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Abstract 
This project deals with the topic of air pollution at Nørreport Station in Copenhagen. In this 

context, air pollution consists of NO2 and particulate matter in forms of PM2,5 and PM10 

that can cause fatal damages to human health. Designing vegetation barriers for urban air 

pollution abatement: a practical review for appropriate plant species selection and Using 

Green Infrastructure to Improve Urban Air Quality are articles that show how green barriers 

can reduce human exposure to air pollution. Therefore, this project will answer the question:  

“What is the ideal way to implement a green barrier at Nørreport Station?” 

In order to answer this question, this project will investigate the effectiveness of 

implementing a green barrier at Nørreport Station without compromising the station’s other 

qualities. The methods of Colored Cognitive Mapping, Storyboard and Hevner’s Three Cycle 

View are used to identify, clarify and understand the problem regarding air pollution at 

Nørreport Station. In order to understand the physical and social characteristics of Nørreport 

Station, the method of City Character Mapping is furthermore used. Gehl’s Twelve Quality 

Criterias is a method that is also used to identify qualities in urban spaces while preventing 

undesired effects when implementing a green barrier at Nørreport Station. Additionally, a 

semi-structured interview has been conducted in order to develop an insight in the users 

minds. This project represents a design solution in the form of an illustration. The illustration 

is a frame of Nørreport Station with the implementation of a green barrier. The green barrier 

is designed to have the same shape as human feet as it is supposed to fit with the station’s 

architecture. However, it is not possible to implement this green barrier at Nørreport Station 

without having to disconnect the barrier at pedestrian crossings and thereby losing 

effectiveness. In conclusion, it is possible to implement a green barrier at Nørreport Station - 

but for aesthetic reasons, the green barrier will not be able to reach its full potential of 

effectiveness.  
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1. Indledning 

Et af vores generations problemer er den store udledning af luftforurenende stoffer i større 

byer. Hvis man ser på landsplan, står luftforureningen værst til i København, som vores 

projekt også vil tage udgangspunkt i. Her vil vi forsøge at gå i dybden med, hvordan man 

bedst, vil kunne optage luftforurenende stoffer samt afskærme forureningskilden fra 

mennesker på Nørreport Station, som er vores udvalgte caseområde. 

Projektet bygger på teori om grønne afskærmningers effekt på luftforurening i byer. En 

lignende effektiv grøn væg ses allerede i London på Edgware Stations facade, hvorfra vi har 

valgt at drage inspiration. Væggen har vist sig at være effektiv i aflejring af luftforurenende 

partikler. Vi vil kombinere viden om eksisterende grønne vægge med teori om afskærmning 

mellem forureningskilde og menneske, hvor vi vil undersøge, om en implementering af en 

grøn afskærmning på Nørreport Station er mulig. 

For at besvare vores problemformulering vil vi begynde med at redegøre for relevante 

metoder fra dimensionerne: “Design og Konstruktion” og “Subjektivitet, teknologi og 

samfund”. Herunder design metoderne: Hevners tre-cyklus model, Coloured Cognitive 

Mapping og Storyboard, som vi vil bruge til at forklare vores designproces, samt hvordan vi 

kom frem til vores endelige designløsning. Yderligere har vi redegjort for de 

samfundsvidenskabelige metoder: Keld Bucieks by-karakterkortlægning, Jan Gehls 12 

kvalitetskriterier og et semistruktureret interview for at analysere kvaliteten af byrummet, 

lave en by-karakterkortlægning af Nørreport Station og for at vurdere implementeringen af 

vores designløsning. Herefter indsamlede vi empiri og redegjorde for Jan Gehls teori om 

“The human dimension” og Ole B. Jensen teori om “mobilitetsdesign”. Til sidst redegjorde vi 

for vores grønne afskærmning på baggrund af to videnskabelige artikler Designing 

Vegetation Barriers for Urban Air Pollution Abatement (Barwise & Kumar, 2020) og Using 

Green Infrastructure to Improve Urban Air Quality (Hewitt et al., 2020). Redegørelsen vil 

lede frem til en analyse omhandlende vores designproces, arkitekturen på Nørreport Station i 

dag, grøn afskærmning og utilsigtede konsekvenser ved implementeringen af grøn 

afskærmning. Analysen tager udgangspunkt i vores arbejdsspørgsmål med inddragelse af 

vores metoder. Herefter vil vi diskutere vores designløsning og Nørreport Station, som 

caseområde, på baggrund af vores empiri og analysen af vores feltarbejde samt teorier og 
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metode. Til sidst vil vi perspektivere vores designløsning til virkeligheden og finde ud af, om 

vores designløsning vil være relevant i fremtiden. 

 

1.1 Problemfelt 

Københavns Kommune har sat større fokus på luftforurening på deres dagsorden. Som et led 

i indsatsen har de opsat fem luft-målestationer i København (forankret i Sundheds og 

Omsorgsforvaltningen). Indsatsen løber fra 2019 til 2022 og består af tre initiativer: årlig 

undersøgelse af sundhedsskadelige luftforurening i København, opsætning af 

luft-målestationer til indsamling af data i tre år samt oprettelse af hjemmeside til opsamling af 

data fra målestationerne (Københavns Kommune, s.d.) 

Ifølge World Health Organisation (WHO) lever 91% af verdens befolkning i områder med 

højere luftforurening, end hvad WHO anbefaler (World Health Organisation, 2018). 460 

københavnere dør hvert år af sygdom grundet luftforurening (Ritzau & Københavns 

Kommune, 2020). Samtidig skriver de i en rapport fra 2019, at luftforureningen er 

medvirkende årsag til ca. 20.000 tilfælde af kronisk bronkitis, astma, luftvejslidelser, 

hjertesvigt og lungekræft (Københavns Kommune, 2019) .  

Københavns Kommune er opmærksomme på problemet og har i deres budgetaftale for 2021 

planer om at skabe større fokus på grønne områder (Københavns Kommune, 2020). De vil 

afsætte 5 mio. kroner af til borgerdrevne initiativer, som kan fremme bynatur og 

naturoplevelser. Desuden vil de arbejde på at skabe fokus på de sundhedsmæssige 

konsekvenser, som luftforurening har. De vil sammen med deres partnere afsætte flere midler 

til at videreføre indsatsen om mere viden til borgerne. Luftforurening er et skjult problem, 

som hverken kan ses eller røres. I en artikel fra november 2020 fastlægger Københavns 

Kommune, at 2/3 københavnere slet ikke tænker over luftforureningen i byen, hvilket bliver 

omtalt, som problematisk (Ritzau & Københavns Kommune, 2020). Kommunen har allerede 

indført en miljøzone, der stiller krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne køretøjer. 

Yderliger har kommunen i samarbejde med Movia eftermonteret et rensesystem på ca. 300 

busser i København, som kan rense luften for partikler og kvælstofdioxid (Københavns 

Kommune, s.d.). Derudover arbejder de stadig på at få flere el-busser ind i bybilledet.  
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Problemstillingen er ikke kun relevant for den enkelte, men er også et stort samfundsmæssigt 

problem, for ifølge Københavns Kommunes årsrapport om sundhed og luftforurening var de 

totale eksterne omkostninger på grund af al luftforurening (alle emissions kilder) i 

Københavns Kommune i 2017 omkring 8,8 milliarder kroner (Københavns Kommune, 2019). 

  

Med luftforurening på dagsordenen og som et led i budgetaftalen 2021 vil vi i vores projekt 

forsøge at gå i dybden med, hvordan man bedst kan implementere grøn afskærmning på 

Nørreport Station, som kan formindske luftforureningen fra biler med fokus på de 

sundhedsskadelige konsekvenser, som det har for de brugere, der benytter sig af stationen til 

dagligt. Yderligere håber vi, at vores designløsning kan bidrage til at skabe et større fokus på 

luftforurening hos vores brugere. 

De primære kilder til luftforureningen i København er fra brændeovne og vejtransport. Vi har 

lagt fokus på udledning fra vejtransport, hvor luftforureningen primært består af PM2,5(fine 

partikler), PM10 (grove partikler) og NO2(Kvælstofdioxid). Disse stoffer medvirker til 

stigende antal af mennesker med luftvejsproblemer, blodpropper, lungesygdomme og i værste 

tilfælde døden (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen & Københavns Kommune, 2020). 

Vurderer man mængden af luftforurening i København (2018) i forhold til EU’s 

grænseværdier og WHO’s retningslinjer, vil man, som vist i tabel 1, få to forskellige 

resultater. København overholder EU’s grænseværdier ved måling af PM2,5, PM10 og 

NO2.WHO’s retningslinjer påpeger dog, at der er en overskridning i mængden af PM2,5 og 

PM10. Så der er noget, der kan forbedres (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen & 

Københavns Kommune, 2020). 

 

Tabel 1: (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen & Københavns Kommune, 2020) 

”Sammenligning mellem EU-grænseværdier og WHO-retningslinjer og målte 

koncentrationer i København i 2018. Grøn betyder overholdelse og rød betyder overskridelse 

af EU grænseværdi eller retningslinjer.” 
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Københavns Kommune er ikke forpligtet til at overholde WHO’s retningslinjer, men de er 

forpligtet til at overholde EU’s grænseværdier. Selvom Danmark overholder EU 

grænseværdier for luftforurening, har man estimeret, at luftforureningen har været årsag til 

omkring 4000 årlige dødsfald i Danmark.  

  

”Der er ingen nedre grænse for luftforureningens sundhedsskadelige virkninger, selv under 

EUs grænseværdier og WHOs retningslinjer er luftforurening sundhedsskadelig” (Sundheds- 

og Omsorgsforvaltningen & Københavns Kommune, 2020). Luftforureningen på Nørreport 

Station er derfor skadelig for mennesker uanset forureningsniveauet, så længe der er 

forurening i luften. Vi mener, at casen er relevant, da det er et område med utrolig mange 

mennesker, som trods alt stadig påvirkes af luftforurening, selvom tallene fra en kortlægning 

foretaget af Google og Copenhagen Solutions Lab peger på, at Nørreport Station ikke er det 

mest forurenede sted i københavn (Copenhagen Solution Lab, 2020). 

  

Vi har valgt at benytte os af Nørreport Station, som case-område. Stationen har længe været 

Danmarks travleste station med 250.000 passagerer i hverdagen (Danmarks Radio, 2015). 

Dette tal kan dog forventes at se anderledes ud med den nye ”cityring”. Kombinationen af så 

mange mennesker, i et travlt trafikeret område, mener vi, er interessant at arbejde med.  

Nørreport Station er en station med meget mobilitet, derfor vil mange nok argumentere for at 

den kortvarige luftforurening, som man bliver udsat for, er irrelevant. Men Københavns 

Kommune skriver i deres rapport om sundhed og luftforurening, at både kort- og langvarig 

eksponering af luftforurening kan have markante konsekvenser. De skriver for eksempel 

således:  

“Udbredte sundhedsudfald som følge af kortvarig eller akut eksponering for luftforurening er 

blandt andet hoste, hovedpine, irriterede øjne, næse og hals, allergiske reaktioner, 

forværrede astma-symptomer, brug af astma-medicin, hvæsende åndedræt og komplikationer 

af symptomer hos personer med kroniske luftvejs- og hjertekarsygdomme, som kan medføre 

hospitalsindlæggelse eller endda dødsfald.” (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen & 

Københavns Kommune, 2020) 

Samtidig fortæller rapporten, at der i 2017 var 138 for tidlige dødsfald i Københavns 

Kommune grundet korttidseksponering af luftforurening (Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen & Københavns Kommune, 2020). 
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1.2 Problemformulering  

 
Hvordan kan en grøn afskærmning implementeres bedst muligt på Nørreport Station? 
 
 

Hvordan ser arkitekturen ud på Nørreport Station i dag? 

- Til besvarelsen benyttes Keld Bucieks By-karakterkortlægnings metode 

samt semistruktureret interview  

Hvordan kan en grøn afskærmning reducere eksponering for luftforurenende stoffer 

ved Nørreport Station?  

- Besvares via. udvalgt teori fra to relevante artikler (Hewitt et al., 2020) 

og (Barwise & Kumar, 2020) samt med inspiration fra Edgware 

Stations grønne væg.  

Hvordan undgår man utilsigtede konsekvenser ved implementering af grøn 

afskærmning på Nørreport Station?  

- Til besvarelsen benyttes Jan Gehls metode 12 Kvalitetskriterier samt 

teorien om The Human Dimension og Ole B. Jensens mobilitetsdesign  
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1.3 Semesterbinding  
Vores projekt bindes af to dimensioner i form af Design og Konstruktion samt Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund. Til dimensionen Design og Konstruktion har vi valgt at tage 

udgangspunkt i forskellige relevante metoder. Vi har inddraget Storyboard-teknikken for at 

skabe forståelse for vores designløsning. Yderligere skaber storyboard-teknikken bedre 

overblik over vores problematik og designproces. Vi har også benyttet metoden Coloured 

Cognitive Mapping(CCM) indenfor Design og Konstruktion for at identificere alternative 

designmuligheder og skabe overblik over problematikkens kompleksitet. Undervejs i 

projektet har vi benyttet os af Hevners tre-cyklus model, ved at undersøge vores 

designløsning og vores caseområde. Hertil har vi indsamlet empiri for at indsamle belæg og 

skabe argumenter for vores designløsning. Undervejs i udviklingen af vores designløsning 

har vi sørget for hele tiden at evaluere designet for at komme frem til den bedst mulige 

løsning i det valgte miljø.  

Endvidere har vi valgt at inddrage metoder og teori fra Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS). Grundlæggende handler STS om at diskutere mennesker, teknologi og samfund 

sammen, dvs. med fokus på vigtigheden i at tænke på mennesker i et bestemt samfund og 

deres forhold til teknologien. I vores projekt er vigtigt at tænke på vores brugere, når de 

befinder sig på Nørreport Station og deres oplevelse af den teknologi, som vi vil designe, 

samt hvordan teknologien kan forbedre samfundet og brugernes oplevelse. Vi har derfor valgt 

at inddrage etnografiske metoder fra STS i form af et semistruktureret interview, hvor vi vil 

fokusere på vores brugeres holdning til pladsen. Desuden vil vi inddrage feltobservationer, 

hvor vi med fokus fra selvvalgt metode: Gehls 12 kvalitetskriterier, vil observere pladsens 

udformning samt brugeranvendelse. Med begge metoder lægger vi vægt på, hvilken 

betydning en implementering af vores designløsning vil have for brugeren i forhold til deres 

oplevelse af pladsen.  
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1.4 Til- og fravalg  

Vi vil i projektet udelukkende fokusere på luftforurening på gadeniveau fra vejtransport og de 

sundhedsmæssige konsekvenser, som det medfører for de mennesker, der benytter sig af 

Nørreport Station til dagligt. Dermed kommer vi ikke til at gå i dybden med luftforurening fra 

et større perspektiv herunder ozonlaget, drivhuseffekten osv. Vi vil fokusere på 

designløsningen og luftforureningens konsekvenser for brugeren på stationen. 

Vi har gjort os flere overvejelser angående vores semesterbinding Design og Konstruktion. 

Vi har dertil, med udgangspunkt i allerede eksisterende undersøgelser og rapporter angående 

grøn afskærmning i byer og tilhørende effektivitet på luftforurening, valgt at vores projekt 

overvejende skal fokusere på, hvordan man bedst muligt kan designe grøn afskærmning på et 

byplanmæssigt niveau. Her vil vi tage udgangspunkt i det allerede eksisterende byrum.  

 

2. Metode 

I dette kapitel redegøres der for de metoder, som vi har valgt at arbejde med. Her vil vi 

præsentere, hvad de enkelte metoder går ud på, hvorfor vi har valgt at inddrage dem i vores 

projekt, samt hvordan vi har udført/anvendt dem.  

 

2.1 Hevners Tre-cyklus model 
 
Hevners tre-cyklus model er en model, man som designer kan bruge, når man går igennem en 

designproces. Modellen følger ikke en bestemt rækkefølge, men det er meningen, at man skal 

kunne gå frem og tilbage mellem de tre cyklusser: Relevans-cyklussen, forsknings-cyklussen 

og design-cyklussen (Se bilag 9.1, side 51). Igennem de iterationer vil man løbende evaluere 

sit design med den nyeste opnået viden i en passende rækkefølge.  

 

Relevans-cyklus 

I relevans-cyklussen handler det om at undersøge, hvorvidt ens problemstilling er relevant og 

om man kan forbedre miljøet, som designet skal indgå i. Ofte er det i relevans-cyklussen at 
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god designundersøgelse foregår, hvor man får identificeret problemer og mulighederne i det 

valgte miljø. Det handler også om, at undersøge om ens designløsning eller artefakt 

overhovedet løser eller forbedrer problemet i det valgte område. Feltundersøgelser kan være 

med til at undersøge om ens designløsning fungerer, eller om man har brug for at gennemgå 

flere iterationer.  

 

Forsknings-cyklus 

Forskning-cyklussen handler om, at man i sin undersøgelse til ens design skal tage 

udgangspunkt i så meget relevant viden og forskning som muligt inden for ens felt. I 

forsknings-cyklussen er det altså vigtigt at finde den rette information fra de rette kilder.  

 

Design-cyklus  

Design-cyklussen er kernen af hevners tre-cyklus model. Det handler om, at man hele tiden 

ud fra sin nyeste undersøgelser, skal forfine sit design indtil, at man er tilfreds. Det er vigtigt 

med mange iterationer og ens design skal evalueres så meget som muligt, før det er klar til, at 

tages i brug. Design-cyklussen sammenfatter den videnskabelige information, man har opnået 

fra forskning-cyklussen med relevansen af ens designløsning i relevans-cyklussen.  

(Hevner, 2007) 

2.2 Coloured Cognitive Map 

Vi har valgt at inddrage metoden Coloured Cognitive Maps (Problemkort) i vores projekt, for 

at danne en bedre fælles forståelse for problemet samt identificere og finde alternative 

designmuligheder. CCM er en grafisk visuel teknik, som beskrives af John R. Venable i hans 

artikel ”Using Cognitive Mapping (CCM) for design Science Research”, hvor han skriver:  

”Coloured Cognitive Mapping (CCM) [1, 2] is an approach for analysing problems to 

understand their causes and consequences and for identifying potential ways to solve the 

problem(s)” (Venable, 2014, side 1) CCM opstilles, som et diagram af cirkler med en kort 

formulerede problematik i midten altså “Problem as Symptoms”. Man opstiller først et 

undesirable kort, som beskriver problemet og implikationerne, heraf det vil sige: De 

uønskede konsekvenser, og hvorfor de er “undesirable”. Dette kort markeres med rødt.  

Nedenunder “Problem as symptoms” tilføjes cirkler(noder) med grunde til problemet og 

efterfølgende indsættes flere noder med grunde til grundene - alle med tilhørende opadgående 
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pile. Her stiller man spørgsmålet: Hvad er grunden til problemet? Derefter, hvad er grunden 

til grunden? Ovenover tilføjer man noder med symptomer, implikationer eller konsekvenser 

af problemet med tilhørende opadgående pile. Herefter tilføjes flere noder med efterfølger af 

efterfølgerne. For bedre at kunne identificere symptomerne spørger man her: Hvad er 

effekten/resultatet af symptomet? Derefter, hvad er effekten/resultatet af effekten/resultatet? I 

bilag 9.2 på side 52 ses vores CCM lavet med udgangspunkt i vores daværende 

problemstilling “Det luftforurenende byrum ved Nørreport Station er usundt for brugeren at 

opholde sig i”. 

 

Til udførelsen af problemkortet benytter vi os af den japanske "5 times why”- regel, som er et 

slags problem-hierarki med 5 niveauer af problemer. Pointen med reglen er, at man aldrig 

skal gå med det første symptom til et problem men i stedet lede efter rødderne. Ved kun at 

lave 5 niveauer undgår man, at kortet fortsætter i det uendelige. (Pries-Heje et al., 2020, side 

2) Til Sidst skabes et nyt kort, hvor undesirable noder omvendes til desirable noder - farven 

af noderne ændres til grøn. Kortet beskriver nu løsninger, de forhenværende problemer og 

udkommet af løsningerne. Vi har ud fra vores CCM valgt at bruge løsningsforslaget 

"Forbedret afskærmning mellem forureningskilder og bruger" (se bilag 9.2 Grønt CCM, side 

52). 

 

2.2.1 Hvorfor benytte CCM? 

Coloured Cognitive Mapping er en visuel grafisk teknik, hvilket er med til at skabe større 

overblik og er med til at skabe lettere forståelse for problematikken samt understøtte vigtige 

pointer. Et CCM er også med til at strukturere ens tanker og arbejde samt håndterer 

kompleksitet. Kortet hjælper til at relatere årsager til problemer og videre til implikationer, 

som i sidste ende er med til at afklare værdierne bag en problematisk situation. CCM er også 

nyttigt til at sammenligne alternative løsninger, da CCM kan være med til at skabe 

meningsfulde modsætninger til ens problem for senere at kunne vende problemet til 

løsninger. 
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2.3 Storyboard 

Storyboard-teknikken er en kreativ fremgangsmåde til at skabe og få en forståelse for et 

design. Samtidig omfatter et Storyboard et designværktøj og en form for dokumentation for 

en proces eller et produkt. Hertil kommer navnet på de to Storyboard teknikker: Et 

"procesorienteret Storyboard" og et "produktorienteret Storyboard". Et procesorienteret 

Storyboard er et slags referat eller dagbog undervejs i designprocessen for at fastholde 

diskussioner. Et produktorienteret Storyboard laves efter et design er lavet og dokumenterer 

designet, og hvad det består af. 

  
Hvordan benytter man Storyboard-teknikken? 

Man skal bruge et papir eller en overflade. Øverst på Storyboardet indsætter man en 

overskrift på, hvad storyboardet handler om. Herefter deler du papiret eller overfladen i f.eks. 

6-8 felter. I hvert felt illustreres et produkt-forløb eller en proces. Løbende under hvert felt 

skrives der en kort men detaljeret beskrivelse af illustrationen. Et eksempel på et Storyboard 

ses i bilag 9.3 på side 53. Med udgangspunkt i vores CCM har vi fremstillet et 

produktorienteret Storyboard omhandlende vores problem og designløsning. De grafiske 

illustrationer af problematikken er med til at tydeliggøre og forenkle problemet samt 

designløsningen. 

2.4 Keld Buciek - By-karakterkortlægning 

Keld Buciek er kulturgeograf ved Roskilde Universitet og har fremstillet Stedets Karakter - 

at opfange Genius Loci, som er et metodesheet til by-karakterkortlægning. 

By-karakterkortlægning er en omfattende samt kompleks fremgangsmåde til fastholdelse 

eller forbedring af udvalgte steder i byer, som anvendes af byudviklere, professionelle 

planlæggere, såvel som myndigheder (Buciek, 2015). I denne rapport vil der blive foretaget 

en by-karakterkortlægning af Nørreport Station, hvorfor relevante dele fra metoden vil blive 

inddraget. Disse dele vil der hermed blive redegjort for. 

 

Først og fremmest lægger Buciek vægt på at undersøge genius loci for et sted. Genius loci 

betyder stedets ånd. I denne sammenhæng kan genius loci forstås, som en fremgangsmåde til 

at finde kriterier, der gør det muligt at vurdere samt sammenligne et sted i en given by med 
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andre steder i byen. Ethvert sted i en by tilhører dog sit eget sociale miljø, hvorfor det kan 

være vanskeligt at adskille en vurdering af et sted fra et andet. Af denne grund indeholder 

flere stedsbeskrivelser en beskrivelse af lokalitetfastlæggelse, fysiske objekter, fortællerens 

betragtninger samt historiske elementer. I denne forbindelse kan der tales om patina, der 

eksempelvis viser sig i stedets dimensionering, såvel som materialer. Endvidere vil det 

sociokulturelle ved stedet blive undersøgt - såsom menneskers anvendelse af stedet, 

menneskers tanker om stedet samt menneskers udtrykkelser om stedet. Dette giver mulighed 

for at finde potentielle mangler ved stedet og vurdere om stedet opfattes, som eksempelvis 

utrygt eller i forfald. Beskrivelser af et sted kan foretages med anvendelse af henholdsvis tre 

tilgange - den positivistiske tilgang, den fænomenologiske tilgang samt den konstruktivistiske 

tilgang. I den positivistiske tilgang bliver stedets lokaliseringsmæssige elementer i form af 

koordinater og dimensioner beskrevet, mens den fænomenologiske tilgang beskriver 

menneskers oplevelser og tilknytninger til stedet. I den konstruktivistiske tilgang bliver 

kontekstuelle elementer i form af økonomiske, sociale og politiske strukturer beskrevet. Disse 

tre tilgange skal anvendes som én helhed, så der dannes en så bred forståelse for stedets 

fysiske samt sociale karakteristika som muligt (Buciek, 2015). 

 

 

Figur - den positivistiske tilgang, den fænomenologiske tilgang og den konstruktivistiske 

tilgang 

At opfange genius loci for et sted er et større arbejde, som kan lettes ved en metodisk 

systematik. Sådan en metode kan bestå af henholdsvis tre dele - Stedskarakter, 

Stedsvurdering samt Planstrategi. Stedskarakter er første del af metoden, som fokuserer på 

kortlægning samt analyse af stedets karaktergivende elementer. Anden del af metoden er 
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Stedsvurdering, som fokuserer på at vurdere stedets Stedskarakter. Sidst følger Planstrategi, 

som fokuserer på udarbejdelse af en planstrategi for fastholdelse eller forbedring stedet. 

 

 

Figur - Stedskarakter, Stedsvurdering og Planstrategi 

 

I forbindelse med denne metode er det belejligt at foretage en SWOT-analyse af stedet, hvor 

SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities samt Threats. På dansk vil dette blive 

oversat til Styrker, Svagheder, Muligheder samt Trusler. En SWOT-analyse består af interne 

faktorer og omverdensfaktorer; Styrker og Svagheder er indre faktorer, mens Muligheder og 

Trusler er omverdensfaktorer. En SWOT-analyse kan dermed benyttes som en hjælp til at 

sætte ord på de elementer, som gør et abstrakt rum til et konkret sted. I denne forbindelse kan 

der yderligere sættes fokus på henholdsvis fem temaer: stedets skala, stedets anvendelse, 

stedets historie, stedets indholdselementer samt stedets sansbarhed. Hvert tema indeholder en 

række relevante spørgsmål til stedet, som indgår under det enkelte tema. Rækkefølgen af 

disse fem temaer er vilkårlig. Derudover er disse fem temaer med til at understrege 

vigtigheden for at udføre feltarbejde i forbindelse med By-karakterkortlægning (Buciek, 

2015). 

2.5 Gehls 12 kvalitetskriterier 
 

Vi har valgt at benytte os af Gehls 12 kvalitetskriterier, som anvendes til at analysere 

kvaliteten af et byrum. Metoden er god, fordi den sammenfatter alle kriterierne for et godt 

byrum i en rækkefølge (beskyttelse, komfort, nydelse) efter, hvor vigtige de er hver især. 
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Samtidig viser det sig, at nogle af de bedste byrum i verden overholder alle kriterierne. Ved 

hjælp af metoden vil vi i vores projekt undersøge, hvordan implementeringen af vores design 

ikke risikerer at forværre kvaliteten af byrummet. Vi benytter her metoden, som en form for 

evaluering af vores designløsning inden en evt. implementering af designet, hermed kan vi 

forudsige og undgå utilsigtede konsekvenser. 

 

“The study of people’s well-being lays the foundation for our strategic planning and design” 

(Gehl People, s.d.) 

Gehl Architects (Gehl People) er en international urban design- og forskningsvirksomhed 

stiftet af Jan Gehl (arkitekt og byplanlægger) i 2000. De tilbyder deres ekspertise inden for 

områder som arkitektur, urban design, landskabsarkitektur og byplanlægning til firmaer, 

beslutningstagere og organisationer mm. Deres tre grundlæggende principper bygger på 

”Developing equitable, healthy & sustainable cities for all” (Gehl People, s.d.). Med 

inspiration fra Jan Gehls teori om The Human Dimension lægger de vægt på vigtigheden i at 

indrette og planlægge byer med et humanistisk syn, hvor der er fokus på menneskers behov 

og adfærd.  

 

Gehl People har udviklet et redskab kaldet de 12 kvalitetskriterier til at undersøge, hvordan et 

offentligt rum er oplevet af dets brugere (Gehl People, s.d.). Metoden vil ud fra 12 kriterier 

skabe grundlag for, hvad et godt design af et offentligt rum vil være.  

Gehls 12 kvalitetskriterier er delt op efter tre hovedkategorier: Beskyttelse, Komfort og 

Nydelse (se bilag 9.4, side 58).  

 

Beskyttelse som er den første hovedkategori handler om, at hvis ikke den basale beskyttelse 

fra f.eks. biler, støj, regn, vind og forurening er på plads, så vil folk undgå at bruge 

byrummet, selvom de andre kriterier er løst godt.  

 

Den næste hovedkategori er komfort. Det handler om, at det er nødvendigt med gode 

muligheder for at stå, gå og konversere. Det er også en fordel, hvis det kan lade sig gøre at 

spille og lege i byrummet. 
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Til sidst er det vigtigt at fokusere på æstetikken og de følelsesmæssige aspekter i byrummet. 

Det handler om at skabe et byrum, der passer til dets omgivelser. Man skal tage stilling til 

den omkringliggende arkitektur og de klimatiske forhold.  

2.6 Semistruktureret interview 

På baggrund af vores design har vi udarbejdet et semistruktureret interview på Nørreport 

Station, for at indsamle empirisk data fra den målgruppe vi behandler, for at vurdere 

implementeringen af vores designløsning. Vi vil gerne undersøge, hvordan Nørreport Station 

bliver taget i brug af vores målgruppe. Vi ønsker bl.a. svar på, hvorfor de er på stationen, om 

de har taget offentlig transport og hvor ofte de benytter sig af dette. Desuden ønsker vi at 

evaluere vores design og få brugernes syn på vores designløsning. Vi har hertil adspurgt otte 

personer om 10 spørgsmål. I bilag 9.5 på side 59 ses vores interviewspørgsmål og 

interviewguide. 

 

Interviewformen; semistruktureret interview er kendetegnende ved en såkaldt interviewguide. 

Interviewguiden er med til at skabe struktur og systematik. I den semistruktureret form "… 

behandles en række på forhånd bestemte temaer, der hver især er forbundne med nogle 

direkte spørgsmål. Disse temaer og tilhørende spørgsmål er operationaliseringen af de 

underordnede forskningsspørgsmål, som undersøgelsen skal besvare" (Keller, H. D., & 

Keller, K. D. (2011)) 

En ulempe ved et semistruktureret interview kan være, at de uforudsete pointer, som ikke 

nødvendigvis berører det bestemte emne, ikke vil belyses. De uforudsete pointer er oftest de 

mest interessante. Derfor er det vigtigt, ikke at lave for detaljerede spørgsmål, som sætter ord 

i munden på interviewpersonen, men derimod holde spørgsmålene åbne, som kan læne sig op 

af uddybende spørgsmål. 

En fordel ved en kvalitativ undersøgelse, som et semistruktureret interview er, at man får en 

dybere forståelse for interviewpersonerne sammenlignet med en kvantitativ undersøgelse. 

Dog vil en kvalitativ undersøgelse ikke egne sig til interviews, hvor man ønsker at få svar, 

der er repræsentative. 
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2.6.1 Udførelse af interview og interviewguide 

Vi har valgt at lave et semistruktureret interview, for at få mere kontrol og styring af 

interviewet, men samtidig med, at interviewpersonen frit kan besvare vores spørgsmål. 

Endvidere er et semistruktureret interview en fordel for os, da vi får mulighed for at behandle 

og gå i dybden med centrale emner, selvom vi kun har mulighed for at interviewe personer i 

kort tid og én enkelt gang. Yderligere er det vigtigt at understrege, at vi interviewer 

enkeltpersoner, idet at den enkelte har bedre mulighed for at tilkendegive sin holdning til 

emnet uden påvirkning fra pårørende. Vi har forstået vigtigheden af, at spørgsmålene er 

velformulerede og ikke rammer etiske og følelsesmæssige udfordringer. Endvidere er det 

vigtigt, at spørgsmålene ikke er for lukkede og blot kan besvares med ja eller nej, men har en 

vis åbenhed, så interviewpersonen har mulighed for at komme med uforudsete pointer. Vi har 

benyttet os af en interviewguide til vores semistruktureret interview. Vi har sammensat 

interviewguiden, så vi får mere kontrol over interviewets gang. Vi har i alt interviewet 8 

enkeltpersoner herunder: en midaldrende kvinde, en teenagepige, en midaldrende mand, en 

teenagedreng, en ældre herre, en ældre dame, endnu en teenagedreng og en ung kvinde.Vi har 

forsøgt at ramme en så bred målgruppe som muligt, da vores designløsning er relevant for 

alle køn i alle aldre. 

 

3. Teori 
I dette afsnit vil teorier, som “The Human Dimension” og “Mobilitetsdesign” blive belyst for 

at skabe forståelse for vores problemformulering og designløsning. Yderligere vil vi på 

baggrund af to videnskabelige artikler redegøre for, hvordan en grøn afskærmning fungerer. 

3.1 Jan Gehl - The Human Dimension  

Vi vil inddrage teorien om The Human Dimension i vores overvejelser, når vi laver vores 

design. Vi mener teorien er relevant for projektet, fordi den menneskelige dimension danner 

grundlaget for vores problemstilling, i form af menneskers påvirkning af luftforurening. Vi 

vil i alle vores overvejelser gennem projektet prioritere mennesket først.  
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Jan Gehl grundlægger af Gehl People, senior advisor, professor og arkitekt har skrevet bogen 

“Cities for People” i 2010, som forklarer vigtigheden i at tænke på menneskers behov og 

adfærd, når man planlægger og designer byer, med det han kalder “The Human Dimension”.  

“Greater focus on the needs of the people who use cities must be a key goal for the future.“ 

(Gehl & Rogers, 2010, side 6) 

Historisk set har man taget for givet, at byer er bygget for mennesker og der var dermed 

mindre fokus på de mennesker, man designer byer til. Gehl står bag ideen om “The Human 

Dimension”, hvor han gør op med de tidligere måder at lave byplanlægning på. 

I bogen deler Jan Gehl Human Dimension op i fire forskellige kategorier: Lively-, safe-, 

sustainable- and healthy cities, som alle må spille sammen, når man taler om “The Human 

Dimension”. 

 

Den livlige by opfordrer og sender velkomne signaler til social interaktion. Dog er en masse 

liv og glæde ikke en god indikation i sig selv, da det også skal være passende til byrummets 

funktion. (Gehl & Rogers, 2010, side 63 - 90) 

 

Den sikre by styrkes, når flere mennesker bevæger sig omkring og opholder sig i byrummet 

fordi, at flere øjne bedre kan holde opsyn med byrummets events. For at sikre aktiviteten og 

følelsen af sikkerhed i byrummet må byen tilbyde mulighed for korte gå-afstande, attraktive 

offentlige områder og forskelle bymæssige funktioner (Gehl & Rogers, 2010, side 6).  

 

Den bæredygtige by styrkes, når der er større mulighed for at transportere sig på fod, med 

cykel eller offentlig transport. Det styrker økonomien og forbedrer miljøet med 

formindskning af udledende stoffer samt formindskning af støjniveau. Desuden vil flere 

benytte sig af offentlig transport, hvis de føler sig sikre og komfortable i byrummet, og når 

gå- og cykle mulighederne til og fra stationer er optimale. “Good public space and a good 

public transport system are simply two sides of the same coin.” (Gehl & Rogers, 2010, side 7) 

 

Den sunde by skal gøre det til en naturlig del af hverdagen at være aktiv og bevægende. 

Byrummet skal invitere til, at man tager cyklen eller går i stedet for bilen. Hvis nye og gamle 

byområder inviterer til gang og cykling, så ville det kunne løse mange sundhedsproblemer og 

livskvaliteten ville blive øget (Gehl & Rogers, 2010, side 111-115). 
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“Cities must urge urban planners and architects to reinforce pedestrianism as an integrated 

city policy to develop lively, safe, sustainable and healthy cities.” (Gehl & Rogers, 2010, side 

6) Det er derfor vigtigt, at vi også i vores projekt gør os tanker om de mennesker, som bruger 

stationen for at kunne forbedre og sikre menneskers behov for den livlige, sikre, bæredygtige 

og sunde by.  

3.2 Ole B. Jensen - Mobilitetsdesign  

Mobilitetsdesign handler om, hvordan man bedst muligt kan implementere et design i et 

byrum, hvor mobilitet er afgørende, som i vores tilfælde på Nørreport Station. Når man 

undersøger mobilitetsdesign, er det vigtigt at tage højde for de sociale og kulturelle 

sammenhænge i et byrum. Det handler om, at integrere trafik ind i et godt og mobilt byrum. 

Mobilitet er omfattende og indebærer mere end blot en forståelse af det fysiske, som Ole B. 

Jensen selv skriver, er mobilitet: "... kulturbærende og kulturgenererende, og ved at fokusere 

på de ”usynlige” hverdagshændelser og upåagtede steder, hvor vi praktiserer mobilitet, vises 

den centrale betydning af mobilitet for vores forståelse af os selv som individer, af vores 

sociale omgangsformer med andre i offentlige rum og ikke mindst vores forståelse af det 

fysiske og bebyggede miljø." (Jensen, 2015, side 1) 

Ifølge B. Jensen skal mobilitetsdesign forstås som en sammentrækning af teknologi, 

mennesket, miljø, kultur og sociale sammenhængen (Jensen, 2015). I forhold til mobilitet er 

mennesket påvirket af teknologier, derfor bør teknologi og design tænkes ind i nye 

mobilitetsmuligheder. For at forstå mobilitet bliver vi nødt til at se på byrummet og 

menneskers bevægelsesmønstre “oppefra” for at forstå mobilitet fra et større perspektiv. Men 

samtidig også at se på individer i øjenhøjde og forstå de sociale interaktioner. Forståelsen af 

menneskene og byrummet “oppefra” samt forståelsen af de individuelle sociale interaktioner 

fuldender billedet af mobilitet (Jensen, 2015). Mobilitet er altså et samspil mellem noget, der 

er designet og iscenesat “oppefra”. Ligeledes skabes mobilitet, når mennesker iscenesætter 

sig selv “nedefra” (Jensen, 2015). 
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3.3 Hvordan fungerer en grøn afskærmning?  

Vi har på baggrund af artiklerne Using green infrastructure to improve urban air quality 

(2019), og Designing vegetation barriers for urban air pollution abatement: a practical 

review for appropriate plant species selection (2020) undersøgt funktionen og effektiviteten 

af grøn afskærmning i byer.  

  

Ved forbedring af luftkvalitet i byområder kan man beskæftige sig med 3 ting: ”reducer - 

udvid - beskyt” (Reduce - extend - protect) (Hewitt et al., 2020, side 63), introduceret i 

rækkefølge efter, hvad der er mest effektivt for at reducere mængden af luftforurening på 

mennesker i byer. Vi har med udgangspunkt i artiklens anbefaling og ud fra vores egen 

vurdering valgt ikke at fokusere på punktet reducering i projektet, da dette ikke er relevant for 

vores grønne afskærmning. Reducering beskæftiger sig kort sagt med at reducere 

forureningskilden fra mennesker.  

 

Udvidelse handler om at skabe afstand mellem forureningskilde og menneske. Dette kan ske 

ved at opsætte barrierer mellem dem i form af en hæk osv. Ved at implementere lodrette 

barrierer mellem forureningskilde og menneske bliver koncentrationen af de forurenende 

stoffer lavere, dette sker ved, at forureningen via luftstrømme skubbes opad langs hegnet og 

fortyndes ud i luften. (se figur 1, illustreret via. d2). Derudover vil der opstå turbulens, når 

forureningen rammer barrieren og vil derefter yderligere spredes i luften (Hewitt et al., 2020, 

side 65).  

 

Beskyttelse handler om at introducere direkte indgreb, som kan reducere koncentrationen af 

luftforurening, i form af vegetation, som kan optage og aflejre. Når en barrierer består af 

vegetation vil de luftforurenende partikler, aflejres på hegnet (se figur 1, illustreret via. d1). 

Herved opstår der en permanent forsvinden af luftforurenende partikler fra luften. (Hewitt et 

al., 2020, side 66) 
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Figur 1: (Hewitt et al., 2020, side 65). Effekten af luftforurening på en gennemtrængelig 

lineær barriere eller hæk: I grafen beskrives d0 - d2 som distancen mellem forureningskilde og 

barn. c2 - c0 beskriver koncentrationen af luftforurenende partikler. d2 på billedet illustrerer 

en lang distance mellem forureningskilde og barn, som fører til c2 en lav koncentration af 

luftforurening. d1 illustrerer aflejringen af luftforurenende partikler på hækken. d0 illustrerer 

effekten af ingen barrierer mellem forureningskilde og barn.  

 

“To minimise pedestrian exposure, the placement of abatement measures as near as 

practicable to traffic-related PM sources (i.e. proximate to the road) is recommended” 

(Barwise & Kumar, 2020, side 3). De anbefaler at placere barrieren så tæt på 

forureningskilden som muligt. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at effektiviteten 

af en grøn afskærmning vil være forskellig afhængig af vindretning.  

  

Ved et såkaldt åbent vej-miljø må barrieren placeres sammenhængende og parallelt med 

vejen, det er vigtigt at gøre sig overvejelser om barrierens højde, tykkelse og porøsitet. 

Barrieren må have en højde på mindst 2 meter (over fodgængernes højde). En barrierer 
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bestående udelukkende af vegetation er mest effektiv med en 10 meter tykkelse (Barwise & 

Kumar, 2020, side 4). 

 

Ved udvælgelsen af relevant vegetation er det vigtigt at tage stilling til, at vegetation også  er 

kilde til luftforurening i form af pollen, som har negative konsekvenser for mange mennesker  

(Barwise & Kumar, 2020, side 12). Derudover er det vigtigt i udvælgelsen at tage forbehold 

for det specifikke miljø, som man vælger at implementere vegetationen i.  

 

4. Analyse 
 

4.1 Analyse af metoder i vores designproces 
 
I dette afsnit omhandlende metoder i vores designproces vil vi gennem en analyse af Hevners 

tre-cyklus model, vores CCM og Storyboard besvare, hvordan vores arbejdsproces er forløbet 

og hertil, hvordan vi kom frem til vores endelige designløsning.  

4.1.1 Analyse af Hevners tre-cyklus model 
 
Designet spiller en stor rolle i vores projekt. I vores designprocess har vi benyttet os af Alan 

R. Hevners tre-cyklus model, som er forklaret i afsnit 2.1. 

  

Undervejs i udviklingen af vores designløsning har vi befundet os skiftevis i de tre cyklusser: 

Relevans-cyklussen, forsknings-cyklussen og design-cyklussen. 

I relevans cyklussen har vi undersøgt, hvorvidt vores design var relevant for det valgte miljø. 

I dét, at der udledes store mængder af luftforurenende stoffer ved Nørreport Station, fandt vi 

det yderst relevant at implementere vores designløsning der. Men dog taget højde for den 

høje mobilitet i byrummet. Gennem feltarbejde i form af interviews og observation har vi fået 

viden omkring brugernes færden på station samt deres vurdering af vores designløsning. Det 

har givet os et indblik i brugernes syn og byrummets mulighed for implementeringen af en 

grøn afskærmning. 
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I forsknings-cyklussen har vi indsamlet viden fra forskellige relevante akademiske artikler og 

rapporter samt troværdige internetkilder. Vi har inddraget allerede eksisterende viden samt 

forholdt os kildekritiske til vores kilder.  

I design-cyklussen har vi gennem vores feltarbejde og designprocess evalueret designet. 

Responsen fra brugerne har gjort os klar over hvilke krav, behov og syn brugerne har på 

vores designløsning. Det har været med til, at vi har tilpasset vores design efter brugeren og 

byrummet ved Nørreport Station. Observation af arkitekturen på Nørreport Station har gjort, 

at vi har ændret designløsningen, så den netop passer ind til arkitekturen på Nørreport 

Stations med bløde og runde former. Vi har altså undervejs i designprocessen hele tiden 

sørget for, at vores design blev evalueret, for at få det bedst mulige resultat i sidste ende. 

4.1.2 Analyse af CCM 
 
Analysen nedenfor tager udgangspunkt i vores CCM, som ses i bilag 9.2, side 52. 

Vi benyttede os af CCM-metoden for at få fælles forståelse for problemet og for at kunne 

identificere og finde designløsninger. På baggrund af observation og analyse af Nørreport 

Station kom vi frem til en problemstilling, som lød følgende "Det luftforurenede byrum ved 

Nørreport Station er usundt…sundere for brugeren at opholde sig i". 

For at benytte CCM-metoden begyndte vi med at indsætte vores problemstilling i en bobbel i 

centrum af vores problemkort. Vi begyndte med at lave et rød problemkort for at definere 

problemstillingen og udtænke implikationer. Vi formulerede en række implikationer, som lød 

følgende: 

1. "Dårligere oplevelse for brugeren." 

2. "Øgede sundhedskonsekvenser for brugeren." 

3. "Bidrager i højere grad til klimaforandringerne."  

Herefter fandt vi konsekvenserne ved konsekvenserne, som lød følgende: 

A. "Nedsat ophold i byrummet." 

B. "Større risiko for dødsfald relateret til eksempelvis COVID-19.", "Nedsat ophold i 

byrummet." & "Belaster sundhedssektoren." 

C. "Større negativ effekt på brugeren." 
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A implikation i den nederste liste er resultatet eller konsekvensen af nr. 1 implikation i den 

første liste. Ligeledes er implikation B nederst en konsekvens af nr. 2 øverst og C nederst er 

en konsekvens af nr. 3 øverst. 

Herefter fandt vi årsagerne til problemstillingen, som lød således: 

1. "Dårlig afskærmning mellem forureningskilder og bruger." 

2. "Større udledning af forurenende stoffer." 

3. "For lidt beplantning." 

Hertil fandt vi årsagerne til årsagerne, hvilket lød følgende: 

A. "Ikke taget højde for brugernes sundhed." 

B. "Større udledning fra brændeovne.", "Større udledning fra trafik." & "Større 

udledning fra industri." 

C. "Manglende mulighed for plads og vækst." 

 

Ligesom før med implikationerne er årsag A i den nederste liste en årsag til årsag nr. 1  i den 

første liste osv. 

Hvert udsagn står i en cirkel (node) med opadgående pile.Vores problemkort består af 5 

niveauer, så vi undgår kompleksitet og at kortet fortsætter i det uendelige. 

Gennem denne metode har vi illustreret problematikken, implikationerne og årsagerne. 

Næste trin i metoden er at vende problemkortet og benytte sig af modsætningerne af de 

afgørende ord i hver cirkel. Problemkortet bliver nu grønt og kan være med til at beskrive 

løsninger til de forhenværende problemer samt udkommet af løsningerne. 

 Udkommet af vores grønne problemkort lød således: 

Niveau 1: 

- "Mindre udledning fra brændeovne." 

- "Mindre udledning fra trafik." 

- "Mindre udledning fra industri." 

- "Mere mulighed for plads og vækst." 

- "Taget højde for brugernes sundhed." 

Niveau 2: 

- "Forbedret afskærmning mellem forureningskilder og bruger." 

- "Mindre udledning af forurenende stoffer." 

- "Mere beplantning." 
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Niveau 3: 

- "Det luftforurenede byrum ved Nørreport Station er sundere for brugeren at opholde 

sig i" 

Niveau 4: 

- "Bedre oplevelse for brugeren." 

- "Færre sundhedskonsekvenser for brugeren." 

- "Bidrager i mindre grad til klimaforandringerne." 

Niveau 5: 

- "Forøget ophold i byrummet." 

- "Mindre risiko for dødsfald relateret til eksempelvis COVID-19." 

- "Aflaster sundhedssektoren." 

- "Mindre negativ effekt på brugeren." 

  

Ved at have vendt problemkortet fik vi et overblik over mulige løsninger. Her fandt vi ud af, 

at det ville være fornuftigt at arbejde med en grøn afskærmning, da caseområdet havde behov 

for mindre udledning af forurenende stoffet og mere beplantning for at undgå negative 

sundhedskonsekvenser for brugeren og hertil gøre området til en bedre oplevelse for 

brugeren. Den problemstilling vi benyttede, som central boblen i vores CCM, er ikke identisk 

med vores nuværende problemstilling i projektet. Da udarbejdelsen og analysen af vores 

CCM har dannet grundlag for vores nuværende problemstilling. 

4.1.3 Analyse af Storyboard 
 
Analysen nedenfor tager udgangspunkt i vores Storyboard, som ses i bilag 9.3, side 53. 

Gennem vores CCM definerede vi problematikken, konsekvenserne heraf og identificeret 

vores designløsning. Ud fra udfaldet af vores CCM udarbejdet vi et produktorienteret 

Storyboard, for at visualiserer problemet såvel som designløsningen på problemet.  

Vores Storyboard er designet med tegninger og symboler for at tydeliggøre designløsningen 

samt forstå vores problem. 

Storyboardet består af små beskrivelser af tegningerne for at skabe forståelse for forløbet. 

Forløbet lyder således: 

1. Hovedproblematikken ved byrummet på Nørreport Station er den større udledning af 

luftforurenende stoffer, som formår at påvirke brugernes sundhed såvel som velvære. 
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2. Kvælstofdioxid, NO2, er blot ét ud af flere luftforurenende stoffer, som udledes fra 

eksempelvis trafikken ved Nørreport Station. Der mangler en form for afskærmning 

mellem forureningskilde og bruger. 

3. Den manglende afskærmning kan have større sundhedsskadelige følger for brugere 

såsom lunge- og hjertesygdomme - og i værste tilfælde føre til tidlig død. 

4. Derudover bidrager udledning af luftforurenende stoffer til den såkaldte drivhuseffekt, 

som kan have fatale konsekvenser i form af klimaforandringer. 

5. Implementering af grøn afskærmning mellem forureningskilder og bruger ved 

byrummet på Nørreport Station. 

6. Afskærmning mellem forureningskilde og bruger kan skabe en form for turbulens i 

luften, hvorfra koncentrationen af luftforurenende stoffer driver op og fortyndes. 

Brugerens eksponering for forureningskilden bliver dermed formindsket. 

7. Endvidere er det vigtigt, at afskærmningen består af passende vegetationstyper, hvor 

drivhusgasser kan aflejres og kuldioxid optages. 

8. Brugeren ved byrummet på Nørreport Station vil opleve stationen som et sundere, 

flottere samt grønnere opholdssted. 

9. Brugerens sundhed samt oplevelse af byrummet ved Nørreport Station forbedres. 

  

Først identificerede vi problemet og efter implementerede vi vores designløsning og 

illustrerede virkningen og det formentlige resultat af implementeringen. Storyboardet hjalp os 

til at se vores produkt og projekt i et større perspektiv. Vi har siden storyboardet blev 

udarbejdet, brugt metoden til at arbejde med vores designproces. Vores designløsning har 

ændret sig fra en grøn firkantet afskærmning, som illustreret på Storyboardet, til en grøn 

afskærmning med bløde runde former, som passer til arkitekturen på Nørreport Station. 

4.2 Analyse af arkitekturen på Nørreport Station i dag 

“Hvordan ser arkitekturen ud på Nørreport Station i dag?” 

 

Dette arbejdsspørgsmål vil blive belyst i følgende afsnit. Når der arbejdes med byrumsdesign 

i form af redesign, er det vigtigt at tage udgangspunkt i arkitekturen i det bestemte byrum. 

Den grønne afskærmning skal dermed være i overensstemmelse med arkitekturen på 
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Nørreport Station, hvorfor dette afsnit analyserer arkitekturen på stationen med anvendelse af 

Keld Bucieks by-karakterkortlægning. 

4.2.1 Positivistisk-, fænomenologisk- og konstruktivistisk tilgang til beskrivelse 

af Nørreport Station  

 
Den positivistiske tilgang: 

Nørreport Station er en station i indre København, som består af bus-, metro-, S-tog-, 

regionaltog- og fjerntogtrafik. Både metro-, S-tog-, regionaltog og fjerntogtrafik er placeret i 

undergrunden af Nørreport Station, mens bustrafik er placeret på overfladen af stationen. 

Følgende figur viser et satellitbillede af Nørreport Station, som strækker sig langs Nørre 

Voldgade. Den sorte pil på figuren viser, at strækningen er omtrent 230 meter lang.  

 

 

Figur – satellitbillede af Nørreport Station 

  

I 2015 blev Nørreport Station renoveret med henblik på at opnå mere mobilitet (Rambøll, 

2014). Inden renoveringen af Nørreport Station fandt sted, foretog arkitekter en 

bevægelsesanalyse af fodgængeres bevægelsesmønstre på stationen. På denne måde er det 

blevet gjort muligt at fastlægge gangarealer, som ikke ligger i vejen for bygninger eller 

cykelparkeringspladser på Nørreport Station. Derudover er tage til bygninger, såvel som 

former for cykelparkeringspladser på Nørreport Station, blevet designet efter menneskefødder 
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(Dansk Arkitektur Center, 2015), som vises ved figurens nummer markeringer. Numrene 1-3 

er tage til bygninger, mens numrene 4-8 er cykelparkeringspladser på Nørreport Station. Både 

tage til bygninger og cykelparkeringspladser skal forestille forskellige menneskefødder, hvor 

korte ender repræsenterer hæle og lange ender repræsenterer tæer (Dansk Arkitektur Center, 

2015). Disse såkaldte fødder skal muligvis symbolisere den større mobilitet, som er med til at 

kendetegne Nørreport Station. Et andet tiltag fra renoveringen af Nørreport Station er den 

lave beplantning af sedumgræs på tage til de bygninger (Dansk Arkitektur Center, 2015), der 

er nummeret som 1-3 på figuren. Sedumgræs består af 15 forskellige stenurter, som er med til 

at optage regnvand såvel som kuldioxid (Danmarks Radio, 2015). Et tredje tiltag fra 

renoveringen af Nørreport Station er implementeringen af solceller på tage til de bygninger, 

der er nummeret som 1-2 på figuren. Disse solceller bidrager til energiforbruget på Nørreport 

Station. Et fjerde tiltag fra renoveringen af Nørreport Station er implementeringen af 11 

oplysende ventilationstårne, som er otte meter høje. Formålet med disse ventilationstårne er 

at forbedre udluftningen i undergrundens perroner samt kaste mere lys på overfladen af 

Nørreport Station (Dansk Arkitektur Center, 2015). Et femte tiltag fra renoveringen af 

Nørreport Station er implementeringen af flere cykelparkeringspladser, som er steget fra 900 

cykelparkeringspladser til 2.500 cykelparkeringspladser. Disse cykelparkeringspladser er 

yderligere blevet sænket 40 centimeter ned i underlaget af Nørreport Stations overflade, så 

cykler kan stå samlet på en måde, som visuelt fylder mindre. Et sjette tiltag fra renoveringen 

af Nørreport Station er implementeringen af flere indgange til stationens perroner, så 

nødvendigheden for at krydse fodgængerfeltet formindskes (Dansk Arkitektur Center, 2015). 

Renoveringen af Nørreport Station har yderligere været med til at bryde den modernistiske 

stil, som har præget stationens arkitektur. I arkitekturhistorien er modernisme en periode, som 

varede fra 1900 til 1970’erne. Hovedsageligt er modernistisk arkitektur kendetegnet med rene 

former, lige linjer samt funktionalitet. På Nørreport Station findes der eksempelvis bygninger, 

som repræsenterer den modernistiske stil. Disse bygninger er primært karakteriseret ved at 

være kasseformede med minimal til ingen form for dekoration eller udsmykning, hvor 

hovedmaterialer har været beton, jern og glas. Renoveringen af Nørreport Station har dog 

bragt stationen ind i den organiske modernisme, som vægter bløde samt runde former frem 

for hårde kanter. Dette kan eksempelvis ses på figuren, hvor både tage til bygninger samt 

cykelparkeringspladser har opnået organiske former (Dansk Arkitektur Center, s.d.). 
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Den fænomenologiske tilgang: 

  

I 2020 fremstillede Consumer Choice Center en liste over 50 stationer i Europa, som blev 

kategoriserede fra mest brugervenlige station til mindst brugervenlige station. Denne liste er 

baseret på data fra diverse undersøgelser, som blev foretaget ved hver enkelte station – 

herunder brugerundersøgelser med fokus på oplevelser såvel som tilfredshed. På denne liste 

er Nørreport Station endt som nummer 49, hvilket vil sige at stationen vurderes til at være 

den mindst brugervenlige station før Magenta i Paris (Consumer Choice Center, 2020). Til 

trods for, at det ikke er muligt at få adgang til listens brugerundersøgelse for Nørreport 

station, fremgår en samling af relevante interviews i bilag 9.6 på side 59. Disse interviews er 

relevante, da interviewede personer fik mulighed for blandt andet, at dele deres meninger om 

Nørreport Station. Interviewene blev foretaget den 25. november 2020 og er baserede på et 

udvalg af otte personer, som befandt sig på Nørreport Station pågældende dag. Disse otte 

personer var af forskellige aldersgrupper og køn. På baggrund af disse interviews kan det 

konkluderes, at det primære formål med ophold på Nørreport Station, er for at benytte 

offentlig transport eller for at anvende stationen som en form for opholdssted. Uanset 

formålet virker det til, at varigheden for ophold på Nørreport Station, ofte strækker sig over 

nogle minutter. Trods dilemmaer med bilister såvel som manglende belysning i undergrunden 

af Nørreport Station virker det til, at der er opnået en vis tilfredshed efter renoveringen af 

stationen i 2015 (bilag 9.6, side 59).   

  

Den konstruktivistiske tilgang: 

  

Nørreport Station er en station, som dagligt benyttes af cirka 165.000 personer (Consumer 

Choice Center, 2020). Med andre ord er Nørreport Station spækket med diversitet i form af 

forskellige køn, etniciteter og andet. På trods af dette er det stigende antal af hjemløse 

efterhånden blevet mere synlig i gadebilledet i indre København. I 2017 blev der registreret 

6.635 hjemløse, som var en stigning på otte procent siden 2015 (Danmarks Radio, 2018). 

Danske Statsbaner har valgt at føre en politik om, at bortvise hjemløser fra stationer i 

København efter flere henvendelser fra Danske Statsbaners-kunder, som angiveligt føler sig 

generede af tilstedeværelsen af hjemløse (Hus Forbi, s.d.). Til trods for dette er det dog stadig 
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muligt at få øje på hjemløse på Nørreport Station – såsom ved perronerne til S-toget eller på 

overfladen af stationen. 

4.2.2 SWOT-analyse af Nørreport Station 
 
 

Side 32 af 65 

Interne faktorer/ 
Styrker 

Interne faktorer/ 
Svagheder 

Omverdensfaktorer/ 
Muligheder 

Omverdensfaktorer/ 
Trusler 

Fungerer som et 
centralt knudepunkt 

Direkte 
eksponering for 
luftforurenende 
stoffer fra trafik og 
industri 

Implementere grøn 
afskærmning mellem 
forureningskilder og 
brugere 

COVID-19-spredning 

Åbent rum med større 
mobilitet 

Brud på 
trafiksikkerhed 

Omlægge trafik   

Bredt udvalg af 
transportmuligheder 

For lidt 
beplantning 

Opsætte flere 
skraldespande 

  

Forbedrede 
cykelparkeringspladser 

Højt støjniveau     

Oplysende 
ventilationstårne, som 
forbedrer udluftning i 
undergrunden og lyser 
overfladen op 

Manglende 
afskærmning for 
vind 

    

Terrorsikring Skrald, hærværk 
og graffiti 
  

    

Omringet af grønne 
områder – såsom 
Kongens Have og 
Botanisk Have 
  

Beskidte 
overflader 

    



Gruppenummer: V2024788209  
Daniel A. Nielsen, Emilie R. Lykner, Kathrine H. Egede & Nikoline Sofie G. Degn 
 
 

 
1. Nørreport Stations anvendelse 

 
Hvad anvendes Nørreport Station til? Hvem anvender Nørreport Station? Er 
udformningen af Nørreport Station i overensstemmelse med brugere?  
 

2. Nørreport Stations skalaforhold og strukturer 
 
Hvordan er Nørreport Station afgrænset? Er der skarpe grænser på Nørreport Station? 
Hvilke materialer dominerer? 
 

3. Nørreport Stations tidsmæssighed 
 
Hvilke spor af tidligere tiders udformning kan findes på Nørreport Station? Henviser 
arkitekturen ved Nørreport Station til Københavns identitet? Har vejnavne noget at 
fortælle om Nørreport Station? Er der kulturarv elementer til stede på Nørreport 
Station? 
 

4. Nørreport Stations indholdselementer 
 
Hvilke elementer dominerer på Nørreport Station? Er farver og materialer med til at 
definere Nørreport Station? Hvordan er skiltning på Nørreport Station?  
 

5. Nørreport Stations sanselighed 
 
Hvilke lyde dominerer på Nørreport Station? Hvilke lugte dominerer på Nørreport 
Station? Hvilke farver dominerer på Nørreport Station? Hvordan kan underlaget på 
Nørreport Station beskrives? 
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4.2.3 Arkitekters overvejelser om luftforurening i byrum 
 

Dansk Arkitektur Center har lagt vægt på vigtigheden af mere bæredygtig arkitektur. Derfor 

har de på baggrund af FN’s verdensmål fremstillet en såkaldt “baseline” for, hvordan man i 

Danmark kan arbejde med det udvalgte verdensmål 11, som handler om bæredygtige byer og 

lokalsamfundet (Dansk Arkitektur Center & Rambøll Management Consulting, 2019). 

Baselinen er et skridt i mod Danmarks opfyldelse af de 17 verdensmål inden 2030. Med 

baselinen vil de forsøge at vise, hvor Danmark står lige nu, så vi ved, hvor man kan sætte ind 

for at skabe bæredygtig udvikling.  

“Verdensmål 11 handler om det byggede miljø – mere præcist om bæredygtige byer og lokal- 

samfund. Og netop byer og lokalsamfund er eksempler på, hvordan fysiske parametre spiller 

sammen med hensynet til sociale og kulturelle parametre og naturen.” (Dansk Arkitektur 

Center & Rambøll Management Consulting, 2019, side 18) 

Baselinen kan bruges, som en guideline til arkitekter og andre byplanlæggere med henblik på 

at give dem konkrete overvejelser omkring byudvikling, når det kommer til at designe mere 

bæredygtige byer, som lever op til FN’s verdensmål, som eksempelvis delmål 11.6 (reducér 

byernes miljøbelastning), som taler om miljøbelastning i form af bl.a. luftforurening.  

Luftforureningen er et stigende problem i byerne, og det indgår i mange arkitekters 

overvejelser når de designer og planlægger byer. Vores projekt bygger eksempelvis på de 

grønne vægge og afskærmninger implementeret i storbyer rundt om i verden, som et forsøg 

på at optage og aflejre luftforurenende partikler. Edgware Station i London er et eksempel på 

arkitektur, hvor overvejelserne om luftforurening var i fokus, dette vil blive uddybet 

yderligere i afsnit 4.3.1.  

Andre konkrete overvejelser om luftforurening i byer er foretaget i København angående 

reducering af børnehavebørns eksponering for luftforurenende partikler gennem urbant 

design. 

Jan Gehl blev en del af projektet foretaget af Bernard van Leer Foundation. Gehl kortlagde 

børnehavernes ruter i København til og fra legepladser og det viste sig, at de på disse ruter 

blev udsat for en større mængde luftforurening, primært på Istedgade. Gehl kom op med to 
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konkrete initiativer mod luftforurening, som både kunne reducere eksponeringen samt 

invitere til mere aktivitet på gaden. Gehl foreslog at fjerne alle muligheder for parkering fra 

gaden og i stedet introducere en såkaldt grøn buffer (grøn afskærmning) mellem fodgængere 

og biler. Herved kunne der skabes større afstand til trafikken, og der blev skabt flere 

muligheder for siddepladser samt plads til anden aktivitet på fortovene (Gehl People & 

Bernard van Leer Foundation, 2019). 

 

4.3 Grøn afskærmning ved Nørreport Station 

I dette afsnit belyses arbejdsspørgsmålet: “Hvordan kan en grøn afskærmning reducere 

eksponering for luftforurenende stoffer ved Nørreport Station?” med inddragelse af teorien 

om grøn afskærmning fra artiklerne (Barwise & Kumar, 2020) og (Hewitt et al., 2020) 

beskrevet i teoriafsnittet 3.3.  

Med fokus på  “reducer - udvid - beskyt” kan vi med en implementering af en grøn 

afskærmning på Nørreport Station, benytte os af “udvidelse” i det afskærmningen virker som 

en barrierer. Derved skabes der større afstand mellem forureningskilde og brugerne af 

stationen. Vi vil også benytte os af “beskyttelse” ved at afskærmningen består af vegetation, 

hvor luftforurenende partikler kan aflejres, og partiklerne vil permanent forsvinde fra luften. 

 

Vi vil forsøge at placere hegnet så tæt på forureningskilden som muligt, da dette vil have den 

største effekt mod luftforurening. Derudover vil hegnet være parallelt med vejen og have så 

få opbrud som muligt, dette kommer vi mere ind på senere i afsnit 4.4  

Afskærmningen vil bestå af et solidt hegn af beton med vegetation på begge sider. Hegnet vil 

altså være uigennemtrængeligt, hvilket vi estimerer vil være bedst egnet som afskærmning 

mod luftforurening på stationen. Beton hegnet, bestående af vegetation på begge sider, vil 

dermed ikke behøve en tykkelse på 10 meter, som anbefalet. Hegnets højde, derimod, må 

stadig være over fodgængernes højde, dvs. over 2 meter højt.  
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4.3.1 Relevant vegetation - Edgware Station  

Ved udvælgelsen af relevant vegetation til vores afskærmning på Nørreport Station, har vi i 

processen gjort os forskellige overvejelser. Vi var interesserede i: 

-       … at vegetationen skal kunne klare det danske klima samt de forudsætninger, 

der er på Nørreport station, hvor der f.eks. ikke er mulighed for skygge.  

-       …at vegetationen skal være grøn og effektiv hele året. Derfor ville vi ikke 

benytte os af sæsonpræget planter, som f.eks. ville tabe blade om vinteren, som 

fører til glatte veje og gangarealer samt vil kræve oprydning. 

-       … at vegetationen ville have effekt på forureningens aflejring samt evne til at 

optage luftforurenende partikler.  

-       … at vegetationen skal kunne klare de stressfulde faktorer, der kan hænde ved et 

vej-miljø, som f.eks. en større mængde forurening 

Desuden vil vegetationens bidragelse til øget biodiversitet være en fordel, som hænger 

sammen med Københavns Kommunes dagsorden.  

Vi startede med at undersøge den allerede eksisterende vegetation på Nørreport Stations tage 

bestående af de 15 forskellige stenurter (sedumgræs). Dog var vi ikke sikre på sedumgræssets 

effektivitet på aflejring og optagen af luftforurenende stoffer.  

I stedet valgte vi at tage inspiration i de vegetationstyper, som bruges på allerede eksisterende 

grønne vægge. Vi har valgt at anvende de samme vegetationstyper som på Edgware Stations 

grønne væg i London, da planterne i København vil få samme forudsætninger som i London, 

da klimaet er nogenlunde ens. Ydermere har væggen vist sig at være succesfuld i aflejring da 

den opfangede ca. 515 gram PM10 fra luften efter de tre første måneder (Transport for 

London, 2012). Desuden kigger vi på væggens system og opbygning foretaget af Biotecture, i 

form af en såkaldt “biowall”. Transport for London beskriver hele processen af væggens 

opsætning, vegetationstyper samt dens effekt mod luftforurening i en rapport fra 2012 

(Transport for London, 2012).  

Side 36 af 65 



Gruppenummer: V2024788209  
Daniel A. Nielsen, Emilie R. Lykner, Kathrine H. Egede & Nikoline Sofie G. Degn 
 
 
Transport for London (Tfl) implementerede i 2011 en 180m2 grøn væg på Edgware Station i 

London (stadig i funktion, dec 2020). Væggen er placeret på stationens facade, vendt mod én 

af Londons mest trafikerede veje. Væggen blev implementeret som en del af indsatsen mod 

luftforurening og blev støttet af daværende borgmester af London (Biotecture, 2011). 

Nedenfor ses listen af vegetation anvendt på Edgwares facade:  

 

(Transport for London, 2012, side 12) vegetationstyper anvendt på Edgware Stations grønne 

væg.  

Den mest effektive vegetation i aflejring af luftforurening viste sig at være de planter, hvis 

blade var voksagtige, behåret eller havde dybe vener. De konkluderede eksempelvis at 

planterne Convulvulus Cneorum og Lamp’s Ears performede bedst af alle (Transport for 

London, 2012). Vi har derfor valgt, at vores afskærmning skal bestå af samme plantetyper, 

som Edgware Stations grønne væg har benyttet sig af.  

Opsætningen af vegetationerne på væggen, blev på Edgware Station foretaget af det britiske 

firma Biotecture, som designer og fremstiller levende vægge. På deres hjemmeside beskrives 

en sådan installation (Biotecture, s.d.), hvor vegetationen placeres i paneler, her kan planterne 

gro og få næring. Yderligere består væggen af et vandingssystem med tilhørende afløb til det 

overskydende vand (se bilag 9.7, side 65). Ved en tænkt implementering af vores 

afskærmning på Nørreport Station ville Biotectures system være det mest optimale. Panelerne 

har bestemte mål, men kan omformes til at passe vores afskærmning, derudover har den en 
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tykkelse på 82 mm. Vi må derfor være opmærksomme på, at med vegetation og paneler på 

begge sider samt den bærende konstruktionen i midten af hegnet, vil vi få en tykkelse på ca. 

50 cm eller mere.  

  

4.4 Utilsigtede konsekvenser ved implementering af grøn 

afskærmning 

I dette afsnit belyses arbejdsspørgsmålet: “Hvordan undgår man utilsigtede konsekvenser ved 

implementering af grøn afskærmning på Nørreport Station?“ ved benyttelse af metoderne: 

Jan Gehls 12 kvalitetskriterier og The Human Dimension, samt inddrage overvejelser fra 

teorien om Ole B. Jensens mobilitetsdesign.  

Når man designer en konstruktion, som skal forbedre et byrum, er det vigtigt ikke kun at 

fokusere på konstruktionen og dens fordele. Man skal også være opmærksom på, at en 

byrums-ændring vil kunne have utilsigtet konsekvenser, som vil ændre andre dele af 

byrummet.  

 

Det første, som vi var opmærksomme på, da vi skulle designe vores afskærmning var, at den 

ikke skulle skabe nye problemer og konsekvenser, som eventuelt kunne være større end dem 

vi selv forsøgte at løse. Vi valgte at tage ud på Nørreport Station og med udgangspunkt i 

Gehls 12 kvalitetskriterier analyserede vi kvaliteten af byrummet. Ved hjælp af metoden ville 

vi undersøge, om implementeringen af vores hegn ville forværre kvaliteten af byrummet og 

på den måde forhindre utilsigtet konsekvenser.  

Det første man skal sikre sig, når man skal vurdere et byrum, er ifølge Gehls 12 

kvalitetskriterier, at sikkerheden er i orden. Først efter det, kan man begynde at vurdere de 

resterende kriterier, som komfort og herlighedsværdier (Gehl People, s.d.). Vores primære 

fokus var dermed, at vi ikke vil svække sikkerheden på Nørreport Station i forbindelse med 

vores afskærmning. Vi observerede os frem til to mulige risikopunkter, som ville kunne opstå 

med vores afskærmning: Forøgelse af kriminalitet i nyopståede mørke områder og 

trafikulykker. Forøgelse af kriminalitet bag afskærmning var et vigtigt punkt for os, da en 

mørkere Nørreport Station ville kunne opleves, som mere utryg og som reelt også ville kunne 
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indbyde til mere kriminalitet. En løsning på dette problem kunne være en form for 

tryghedsskabende lys i bunden af afskærmning, som man også ser ved lys stolperne på 

Nørreport Station, der vandt en lyspris i 2016 (Gottlieb Paludan Architects, 2017). På den 

måde vil man også skabe et samspil med vores grønne væg og selve pladsen. 

 

Det andet potentielle risikopunkt vi var opmærksomme på, var at vores afskærmning ikke 

skulle skabe trafiksikkerhedsmæssige problemer. Vores overvejelse gik på, hvorvidt vi skulle 

placere hegnet mellem cykelstien og vejen eller mellem cykelstien og fortovet. Som Jan Gehl 

fortæller i Cities for People (Gehl & Rogers, 2010, 94), så har København visse steder valgt 

at placere parkeringsmuligheder mellem cykelsti og vej, som gør det mere sikkert for 

cyklisterne. Da der ikke er plads til sådanne mulighed for parkering på Nørreport Station, 

ville vores grønne væg kunne erstatte den sikkerhedsmæssige funktion. På samme tid ville 

luftforureningen også blive afskærmet for cyklisterne.  

 

Med tanke på, at den optimale løsning ville være at placere vores grønne afskærmning 

mellem cykelstien og vejen, tog vi ud på Nørreport Station for at vurdere, om der var plads 

og om væggen ville have for mange brud, hvis den skulle placeres der. Nedenunder ses vores 

to muligheder for placering af afskærmningen, på billede 1 ses afskærmningen i gult med 

fodgængere i fokus, og på billede 2 ses afskærmningen i gult med fodgængere og cyklister i 

fokus:  

 

Billede 1: (Google Maps, 2020) Afskærmning med fodgængere i fokus 
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Billede 2: (Google Maps, 2020) Afskærmning med fodgængere og cyklister i fokus  

 
 

Vi konkluderede dog, at hegnet ville blive opbrudt for mange steder, hvis man skulle tage 

højde for, at cykelstien skulle være inden for den grønne væg. Samtidig ville det skabe 

pladsproblemer flere steder, hvor hegnet var tiltænkt at skulle stå. I modsætning var der både 

plads til hegnet, og det ville blive brudt færre steder, hvis man placerede det med henblik på 

at beskytte fodgængerne på Nørreport Station uden cykelstien.  

 

I forhold til trafiksikkerhed på stationen, er der nu placeret massive plantekasser langs vejen, 

som har til gavn at forhindre terrorangreb. Disse ville kunne erstattes med vores grønne hegn, 

som udover, at være bestående af planter, også vil være bygget af beton. 

  

I Gehls 12 kvalitetskriterier bliver forurening også kategoriseret inden for beskyttelses- 

kriteriet og her vil vores grønne væg minimere den menneskelige eksponering for 

luftforurening. Jan Gehl fremhæver ofte den grønne by i ”Cities for People”, som et vigtigt 

element, når man tænker mennesker ind i sit design. 

 

” In addition to their immediate aesthetic qualities, the green elements in the city have a 

symbolic value.” (Gehl & Rogers, 2010, side 180) 

Netop den symbolske værdi, som Jan Gehl kommer ind på, er noget som er vigtigt for 

København, der gerne vil fremstå som et grønt forbillede udadtil. Ydermere vil en grøn 

afskærmning være iøjnefaldende i det ellers grå bybillede. Hegnet vil have en symbolsk 

effekt, som vil skabe større opmærksomhed på den grønne by med luftforurening i fokus.  
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Nørreport Station er meget anderledes i forhold til den gængse plads, da den jo primært er en 

befærdet station, som de fleste mennesker kun passerer for en kort stund. Dermed var nogle 

af Gehls kvalitetskriterier, som for eksempel: Muligheder for leg, træning og aktiviteter, ikke 

særlig relevante for os, da det ikke ville have nogle gavnende effekt på Nørreport Station. 

Dette gør dog hans kriterie om mobilitet endnu mere relevant og dermed til et større 

fokuspunkt for os.  

 

I projektet startede vi med at se på mulighederne i at gøre stationen grønnere generelt, ved at 

undersøge om en implementering af et design inde på selve pladsen var mulig, med henblik 

på at kunne formindske luftforureningen. Med udgangspunkt i Ole B. Jensens teori om 

mobilitetsdesign, har vi gjort os overvejelser angående vigtigheden i Nørreport Stations 

mobilitet, da dette er afgørende for stationens funktionalitet. Ifølge B. Jensen bliver 

menneskers mobilitet påvirket af design implementeret i byrum, og vi må derfor tænke på 

vores design i forhold til stationens mobilitetsmuligheder, altså hvordan mennesker færdes på 

stationen (Jensen, 2015). Ydermere blev stationen renoveret i 2015 med bl.a. mobilitet i 

fokus, som igen understreger, at vores design ikke må ødelægge pladsens mobilitet. Vi valgte 

i stedet at lave en grøn afskærmning rundt om Nørreport Station, da det ville påvirke 

mobiliteten i mindre grad, samtidig med, at væggen også ville have den afskærmende effekt 

på luftforureningen.  

5. Designrationale 
 
I dette afsnit vil vi komme med rationalet bag vores designløsning samt berette og 

argumentere for, hvorfor vi er endt med netop den løsning. Nedenunder ses en skitse af vores 

grønne afskærmning, set forfra: 
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Hegnet består af et bærende element i midten bestående af beton. På begge sider af 

betonmidten placeres et vandingssystem lignede Biotectures, som vist i bilag 9.9, hvor på 

vores valgte vegetation placeres. Vores valgte vegetation består af en lignende vegetation 

som Edgware Stations grønne væg i London, da de har haft succes med deres vegetation. 

Derudover konkluderede de at de planter, som var mest effektive i aflejring af 

luftforurenende partikler, var planter, hvis blade var voksagtige, behåret eller havde dybe 

vener.  

Væggens form er designet med inspiration fra pladsens arkitektur. Vi ville gerne bidrage til 

forståelsen af stationen, som værende et byrum med meget mobilitet. Derfor består væggen af 

såkaldte “fodformer” som også ses på stationens tage og cykelparkeringer set oppefra. 

Fodformerne er sat sammen på en lang række, så det danner et hegn.  

Hegnet er 2 meter højt på det laveste punkt, da det skal være over fodgængernes “ånde 

niveau”. Et hegn på over 2 meter er det mest effektive, når det kommer til at skabe en større 

afstand mellem forureningskilde og menneske.  

Foran hegnet på jorden vil vi placere lys i form af spotlights, som vil lyse op på hegnet om 

aften. Ved lys nedefra og op vil det skabe en opløftende effekt. Desuden vil lyset have et 

tryghedsskabende effekt, da hegnet ellers ville risikere at skabe flere mørke områder, end 

hvad der var før.  

Hegnet skal placeres så tæt på vejen som muligt, da det ville have den bedste virkning i at 

skabe afstand mellem forureningkilde og menneske og dermed skærme for luftforureningen. 

Dog skal den ikke placeres klods op af vejen, da der også skal monteres lys nedenfor på 

jorden. Ydermere skal der være plads til, at vegetationen kan gro uden, at den bevæger sig ud 
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på vejen. Nedenunder ses en yderligere visualisering af, hvordan afskærmningen vil se ud på 

Nørreport Station.  

 

 
Implementering af vores grønne afskærmning på Nørreport Station (Google Maps, 2020) 
(Biotecture, 2011) 
 
 

Grundet COVID-19 og Fablabs nedlukning har vi ikke kunne færdiggøre vores produkt, som 

skulle bestå af en fysisk model af et udsnit af Nørreport Station, hvor vi ville implementere 

vores designløsning. Vi har derfor måtte skifte retning i sidste øjeblik og besluttede i stedet at 

lave en grafisk visualisering af Nørreport Station med implementeringen af vores 

afskærmning. Arkitekter benytter sig også af grafiske visualiseringer for bedre at kunne skabe 

forståelse og indblik i, hvordan deres design eventuelt vil komme til at se ud, hvis realiseret.  

Derfor vil vi inden vores projekteksamen forbedre vores produkt. Produktet ovenfor skal altså 

ses, som vores midlertidige produkt. Vi vil lave en grafisk visualisering, som skal ligne 

ovenstående billede, dog i form af en illustration. Her vil vi tydeliggøre hegnets 3D effekt 

samt placere hegnet på fortovet,$ så der skabes mere plads til spotlights på jorden. 

 
 

6. Diskussion og perspektivering  
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I dette afsnit vil vores designløsning samt vores caseområde, som er Nørreport Station, blive 

diskuteret. Denne diskussion inddrager vores indsamlede empiri, analyse af vores feltarbejde, 

teorier, såvel som metoder. Derefter vil vi perspektivere vores designløsning med 

virkeligheden og finde ud af om vores designløsning vil være relevant i fremtiden i forhold til 

teknologiens udvikling. 

6.1 Diskussion af designløsning 

Vores designløsning er baseret på teori. Af denne årsag har vi valgt ikke at fremstille en grøn 

afskærmning, som vi kan teste af i virkeligheden. Dette kræver et længerevarende projekt. 

Derfor konkluderer vi, at en grøn afskærmning i sig selv kan fungere. Designing vegetation 

barriers for urban air pollution abatement: a practical review for appropriate plant species 

selection (Barwise & Kumar, 2020) og Using Green Infrastructure to Improve Urban Air 

Quality (Hewitt et al., 2020) er artikler, som argumenterer for, at en afskærmning er mest 

effektiv uden brud. I vores kortlægning af den grønne afskærmnings placering på Nørreport 

Station har vi forsøgt at fremstille så sammenhængende en afskærmning, som muligt med så 

få brud, som muligt. De brud, som forekommer ved den grønne afskærmning på Nørreport 

Station, er grundet fodgængerovergange samt busholdepladser. I forbindelse med dette kan vi 

dog risikere, at afstanden mellem forureningskilder og fodgængere ikke når den størrelse, 

som vi ønsker. De luftforurenende stoffer kan dermed risikere at blive ført gennem de brud, 

som forekommer ved den grønne afskærmning, eller blive ført langs frem for lodret over 

afskærmningen. Til trods for, at luftforurenende stoffer føres langs hegnetm kan der stadig 

argumenteres for, at afstanden bliver større og partiklerne dermed spredes i luften. Derudover 

har det ikke været ligetil at placere hegnet på Nørreport station, hvorfor det ikke har været 

muligt for os at afskærme cyklister. I tilfælde af, at vi valgte at afskærme cyklister, ville der 

forekomme flere brud ved den grønne afskærmning. 

 

Inspiration til udseende for den grønne afskærmning, som består af sammensatte 

menneskefødder, er taget fra former af tage til bygninger samt cykelparkeringspladser på 

Nørreport Station set fra fugleperspektiv. Om hvorvidt designet for den grønne afskærmning 

betragtes, som æstetisk for brugere på Nørreport Station, kan diskuteres yderligere - men 

sådan en iøjnefaldende afskærmning vil skabe opmærksomhed på funktionen; og dermed 

skabe mere opmærksomhed på luftforurening i et større perspektiv. 
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6.2 Diskussion af Nørreport Station som caseområde 
 
Nørreport Station blev taget i betragtning, som caseområde i starten af dette projekt, da 

stationen er særdeles udsat for luftforurening - samtidig med, at tusindvis af personer samles 

på så småt et areal dagligt. Derudover fandt vi Nørreport Station interessant, da pladsen 

indeholder den modernistiske enkelthed og dermed er ideel til implementering af diverse 

designløsninger for dilemmaet om luftforurening. Vi opdagede dog hurtigt, at mobiliteten på 

Nørreport Station er vigtig, hvilket forklarer den såkaldte enkelthed.  

 

Endvidere diskuterede vi, om vi havde indsamlet nok empiri eller foretaget nok undersøgelser 

til at understøtte vores valg af Nørreport Station, som et luftforurenet byrum. Københavns 

Kommune har dog argumenteret for, at der er ingen nedre grænse for luftforureningens 

sundhedsskadelige virkninger og at al luftforurening har relevans (Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen & Københavns Kommune, 2020). Med denne indstilling fra 

Københavns Kommune samt den viden, som vi formåede at indsamle vedrørende 

luftforurening ved Nørreport Station, blev vi enige om, at vi er i stand til at forsvare vores 

valg af stationen som vores caseområde. Desuden vurderes Nørreport Station til at være en af 

Danmarks mest befærdede stationer, hvorfor implementering af en grøn afskærmning kan 

være en løsning til at afskærme tusindvis af personer fremover. Sekundært vil en grøn 

afskærmning skabe opmærksomhed til luftforurening, hvorfor det er afgørende at flere bliver 

bevidste om grunden til at afskærmningen er blevet implementeret. På trods af dette kan vi 

dog konkludere at vi kunne have valgt et mere relevant caseområde, hvor udledningen af 

luftforureningen var betydeligt højere end det, som vi ved om Nørreport Station. 

6.3 Perspektivering  

Vil vores designløsning være relevant i forhold til den teknologiske udvikling, som vi ser i 

vores samfund? Der arbejdes på, at vi i fremtiden vil se flere diesel og benzinbiler erstattet 

med elbiler, samt arbejder Københavns Kommune på at omlægge flere busser til elbusser.  

I artiklen (Hewitt et al., 2020) understreger de, at en reducering i forureningskilder (biler, 

brændeovne osv.) altid vil være det bedste og første tiltag, man bør fokusere på, når man vil 

forbedre luftkvaliteten i byer. Derfor bør en grøn afskærmning altid være anden eller tredje 
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prioritet. Københavns Kommune mener, at luftforurening stadig er skadelig så længe, at det 

endnu er i luften. Indtil forureningskilderne er reduceret fra bybilledet, vil en grøn 

afskærmning, derfor være en midlertidig løsning på problematikken om luftforurening.  

 

I takt med urbaniseringen bliver der pladsmangel i byerne, og der vil blive større 

efterspørgsel på grønne områder og mere biodiversitet. Implementeringen af vegetation i byer 

må derfor flere steder foretages, som lodrette installationer på hegn eller på facader af 

bygninger, da dét at bygge lodret kræver mindre plads.  

 

7. Konklusion 
For at besvare vores problemformulering, som lyder: “Hvordan kan en grøn afskærmning 

implementeres bedst muligt på Nørreport Station?”, har vi redegjort, analyseret, diskuteret og 

perspektiveret ud fra et samfundsvidenskabeligt og designmæssigt perspektiv angående grøn 

afskærmning på Nørreport Station.  

 

Hevners tre-cyklus model, vores Colored Cognitive Mapping og Storyboard har givet os 

indblik i vores designproces samt været et værktøj til at komme frem til vores endelige 

designløsning, som er en grøn afskærmning bestående af relevante vegetationstyper formet 

som bløde, runde fodtrin. Vi fandt vores designløsning relevant, da den menneskelige 

eksponering for luftforurenende stoffer og manglende beplantning på Nørreport Station 

medførte sundhedsmæssige konsekvenser for brugeren.  

 

By-karakterkortlægning, Gehls 12 kvalitetskriterier og vores semistruktureret interview har 

givet os et indblik i byrummet på Nørreport Station og brugernes vurdering af vores 

designløsning. Jan Gehls teori: The human Dimension, Ole B. Jensens begreb: 

mobilitetsdesign og to videnskabelige artikler omhandlende en grøn afskærmnings funktion, 

har skabt en forforståelse for den efterfølgende analyse. Ud fra redegørelsen kan vi 

konkludere, at det er vigtigt at tænke menneskers adfærd og handling ind i planlægningen af 

et byrum. Yderligere er mobilitet en vigtig faktor, når man skal implementere en 

designløsning på et funktionel og mobilt caseområde som Nørreport Station. Derudover er 

det vigtig, at ved implementeringen af et design at gøre forbehold for det valgte miljø både i 
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forhold til mobilitet og menneskers adfærd men også i forhold til udvælgelsen af relevant 

vegetation og afskærmningens højde, tykkelse og porøsitet. Efter redegørelsen kunne vi 

begynde at analysere vores designproces og vores grønne afskærmning herunder med 

inddragelse af arkitekturen på caseområdet og konsekvenser ved implementering af 

designløsning. Ved brug af CCM og storyboard-metoden har vi identificeret og visualiseret 

vores designløsning og dermed gjort det muligt at se vores produkt i et større perspektiv, og 

dermed skabe en fælles forståelse for problematikken. Analysen af Hevners tre-cyklus model 

har gjort os opmærksom på vores designproces og samtidig sørget for, at vi hele tiden 

evaluerede vores design, for at få den bedst mulige designløsning. Ud fra analysen af vores 

arbejdsspørgsmål kan vi konkludere, at ved implementeringen af en grøn afskærmning, har 

både Nørreport Stations organiske arkitektur, den grønne afskærmnings udformning samt 

mobilitet, tryghed og trafik, stor betydning for en vellykket implementering af en grøn 

afskærmning. Herefter diskuterede og perspektiverede vi vores designløsning på Nørreport 

Station, og fandt frem til, at det mest optimale er at fjerne forureningskilden fra Nørreport 

Station. Dog vil dette ikke være optimal, når der er tale om et knudepunkt og et mobilt 

byrum. Derfor vil implementering af vores designløsning være en god midlertidig løsning 

inden eventuelle teknologier ville løse problemet fuldstændigt. Samtidig vil designløsningen 

skabe mere opmærksomhed på luftforurening.  
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9. Bilag  

9.1 A Three Cycle View of Design Science 

 
(Hevner, 2007, side 2) 
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9.2 Coloured Cognitive Mapping 

Rødt CCM:  
 

Grønt CCM: 
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9.3 Storyboard 

Storyboard: 
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9.4 Gehl, De 12 Kvalitetskriterier 
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9.5 Interviewspørgsmål & interviewguide 

Interviewguide:  

“Hej! Vi kommer fra Roskilde Universitet, og vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål i 

forbindelse med vores semesterprojekt omhandlende luftforurening på Nørreport Station. Vi 

vil gerne bruge dit syn på sagen for at optimere Nørreport Station. Må vi låne to minutter af 

din tid? Vores interview bliver behandlet fortroligt så du har naturligvis mulighed for at være 

anonym? Desuden vil vi bede om dit samtykke til at lydoptage dette interview, så vi kan få 

præciseret udtalelserne til vores projekt? Ellers kan min medstuderende tage noter 

undervejs?” 

Spørgsmål: 

- Hvor tit opholder du dig på Nørreport Station? 

- Hvorfor opholder du dig på Nørreport Station?  

- Hvor længe ad gangen opholder du dig på Nørreport Station? 

- Befinder du dig sommetider på Nørreport Station uden at have benyttet offentlig 

transport? 

- Benyttede du dig af offentlig transport på Nørreport Station i dag? 

- Hvad synes du er godt og dårligt ved Nørreport Station?  

- Hvilke tanker har du umiddelbart om hvad, der kunne ændres ved Nørreport Station? 

- Hvor tit tænker du over luftforurening på Nørreport Station?  

- Vil du benytte dig mere af offentlig transport hvis Nørreport Station bliver grønnere? 

- (Viser vores foreløbige designløsning) Hvilke fordele og ulemper kommer du 

umiddelbart i tanker om ved vores midlertidige designløsning? 

9.6. Interviews 

Samling af interviews, som blev foretaget den 25. november 2020: 

- Hvor tit opholder du dig på Nørreport Station? 

Midaldrende kvinde: “Jeg er her meget sjældent.” 
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Midaldrende mand: “Siden marts er det måske blevet til en gang om måneden eller 

noget.” 

Ung mand: “Jeg er her hver dag.” 

Ældre mand: “Jeg kommer her nok kun en gang hver 14. dag. Jeg bor i Bornholm så 

jeg kommer her faktisk ikke så tit.” 

Ældre kvinde: “Det er sjældent. Det er måske et par gange om måneden.” 

Ung mand: “En eller to gange om ugen.” 

Ung kvinde: “Det skifter - måske et par gange om ugen.” 

- Hvorfor opholder du dig på Nørreport Station?  

Midaldrende kvinde: “Jeg skal mødes min datter her.” 

Midaldrende mand: “Bare for at tage toget.” 

Ung mand: “Jeg går i skole her.” 

Ældre mand: “Nørreport Station er et nemt knudepunkt, hvis jeg skal ind til byen.” 

Ældre kvinde: “Det er centralt, når man er i København. Lige nu venter jeg for 

eksempel på min søster.” 

Ung mand: “Nørreport er et slags mødepunkt for mig og mine venner.” 

Ung kvinde: “Jeg er her primært for at vente på nogen - for eksempel på mine 

veninder eller noget. Nørreport er også et godt mellemsted til at tage metroen og så 

bussen derefter. Det hele går jo til Nørreport efterhånden.” 

- Hvor længe ad gangen opholder du dig på Nørreport Station? 

Midaldrende kvinde: “Jeg er her ikke særlig længe ad gangen. Normalt plejer jeg at 

stå af ved Vesterport Station.” 

Midaldrende mand: “Ikke så lang tid ad gangen.” 
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Ung mand: “Jeg er her, når jeg skal til eller fra skole.” 

Ældre mand: “Jeg bruger Nørreport som en hurtig gennemgang til byen. Så jeg 

bruger ikke så meget tid her generelt.” 

Ældre kvinde: “Det er ikke så forfærdelig længe vil jeg tro.” 

Ung mand: “Ikke så længe faktisk. Maks 10 minutter vil jeg sige.” 

Ung kvinde: “Det afhænger af hvad, jeg skal herinde.” 

- Befinder du dig sommetider på Nørreport Station uden at have benyttet offentlig 

transport? 

Midaldrende kvinde: “Nej, ikke rigtig.” 

Midaldrende mand: “Ikke som sådan, nej.” 

Ung mand: “Ja, nogle gange.” 

Ældre mand: “Hvis jeg tager cyklen så bruger jeg ikke så meget offentlig transport 

her - mere kun toget eller metroen. Men det er ikke så tit.” 

Ældre kvinde: “Nej. Det ville ikke give så meget mening for mig.” 

Ung mand: “Ikke rigtig - medmindre jeg bare skal mødes med en ven herinde.” 

Ung kvinde: “Af og til. Nogle gange er jeg på cykel så det skifter.” 

- Benyttede du dig af offentlig transport på Nørreport Station i dag? 

Midaldrende kvinde: “Ja, jeg benyttede mig af S-toget i dag.” 

Midaldrende mand: “Ja, jeg tog toget.” 

Ung mand: “Ja, jeg tog bussen hertil for at jeg kunne komme i skole.” 

Ældre mand: “Ja, jeg tog metroen i dag.” 

Ældre kvinde: “Ja, jeg tog S-toget her i dag.” 
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Ung mand: “Ja, det gjorde jeg.” 

Ung kvinde: “Nej, jeg tog cyklen i dag.” 

- Hvad synes du er godt og dårligt ved Nørreport Station?  

Midaldrende kvinde: “Jeg synes her er fint over jorden, men jeg bryder mig ikke om 

at være under jorden.” 

Midaldrende mand: “Jeg har ikke rigtig nogen mening om det.” 

Ung mand: “Altså jeg er virkelig utilfreds med at bilerne kører op og ned ad fortove 

her på stationen. Bilisterne virker til at være ligeglade med fodgængere og cyklister.” 

Ældre mand: “Nørreport blev jo renoveret for nogle år tilbage, og jeg er tilfreds med 

resultatet. Det er i hvert fald bedre end det, jeg så før. Jeg er især tilfreds med den 

nye måde at samle cykelstativerne på.” 

Ældre kvinde: “Generelt er her mange mennesker, hvilket gør mig utryg. Desuden er 

bilisterne ikke altid til at regne med herinde.” 

Ung mand: “Jeg kan rigtig godt lide Nørreport. Det er meget nemt for mig at komme 

til og fra.” 

Ung kvinde: “Jeg synes det er blevet bedre med tiden. Rummet er blevet mere åbent 

og overskueligt. Men jeg har nogle gange svært ved at finde min cykel ved 

cykelstativerne.” 

- Hvilke tanker har du umiddelbart om hvad, der kunne ændres ved Nørreport 

Station? 

Midaldrende kvinde: “Det kunne i hvert fald være rart, hvis luften blev renere her. 

Det kunne også være rart med mere belysning under jorden - det er lidt skummelt 

dernede.” 

Midaldrende mand: “Ikke lige umiddelbart, nej.” 
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Ung mand: “Det kunne være fedt, hvis der blev gjort noget ved de bilister. Måske en 

form for indhegning eller noget.” 

Ældre mand: “Efter renoveringen synes jeg umiddelbart at det er tæt på at være i 

orden. Jeg er meget glad for at stationen stadig fungerer som et knudepunkt. Men der 

mangler noget - jeg kan bare ikke lige sætte fingeren på det.” 

Ældre kvinde: “Man bør komme bilisterne til livs herinde.” 

Ung mand: “Ikke rigtig noget faktisk.” 

Ung kvinde: “Jeg kan ikke rigtig komme i tanker om noget.” 

- Hvor tit tænker du over luftforurening på Nørreport Station?  

Midaldrende kvinde: “Det er faktisk noget, som jeg tænker over engang imellem.” 

Midaldrende mand: “Ikke så meget.” 

Ung mand: “Jeg tænker mere over det, når jeg er her.” 

Ældre mand: “Jeg tænker faktisk rimelig meget på det - især med udledningen fra 

bilerne.” 

Ældre kvinde: “Luften er altså ikke frisk herinde. Det må man sige!” 

Ung mand: “Til tider.” 

Ung kvinde: “Ja, det gør jeg. Generelt tænker jeg meget over luftforurening i 

København.” 

- Vil du benytte dig mere af offentlig transport hvis Nørreport Station bliver 

grønnere? 

Midaldrende kvinde: “Det ville da være et fornuftigt initiativ, men jeg har generelt 

ikke rigtig så meget grund til at være på Nørreport Station.” 

Midaldrende mand: “Ja, det tænker jeg faktisk.” 
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Ung mand: “Altså jeg er her kun, når jeg skal i skole eller mødes med venner. Men 

hvis det blev grønnere, kunne det da være hyggeligere at være her.” 

Ældre mand: “Det tænker jeg, ja. Det kunne være meget rart.” 

Ældre kvinde: “Det tror jeg ikke. Ikke herinde i hvert fald. Men jeg kommer her heller 

ikke så tit.” 

Ung mand: “Hvis jeg fik at vide at stationen var blevet grønnere, ville jeg nok være 

her mere faktisk.” 

Ung kvinde: “Det ville nok ikke gøre nogen forskel for mig, men det ville helt sikkert 

være godt for miljøet.” 

- (Viser vores foreløbige designløsning) Hvilke fordele og ulemper kommer du 

umiddelbart i tanker om ved vores midlertidige designløsning? 

Midaldrende kvinde: “Umiddelbart synes jeg det ser fantastisk ud ellers har jeg ikke 

noget at tilføje. Jeg kan rigtig godt lide idéen!” 

Midaldrende mand: “Jeg kan kun se fordele. Det ser perfekt ud!” 

Ung mand: “Det ville nok være anderledes at se på men ellers synes jeg det er en 

mega fed løsning! Måske kunne det endda gøre det mere sikkert for fodgængere og 

cyklister at være på stationen.” 

Ældre mand: “Der er en rigtig god idé - jeg kan klart se fordele ved det! En ulempe 

kan måske være at fodgængere ikke har mulighed for at krydse vejen, som de har lyst 

til uden at skulle krydse fodgængeroverfelter. Men det er jo vel også en måde at sikre 

deres og bilisternes sikkerhed.” 

Ældre kvinde: “Det ser da godt ud! Måske kan det også være til hjælp for 

fodgængerne herinde.” 

Ung mand: “Jeg ved ikke så meget om sådan noget, men jeg tror at det ville være en 

god idé. Mega fedt faktisk!” 
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Ung kvinde: “Jeg synes det er en mega god idé - jeg har set samme koncept i Beijing 

med afskærmning med planter. Nu bliver problemet med luftforurening herinde mere 

tydelig for mig.” 

9.7 Illustration af Biotectures levende væg 

 
 

 

(Biotecture, s.d.) - 1 support system, 2 vandtæt bagbeklædning, 3 dræningslag, 4 aluminum 

skinner og rør, 5 “Capillary breaks”, 6 plante medium, 7 panel boks, 8 planter  
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