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Abstract / Resumé 

 

Darkness makes a lot of people insecure. They feel uncomfortable and especially when darkness 

occurs in public spaces. During this project I have been researching, through interviews by relevant 

people, how the darkness is affecting the bicycle parking area, near Høje Taastrup station. Apart 

from that, I have been using a lot of theory from Rune Scherg, on how insecurity is affecting us and 

what influence the environment has to this and reasons why it occurs. Lightning is the best 

solution to this problem. I have been using the knowledge from anthropologist Mikkel Bille, to 

figure out what correct lightning can do for an environment. All this have been the groundwork 

and the evidence for the final design solution, which led to closing the current bicycle parking 

area. This happened because it is not used after the right intention and people feel insecure being 

in the area. The reason to that, is lightning situation which is not existing at the moment and the 

people that do use the area, are using the area for the wrong reasons. Hopefully this solution, will 

lead into people feeling more secure and safe around the bicycle parking area, near Høje Taastrup 

station. 

 

 

 

 

 

 

  



Eksamensgruppenr.: V2124788-CORT 
 

 

 3 

Indholdsfortegnelse 

Abstract / Resumé ................................................................................................................................................ 2 

Kapital 1 – Indledning ........................................................................................................................................... 5 

1.2 Problemfelt................................................................................................................................................................. 5 

1.3 Problemformulering ................................................................................................................................................... 6 

1.4 Arbejdsspørgsmål ...................................................................................................................................................... 6 

1.5 Afgrænsning ............................................................................................................................................................... 6 

1.6 Valg af Høje Taastrup station og målgruppe ............................................................................................................ 7 

1.7 Semesterbinding ........................................................................................................................................................ 7 

1.8 Præsentation af området ........................................................................................................................................... 8 

Kapitel 2 – Metode ..............................................................................................................................................11 

2.1 Metoder til undersøgelse af Høje Taastrup station ................................................................................................. 11 

2.1.1 Go-along interview ........................................................................................................................................... 11 

2.1.2 On the spot interview ....................................................................................................................................... 12 

2.1.3 Semistruktureret ekspertinterview .................................................................................................................. 12 

2.1.4Observering ....................................................................................................................................................... 12 

2.2 Design metodevalg .................................................................................................................................................. 13 

2.2.1 Disneys kreativitetsstrategi .............................................................................................................................. 13 

2.2.2 Storyboard ........................................................................................................................................................ 14 

2.3 Metode refleksion .................................................................................................................................................... 14 

Kapitel 3  - Teori ..................................................................................................................................................14 

3.1 Teori omkring tryghed ............................................................................................................................................. 15 

3.1.1 Crime Prevention Through Environmental Design........................................................................................... 15 

3.1.2 Årsager for utryghed ........................................................................................................................................ 17 

3.1.3 Skræddersyet tryghed ...................................................................................................................................... 18 

3.1.4 Utryghed som fænomen .................................................................................................................................. 19 

3.2 Teori omkring lys ...................................................................................................................................................... 20 

3.2.1 Lysets effekt på det sociale rum ....................................................................................................................... 20 



Eksamensgruppenr.: V2124788-CORT 
 

 

 4 

3.3 Belysningsstrategi .................................................................................................................................................... 21 

3.4 Konklusion på teori .................................................................................................................................................. 21 

Kapitel 4  - Analyse af empiri ................................................................................................................................22 

4.1 Observationer .......................................................................................................................................................... 22 

4.2 On the spot interview ............................................................................................................................................... 23 

4.3 Eliteinterview ........................................................................................................................................................... 23 

4.3.1 Ronja Laugesen ................................................................................................................................................. 23 

4.4 Go-along interview................................................................................................................................................... 24 

4.4.1 Morten Hjørnholm ........................................................................................................................................... 24 

4.5 Delkonklusion ........................................................................................................................................................... 25 

Kapitel 5  - Design ................................................................................................................................................26 

5.1 Krav til designet ....................................................................................................................................................... 26 

5.2 Idégenerering og design proces ............................................................................................................................... 26 

5.2.1 Disneys kreativitetsstrategi .............................................................................................................................. 27 

5.2.2 Storyboard – designløsning 1 ........................................................................................................................... 29 

5.3 Designevaluering ..................................................................................................................................................... 30 

5.5 Endelige design ........................................................................................................................................................ 30 

5.5.1 Hvad kan designløsning 2? ............................................................................................................................... 32 

Kapitel 6  - Diskussion ..........................................................................................................................................34 

Kapitel 7 – Konklusion .........................................................................................................................................35 

Litteraturliste ......................................................................................................................................................37 

Videnskabelige artikler .............................................................................................................................................. 37 

Bøger ......................................................................................................................................................................... 37 

Website...................................................................................................................................................................... 37 

Bilags oversigt .....................................................................................................................................................38 

 



Eksamensgruppenr.: V2124788-CORT 
 

 

 5 

Kapital 1 – Indledning 

 

I dette kapitel vil jeg komme med begrundelse for valg af opgaven samt motivation for opgaven, 

min problemformulering og så vil jeg komme med en kort forklaring af området. Dette er til formål 

at gøre det nemmere for læseren at forstå, hvor vi befinder os geografisk og mine forklaringer af 

stederne gennem opgaven. Det sted jeg vil fokusere på i opgaven, er cykelparkeringen der ligger 

når man kommer ud fra hovedindgangen af Høje Taastrup station, går til venstre over vejen og 

derfra kan gå ned af en trappen der ligger ved cykelparkeringen. Dette område er mørkt og bliver 

ikke brugt til at stille cykler, som ellers er hensigten med stedet. Her samles tit store grupper af 

drenge, som står og ryger ulovlige ting og mange forbinder området med utryghed. 

Cykelparkeringsområdet, som er afskåret fra resten af den ellers ny renoverede station, mangler 

belysning, mennesker, personale og vedligeholdelse. Videre i opgaven vil jeg referere til Høje 

Taastrup station som ”HT st.” 

Formålet med projektet er at skabe tryghed ved den mørke cykelparkering ved HT st. Mine 

kriterier for stedet var, at der skulle være utrygt, men stadig være realistisk at man kunne gøre 

noget ved problemet. Et indledende bud var udsatte boligområder og togstationer. Begge er 

miljøer, hvor menneskerne i det, spiller en vigtig rolle, for hvor trygt området er. Jeg vil fokusere 

på de fysiske rammer og elementer, men også se på hvordan menneskerne der bruger området 

påvirkes af netop disse. Jeg vil undersøge, hvordan rummet vi befinder os i, påvirker vores følelse 

af tryghed, mens vi står i det. Hvilken betydning har det omkringliggende miljø for rummet, 

hvordan kan man designe tryghed, og hvad er tryghed egentligt?  

 

1.2 Problemfelt 

Utryghed efter mørkestes fremtræden er noget mange kender til. Jeg er kommet frem til at på HT 

st. skyldes en øget utryghed bandt andet store grupper der udviser ubehagelig adfærd, mørke 

kroge og generelt for lidt belysning. I en undersøgelse fra Passagerpulsen, har man kunne udpege 

netop disse ting, som værende årsager for oplevelse af utryghed på togstationer (Undersøgelse: 
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Passagerernes oplevelse af tryghed på togstationer, 2019). Motivationen for arbejdet, er at man 

ikke behøver at have oplevet noget konkret, for at føle sig utryg. Ting som mørke og uvished, er 

naturlige angstvækkende instinkter vi mennesker er programmeret med og som jeg også selv har 

oplevet i forbindelse med mit feltarbejde. Offentlig transport er et bæredygtigt alternativt til 

bilbaseret transport, især når det kombineres med cykling. Derfor er det en problemstilling der er 

yderst relevant og som jeg er motiverede til at arbejde med. Det rum man befinder sig i har en 

stor indflydelse på folks opfattelse af hvor trygge de er og det er derfor vigtigt at man designer 

byrummet med dette i mente.  

 

1.3 Problemformulering 

Hvordan kan man igennem lys- og byrumsdesign øge tryghedsfølelsen ved 

cykelparkeringsområdet på Høje Taastrup station og kan man med design ændre på brugen af 

området og minimere den utryghedsskabende adfærd? 

 

 1.4 Arbejdsspørgsmål  

- Hvordan oplever aktører der bruger og arbejder ved cykelparkeringen området?     

- Hvad er tryghed og hvordan kan man arbejde med tryghedsskabende design?  

- Hvor stor en indflydelse har det omkringliggende område på tryghedsniveauet af 

cykelparkeringen? 

- Hvordan kan man ved hjælp af den fysiske indretning af stedet, øge trygheden ved 

cykelparkeringsområdet? 

- Hvorfor er det vigtigt at have en belysningsstrategi med i designovervejelserne?  

 

1.5 Afgrænsning 

Jeg har været afgrænset i at få en vis viden, da jeg ikke har kunne indsamle empiri fra dem der 

opholder og bruger den mørke krog ved cykelparkeringen. Derudover har jeg ikke kunne komme i 
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kontakt med Bane Danmark i forhold til dette specifikke projekt og derfor ikke kunne få deres 

vinkel på problemet. Dette vil jeg også komme yderligere ind på i mit metodekapitel.  

 

1.6 Valg af Høje Taastrup station og målgruppe 

Efter mange overvejelser af stationer, som jeg gennem venner og medier, havde hørt var utrygge, 

valgte jeg at gå videre med HT st. Ved HT st. faldt jeg over denne cykelparkering, tunellen og den 

mørke krog. Jeg kunne se en masse problemer med belysning af stedet, adgang til og fra stedet og 

brugen af stedet, som næsten ikke var eksisterende. Dog er HT st. en kæmpe station med mange 

tusinde arbejdspladser omkring og der ville derfor være rig mulighed for at kunne interview folk 

der bruger stationen og komme nærmere på, hvorfor denne cykelparkering ikke bliver brugt.  

Min målgruppe, som designet skal være til gavn for, er dem der i øjeblikket føler sig utrygge. Det 

er de lovlydigere borgere der arbejder på de store virksomheder i området og borgerne som bor 

dernede og som føler ubehag når de færdes i området. Det er ikke fair at en lille procentdel af 

borgerne i denne kommune skal fylde så meget som de gør og påvirke området så negativt. Høje 

Taastrup kommune har ca. 50.000 indbyggere og har den 3 største andel af indvandrere og 

efterkommere i hele Danmark. I 2018 var andelen af indvandre i kommunen på 28,6%. (Knudsen & 

Beckman, 2018) 

 

1.7 Semesterbinding 

I projektet inddrager og anvendes der viden fra semestrets basiskursus 2: ‘Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund’. I projektet er det vigtigt at have et klart indblik i relationen mellem mennesker, 

teknologi og samfund, i det jeg undersøger og arbejder med en fysisk ramme hvori alle disse 

elementer spiller en vigtig rolle. Målgruppens oplevelse af miljøet og dets tilhørende teknologier 

er især vigtig for formningen af løsningen. Specifikt kan jeg inddrage viden fra BK2’s kursusgang 5: 

‘Etnografiske metoder til analyse af forholdet mellem mennesker, teknologi og hverdagsliv’. Her er 

vi blevet introduceret til en række kvalitative metodiske tilgange til interviews, som jeg vil gøre 



Eksamensgruppenr.: V2124788-CORT 
 

 

 8 

brug af i undersøgelserne. Derfor kan jeg med fordel anvende viden fra Mikkel Billes forelæsning, 

samt teksterne fra Kvale & Brinkmann. 

I forhold til basiskursus 1: ‘Design og Konstruktion’, kan der inddrages en håndfuld mere praktisk- 

og procesorienterede værktøjer til formningen af designet. Kursets værktøjer er med til at skabe 

overblik og struktur til projektet. Metoder som et ‘storyboard’ er et godt eksempel på dette. 

Derudover vil jeg informere om, at da jeg startede på dette projekt, var jeg en del af en 

studiegruppe, men af forskellige årsager er jeg gået solo og der kan derfor fremkomme 

gentagelser, af det vi har lavet sammen og derfor ligne at noget er plagiat. 

 

 

1.8 Præsentation af området 

Må kortet herunder, har jeg indtegnet tallene 1,2 og 3. Ved nr. 1 finder man det specifikke 

område, som hele opgaven handler om og som er vist nærmere i de næste 5 billeder. Ved nr. 3 er 

selv Høje Taastrup station.        
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Her ses cykelstien. Inde til høje er den mørke krog og nede for enden af cykelstien ses tunellen 

med det gullige lys. Man kan komme herned når man står oppe ved selve cykelparkeringen og går 

ned af trappen. Ellers kan stedet tilgås via cykelstien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses tunellen, som har fin belysning og ligger under HT st.  
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Her ses den mørke krog tættere på. Den ligger under den store cykelparkering og ved siden af 

cykelstien. Når man kommer ned af tappen der er vist på billedet går man fra cykelparkeringen 

ned til den mørke krog, som er lavet til cykelparkering, men som slet ikke bliver brugt.  

 

 

 

Her ses den  lille cykelparkering ved siden af cykelstien og 5m fra den mørke krog. Dette er det 

første man ser når man kommer ned fra trappen.  
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Kapitel 2 – Metode  

 

Jeg vil i dette afsnit komme ind på de metoder der vil blive brugt gennem opgaven. Metoderne jeg 

vil gøre brug af i forhold til undersøgelse af HT st. er go-along interview, eliteinterview, on the spot 

interview og observering. I design fasen vil jeg gøre brug af storyboard og Disneys 

kreativitetsstrategi, samt bruge viden fra de interviews og observationer jeg har udarbejdet.  

En af de største udfordringer jeg har haft med denne opgave og som vil være i vejen for at kunne 

lave en endelig designløsning, er utrygheden der er i området og som gjorde at jeg derfor ikke 

kunne interviewe relevante aktører. Her tænker jeg på de store grupper af drenge der står og gør 

området utrygt. Dette gør også at jeg ikke har været ude og observere i dybden, i forhold til hvem 

der bruger den mørke krog ved cykelparkeringen. Dette sker også efter en episode, hvor jeg var 

ude og observere ved 16-tiden d. 25 november, hvor jeg bliver råbt efter og oplever en meget 

truende adfærd fra netop disse drenge. Jeg blev rigtig bange efter denne oplevelse og har kun 

været derude 1 gang efterfølgende, med en fra kommunen, som jeg interviewede i forhold til 

stedet. Derudover har Bane Danmark ikke vendt tilbage på mine 3 henvendelser og jeg har derfor 

ikke kunne få deres vinkel på problemet. Disse ville ellers have været yderst relevant i forhold til 

opgave, da det er dem der ejer den udvalgte del af HT st. og derfor har ansvaret for at gøre noget 

ved den.   

 

2.1 Metoder til undersøgelse af Høje Taastrup station 

2.1.1 Go-along interview 

Et go-along interview en kvalitativ metode der især er god at bruge med aktører der er fra det 

bestemte område, man ønsker at undersøge og som bruger det på daglig basis. (Carpiano, 2019) 

Det er et mobilt interview der giver mulighed fordybelse af et emne og kan tilføre flere vinkler og 

mere viden specifik i forhold til området. Denne form for interview vil bidrage til min opgave i 

form af, at jeg vil få en dybdegående viden om området fra en fagperson, der arbejder med 

området og som også samarbejder med andre offentlige aktører, som politi og SSP, der derved kan 
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forklare mig mere i dybden, om de problemer der er i området. Dette ville have været meget 

relevant også at gøre med en lokal beboer, men dette kunne jeg ikke finde nogen der var 

interesserede i. Derfor gjorde jeg det med kriminalpræventiv leder i Høje Taastrup kommune, 

Morten Hjørnholm. 

 

2.1.2 On the spot interview 

On the spot interview er en metode som også kaldes Etnoraids interview. Dette er en 

interviewform, hvor man hurtigt kan få en masse viden fra flere forskellige aktører, i det område 

man ønsker at få information om. Det er en interviewform, hvor man hurtigt kan få en stor 

mængde viden og som giver folk mulighed for at kunne uddybe deres holdning.  (Fem 

Antropologiske Metoder Til Affaldsverdenen, 2020)  

 

2.1.3 Semistruktureret ekspertinterview 

Dette kommer fra Kvale og Brinkmanns metode om det semistrukturerede livsverdensinterview. 

Dette er et kvalitativt interview, som bruges til at få beskrivelser fra den interviewedes livsverden, 

med henblik på at man senere kan fortolke på svarene og derved betydningen, af det den 

interviewede beskriver. (Kvale & Brinkmann, 2009, p.144) Jeg har her forberedt en række 

spørgsmål og emner jeg vil komme ind på, men vil også lytte til de svar den interviewede kommer 

med, for at kunne stille uddybede spørgsmål til hendes svar og lærer noget nyt om emnet, som jeg 

måske ikke var klar over før. Dette vil gøre den interviewede til ekspert. Jeg vil stille åbne 

spørgsmål, så jeg ikke leder den interviewede i en bestemt retning og derved påvirker svarene.  

 

2.1.4Observering 

Jeg vil til sidst gøre brug af observationsmetoden med fokus i det der fremgår af bilag 1. Denne 

metode er for at observere, hvordan folk i virkeligheden bruger området, frem for hvordan de 

siger de bruger området. Bliver området brugt, er der mørkt og er der utrygt. For at kunne få 

observationer der er relevante for opgaven, skal jeg ud og observere på flere forskellige tider af 
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døgnet og i mange slags vejr, for at opnå bedst mulig data. Jeg vil observere på afstand og ikke 

tage fysisk kontakt til nogen, da jeg med denne metode blot vil komme frem til om stedet bliver 

brugt og hvordan det bliver brugt. (Aarhus Universitet, n.d.) Dette vil tilføre opgaven mere specifik 

empiri og er derfor med til at udarbejde den bedst mulige designløsning. 

 

2.2 Design metodevalg 

For at kunne identificere og definere problemerne ved HT st. og dets tilhørende 

cykelparkeringsområde yderligere, bør jeg overveje og undersøge behov for den målgruppe jeg vil 

løse problemet for. Ikke er dem der skaber utryghed eller der ting der gør det. Hertil vil jeg 

undersøge, hvad deres forestilling af problemet er og hvad det er, der for dem, skaber utryghed i 

området og hvordan de opfatter det. For at kunne tilegne mig denne viden, vil jeg anvende den 

viden jeg får fra mine interviews og observationer. Derudover vil jeg gøre brug af følgende design 

metoder. 

2.2.1 Disneys kreativitetsstrategi 

Denne metode blev jeg introduceret for i min workshop, lokalsamfund og byrumsdesign i faget 

design og konstruktion. Metoden kommer fra Walt Disney og har tre faser hvor man sidder og 

tegner og kommer med ideer, som hvert tager 15 minutter. (Walt Disneys kreativitetsstrategi, 

n.d.)  

Drømmeren, hvor alt kan ske og ingen ideer er for store eller urealistiske. Realisten, hvor man 

finder de idéer man bedst kan lide og finder ud af hvordan de skal kunne udføres i virkeligheden 

og kritikeren, hvor man ser kritisk på alle de idéer man er kommet frem til i drømmefasen. 

Dette er lidt svært at gøre alene, men jeg vil give det et forsøg og være så objektiv så mulig, da jeg 

ved denne metode kan komme på en masse gode ideer og være kreativ for efterfølgende at tage 

de kritiske briller på og se hvad der rent faktisk er muligt.  
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2.2.2 Storyboard 

Fra bogen SPRINT, som vi er blevet introduceret for gennem igennem vores kursus på design og 

konstruktion vil jeg benytte mig af storyboard fasen. Et storyboard er en visuel repræsentation af 

hvordan et færdigt produkt, skal designes eller skal anvendes. (SPRINT by Jake Knapp, John 

Zeratsky, Braden Kowitz | Animated Summary, 2016) Et storyboard kan fortælle om brugerrejsen 

eller design processen og beskriver i små billeder udviklingen af en design idé. Dette vil jeg gøre 

efter jeg har gjort brug af Disneys kreativitetsstrategi.  

 

2.3 Metode refleksion 

Der findes ikke meget empiri til dette emne, derfor har jeg valgt netop disse metoder til at kunne 

skabe belæg for min opgave. Gennem netop disse metoder kan jeg komme frem til unik viden i 

forhold til, hvordan brugerne af området, oplever det. Til start vil jeg gøre brug af kvantitative 

metoder og observere og lave on the spot interview for at få indblik i brugernes oplevelser. Dette 

vil give mig en retning af hvad jeg skal fokusere på i de kvalitative metoder, nemlig mit 

eliteinterview og senere mit go-along interview. Alt sammen er til formål at få en forståelse for 

hvad min målgruppe synes om området, specielt i forhold til dets tryghedsniveau. 

Observationerne og interviewene af området vil give mig et indblik i, hvordan folk bruger 

cykelparkeringen, hvor mange der kommer til stationen via cykel, hvor mange mennesker der er 

på de forskellige tider af døgnet og hvordan der ser ud før og efter solnedgang. Ved at inddrage 

målgruppens erfaringer og gøre dem til mine egne, vil jeg være bedre kvalificeret til at løse deres 

problem og forhindre mig i at designe en løsning, der primært er baseret på egne fordomme og 

opfattelser af hvad problemet er.  

 

Kapitel 3  - Teori  

 

For at blive klogere på hvordan jeg kan løse problemet omhandlende, utryghed ved HT st., i 

kontekst med dets fysiske rammer, vil vi inddrage fund fra forskning, hvor der er sat fokus indenfor 
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dette område. Rune Holst Scherg er en forsker med en Ph.D, der i høj grad har beskæftiget sig med 

projekter og indsatser der omhandler urban kriminalitet og tryghed i sammenhæng med rumlige 

dimensioner og miljøet omkring det (Rune H. Scherg, Aalborg Universitet, 2016). Yderligere kan 

Schergs forskning bidrage til projektets kontekst, da den kan definere hvad utryghed er.  

Ved cykelparkeringen er udgangspunktet for designløsningen, at fokusere på belysningen af 

området. Hertil kan jeg derfor inddrage viden fra Mikkel Bille, som er antropolog. Flere af Mikkel 

Billes studier handler om lysets rolle i forskellige miljøer og hvordan det kan påvirke os. Desuden 

kan jeg, i forbindelse med dette, inddrage teori om mørke og hvordan det påvirker vores 

tryghedsfølelse. Yderligere vil jeg inddrage tal og fremlagte planer fra Transportministeriet, DSB og 

andre officielle kilder, i forhold til overvejerne af et løsningsforslag, samt perspektiverer disse til 

officielle løsningsforslag. Specielt kan der tages udgangspunkt i fund fra ’Passagerpulsen’, hvor der 

angives kvantitative data, i form af statistikker, vedrørende hvilke elementer folk føler sig mest 

utrygge ved, når det kommer til togstationer (Forbrugerrådet Tænk, Passagerpulsen (2.9.2019) 

Utryghed på stationer). 

 

3.1 Teori omkring tryghed 

3.1.1 Crime Prevention Through Environmental Design 

‘Crime Prevention Through Environmental Design’, forkortet som ‘CPTED’, er et begreb for en 

international bevægelse, der har til formål at reducere og forebygge kriminalitet gennem 

bydesign. Begrebets oprindelse stammer fra professor og kriminolog Clarence Ray Jeffery i 1971. 

Siden 1996 har indsatsen fortsat fundet sted, under navnet ‘the International CPTED Association’ 

(ICA), med deres mission værende: 

“To create safer environments and improve the quality of life through the use of CPTED principles 

and strategies”  

(cpted.net, A Brief History of the ICA). 
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CPTED er en tværfaglig tilgang, som bruges til at reducerer kriminalitet og frygten for samme. 

Strategien der ligger bag CPTED, bygger på at man gerne vil reducere mængden af folk der føler sig 

som ofrer og afskrække kriminelle for at begå kriminalitet. Dette gøres ved at dem der føler sig om 

ofre, skal være i overtal og skabe et sammenhold, så det er dem der er flest af i gadebilledet og de 

føler at de har magt, i form af overtal og kontrol over stedet. (The International CPTED Association 

(ICA) - Primer in CPTED - What Is CPTED?, n.d.) 

Der tages højde for det sociale miljø i det arbejdede område, og gennem dette danner man en 

følelse af fællesskab, der har til formål at reducere potentiel motivation for at begå kriminalitet. 

CPTED’s metodiske tilgang opdeles i ‘first generation’ og ‘second generation’, separeret af 

research og afprøvning der med tiden har ændret de oprindelige værdier for CPTED til nye. Hver af 

disse ‘generationer’ tager udgangspunkt i fire hovedprincipper. (What is CPTED?, n.d.) 

 

‘First generation CPTED’ er baseret på Oscar Newmans ‘Defensible Space - Crime Prevention 

Through Urban Design’ fra 1972. Det første princip, er territoriel kontrol, som tager udgangspunkt 

i tilstedeværelsen for antagelsen om, at der et hvis ejerskab for et semioffentligt område. Denne 

territoriale kontrol kan hævdes ved strategisk at placere en ‘safe activity’ i et usikkert område, 

f.eks. en pølsevogn. I det andet princip, naturlig overvågning, udnytter man den naturlige 

overvågning der finder sted, gennem de mennesker der er til stede. Belysning og overskuelighed 

gør det muligt at have overvågning, uden at skulle sætte kameraer op. Det tredje princip “image 

and milieu’ tages der højde for forskellige aktørers opfattelse af det udvalgte miljø, såvel som 

andre nærtliggende. Her menes der, at det ‘image’ et miljø har, i form af dets vedligeholdelse, 

indikerer hvorvidt det er et sikkert eller usikkert sted at være. Det fjerde princip, ‘access control’, 

omhandler anvendelsen af arkitektoniske strategier, der begrænser adgangen til området. Her er 

formålet at styrke identiteten hos dem der har en real grund til at opholde sig i området.  

CPTED’s ‘second generation’ principper skiftes der til et fokus på en fysisk ændring, der reducerer 

mulighed for kriminalitet. Tilmed flyttes fokusset fra beboerne i et område til kriminelle aktørers 

beslutningstagning. Second generation CPTED’s første princip, ‘social cohesion’, søger at styrke 

relationer mellem lokale aktører og at løse problemerne i deres miljø. Dette opnås f.eks. gennem 
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initiativer som de ‘nabohjælp’ skilte man ser nogle steder, der har til formål at informere beboere 

og udefrakommende om et samarbejde blandt flere mennesker i området. Det andet princip 

kaldes ‘community culture’, og handler om tilstedeværelse for kulturelle begivenheder i området, 

der samler mennesker. Det tredje princip, ‘connectivity’, sætter fokus på at skabe forbindelse 

mellem forskellige nabolag eller områder på en inkluderende facon. Det fjerde princip, ‘threshold 

capacity’, ser til at skabe diversitet i området, gennem sociale faciliteter såsom parker og 

sportsrelaterede steder, der skal tage pladsen fra faciliteter der giver mulighed for begåelse af 

kriminalitet eller andre utryghedsskabende aktiviteter.  

 

3.1.2 Årsager for utryghed 

Rune Scherg er forfatteren på Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø og 

byplanlægning hvilket definerer hvad utryghed er i forskellige sammenhænge. Dette afsnit vil have 

fokus på årsagerne for utryghed. Der findes forskellige teorier til utryghedens årsager. Dette er en 

kategorisering, som er lavet af to Australske forskere Bruce Doran og Melissa Burgess. De skelner 

mellem forskellige hypoteser omkring tryghed. (Scherg, 2013, s. 30). De demografiske forklaringer 

går ud på at forklare, hvorfor nogle grupper er mere utrygge end andre. De fokuserer også på 

hvilke forskellige egenskaber der karakteriserer det utrygge.  

Udsathedstesen er den mest kendte tese og hypotesen går på, at mennesker er utrygge fordi de 

enten direkte eller indirekte har været involveret i noget kriminalitet. Man finder ofte en 

forholdsvis stærk forbindelse mellem at kende nogle, der har været udsat for kriminalitet, og 

utryghed. En anden hypotese er sårbarhedstesen, som er teorien om, at det er graden af 

sårbarhed i relation til udsathedsrisikoen, som er afgørende for oplevelsen af utryghed. Graden af 

sårbarhed bestemmes af tre faktorer: oplevet udsathed, oplevelse af kontrol og forventning til 

konsekvenser af at blive offer for kriminalitet. Det vil sige ældre og økonomiske udsatte personer 

finder utrygheden større, da konsekvenserne af en kriminalitet vil ramme dem hårdere. (Scherg, 

2013, s. 31) Social diversitets tesen handler om at man frygter det fremmede. Her forbinder man 

utrygheden med noget man kender såsom at bo tæt på en befolkningsgruppe der er fremmede for 

en selv. (Scherg, 2013, s.31). Social integrations tesen siger, at utryghed er en konsekvens af 
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manglende social integration i et boligområde med lav social kapital og kollektiv handlekraft. 

Social forandringstesen vil sige, at folk bliver utrygge for kriminalitet, når deres boligområde 

forandres, fx ved at der flytter nye befolkningsgrupper ind, eller at det på anden måde ændrer 

karakter – især hvis det opleves som værende i socialt nedadgående retning. (Scherg, 2013, s. 32). 

 

3.1.3 Skræddersyet tryghed 

Skræddersyet tryghed er et begreb af Rune H. Scherg, som kan bruges til at beskrive forskellige 

faktorer der spiller en rolle, i forhold til tryghed. Skræddersyet tryghed indeholder mange 

forskellige elementer, men alt sammen indgår under problemorienteret tilgang. Der er to former 

for problemorienteret tilgang. SARA modellen og kriminalitets tilgang. (Scherg, 2018, S.2) SARA 

modellen indeholder fire sekvenser. Scanning, hvad er problemet, Analyse (hvad er årsagen til 

problemet) Respons/indsats (hvad kan reducere problemet) og Assessment (virkede indsatsen).  

Scherg beskriver to former for utryghed, den konkrete og ukonkrete. (Scherg, 2018. S.3) Ukonkret 

utryghed er uro og angst, som ofte kan være svære, at beskrive årsagen til og som ofte er 

subjektiv. Konkret utryghed finder sted, hvis man f.eks. færdes i et område, som man ved er plaget 

af kriminalitet og der derfor er an faktuel grund for at være utryg. 

Utryghed er en følelse der skal aktiveres i mennesket. Da mennesker ikke bare føler sig utrygge af 

sig selv, dette kaldes utryghed aktivator. (Scherg, 2018. S.4) Utrygheds aktivator kan være mange 

forskellige ting, det kan være truende adfærd, hærværk og graffiti, som ofte forbindes med et 

område for kriminelle typer.  Andre fysiske forhold som f.eks. mørke kan også aktivere utryghed, 

da mennesker, ofte føler sig utrygge når de ikke kan se hvad der foregår omkring dem.  

Dog så føler vi os mere trygge hvis der fx er politi, vagter, postbude, kameraer eller nabo vagt 

skilte. Når vi føler at et område bliver hold øje med fra en tryghedspersoner og der er potentielle 

hjælpere, tilstede hvis noget skulle gå galt.  
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3.1.4 Utryghed som fænomen 

Det følgende afsnit bygger på Rune Schergs artikel ”utryghed som fænomen”, hvor han 

argumenterer for, at man kan få et bedre overblik over forskellige former for utryghed, hvis man 

ser på utryghed i to dimensioner, specifik og uspecifik utryghed. Dette gør det nemmere at skelne 

mellem forskellige former for utryghed, så man kan afgrænse og identificere, de relevante 

utryghedsproblematikker. (Scherg, 2018b) 

Tryghed er svært at definere og at den moderne anvendelse af ordet dækker over at være rolig, 

afslappet, i tillid til andre og føle sig sikker og uden for fare. Scherg tager udgangspunkt i at føle sig 

sikker og uden for fare. Er man tryg, hvis man ikke er utryg? (Scherg, 2018b, p. 1) Der er forskel på 

at føle sig tryg og det at være tryg. At føle sig tryg bliver kaldt for subjektiv tryghed og det faktisk 

at være tryg, kaldes for objektiv tryghed. Objektiv tryghed omhandler folks sikkerhed f.eks. hvor 

stor risikoen faktisk er for at blive udsat for kriminalitet. Den subjektive tryghed handler om folks 

oplevelse eller følelse af tryghed, som er individuel og opfattes forskelligt fra person til person. 

(Scherg, 2018b, p.2)  

Man kan se på utryghed ud fra, hvor specifik eller uspecifik den er. Der er tre overordnede former 

for utryghed, som man kan analysere ud fra. En underliggende utryghed, en generel utryghed og 

en specifik utryghed. Hvis man er bange for at blive udsat for en bestemt kriminel handling, som 

f.eks. tyveri, så bliver det kaldt for specifik utryghed. Den generelle utryghed er rettet mod et 

livsområde, hvor der bliver skelnet mellem utryghed i forhold til det nære og det fjerne. Det nære 

kunne f.eks. være arbejdsløshed eller en hvis man har en alvorlig sygdom, hvor det fjerne f.eks. 

kunne være terror eller klimaforandringer. Den underliggende utryghed er betinget af den 

individuelle basale tryghed, som man danner i sin tidlige barndom. Selvom den underliggende 

tryghed er meget det samme, så kan den også blive påvirket af traumatiske begivenheder. (Scherg, 

2018b, s. 3). 
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3.2 Teori omkring lys 

3.2.1 Lysets effekt på det sociale rum 

Martin Bille og Tim Flohr Sørensen definerer i denne bog, hvad lysets socialitet er og hvordan det 

påvirker os i vores hverdag, hvad det gør for vores fællesskab og vores sociale færden i 

samfundet. De beskriver også at lys er et essentielt element i et rum, da det er med til at skabe 

hele stemningen i et rummet. Er det varmt- eller koldt lys, er det afdæmpet eller skarpt? (Bille, 

2007, p.271) For at forstå hvad et byrum gør ved mennesker, er det vigtigt at forstå 

sammenhængen mellem lys, materialer og overflader, da dette har indflydelse på hvordan lyset vil 

vise sig. Lys er i bund og grund gennemsigtigt, men bliver synligt, når det kommer i kontakt med 

noget fysisk. Derfor er det vigtigt at i en hver designproces, hvor lys indgår, at man har fokus på 

hvilke materialer lyset vil ramme, da det kan ændre på, hvordan det vil blive set og oplevet og 

dermed være afgørende for hvilken stemningen rummet vil få. (Bille, 2007, p.271)  I de fleste 

kulturer bliver mørke rum sat i forbindelse med noget der er skummelt, mystik og usikkerhed. 

(Bille, 2007, p.274) 

 

Lys kommer af det Engelske ord leoht og betyder to shine og to see og. Lys har samme effekt på os 

som lyd har, da de begge har det til fælles at være levende. Lys og lyd har en anderledes effekt på 

os, end noget der er ”dødt” som fx en stol, som kun kan opfattes på en måde hvori mod lyd og lys 

kan opfattes forskelligt alt efter hvem man er. For nogle mennesker kan en form for lys være 

skarpt, men for andre være helt normalt. (Bille & Flohr Sørensen, 2007) 

Vores kulturelle baggrund er med til at påvirke, hvordan vi oplever lys og farver. Et eksempel på 

dette er farven hvid, som bliver brugt til bryllupper i den vestlige verden, men i Indien bliver farven 

hvid brugt til begravelser. På samme måde bliver lys også set forskelligt på. (Bille, 2007) Lys skaber 

sammenhold og relationer, da det får folk til at opholde sig bestemte steder eller modsat, at 

afskærme folk fra andre steder. Samtidig med at man fokuserer på hvordan lys kan skabe sociale 

sammenhæng, fællesskab og tryghed, skaber lys også skygger. (Bille, 2007) Disse to ting er med til 

at skabe en virkelighed. Lysets indflydelse på os er enorm. Det handler ikke blot om man kan se 

eller ej.  
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De to forskere referer også til metro designet i København. De mener det er rigtig godt design, da 

der både kan komme dagslys ned på stationerne i form at glaspyramiderne, som man blandt andet 

kender fra metrostationen på Kongens Nytorv. Derudover er lyset placeret kloge steder og 

stationerne er designet så der ikke bliver dannede mørke kroge nede i selve stationen, hvilket gør 

at der skabes en tryghed og sikkerhed for passagerne. Stationerne er store åben rum og ind- og 

udgange er store brede trapper, hvor det også er muligt at få dagslys fra. Netop de store brede 

trapper skaber også en anden form for sikkerhed, da de leder passagerne i den rette retning og 

der er mulighed for at komme væk hvis der sker noget. Den måde som lys er inkorporeret på 

metrostationerne, giver derved ikke kun lys så man kan orientere sig, men også en social tryghed. 

(Bille, 2007) 

Pyramiderne der om dagen giver lys ned til stationen, skaber om aftenen lys oven på stationen og 

har dermed en dobbelt effekt. Pyramiderne bliver til en skulptur og giver en tryghed og hjælper 

folk til at orientere sig. 

3.3 Belysningsstrategi 

En belysning strategi laves så man hvordan rummet til at se ud og opfattes. Dette gøres ved at 

man opsætter den form for lys der er rigtigt for netop det område man designer og derfor opnår 

den ønskede opfattelse af et område. Jeg vil i mit design benytte mig af hovedsageligt to belysning 

typer. Grundbelysning, som et det lys der skaber rammerne og grundlaget for det man oplever i et 

byrum, som også bliver kaldt for funktionsbelysning. Denne for belysning ses ofte langs stier og 

veje. Den anden er rumskabende belysning, der er med til at definerer og fremhæve et byrums 

funktionalitet og dens rammer. (Knudsen, 2021) 

3.4 Konklusion på teori 

På baggrund af disse teorier kan jeg altså komme frem til at utryghed hos os mennesker opfattes 

forskelligt og er en meget subjektiv følelse. Dog er der nogle objektive utryghedsskabende 

elementer, som er gældende i alle utrygge sammenhænge. Dette er blandt andet mørke, 

afskærmning og manglende mulighed for at kunne komme væk. Derudover er social 

forandringstesen også noget der har tor betydning, da man som menneske føler man oplever 
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noget der er ved at gå galt for fx et område og der er ude af ens hænder. Dette kan sættes i 

sammenhæng med The Broken Glass teori (McKee, n.d.), som er en teori der bygger på at hvis 

noget allerede er lidt i stykker, så har folk nemmere ved at føler ejerskab over et sted og ikke være 

bange for at ødelægge det yderligere. Der er forskellige niveauer af tryghed i form af den 

underliggende utryghed, en generel utryghed og en specifik utryghed. Disse er noget vi alle har, 

men som er udviklet i forskellige grad i forhold til det liv vi har.  

  

Kapitel 4  - Analyse af empiri 

 

I dette kapitel vil jeg komme ind på den empiri jeg har indsamlet via min metodetilgange. Jeg vil 

først vil fokusere på empiri generelt og hvad jeg har fået ud af den, som er relevant for mit design 

og hvordan den indsamlede empiri kan bruges i mine designovervejelser. Jeg har benytte mig af et 

go-along interview med Morten Hjørnholm, som er kriminalpræventiv leder i Høje Taastrup 

kommune. Jeg har lavet et eliteinterview med Ronja Laugesen, en tidligere medarbejder på en 

fodklinik nær stationen. Disse interviews kan give ekspertviden fra nogle der bruger og arbejder 

med stationen og har oplevet den over en længere periode. Jeg vil fremlægge den empiri jeg har 

fået fra mine observationer og on the spot interviews, da disse har givet mig meget nytte viden, 

som jeg vil tage til overvejelser, når jeg skal i gang med Disneys Kreativitetsstrategi.  

 

4.1 Observationer 

Når man kommer ud af HT st. kan man gå til høje eller venstre for at finde en af de 2 

cykelparkering der er til stationen. Dette kan også ses i kapitel 1.8, hvor der er billeder og 

beskrivelser af stedet. Den mørke krog har været totalt ubrugt ved alle mine besøg derude. Folk 

der kommer fra cykelstien af, parkere deres cykler, ved den en lille cykelparkering eller kæmper 

med at få deres cykler med op af trappen, hvor de så parkerer eller cykler over til cykelparkering 2.  
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Jeg har været ude og observere stedet i morgen- og aftenmyldretiden, midt på dagen og om 

aftenen, af flere omgange og i både sol, regn, lys og mørke. Stedets karakter bærer især præg af at 

have flest svagheder i form af at være et isoleret område, faldefærdigt, dårligt belyst og få 

muligheder for adgang og derfor også få flugtveje. I løbet af 1 time midt i morgenmyldretiden, 

blive der stillet 3 cykler ved den lille cykelparkering, 7 vælger at tage deres cykler med op af 

trappen og 11 cykler forbi.  

  

4.2 On the spot interview 

Der var ikke mange der var ville snakke og der var bestemte typer, som jeg ikke spurgte, da jeg var 

utryg ved dem. De typer jeg ikke spurte, var netop de unge drenge i området, som godt kunne 

ligne typen, der ville stå nede i den mørke krog. I bilag 7 kan man se mit udgangspunkt for de 

spørgsmål jeg stilede de forbigående. Generelt sagde folk at det var utrygt at være her om 

aftenen, men de ville ikke uddybe. Dog stødte jeg ind i en skraldemand og mens han stod og tømte 

skraldespanden nede ved stien og den mørke krog, forklarede han, hvor ubehageligt det var og at 

han ikke ville tømme skraldespanden når det var blevet mørkt eller hvis de unge stod der inde og 

røg. Det var alt for ubehageligt. Han havde arbejdet for kommunen i næsten 20 år og sagde at 

denne krog havde set sådan her ude de sidste 10 år. Han havde aldrig set en cykel stå dernede. Jeg 

spurgte ham, hvad han ville forslå der kunne ske med området og han sagde, at det ville være 

bedst at lukke af fuldstædigt.  

 

4.3 Eliteinterview  

4.3.1 Ronja Laugesen 

I bilag 3, kan man læse hele interviewet med Ronja på 21 år. På baggrund af hendes oplevelser og 

hendes viden, kan jeg nu bedre designe min løsning, i forhold til de problemstillinger der skal løses 

ved dette specifikke område. Jeg kender nu bedre til de problemstillinger, som der finder sted ved 

og omkring HT st. Ronja arbejde ved en fodklinik 200m fra selve HT st., hver tirsdag og torsdag i 

perioden oktober 2019 til juni 2020. Hun syntes altid det var super utrygt, at gå fra stationen og 
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hen til fodklinikken, da hun tit er blevet råbt og piftet efter, hvilket gjorde hende nervøs. Ronja 

sagde: ”Så tit, så løb jeg faktisk fra stationen hen til fodklinikken. Jeg syntes det var helt vildt 

noieren faktisk.” Når hun havde været på arbejde og var færdig med at gøre rent på fodklinikken, 

skulle hun altid ud med skraldet. Hun blev dog ofte forhindret i at udfører sit arbejde, da der nogle 

gange stod nogle drenge ved indgangen til skraldeskuret og røg hash, hvilket gjorde hun ikke turde 

gå derud. Herude var der ikke noget belysning og hun plejede derfor at bruge en lommelygte for at 

kunne se. Ronja beskriver stationen som værende uhyggelig, ubehagelig, noieren og mørk, 

samtidig med at hun sagde hun ofte var bange og nervøs over at gå der.  

 

4.4 Go-along interview  

4.4.1 Morten Hjørnholm 

Torsdag d. 25/11 mødtes jeg med Morten Hjørnholm på Høje Taastrup kommunen. Han forklarede 

om hvordan de i hans afdeling, for det kriminalpræventive i kommunen, prøvede at løse 

problemet med kriminalitet og tryghed blandt borgerne. Han forklarede her at de gør brug af 

forebyggelsesmodellen. En trekantet model der er delt op i 3 dele. Den nederste er til opbygning, 

hvor de fleste mennesker er, altså de lovlydige borgerer. Den midterste er hvor dem der lever på 

grænsen af loven, befinder sig. Den sidste del, toppen, er hvor dem der begår kriminalitet, 

befinder sig og som udgør 3% af befolkningen.  

 

Morten og jeg gik derefter en tur på HT st., ned til cykelparkeringen og videre ned af stien og rundt 

i området. Han viste mig de steder, hvor de unge drenge primært opholder sig og ryger eller 

sælger forskellige ting som fx stoffer. I løbet af den time vi gik rundt i området, fik vi snakket rigtigt 

meget om området og byen. Morten selv har arbejdet med kriminalpræventivt arbejde i næsten 

15 år og har været ansat i Høje Taastrup kommune i 2,5 år. Siden han er kommet til, er 

kriminaliteten faldet med 28,5%, hvilket er ekstremt meget. Han pointerede, hvor godt et 

samarbejde kommunen, SSP og politiet har, hvilket han bestemt mener er en del af grunden til at 

kriminaliteten er faldet så meget i kommunen. Når der fx sker et knivstikkeri, ved kommunen, SSP 
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og politiet, præcis hvad deres opgaver er, så der bliver hurtigt, effektivt og korrekt taget hånd om 

problemet og derfor sker der færre fejl.  

 

Til slut kom vi ind på hvordan det kan være at der ikke er blevet gjort noget ved stedet når det har 

været i denne tilstand de sidste 10 år. Han siger til dette, at det har med ejerforholdene at gøre 

mellem Bane Danmark, DSB og kommunen, som ikke kan finde ud af hvem der skal betale for det. 

Jeg spørg ind til hvordan han tænker den optimale designløsning kunne se ud, hvor han blot siger, 

at det skulle fyldes med beton eller hegnes ind. Dette er det eneste han tror der realt vil gøre en 

forskel.  

 

4.5 Delkonklusion  

Til start blev der fortaget en forundersøgelse, i form af kvantitative interviews, der har til formål at 

få en forståelse for hvad målgruppen synes om området specielt i forhold til dets tryghedsniveau. 

Observationerne af området gav mig et indblik i, hvordan folk bruger området og hvor mange der 

kommer til stationen via cykel, hvor mange mennesker der er på forskellige tider på døgnet og 

hvordan der ser ud før og efter solnedgang. Folk bruger ikke cykelparkeringen særligt meget og 

slet ikke nede ved den mørke krog. Der har faktisk ikke stået en cykel dernede de sidste 10 år. Folk 

der bruger området syntes det er super utrygt og ubehageligt at være der. Der mangler generelt 

belysning omkring HT st. og som både Ronja, skraldemanden og Morten beskriver, er der mange 

typer der er ubehagelige. Der er menneskerne i området der gør området utrygt. Ved at inddrage 

målgruppens erfaringer og gøre dem til mine egne er jeg nu klar over hvilke konkrete 

problemstillinger jeg skal løse i min designproces og er bedre kvalificeret til at løse deres problem. 

Dette forhindrer mig i at designe en løsning der primært er baseret på mine egne fordomme og 

opfattelser af hvad problemet er. Jeg er kommet frem til at de 3 store problemstillinger der er i 

området er, mangel på belysning, de mørke kroge og utrygheds skabende typer i området. Jeg kan 

ikke gøre noget ved de menneskerne der er i området, så jeg vil fokusere på bedre udnyttelse af 

det fysiske rum af den mørke krog og belysning i området ved cykelparkeringen.  
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Kapitel 5  - Design  

 

Jeg vil i dette kapitel komme ind på udviklingen af min designløsning, en designevaluering og det 

endelige resultat. Design evalueringen er fortaget med kriminalpræventiv leder fra Høje Taastrup 

kommune, Morten Hjørnholm og på baggrund af hans vurdering, valgte jeg at lave om på mit 

design. 

5.1 Krav til designet 

Jeg har på baggrund af min indsamlede empiri og opnåede viden, stillet nogle krav til min 

designløsning. Designløsningen skal gøre min målgruppe mere tryg i området og jeg ønsker ikke at 

de skal være nervøse, over at være nær cykelparkeringen, hvilket kan gøres med blandt lysets 

socialitet og ´access control´ over området. Derudover skal det ikke være nemt at kunne lave 

hærværk på stedet eller på anden måde ødelægge det. Jeg ønsker at de store grupper der står 

dernede nu, flytter væk fra denne krog og dermed væk fra hvor de mange lovlydige borgere er og 

som nemt bliver utrygge ved disse grupperinger.  

 

5.2 Idégenerering og design proces 

For at kunne komme frem til den mest relevante og ideelle løsning for dette område, har jeg været 

i tænkeboks. Jeg har researchet på tunneller og mørke kroge og set hvordan disse er designet. Jeg 

har selv været rundt og kigge på forskellige tunneller i København, for at få inspiration og se 

hvilken effekt de havde på mig. Jeg kom frem til, at jo bredere og højere tunnellerne var jo mere 

tryg følte jeg mig, samt at de skulle være lyse og se vedligeholdte ud. Efter dette, satte jeg mig til 

at tegne efter Disneys Kreativitetsstrategi. På dette tidspunkt havde jeg kun udført on the spot 

interviews og været ude og observerer i dagslys.  
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5.2.1 Disneys kreativitetsstrategi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg gik videre med ideen, med at ville lave en flot cykelparkering, med en masse lys og farver nede 

i den mørke krog og tunellen. Hvor der nu er cykler ovenpå, havde jeg tænkt der skulle laves en 

glaskugle, som vil fører dagslys ned til den mørke krog, nedenunder cykelparkeringen og omvendt 

kunne give lys om aftenen og derved have en dobbelteffekt. Derudover kom jeg på at man kunne 

lave en stjernehimmel med inspiration fra Rolls Royse, loftlys. (Bilag 2) Hvis man lavede 

gelænderet ved hele cykelparkeringen om til at være i glas (bilag 5), vil det skabe et mere åbent 

rum og vil give lyset, mulighed for at brede sig. Det vil se pænere ud end de løsninger der er nu og 

skabe en ensartethed. Jeg vil også afskaffe de cykelstativer der er nu og lave dem enkle og uden 

plastik, som blot skaber uro for øjet.  

 

På baggrund af dette, tegnede jeg følgende skitser: 
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Skitse 1                                                       Skitse 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skitse 3                                                   Skitse 4 
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Her ses de første skitser af de designløsninger, som jeg overvejede. Disse skitser er lavet før jeg var 

ude og observere når det var mørkt og inden jeg lavede ekspert- og go-along interviews. På 

baggrund af disse faktorer vil jeg ikke længere fokuserer på tunellen, da den egentligt fungere fint 

og er fyldt med lys og det utryghedsskabende element er den mørke krog. Jeg vil derimod 

fokusere på lyset, ved den lille cykelparkering der er nede ved stien. Derfor er skitse 2 og noget af 

skitse 1 og 3, ikke længere relevant, på dette tidspunkt i designprocessen.  

Efter mit ekspertinterview og go-along interview, satte jeg mig igen ned og tegnede. Denne gang 

et storyboard, hvor jeg havde fokus på den mørke krog og at lave den om til noget andet end en 

cykelparkering.  

 

5.2.2 Storyboard – designløsning 1 
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Designløsning 1, er en løsning, hvor der skulle komme mere lys ned i den mørke krog, med en 

glaskugle, som skulle have en dobbelt funktion så den også kunne blive en lyskilde om aftenen. 

Dette kom som inspiration fra de pyramider, Mikkel Bille beskrev i han bog, som man kender fra 

metroen på Kongens Nytorv. Eftersom der aldrig stod cykler i den mørke krog og at 

skraldemanden sagde det samme, vurderede jeg at stedet kunne bruges til noget andet. Jeg gik 

igen i tænkeboks. Ud fra de drenge jeg kender, har jeg gennem hel mit liv oplevet, at det ligger 

drenge naturligt at spille med en bold og generelt være aktive. På baggrund af dette, kom jeg frem 

til at man kunne lave et urban gym og en basketball bane i den mørke krog, noget i retningen af 

hvad man kan se i bilag 6. Jeg syntes selv at jeg på nuværende tidspunkt var kommet frem til en 

god designløsning og valgte at få den evalueret af Morten Hjørnhom, da jeg mødtes med ham, for 

at lave et go-along interview.  

 

5.3 Designevaluering  

Designløsning 1, præsenterede jeg for Morten Hjørnholm. Han syntes det var en rigtig god idé, 

hvis det havde været alle andre steder end Høje Taastrup kommune. Han mente det havde rigtigt 

meget potentiale, men mener at de typer, som kommer nede i den mørke krog ved 

cykelparkeringen, ikke ville være interesseret i dette og det ville være totalt spild af resurser, da 

det er menneskerne i området der gør området utrygt. Han tror heller ikke at det vil gøre at de 

drenge der står dernede nu ville gå væk fra stedet, men at de derimod blot ville overtage det eller 

ødelægge det. Han tror heller ikke, at folk ville lade deres børn tage derned for at spille bold. 

Utrygheden er simpelthen for stor i området. Jeg spørger Morten, om han tænker der er nogen 

form for designløsning til dette sted, ud over at fylde det med beton eller lukke det det af, hvor 

han siger at det nok ville være den bedste og mest effektive løsning på problemet.  

 

5.5 Endelige design 

På baggrund af designevalueringen, mine interviews og opnåede viden i løbet af opgaven, har jeg 

valgt at lukke stedet af, så det kan bruges til opbevaring af kommunens redskaber. Fokus kommer 
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nu til at ligge på, hvordan jeg på bedst mulig måde kan lukke den mørke krog, så den ikke gør 

området nede ved cykelstien mere utryg.  

I designløsning 2 har jeg besluttet at lukke den mørke krog af, ved at bygge en mur og dække den 

med et stort kunstværk, med en dør til høje fra trappen. Den mørke krog vil nu være lavet om til et 

stort redskabsskur. Her inde skal der installeres lys, som kun kan tændes indefra og derved kun fra 

en der har en nøgle til skuret. Området som nu er Bane Danmarks, skal laves om så det kan være 

tilgængeligt for medarbejdere fra Høje Taastrup kommune. Muren med kunsten, skal laves fra 

gulv til loft og skal have aflange lamper hægende i toppen, som kan give lys til stien og være en 

forlængelse af tunnelen. Da jeg i min designløsning fortsat vil have fokus på min målgruppe, vil jeg 

i min designløsning kun have fokus på det udvendige skur og ikke hvordan det skal være indrettet, 

da det ikke er relevant for min målgruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Første skitse lavet i hånden) 
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5.5.1 Hvad kan designløsning 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1) 

Her ses nogle mere detaljeret visuelle skitser, som er lavet i Inkscape. Her ses designløsning 2, 

hvor cykelparkingen er lavet om til et skur, hvilket gør at der kommer ´access controle´ over 

stedet. Ved at lukke krogen af, kan man ikke opholde sig derinde og derved at det ikke længere 

attraktivt for de store utryghedsskabende grupper at opholde sig dernede. Ved at opsætte en mur 

kan man pifte stedet op med farver, som kan have en tryghedsgivende effekt. Dette vil også gøre 

at folks subjektive tryghed bliver større. Ved at fjerne et den mørke krog og derfor også de store 

grupper, bliver den objektive utryghed mindre. Lysets socialitet gør os mennesker mere trygge. Jeg 

har valgt at tilføje mere grundlys til stedet, via små lamper der kan stå mellem busken og 

cykelstien. Den orange streg der er i toppen af den blå kunstvæg, er belysning der skal lyse 

væggen op og give belysning til fortovet og cykelstien.  
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(Figur 2) 

Ved selve cykelparkeringen har jeg valgt at have mere grundbelysning i form af høje lygtepæle, der 

kan lyse områder mere på. Dette vil gøre at skygger fra os mennesker, forbliver små og ikke bliver 

et utryghedsskabende element. Cykel parkeringen er mere enkel og overskuelige og man kan ikke 

gemme sig eller bliver overraket af noget, når man går hen for at parkere sin cykel eller hente den.  

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3) 
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Ved trappen vil jeg tilføje rumskabende belysning i form af lys ved trappetrinene og en masse lys 

fra de lyse vægge. Dette vil gøre at rummet føles mere trygt. Det skal ikke føles trængt og skal 

være meget åbent, så folk ikke bliver utrygge ved at benytte den. Hvis man kunne ville det være 

optimale at indsætte en form for ‘safe activity’ som f.eks. en kebab foodtruck. Dette ville tilføje 

stedet naturlig overvågning. Jeg ved dog ikke hvor mange der ville være interesseret i at gøre det, 

da jeg ikke tror der ville komme nok kunder, da det ligger afsides.  

 

Kapitel 6  - Diskussion  

 

Jeg er gennem opgaven, blevet klogere på hvor vigtigt byrumsdesign er for menneskers tryghed. 

Menneskers subjektive tryghed er meget forskellig og er ikke noget man sådan lige kan ændre på. 

Derfor er der vigtigt at man i enhver designopgave har fokus på, hvordan man undgår de ting der 

for næsten alle er utrygge og som ligger i den objektive utryghed. Jeg har lært hvor vigtigt der at 

man har en strategi når man går ud og laver sine feltundersøgler, som observeringer og interview, 

så man kan indsamle den viden der er vigtig for en og ikke kommer til at gå i alle mulige retninger.  

Jeg er glad for at jeg kombinerede faget design og konstruktion og med STS, da det var her vi lærte 

om disse gode metoder til at kunne finde empiri. Da tryghed er en meget subjektiv følelse, har det 

også været end af de største udfordringer, at skulle lave et design på baggrund af.  

 

Jeg har fra start af, haft min egen forståelse for tryghed, som har været præget af mit eget liv og 

oplevelser. Min personlige opfattelse af stedet, har helt sikkert præget de resultater jeg er 

kommet frem til. Jeg har nok i min underbevidsthed, forsøgt at validere min egen hypotese af at 

der er meget utrygt på HT st. Ideelt set, skulle jeg have indsamlet empiri fra de store grupper af 

drenge, som jeg har påstået er den største grund til utrygheden. Dette har jeg dog ikke gjort fordi 

det ikke var behageligt og jeg mangler derfor rigtigt meget viden og en anden vinkel på projektet 

som ville have været ideelt. Hvis jeg havde snakket med disse mennesker, ville min designløsning 

måske også se anderledes ud.  
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For at komme et spadestik dybere i denne problemstilling, kunne jeg have gjort brug af Aktør 

Netværks Teorien (ANT). Denne teori bygger på at det ikke kun er mennesker der er årsag til ting 

sker, men også objekter. Ved brug af dette, ville jeg kunne analysere hver enkelt enhed der er i 

byrummet og dens effekt. ANT kan give et sammenhængende indblik i udviklingsdynamikker og 

hvordan ting og objekter opfører sig sammen, uden at skelne mellem dem mellem levende og 

døde. Når jeg ser tilbage på min designproces, ville det have hjulpet mig at benytte Colour 

Cognetive Mapping metoden, hvori man kan klarlægge hvilke problemstillinger der finder sted og 

som skal løses i designet.  

 

Kapitel 7 – Konklusion 

 

Afslutningsvist kan jeg nu konkludere at utrygheden på HT st. er stor og lysets socialitet spiller en 

kæmpe rolle. Lyset der ikke er eksisterende lige nu, medfører at min målgruppe er utryg og den 

objektive tryghed er meget lav. Jeg vil påstå at jeg med ´designløsning 2´, kan øge trygheden ved 

cykelparkeringsområdet, da byrummet vil være anderledes og der ikke længere er nogen mørk 

krog, hvori folk kan samle sig. Det vil ikke længere være attraktivt at stå dernede da man ikke kan 

gemme sig og stå og sælge noget der måske ikke er lovligt, eller ryge hash i skjul.  

Det er vigtigt at lave en indsats ved cykelparkeringen hurtigst muligt, da folk der bruger og 

arbejder med området, oplever hvor ubehageligt der er. Folk er ikke trygge ved området og de 

afholdes fra at kunne udføre deres arbejde. Det er ikke kun cykelparkeringen og den mørke krog 

der er utryg. Det er hele stationen. To Australske forskere Bruce Doran og Melissa Burgess 

forklarer om social diversitetstesen, som handler om at man frygter det fremmede. Ved at have 

fokus på det tryghedsabende i designprocessen, kan man derfor relativt nemt øge trygheden et 

sted. Det kan godt være at det ikke bliver en designløsning der vinder priser eller går verden rundt. 

Med denne løsning er der nu kommet ´access controle´ over stedet. Hvis man kunne skabe noget 

naturlig overvågning til stedet, ville det skabe liv og gøre mennesker mindre usikre ved at benytte 

sig at ruten og derfor ikke skulle overvej om de skulle gå den ene vej frem for en anden. Et af de 
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problemer der er ved HT st. er også at medierne kun skiver om stedet når der har været et 

knivstikkeri eller andet dårligt ved stedet. Høje Taastrup kommunes befolkningstal, ligger på ca. 

50.000, hvor en rigtigt stor procentdel er af anden etnisk herkomst. Der er en masse nye der 

kommer til kommunen hvert år og som Morten H. nævnte da jeg talte med ham, kommer de 

næsten alle samme fra den samme by fra Østeuropa. Social forandringstesen argumenterer også 

for, at når der flytter nye befolkningsgrupper ind, eller at et sted på anden måde ændrer karakter, 

kan det virke utrygt. Forandringer er generelt utrygt og forvirrende for mange, når det kommer til 

alle aspekter i livet.  

 

Derfor har jeg i min designløsning fokus på belysning af cykelparkeringsområdet. Lys har en 

tryghedsskabende effekt på mennesker, hvis det er placeret rigtigt. Ellers kan det hurtigt have den 

modsatte effekt. Med en masse grundbelysning til området vil det skabe bedre overblik og med 

færre mørke kroge og blinde vinkler vil folk forhåbentligt føle sig mere trygge, da det ikke længere 

vil være oplagt af have området som et mødested.  
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