligheder, og 

tilbyder sig derfor til mange mennesker. Vi ønsker at dette vil skabe et sprudlende og 

inspirerende sted, hvor studerende har lyst til at studere. Herved også, at de studerende får 

lyst til at blive inspireret af hinanden, og af at være i et rum hvor mange studerer sammen. 
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Dette, også selvom det der arbejdes med, ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. 

På den måde inddrager vi teorien om coworking space, og forsøger altså at opnå den 

sammensmeltning mellem det individuelle og det kollektive, denne teori omfatter. Dette 

studiemiljø så vi også efterspurgt hos de interviewpersoner, der er repræsenteret i denne 

rapport. Derfor er teorien om coworking space en væsentlig del af de tanker, der ligger til 

grund for det endelige designforslag.   

 

7.3.3 Biophilic design  

Baggrunden for at bruge planter og plantevægge i mødestedet, er fordi det taler ind i 

teorien biophilic design. Vi bruger planter indendørs fordi det giver brugeren visuel adgang 

til naturens verden. Vi har brugt flere forskellige typer af planter, for at skabe alsidighed, som 

også er en del af den naturlige verden. Vi har nogle planter, der går igen og samtidig skaber 

en oplevelse af genkendelse. Grunden for plantevægge er, at der er minimal daglig 

vedligeholdelse og fordi de tillader delvist lys, lyd og luft gennemstrømning. Brugerne kan 

dermed både røre, dufte og i sjældne tilfælde hører planterne, i form 

af bevægelse, hvis der f.eks. kommer et vindpust fra en åben dør. Derudover forbedrer planter 

indeklimaet, ved at rense luften for skadelige stoffer, samt omdanne kuldioxid til ilt, gennem 

fotosyntese (Maja Hald, 2017). Ifølge Biophilic design teori, er alt dette med til at skabe en 

mere positiv oplevelse af rummet, som påvirker humøret positivt. De studerende vi har 

snakket med, siger at de ikke vil vælge et mødested udelukkende grundet planter og/eller 

natur (bilag 1). Design har dog stadig en stor betydning, så hvis designet er i orden, er planter 

en bonus som kun gør stedet mere attraktivt.   

Vi har hele tiden ønsket at bevare bygningens oprindelige udseende, da vi ønsker at 

bibeholde den majestætiskes rummelige følelse. Derfor er alt undtagen toget, en maxhøjde på 

omkring 2 meter, som sikrer udsyn til de store elegante vinduer. Igennem dem kan alle i 

bygningen følge med i vejret udenfor, både som dagen går og som sæsonerne skifter.   

I vores udendørs rum, har vi haft fokus på at skabe en sammenhæng med det indendørs, samt 

en god rumopdeling.  
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7.4 Præsentation af design 

I dette afsnit vil det endelige designforslag blive præsenteret. Først præsenteres CityEngine, som er 

det program vi har benyttet til at visualisere designforslaget. Designforslaget gennemgås herefter, 

hvor det indendørs, og det udendørs rum beskrives i detaljer.  

7.4.1 CityEngine 

CityEngine er et 3D program, udviklet af ESRI som også har udviklet ArcGIS, hvilket bruges 

overalt i verden. CityEngine er udviklet til at importere store mængde data fra ArcGIS og 

lave store bydele, på kort tid.   

Vi har valgt at bruge CityEngine til at visualisere vores designforslag. Vi har brugt dette 

program fordi, det er gratis tilgængeligt på citrix maskinerne, for os som studerende på RUC. 

Dette er altså en god måde at få erfaring i 3D programmer og GIS. Vi har samarbejdet med 

specialkonsulent Esbern Holmes, som arbejder med forskningsbaseret support til geografiske 

informationssystemer (GIS) (Roskilde Universitet, u.å.). Det første vi gjorde, var at indhente 

data fra ArcGIS om Lokomotivværkstedet, samt omkringliggende bygninger og det 

tilstødende grønne område, se billede 35 og 36. Vi startede med at lægge et flyfoto ind i 

CityEngine og derefter bygge 3D modellen ud fra de korrekte målestoksforhold. 

 

Billede 35 – 3D model af en del af Jernbanebyen, med Lokomotivværkstedet i forgrunden. 

Billede 36 – 3D model af Lokomotivværkstedet, uden facade, farver og flyfoto. 

 

 

 

 

 

 



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 61 af 78 
 

Træerne blev indsat på det grønne område, med udgangspunkt i dataen fra ArcGIS, i form af 

træsorter, højde på træet og deres geografiske placering. Facaden på bygningen er lavet med 

fotos vi selv har taget, i et forsøgt på at efterligne den virkelige facade så godt som muligt.

 

Billede 37 – Det grønne område ud for Lokomotivværkstedet, samt placering af træer.  

Billede 38 – Et billede der viser nogle af de udfordringer vi har haft, med at lave visualisering af 

Lokomotivværkstedet. Her er facaden blevet lavet af flere sammensatte billeder, der ikke stemmer overens med 

den faktiske bygning. Den endelige facade kan ses på billede 39.  

 

Den endelige visualisering af Lokomotivværkstedet kan ses på billede 39, dette er før 

designforslaget (møblerne) bliver implementeret i 3D modellen. 

 

Billede 39 – Lokomotivværkstedet designet i CityEngine.  

CityEngine kan ikke designe møbler eller lignende, og derfor var de første tanker at bruge 

programmet Fusion 360 til at designe dem, og overføre dem som objekter 

til CityEngine. Dette gik vi hurtigt fra igen, da vi fandt rigeligt udfordringer i 

det komplicerede program CityEngine. Som alternativt fandt vi møbler på hjemmesiden 3D 

Warehouse, hvor det er muligt at indhente gratis og i forvejen designede 3D-objekter. Disse 

kan derefter indsættes i CityEngine. Mange af de objekter vi hentede fra 3D Warehouse, 

skabte problemer i forhold til designet, hvor bl.a. teksturen på objektet ikke blev taget med 



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 62 af 78 
 

til CityEngine. Vi fandt dermed ud af, at filtypen Collada virkede mest optimalt, da denne 

både havde tekstur og farver med. 

 

7.4.2 Indendørs designforslag  

På de nedenstående billeder 40 og 41 kan man se indretning af vores mødested i 

Jernbanebyen. Meningen er, at der skal være grønne stolper som opdeler gangen og rummet. 

De skulle være placeret mellem toget og møblerne i rummet, men dette var desværre ikke 

muligt at visualisere i programmet. Vi har opdelt rummet i forskellige områder, med studie- 

og sociale rum, hvilket vil være gennemgået mere detaljeret herunder. 

  
Billede 40 – Billede af Lokomotivværkstedets indretning som delvist studie og sociale mødested.  

 
Billede 41 – Billede af Lokomotivværkstedets indretning fra anden vinkel. 
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7.4.2.1 Rumopdeling indendørs 

Rummet er delt op i 8 forskellige rum, som nedenfor er markeret med hver sin farve. 

Materialevalg har vi ønsket at have fokus på træ, metal og stof, som er materialer som er 

nemt genanvendelige. Vi har også forsøgt at skabe plads mellem de forskellige rum, således 

at gående ikke skal gå igennem rummet og forstyrre. Farverne er med henblik på at være 

elegante og simple; iblandet er dog en bevidst afvigelse i form af de røde lænestole, som 

skaber dynamik. 

 

Billede 42 – Billede af mødestedet indendørs med rumopdeling.  

Det mest markante ved rummet er det tog, som er markeret med den lyslilla ring, og er 

placeret på gangen af Lokomotivværkstedet. Idéen med at placere den på gangen er, at det 

skal være med til at inddrage vores mødested i de eksisterende aktiviteter i rummet. 

Derudover skal der være studie og sociale rum inden i toget. Toget kunne optimalt have været 

en type tog, som har kørt i Danmark, måske tilbage i tiden, da det vil være endnu mere 

historisk korrekt. 

I den gule ring, er der placeret en lang sofa, hvor der tilstødende er borde og stole. Dette rum 

er tiltænkt til både at være et hyggested, hvor der er bløde siddepladser, men også et sted hvor 

gruppearbejde kan foregå. 
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  Billede 43 – Sofagruppe med tilstødende borde og stole. 

 

De sorte ringe, er bøde lænestole med et lille sidebord. Dette er tiltænkt dem som har brug for 

afslapning, eller som har brug for et blødt sted at læse. Der er 2 grupper af disse 

siddegrupper, hvoraf den ene står med ryggen mod en plantevæg, for at skabe tryghed og 

samtidig give overblik over hele rummet.  

  Billede 44 - Røde lænestole med lille bord.  

 

De lyserøde ringe er små studypods, der er designet til én person, og indeholder et 

fastsiddende sæde og et bord. Hele Studypod’en er omgivet af en væg, der skaber 

afskærmning fra omgivelserne. De er designet således at den siddende person ikke kan se ud, 

andre steder end der hvor den er åben. Dog kan der ses henover den, i stående tilstand. 

 Billede 45 – Studypods.  

 

Den grønne ring er caféborde og stole, de er tiltænkt til at være et socialt sted. Grunden for 

dette er at bordet er rundt, det giver mindre plads til studie og/eller computer. Derudover står 

de placeret meget åbent i rummet.  

Billede 46 – Cafeborde og stole. 
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Den orange ring er gruppeborde der er firkantet, der kan side mellem 4 og 6 personer 

omkring et sådant bord, det er beregnet til gruppearbejde. Et firkantet bord har mere plads til 

computer og bøger end et rundt bord, som i den grønne ring.  

 Billede 47 – Firkantede gruppeborde. 

 

Den blå ring er sofaer med en høj ryg, det gør det mere privat, men de er stadig åbne nok til 

at man kan følge med i omgivelserne. Disse er tiltænkt gruppearbejde, eller til de studerende 

som har brug for et blødt sted at side når de skal læse.  

Billede 48 – Højrygget sofa på hjul. 

 

Den lilla ring indeholder bløde æggeformede stole. De er placeret til at være et pause- 

og/eller venterum for enkeltpersoner, eller som sted til at læse alene. 

 Billede 49 – æggeformet stol 
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7.4.3 Udendørs designforslag 

I udendørsområdet gælder det sammen som i indendørsområdet, da vi ønsker at kombinere 

det sociale med studiefreden. På udendørsarealet er der lidt flere muligheder, omkring 

hvorvidt det handler om at studere, eller sidde og snakke. Møbler og det generelle design har 

taget udgangspunkt i materialer som træ og metal, som er holdbare imod vind og vejr, 

samtidig med, at det er bæredygtige materialer der kan genbruges. 

Det grønne vi har indsat i området, er to forskellige typer buske med blomster, flere hække, 

mindre planter og små opstammede buske. Design ideen er at de skal være med til at give 

farve til rummet, fordi alle møbler er i naturfarver.  

Vi har kun lavet et designforslag til en del af det grønne område, der er taget udgangspunkt i 

brugen af dørene fra vores mødested inden i Lokomotivværkstedet og ud. Ved dørene starter 

stierne, de er tiltænkt at være lavet af sten. Området er inddelt i seks forskellige typer rum, 

som ses på inddelt på billede 50, og beskrives nedenfor.  

 

Billede 50 - På det ovenstående billede har vi inddelt udendørsarealet i forskellige områder og deres funktioner. 
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7.4.3.1 Rumopdeling udendørs 

 

Den røde ring er loungeområdet, hvor det er tiltænkt man kan sidde og hygge sig, slappe af 

eller noget helt tredje.  

Billede 51 – Loungeområde 
 

Den blå ring er en af pods’ene, med en bænk ved siden af. Denne pod er det muligt at sætte 

sig uden for og få en lille pause, samt er det også tænkt at designet ikke skal være ensformig. 

Billede 52 – Udendørs studypods med bænk. 
 

De gule ringe er de to pods til henholdsvis højre og venstre. Alle pods’ene er tiltænkt at 

skulle bruges til at studere i, hvori at der vil være varme, strøm og lys. Formålet er at skabe 

en følelse af indenfor, men udenfor 

Billede 53 – Udendørs studypods 
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Denne lille “private” oase skal være lidt en kontrast til resten af rummet. Dette er en lille fin 

hyggemidte, hvor at det er muligt at sidde og snakke omgivet af flotte blomster.   

Billede 54 – Privat oase med bænke. 

 

Den orange ring er bænken med parasollerne, der set til venstre på billedet. Den snoede bænk 

er en lidt “sjov” ting vi har valgt at tage med for at have noget andet en noget kvadratisk. 

Derudover er det også muligt at sidde udenfor på bænken, men der er stadig mulighed for at 

sidde i skygge for solen. 

Billede 55 – Bænk med parasol.  
 

Den sorte ring med borde bænkesæt var ment som et studieområde, hvor det er muligt at 

sidde med sin computer, uden at den skal sidde/ ligge et dårligt sted. Derudover er der sat 

hække ind, der afskærmer, hvis der skal sidde flere forskellige grupper og arbejde uden at 

blive forstyrret.  

Billede 56 – Bordebænkesæt.  



Gr. Nr. V2024788268   
 

Side 69 af 78 
 

8. Diskussion 

I diskussionen vil vi komme ind på, om studerende kan betegnes som fattige, om mødestedet 

vil blive brugt og om det kan blive en realitet, samt kritik af vores designforslag og 

proces. Først kommer vi ind på diskussionen om, om studerende er fattige, i forbindelse med 

retfærdiggørelsen af mødestedet. Herefter diskuteres det, om mødestedet vil blive brugt, og 

om det kan blive en realitet. Derefter gennemgås kritik af det endelige designforslag, med 

inddragelse af CityEngine. Til sidst er en kritik af vores egen design- og projektproces, med 

fokus på hvordan vi kunne have opnået et bedre designforslag.  

 

8.1 Er studerende fattige?   

Gennem projektet har vi haft fokus på de studerendes økonomi. Vi har bl.a. lagt vægt på, om 

de studerende selv synes de har resurserne til at kunne gå ud og studere og se deres 

venner. Det er derfor relevant at diskutere, om studerende overhovedet kan betegnes som 

værende fattige.   

Når vi bruger vores interviewpersoner, afspejles det herigennem, om de mener at det er for 

dyrt at bo i København. Generelt set synes de, at det er for dyrt at gå på cafe og at bo i 

København (interviewperson 9). At det er dyrt at “overleve” som studerende er selvfølgelig 

ikke ensbetydende med at man er fattig. Hvis man søger på, hvad fattigdomsgrænsen i 

Danmark er, så kommer man frem til, at studerende reelt set er under fattigdomsgrænsen, 

men ikke bliver betragtet som fattige (stiks, 2018). Danmarks statisk beskriver det således 

“Personer i familier, hvor hovedforsørgeren er studerende, bliver ikke betegnet som relativt 

fattige, selvom de opfylder ovenstående betingelser. Dette valg er blandt andet truffet, fordi 

studerende betragtes som en ressourcestærk gruppe, der oftest selv har valgt at leve med en 

lav indkomst i en afgrænset periode” (stiks, 2018).  Dette er noget, Hans Philip Yazdani er 

uenig i, og han hævder, at de dansk studerende lever under FN’s fattigdomsgrænse og 

Danmarks egen fattigdomsgrænse. Han undrer sig over at studerende ikke tæller med i 

statistikken, og hvorfor samfundet har accepteret at studerende/unge lever under 

fattigdomsgrænsen og vil tage et aktivt tiltag til at ændre det (Yazdani, 2020).   

 

8.2 Brug og realitet   

For at undersøge det potentielle brug af mødestedet, tages udgangspunkt i vores 

interviews. Ud fra vores analyse af disse tyder det på, at der er en sandsynlighed for, at vores 
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mødested vil blive brugt. Dette bunder i, at de fleste studerende ønsker et nyt sted, der kan 

imødekomme deres ønsker, og som ikke eksisterer endnu. De interviewede ønsker et rart sted 

at være, hvor der er ro, men samtidig er mennesker omkring dem, hvilket mødestedet 

opfylder. Derfor er det realistisk, at mødestedet ville blive benyttet, men om det rent praktisk 

kan blive en realitet, er ikke lige så klar. 

For at projektet kunne blive en realitet, har vi forsøgt at imødekomme de krav kommunen og 

jernbanebyen har sat for den udvikling, der skal ske. Jernbanebyen rummer dog alligevel 

nogle ret komplekse problematikker, som netop kan gøre realiseringen af mødestedet 

svær. Dette, også da Jernbanebyen er underlagt nogle krav fra Københavns Kommune. 

Bl.a. da området er omkranset af mange forskellige bydele, der hver især mangler diverse 

elementer. De elementer ønsker kommunen at få implementeret, som en del af Jernbanebyen 

(Melgaard, 2020a). Disse elementer, samt den fremtidsvision Københavns Kommune har til 

byplanlægning, bliver alt sammen noget som Jernbanebyen skal inddrage i deres byudvikling. 

Et eksempel som Christian Melgaard gav os var, at da man byggede CPH-

village studieboligerne, viste det sig, at man var nødt til at fælde et af træerne. Men disse 

træer er fredet af kommunen. De skulle ud i en lang kamp med kommunen om at få lov at 

fælde det ene træ, for at kunne få bygget studieboligerne, og det endte med at de fik lov at 

fælde træet på den betingelse, at der blev plantet et vist antal nye træer (Melgaard, 

2020a). Dette betyder, at selve udviklingsprocessen i jernbanebyen er kompleks, og der 

derfor er mange ting der spiller ind i denne. Derfor er vi også usikre på, om mødestedet kan 

blive en realitet, da vi bl.a. heller ikke har kunne have et samarbejde med kommunen. Den 

helt store problematik i forhold til dette er, at kommunen og DSB Ejendomme er ikke 

interesseret i at miste penge på at have et areal, som ikke skaber profit. Dette, da det for DSB 

er en langtidsinvestering og derved handler om at skabe økonomisk overskud (Melgaard, 

2020a). Dette er en problematik, da mødestedet lige præcis er et sted, hvor tanken er at det er 

billigt for den enkelte at opholde sig. På den måde stemmer visionerne for mødestedet 

ikke overens med Jernbanebyens interesser, hvilket potentielt set kan gøre, at det ikke kan 

blive til noget.   

 

8.3 Kritik af designforslag  

Programmet CityEngine har været godt til at realisere det design, vi har ønsket os. Der har 

været udfordringer i forhold til at lave bygningen inde i programmet og få programmet til at 

være samarbejdsvilligt. Dog har programmet været et virkelig godt visualiseringsværktøj, da 
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vi har fået fornemmelse af Lokomotivværkstedet, og det tilhørende grønne områdes størrelse. 

Samtidig er det en god løsning rent procesorienteret, da vi har bygget videre og kunnet tilføje 

og ændre diverse elementer løbende. Det er en måde at visualisere det endelige 

designforslag og gøre det virkeligt.  

Programmet har ikke været optimalt i forhold til at kunne lave de designs, vi har haft i 

tankerne, da CityEngine primært er udviklet til at lave 3D-modeller af hele byer (Esri, 2020). 

Vi har ikke selv kunnet udvikle og designe de møbler og elementer, vi har ønsket at inddrage 

som del af mødestedet. I stedet har vi opnået det design, vi er endt med, ved at bruge 

hjemmesiden 3D Warehouse  (3D Warehouse, 2020). Her kan der findes og gratis 

downloades 3D objekter, der er udviklet af andre, og bruge dem i sit eget design. Det har 

betydning for hvordan designet har udspillet sig, og har begrænset det personlige touch 

vi ellers har ønsket at sætte på mødestedet. Ændring i farver og form har ikke været mulig, og 

det er begrænset hvilke objekter der er mulige at finde med den rigtige filtype, som 

samtidig er kompatibel med programmet.  

Alt i alt bærer vores design præg af de komplikationer, brugen af CityEngine har medført. 

Designet er altså ikke præcist, som vi havde ønsket, men indeholder de delelementer vores 

design skulle have. På den måde formår vi at opfylde vores designkrav og visualisere de 

tanker der ligger til grund for vores designforslag.  

8.4 Kritik af egen proces  

For at opnå det optimale designforslag, er designprocessen vigtig. I starten af processen 

havde vi en klar intention om, at vi ville skabe en iterativ proces ved hjælp af CityEngine og 

interviews med studerende. På den måde ville vi udvikle og re designe mødestedet undervejs, 

på baggrund af disse interviews. Dette, da de studerendes ønsker og behov er ret essentielle i 

projektet og den problemstilling, vi har arbejdet med. Vi er dog i dette projekt generelt set 

kommet for langsomt fra start, hvilket bl.a. betyder, at disse interviews optimalt set skulle 

være lavet langt tidligere. Dette betyder at vi ikke har kunne udføre den iterative proces, som 

ellers havde været optimal for at opnå det bedste resultat.  
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9. Konklusion 
I vores projekt ønskede vi at lave et nyt mødested, der skulle kunne rumme studie og det 

sociale liv, med mulighed for at gøre brug af rummet og opleve den rare atmosfære, uden at 

de studerende skal have økonomien i tankerne. 

Dette nye mødested er skabt med afsæt i de studerendes ret til byen. Mødestedet er et opgør 

med den kapitalistiske byudvikling og herskabeliggørelsen af København. Mødestedet 

vægter de studerendes hverdagsliv højt, og designet spiller sammen med de 

studerendes sociale- og studieliv, og de behov de har indenfor disse. Designet er samtidig 

tilpasset til Lokomotivværkstedet både indendørs og udendørs, og er med til at støtte op om 

bevaringen af Lokomotivværkstedet og Jernbanebyens historie. Mødestedet spiller desuden 

sammen med de visioner der i forvejen er lagt for bygningen. Kort sagt er mødestedet 

udviklet i samspil med Lokomotivværkstedet, som fysisk bygning, og dets historie samt de 

studerendes behov og ret til København som by.   

Vi har igennem projektet formået at udarbejde designforslag til hvordan dette mødested kan 

se ud. Mødestedet er blevet til igennem en lang designproces, hvor Hevners tre-cyklus er 

brugt som grundlæggende designmetode. Igennem vores interviews med de studerende, er vi 

blevet klogere på hvad de studerende søger i et mødested. Som udgangspunkt blev vi ikke 

overrasket over svarende, men mere bevidste om at ikke alle tænker det samme. I samme 

omgang fik vi også indblik i de interviewedes tanker omkring mødestedet. Flere syntes, at 

det et godt og spændende mødested, vi havde under udvikling, men ikke alle 

fandt vores ideer nødvendige eller tiltrækkende. Ikke alle interviewpersoner vægtede det 

grønne og naturen så højt, men ville blot have ro til at kunne fokusere på deres arbejde.   

Vi har i processen søgt inspiration i tre casestudier. Tunnelfabrikken har bidraget til 

inspiration omkring brugen af en stor bygning, som vi har kunnet drage paralleller til.  Af 

INSP! er vi blevet inspirerede i forhold til hvordan mødestedet rent organisatoriske kan 

bygges op. Vi har designet vores projekt ud fra, at det vil skulle drives af frivillige og 

muligvis med en enkel eller to betalte ansatte. Designmæssigt har vi søgt meget inspiration 

fra Station F, som også er en inspirationskilde for Jernbanebyen. Det er bl.a. herigennem, vi 

kom på ideen om en togvogn inde i bygningen.  

Coworking space og biophilia har begge spillet vigtige roller i designforslaget. Coworking 

space støtter op om det at blande socialt og studieliv, og at der kan være fordele ved at være 
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en del af et større fællesskab, og studere i en stor bygning fuld af liv og bevægelse. Biophilia 

ses i brugen planter og det tilhørende grønne område, og udnyttelsen af de store vinduer. 

På trods af udfordringerne med CityEngine har vi formået at visualisere vores endelige 

designforslag med plads til socialt- og studieliv; med et sammenhængende indendørs-

udendørs rum. Vi har dermed opnået at skabe et designforslag som stemmer overens med 

vores visioner for projektet.  
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