
   
 

   
 

Abstract 

The aim of this paper is to find out how one can prevent feelings of insecurity and unsafety, using 

environmental design. The space in which this project desires to implement a design as such, 

includes three connected sub-areas that make up the bicycle parking at the north side of Høje 

Taastrup station. Ultimately, the purpose of the project is to improve the quality of life for cyclists 

in the area, making the design relevant to a comprehensive plan for Høje Taastrup C, partially 

seeking to do exactly this. To answer the questions defining the problem we’ve designed a 

solution for, we’ve gathered information from academic studies that, when combined, define the 

causality of insecurity in public spaces. The first part of our empirical study consists of observation 

of the sub-areas and analyzing these based on a methodical approach known as ‘Stedets Karakter’, 

put together by The Danish Town Planning Institute. The second part of our investigation consists 

of short interviews with pedestrians and cyclists appearing at Høje Taastrup station. Based on the 

knowledge we’ve acquired, through our own empirical studies and the academic research we’ve 

included, we’ve been able to define three primary strategies that each benefit the three individual 

sub-areas in terms of preventing insecurity. In one area, we seek to improve durability and reduce 

the requirements of maintenance. In another we’ve specified a need for identity illuminated by 

lighting. Lastly, in the third area where lighting is the key to creating a sense of cohesion with the 

external areas. Combined, the environmental design changes implemented within the three sub-

areas aim to make it clear what these are about and what to expect from them, preventing fear 

and feelings of insecurity.  
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1. Indledning 

Tryghed kan opleves på mange forskellige måder. Det er et emne, hvori der indgår aspekter der 

kan ses som subjektive, men også hvor der er aspekter der viser sig gang på gang, og derfor kan 

ses som værende objektive. For nogle vil en mørk gyde være noget, der vækker en skummel og 

ubehagelig fornemmelse, mens det for andre kan gøre det modsatte. I et sådant eksempel kan 

man erstatte den mørke gyde med en hver anden fysisk ramme, social situation osv. Dog kan man 

argumentere for, at størstedelen vil vurdere den mørke gyde som et utrygt sted at være. Det er 

naturligt for mennesker at frygte mørket og det uvisse. Det er en utryghed hvis tilstedeværelse 

ændrer vores opfattelse af miljøet vi befinder os i, og som ændrer vores adfærd omkring det. 

Dette kan føre til negative konsekvenser, især hvis det man undgår, ikke i realiteten er et farligt 

sted at være, men i stedet et med potentiale der ikke bliver benyttet. 

I dette projekt har vi forsøgt at forvandle et rum der, ligesom en mørk gyde, har fysiske elementer 

der kan vække følelser af utryghed. Det har vi gjort gennem et nyt design af de fysiske rammer der 

tilhører Høje Taastrup station. Selve stationsbygningen på Høje Taastrup Station er fornyelig 

blevet renoveret med fokus på kundernes tryghed (DSB Ejendomme, Høje Taastrup station har 

fået et tiltrængt løft). Hertil gøres det klart, at trygheden skal skabes gennem bedre belysning, 

vedligeholdelse, rengøring, og et udseende der er konsekvent for stationsbygningens ydre og 

indre. Det samme gælder dog ikke omkringliggende faciliteter der tilhører stationen. Ved 

planlægningen af stationens renovering har man tilsyneladende sat fokus på selve 

stationsbygningen, der fylder det meste af ens synsfelt, når man befinder sig ved stationen. 

Anderledes er det for det område der udgør stationens cykelparkering, der ligger gennem et 

længere område, separat fra selve stationsbygningen. Her er udseendet ikke konsekvent, hverken 

for sig selv eller i forhold til stationsbygningen. Her, er faciliteterne ikke vedligeholdte, og 

potentialet for belysning i området udnyttes ikke. Det var den oplevelse vi som gruppe havde, da 

vi første gang var ude og observere området. Det er derfor, at vi har valgt at lave et designforslag 

til en fysisk omdannelse af Høje Taastrup stations cykelparkering.  
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1.1 Motivation 

Fra projektets begyndelse har vi haft tryghed som overskrift for hvad der kan føre til et positivt 

resultat af vores arbejde med en fysisk omdannelse af et område. Vi har i løbet af projektets gang 

overvejet hvilket slags miljø vi ville arbejde med. Ved vores overvejelser tog vi højde for hvor 

utryghed kunne finde sted, hvor vi kan komme frem til en løsning der letter utrygheden, og hvor 

der kunne være et behov for en løsning. Vores første bud på områder hvor en fysisk omdannelse 

kunne være med til at løse et problem, var udsatte boligområder og senere hen togstationer. Vi 

forestillede os, at man gennem fysisk omdannelse kunne forebygge kriminalitet i et udsat 

boligområde og dermed løse et problem.  

Efter vores indledende research med fokus på et udsat boligområde som mål for et redesign, 

vurderede vi dog, at problemet vi ville løse for området, ikke var relevant at ’løse’. Det blev til et 

projekt, hvor der ville være mangel på relevans og et reelt behov for dem der bor i området. 

Relevansen, og motivation for det videre arbejde med projektet blev manglende, især da vi ikke 

vidste om vi overhovedet løste eller kunne løse problemet vi forestillede os. Vi stødte fortsat på 

emnet om tryghed frem for kriminalitet, og valgte derfor at skifte spor i projektet. Hertil måtte vi 

stille spørgsmål til hvad tryghed egentlig er for en størrelse, hvordan vi kan skabe det gennem 

fysisk omdannelse, og hvilken effekt vores løsning skulle have. Vi tog efterfølgende ud og 

observerede områderne ved Høje Taastrup station, hvor det var vi fandt vores endelige 

fokusområde.   

1.2 Problemfelt  

Formålet med projektet er, kort sagt, at fremkalde følelsen af tryghed når man befinder sig ved 

cykel-parkeringsområdet ved Høje Taastrup station. Formålet kan også beskrives som værende at 

forebygge følelsen af utryghed. Det skal ske gennem en fysisk omdannelse af området, hvortil der 

tages højde for hvad det er der skaber utryghed. Formålet ved at gøre stedet mere trygt at være i 

er at opfordre cyklister til at bruge cykel-parkeringsområdet. Som det ser ud nu, er der en masse 

cykler der er parkeret hist og her, frem for i området der er dedikeret til denne type parkering. Det 

er nemt at forstå hvorfor, da stedet ikke virker særlig indbydende. I en helhedsplan for Høje 

Taastrup C, fremlagt i 2016, gøres det klart at man vil skabe en bedre forbindelse mellem bydelen 

fra stationsområdet til City2 (Helhedsplan for Høje Taastrup C, 2016). Der er et klart ønske om 
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forhøjet livskvalitet for beboerne i området, og dermed er det et problem at områdets station har 

cykelparkerings faciliteter der ikke bliver anvendt. Det er et areal med potentiale, men potentialet 

udvindes ikke, sandsynligvis på grund af stedets tilstand. Man ved ikke hvad man bevæger sig ind i 

når man træder ind i cykel-parkeringsområdets rammer. Problemet vi tackler ved at gøre stedet 

tryggere at være i, er altså et opgør med frygten for det ukendte. Vi forsøger altså ikke at stoppe 

forbrydere i at begå kriminalitet, men i stedet frygten for at det kunne finde sted.    

Ligesom udsatte boligområder, er togstationer områder der ofte er præget af et dårligt ry når det 

kommer til tryghed. Om der forekommer kriminalitet eller ej, er det steder hvor man kan føle sig 

utryg, især når der er så mange forskellige typer mennesker der bevæger sig i dem hver dag. 

Forventningen eller frygten for, at den forkerte type dukker op og gør en ondt, er ultimativt hvad 

der skaber utryghed i denne kontekst. Det er i sig selv et åbenlyst problem man kunne se for sig at 

løse, men hvordan kan man løse det, selvom kriminalitet ikke nødvendigvis finder sted? Hvad er 

med til at skabe frygten for, at der skal ske en noget på en togstation? Vores hypotese for dette 

ligger netop i de fysiske rammer, som en given togstation består af. Til start valgte vi at arbejde 

med Høje Taastrup station, da vi havde hørt om at det skulle være en station der var præget af 

utryghed. Ved ankomst til stationen via tog, blev vi dog modtaget af en flot renoveret station, der 

absolut ikke vækkede utryghed i vores tilfælde. Efter en smule observation omkring stationen 

fandt vi et tilhørende cykel-parkeringsområde. Selvom man kunne se dette område nede fra 

perronerne, virkede det som om vi forlod den pæne Høje Taastrup station, og trådte ind i noget 

helt andet. Det er et cykel-parkeringsområde, afskåret fra resten af den ellers renoverede station, 

med dårlig belysning, meget få mennesker, intet personale i sigte og dårligt vedligeholdte 

faciliteter. Hertil kan man stille spørgsmålet, hvorfor man gennem planlægningen af stationens 

renovering har undladt at inkludere cykel-parkeringsområdet.  

 

Fortsættes på næste side. 
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Figur 1 – Årsager for utryghed på togstationer (Kilde: Passagernes oplevelse af tryghed 

på togstationer, 2019) 

I en undersøgelse fra ‘Passagerpulsen’, har man kunnet udpege ting som dårlig belysning, 

manglende vedligeholdelse og personale som årsager for oplevelse af utryghed på togstationer 

blandt passagerne (Passagerernes oplevelse af tryghed, 2019, s. 14).  

 

 

I et infogram baseret på tallene fra passagerpulsens undersøgelse (se figur 1), kan man se, at 

størstedelen rapporterer ’ubehagelig/asocial opførsel’ som en utryghedsskabende faktor på 

togstationer. Det er dog ikke tilfældet ved Høje Taastrup stations cykelparkering. Det kan man 

argumentere for, da der simpelthen ikke er ret mange mennesker der befinder sig i området – 

altså må vi tage udgangspunkt i de resterende faktorer, når vi skal designe en løsning der 

forandrer stedets utrygge image. Vi kan vurdere problemets eksistens som værende reelt, på 

baggrund af denne kvantitative undersøgelse. Vores egne erfaringer med Høje Taastrup stations 

cykel-parkeringsområde er altså nogle der går igen hos mange andre mennesker. Det er et emne 

der er relevant, ikke kun for os, men også for andre – derfor er det værd at tage fat om. 
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På trods af dette kan man dog stadig stille spørgsmål til projektets relevans. er det et reelt 

problem, at cykel-parkeringsområdet på Høje Taastrup Station har utrygheds-inducerende fysiske 

rammer, eller er det bare noget vi påtager os? Hvilke erfaringer, og hvilken opfattelse har 

målgruppen egentlig af rummet vi vil omdanne? Løser vi et problem for nogen, eller gør vi bare 

stedet pænere af udseende?  
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1.3 Problemformulering & arbejdsspørgsmål 

Hvordan kan man igennem fysisk omdannelse forebygge utryghed ved området der udgør Høje 

Taastrup stations cykelparkering? 

• Hvad er utryghed og hvilken betydning har de fysiske rammer for oplevelsen af utryghed? 

Til at definere hvad tryghed og utryghed handler om i projektets kontekst inddrager vi tekster fra 

Rune H. Scherg, der beskriver og præsenterer utryghed som et fænomen, årsager for utrygheds 

tilstedeværelse, og hvordan gennem en problemorienteret tilgang kan ’skræddersy’ tryghed. 

Yderligere inddrager vi principper fra bevægelsen ’Crime Prevention Through Environmental 

Design’, der indeholder strategier og principper for hvad der gør et sted trygt.  

• Hvilken indflydelse har belysning på oplevelsen af tryghed? 

Når det kommer til belysning, vil vi anvende viden og principper fra Mikkel Bille, der beskriver 

lysets til dels subjektive effekt i mange forskellige kontekster. Yderligere tager vi udgangspunkt i og 

lader os inspirere af eksisterende lysdesigns, og vurderer hvorvidt disse kunne have en 

tryghedsskabende effekt i området, på baggrund af vores analyse.  

• Hvordan ser cykel-parkeringsområdet på Høje Taastrup station ud, og hvordan kan dets 

tryghedsniveau vurderes ud fra dette? 

Til at vurdere og analysere områdes nuværende tilstand, anvender vi et ’metodesheet’ fra 

Byplanlaboratoriet, der præsenterer 5 forskellige principper man bør tage til overvejelse, når man 

observerer et rum. Anvendelsen af dette metodesheet vil være baseret på vores egne 

observationer af området. 

• Hvilken oplevelse har forskellige aktører af Høje Taastrup station, i forhold til dets 

tryghedsniveau? 

For at finde ud af hvilken oplevelse menneskene der anvender Høje Taastrup station til dagligt har, 

specielt dem på cykel, foretager vi interviews på selve stationen. Vi forbereder spørgsmålene til 

vores interviews på baggrund af teori fra Kvale & Brinkmanns bog ’Interview’.  
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Billede 1 og 2 – Området der gælder for projektet (Kilde: 

Google Earth) 

1.4 Afgrænsning 

Vi har ikke lagt vores fokus på hele stationen, eftersom det ville være for stort et område. 

Stationsbygningen har for nyligt har gennemgået en restaurering. Vores projekt omhandler 

derimod nordsidens cykelparkering. Vi har valgt at lægge vores fokus på Høje Taastrup 

cykelparkering og ikke resten af stationen da hovedstationen er blevet renoveret en gang før. 

Selve cykelparkeringen, området under og tunnelen har været vores fokus punkter da det var der 

vi følte det godt kunne bruge et nyt design. Vi mente der var brug for et nyt design ved 

cykelparkeringsområdet da det nærmest ikke blev brugt og det så enormt gammelt og slidt ud. Vi 

har haft mange overvejelser i form af hvilke dele vi ville tage med og hvilke vi har valgt, at undlade. 

Vores første ide var udelukkende baseret på lys, der skulle sættes noget nyt lys op der ville hjælpe 

brugeren med at føle sig mere tryg. Herefter har vi så udført observationer og interviews der 

kunne give os et bedre indblik i hvad der også manglede. 
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1.5 Semesterbinding 

I vores projekt inddrager og anvender vi viden fra semesterets basiskursus 2: ‘Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund’. I vores projekt er det vigtigt, at vi har et klart indblik i relationen mellem 

mennesker, teknologi og samfund, i det vi 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 vores løsning, altså er der flere aspekter af kurset vi i 

varierende grad kan inddrage i vores projekt. Specifikt kan vi 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 kvalitativt metodiske tilgange til interviews, som vi vil gøre 

brug af i vores undersøgelse. Vi vil fokusere den selvstændige del af vores undersøgelse på 

kvalitative interviews, direkte fra målgruppen, mens de befinder sig i den fysiske ramme vi vil 

påføre ændringer. Derfor kan vi med fordel anvende viden fra Mikkel Billes forelæsning samt 

teksterne fra Kvale & Brinkmann, der er vedlagt denne.  

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

procesorienterede værktøjer til formningen af vores projekt. Kursets værktøjer er nogle der kan 

give os overblik og struktur i vores projekt. Et godt eksempel på dette er ’problemkortet’. Ved 

anvendelse og formning af et problemkort, er vi praktisk talt tvunget til at præcisere årsagerne og 

udfaldene af det problem vi arbejder med. Det giver os mulighed for at komme frem til nye vinkler 

på problemer vi forsøger at løse, som vi ikke havde overvejet tidligere. Det er med til at visualisere 

hvilken betydning problemet egentlig har, og dermed værdien i at løse problemet.  
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2. Metode 

I dette afsnit præsenterer vi de metoder vi har anvendt til at besvare vores problemformulering og 

arbejdsspørgsmål. Til at starte med vil vi redegøre og argumenterer for vores tilgang til indsamling 

af empiri; hvordan vi har gjort, hvorfor vi har gjort det sådan, og hvad det skal bidrage med til 

projektet. Efterfølgende redegør vi for det teoretiske materiale vi har anvendt, altså den primære 

litteratur vi har valgt at bruge til at forbedre vores viden om emnet. Til sidst redegør vi for vores 

designproces. Her præsenterer vi de metodiske tilgange vi har anvendt til formgivningen for vores 

design.   

2.1 Indsamling af empiri 

En vigtig del af vores projekt, er at få et indblik i hvilken oplevelse brugere af stationen har af Høje 

Taastrup stations cykelparkering. Det er vigtigt, da vi ønsker at designe en løsning der er til hjælp 

for dem der skal anvende dette område, dem der kunne have behov for vores løsning. Det er 

vigtigt at vi inddrager reelle synsvinkler i undersøgelsen. Det vil vi gøre gennem feltarbejde, hvori 

vi udfører interviews med personer på stationen og hvor vi selv observerer rummet. Vores fund fra 

disse undersøgelser skal være med til at styrke relevansen i problemstillingen. Det gør de, da de er 

unikke for Høje Taastrup station. Vi kan nemt vurdere, at der er et trygheds-relateret problem der 

kan løses på enhver togstation. Men ved at inkludere vores feltarbejde, hvor vi med egne og 

andres øjne rent faktisk kan se og føle utrygheden, har vi et større belæg for at det er et problem 

der er gavn i at løse.  

2.1.A Observationsstrategier 

Når vi observerer Høje Taastrup stations cykel-parkeringsområde, observerer vi dets elementer, og 

hvilken effekt der kommer af disse ud fra et tryghedssynspunkt. For bedre at kunne vurdere 

stedets udtryk, anvender vi et metodesheet fra byplanlab, der gennem 5 ’temaer’ 

definerer ’stedets karakter’ (Stedets karakter, 2015). Ved at observere og overveje 

tilstedeværelsen og effekten af disse temaer i stedet, kan vi lave en analyse af stedet, og give et 

klart billede af stedets fornemmelse eller ’karakter’. Vores observationer og analyse af stedet er 

vigtigt, da det kan bidrage til formgivningen af vores designløsning. Til forskel for den første gang 

vi observerede stedet foruden en strategi, kan vi gennem overvejelser om ’stedets karakter’ få et 
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dybere indblik i hvilke potentielle svagheder og mangler stedet kunne have i forhold til trygheds- 

og utryghedsskabende elementer.  

2.1.B Interviews 

For at kunne forberede os på vores interviews, og finde ud af hvordan vi skal formulere vores 

spørgsmål, har vi valgt at anvende teori fra Kvale & Brinkmanns bog ‘Interview’. Vi har valgt at 

gøre brug af kvalitative interviews for at kunne inddrage brugerne af cykelparkeringen i vores 

projekt, da resultaterne fra disse kan give os et bedre indblik i brugerens subjektive holdninger. 

Derudover forventer vi, at vores interviews giver os mulighed for at få et indblik i, hvorvidt 

brugernes oplevelse af stedet stemmer overens med vores egne hypoteser i forhold til de 

observationer vi har lavet, eller om de har nogle perspektiver vi ikke selv har tænkt på. Ved at 

inddrage brugeren kan vi komme med et mere kvalificeret bud på en mulig design løsning.  

2.2 Teoretisk materiale 

Hvis vi skal redesigne et fysisk rum, med formålet værende at gøre det til et trygt sted at være, 

skal vi kunne definere hvad tryghed og utryghed egentlig er. Vi skal kunne påpege hvad det er der 

først og fremmest forårsager utryghed, og hvordan man kan skabe det modsatte. For at kunne 

designe en løsning der løser et problem, skal vi først vide hvad det er for et problem vi skal løse – 

hvilke elementer i det udvalgte miljø skal vi sætte fokus på når vi redesigner området, og hvordan 

kan designet skabe den ønskede effekt. For at kunne blive klogere på netop hvordan vi kan gøre 

dette, har vi inddraget en række teoretiske materialer. Disse har det til fælles, at de tager hånd om 

emnet omkring de elementer i det fysiske rum, der kan have indflydelse på oplevelsen af tryghed 

og utryghed.   

Ud over tekster baseret på videnskabelig forskning anvender vi også andre informationskilder, der 

skal være med til at styrke argumentationen i vores designforslag. Et eksempel på dette er data fra 

kvantitative undersøgelser, foretaget af ’Passagerpulsen’, der illustrerer hvilke elementer på 

togstationer der skaber bekymringer og utryghed hos brugerne (Passagerernes oplevelse af 

tryghed, 2019).  
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2.2.A Kriminalpræventive strategier og utryghedens miljømæssige årsager 

Til at definere hvad der forårsager utryghed i det fysiske rum, inddrager vi viden fra forsker Rune 

Holst Schergs tekster. I Schergs bog Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og 

byplanlægning redegøres der for årsager til utryghedens tilstedeværelse i fysiske miljøer, og 

hvordan man kan skabe tryghed i disse. Blandt andre af Schergs værker præsenterer han også 

problemorienterede tilgange, der har til formål at skabe tryghed i et fysisk miljø. I samme 

boldbane som det af Schergs kriminalpræventive forskning, anvender vi principper fra ’The 

International CPTED Association’ (ICA), en bevægelse der over længere tid har udviklet 

kriminalpræventive strategier, der egner sig til dette projekts problemstillinger.  

2.2.B Belysning og dets relation til tryghed 

Når vi vælger at bruge en bestemt type belysning i vores designforslag, skal vi kunne argumentere 

for hvorvidt disse kan have en tryghedsskabende effekt og hvorfor det er tilfældet. Det gør vi på 

baggrund af studier foretaget af socialantropolog Mikkel Bille, der i mange af sine studier giver en 

dybere indsigt i hvordan lys kan få os til at føle på forskellig vis i forskellige kontekster. Vi tager 

særligt udgangspunkt i Mikkel Bille og Tim Flohr Sørensens artikel An Anthropology of 

Luminosity: The Agency of Light, hvori de giver et indblik i lysets indflydelse på rummets 

stemning og hvordan vi agerer i det.  

2.3 Designmetode 

Når vi skal designe vores produkt, er det vigtigt at vi overvejer hvad det er der forårsager utryghed 

i området, og hvilke ’symptomer’ der kommer af det. For at kunne danne os et overblik over disse 

typer overvejelser, anvender vi et ’problemkort’ (også kaldet ’coloured cognitive map’ (CCM)). 

Problemkortet er opbygget i 3 ’dele’; årsagerne for et problem nederst, selve problemet i midten, 

og problemets symptomer øverst. Ved at opstille vores overvejelser på denne måde kan vi danne 

et tydeligt overblik over hvilke af problemets rødder der påføres ændringer, for at forebygge 

hovedproblemet. De specificerede symptomer giver os et indblik i hvad løsningen af problemet 

egentlig kan betyde, ud over at vi selvfølgelig tackler hovedproblemet der er utryghed. 

Symptomernes tilstedeværelse styrker også relevansen for projektet. I problemkortet opstilles der 

også positive alternativer til årsager og symptomer, der yderligere sætter tanker i gang i forhold til 

hvilken effekt og betydning vores designløsning kan have.  
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Ud over anvendelsen af et problemkort, tager vi inspiration fra andre værker hvor man har 

anvendt belysning til at skabe en effekt i et område. Vi bruger disse som eksempler på hvordan 

man kunne implementere forskellige former for belysning i cykel-parkeringsområdet. Vi vurderer 

disse lysdesigns og belysningsstrategiers relevans i forhold til cykelparkeringen på baggrund af 

vores empiriske og teoretiske fund. Vores design er altså ikke et vi selv har tegnet fra bunden af, 

men i stedet en kombination af tryghedsskabende strategier og udvalgte former for belysning, 

som set anvendt i andre rum.   
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3. Fysiske rammer, belysning & tryghed 

I dette afsnit redegør vi for teorier og strategier, der har til formål at forebygge kriminalitet, og 

som giver et indblik i hvordan man kan skabe tryghed i et fysisk miljø. Først gennemgår vi teori vi 

har uddraget fra 2 tekster skrevet af Rune H. Scherg. I disse tekster skriver Scherg om årsager for 

utryghed, hvordan man kan specificere og kategorisere forskellige former for utryghed, og 

hvordan man kan tilgå disse. I det andet afsnit redegør vi for strategier baseret på ’Crime 

Prevention Through Environmental Design’, der tilbyder en række værktøjer til formgivning af et 

trygt fysisk rum. I det tredje afsnit redegør vi for, hvordan belysning kan påvirke tryghedsfølelsen i 

forskellige kontekster og rum, baseret på en artikel skrevet af Mikkel Bille og Tim Flohr Sørensen. 

3.1 Utryghedens årsager og hvordan det kan defineres 

 

Årsager for utryghed 

Rune Holst Scherg arbejder som chefkonsulent i Rigspolitiet, og færdiggjorde i 2016 sin 

Ph.d. ”Utrygheden finder sted”, hvori der sættes ”fokus på udforskningen af utryghedens rumlige 

dimensioner og miljømæssige årsager”. Størstedelen af Schergs forskning omhandler tryghed, 

kriminalitet, urbane miljøer og sammenhængen mellem disse. I hans bog Kriminalpræventiv og 

utryghedsforebyggende miljø og byplanlægning, definerer han hvad utryghed er i forskellige 

sammenhænge. Dette afsnit vil have fokus på årsagerne for utryghed, baseret på Schergs fund i 

denne bog.  

Der findes forskellige teorier til utryghedens årsager. Dette er en kategorisering der er lavet af to 

australske forskere Bruce Doran og Melissa Burgess. Det skelner således mellem tre forskellige 

vinkler på utrygheds årsager. Demografiske forklaringer, sociale forklaringer og miljømæssige 

forklaringer (Scherg, 2013, s. 30).  

De demografiske forklaringer går ud på at forklare hvorfor nogle grupper er mere utrygge end 

andre. Det fokuserer også på hvilke forskellige egenskaber der karakteriserer de 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. Det kan dog blot også være 

hvis de har hørt om nogen der har været udsat for kriminalitet. Man finder ofte en forholdsvis 
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stærk forbindelse mellem at kende nogle, der har været udsat for kriminalitet, og utryghed, mens 

konsekvensen af selv at have været udsat er mindre entydig (Scherg, 2013, s. 31)  

En anden hypotese går på, at en anden relateret årsag for utryghed 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). 

De sociale teorier fokuserer på hvorledes det sociale miljø kan forårsage utryghed. Tesen 

‘risikosamfund’ går ud på, at folk føler sig utrygge fordi deres utryghed på andre områder i deres 

liv smitter over på kriminalitet. Det kan være utryghed indenfor samfundsændringer eller andet. 

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. (Scherg, 

2013, s. 31). Social integrations tesen siger, at utryghed er en konsekvens af 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.  

Miljømæssige forklaringer har fokus på, hvorledes tegn og symboler i det eksterne miljø samt 

miljøets indretning kan udløse utryghed. (Scherg, 2013, s. 32). 

Tesen ’tegn på uorden’ går ud op, at der er en sammenhæng mellem tegn på uorden og at folk 

føler sig utrygge. Den er knyttet til ‘Broken Windows’ teorien, som forklarer forekomsten af 

kriminalitet i forhold til forekomsten af uorden. Sammenhængen mellem social og fysisk uorden 

og tryghed hviler på antagelsen om, at folk anser uorden i miljøet som værende fravær af social 

kontrol i området. (Scherg, 2013, s. 32). Hvis der er synlige tegn på social og fysisk uorden, så kan 

det være utryghedsskabende, da det er med til at øge oplevelsen af udsathedsrisiko. De sociale 

tegn på uorden er f.eks. asocial opførsel og påvirkede personer, og de fysiske tegn er graffiti, 

henkastet affald, kanyler osv. (Scherg, 2013, s. 32). 
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Utryghed som et 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 forhold til to dimensioner. Ud fra disse dimensioner tages der udgangspunkt i 

hvor specifik eller uspecifik utrygheden er, og hvor konkret eller ukonkret den er. Det kan være 

med til at gøre det nemmere at skelne mellem forskellige former for utryghed, så man afgrænser 

og identificerer de relevante utryghedsproblematikker.  

I artiklen beskriver han, hvordan begrebet ‘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. Rune Scherg tager udgangspunkt i at føle sig sikker og uden for fare – er man tryg, hvis 

man ikke er utryg? (Scherg, 2018, s. 1). Der er forskel på at føle sig tryg og være tryg. At føle sig 

tryg bliver kaldt for subjektiv tryghed og at være tryg kaldes for objektiv tryghed. (Scherg, 2018, s. 

2) 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. (Scherg, 

2018, s.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, 

2018, s. 3). 

Scherg beskriver to former for utryghed, konkret og ukonkrete utryghed. Den konkrete utryghed 

er en øjebliksfølelse, og er en reaktion på noget der sker her-og-nu, som hvis man er bange for at 

blive overfaldet, når man går gennem en mørk tunnel om aftenen. Ukonkret utryghed kan være 

bagudrettet mod forhenværende oplevelser eller fremadrettet mod en forventning til noget der 



Eksamensgruppenr.: V2124788807 
 
 

19 
 

måske kan ske i fremtiden. (Scherg, 2018, s. 4) I forhold til vores projekt, så vil vi kigge på det 

subjektive aspekt af tryghed, og gennem vores design vil vi kunne forebygge den konkrette og 

specifikke utryghed, som området kan give anledning til.   

3.2 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 

(Jeffery, 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” (A Brief History of the ICA, s.d.). 

På ICA’s hjemmeside beskrives CPTED som værende “a multi-disciplinary approach for reducing 

crime and fear of crime.”. CPTEDs overordnede strategi bygger på følgende:  

“Aim to reduce victimization, deter offenders that precede criminal acts, and build a sense of 

community among inhabitants so they can gain territorial control of areas to reduce crime 

opportunities” (Primer in CPTED, s.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.  

I kriminolog Timothy D. Crowes bog Crime Prevention Through Environmental Design, 3rd 

edition, præsenteres der en samling af erfaringer, koncepter og eksempler på hvordan man kan 

designe miljøer, med hensyn til tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Crowe redegør for og 

diskuterer hvordan man kan implementere strategierne der kendetegner CPTED, når man designer 

et rum. Crowe skriver, ”question everything” og ”ask the right questions” (Crowe & Fennelly, 2013, 

s. 4-5), når man designer et rum, og at man kan hjælpes på vej med dette gennem CPTEDs 

principper for bydesign. I teksten demonstreres et typisk problem der opstår, når man ikke 

anvender en strategi lignende med det af CPTED i formgivningen af et rum:  

”illumination consultants are always looking up. Floor-covering consultants are always looking 

down. Wallpaper consultants are always looking at the walls. But no one usually looks at the whole 



Eksamensgruppenr.: V2124788807 
 
 

20 
 

interior as the sum of its parts. Each profession is trained to focus attention on its unique 

objectives.” (Crowe & Fennelly, 2013, s.5).  

Ved formgivningen af et rum vil forskellige eksperter altså sidde fast i en slags ’tunnel-vision’. Det 

resulterer i, at rummet ikke bliver designet som en helhed, hvilket resulterer i et manglende 

samspil mellem rummets elementer og dermed en konflikt mellem disse. Eksemplet demonstrerer 

fordelen i at inddrage en metodisk tilgang som den af CPTED, når man skal designe et rum med 

trygge rammer.  

CPTED’s metodiske tilgang opdeles i ‘first generation’ og ‘second generation’. I hver ‘generation’ 

tages der udgangspunkt i fire ’hovedprincipper’; fire der er unikke for ’first generation’ og fire der 

er unikke for ’second generation’ (se figur 2 & 3). Følgende forklaringer af de to generationers 

principper tager udgangspunkt i beskrivelsen på ICA’s hjemmeside (Primer in CPTED, s.d.) 

 

Fortsættes på næste side. 
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Figur 2 – First Generation CPTED (International CPTED 

Association, Primer in CPTED - What is CPTED?) 

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

Through Urban Design fra 1972. Det første princip, ‘Territoriality / Territorial Control’, tager 

udgangspunkt i antagelsen om, at der et hvis ejerskab for et ‘semi-offentligt’ 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, ‘natural surveillance’, udnytter man den bogstaveligt talt 

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. I 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, til dels 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 réel grund til at opholde sig i 

området (Primer in CPTED, s.d.). 
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Figur 3 – Second Generation CPTED (International CPTED 

Association, Primer in CPTED - What is CPTED?) 

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 

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 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 sports-

relaterede steder, der skal tage pladsen fra faciliteter der giver mulighed for at begå kriminalitet 

eller andre utryghedsskabende aktiviteter (Primer in CPTED, s.d.). 
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Disse 8 principper der tilsammen danner CPTED’s første og anden generations strategier, er vigtige 

elementer at tage til overvejelse når man designer et område. Det er ting som på indirekte vis er 

med til at skabe et trygt offentligt rum. Placering af en neutral forretning, tilstedeværelsen af 

naturlig eller ’menneskelig’ overvågning, og vedligeholdelse, er alle ting der ikke direkte er til for at 

forebygge kriminalitet og eller utrygheden ved frygten for det. Den ’naturlige overvågning’ er 

naturlig, da det er en form for overvågning der ikke er påsat, ligesom et overvågningskamera. 

Overvågningskameraet indikerer, at der er brug for overvågning – det danner et indtryk af at der 

potentielt kunne ske noget ubehageligt i stedet, eller at det tidligere har været tilfældet. Når der 

er mennesker til stede, kan man i stedet få en forventning af, at disse vil reagere på eller 

afskrække potentielle kriminelles motivation til at begå kriminalitet. På samme ’naturlige’ måde 

giver god vedligeholdelse af et område et indtryk af, at det er et sted der ikke er forglemt. Det 

hentyder til at stedet værdsættes og dermed bliver benyttet ofte. Det samme gælder, når der i 

området er en ’safe activity’ eller en forretning. Denne vil tiltrække mennesker og skabe liv i 

området, der understøtter tilstedeværelsen af naturlig overvågning. Det vil også fungere som 

incitament for vedligeholdelse af området, da der nu vil være værdi i at opretholde stedets image.  

Principper som ’Access control’ og ’connectivity’ er vigtige at tage højde for, hvis de forannævnte 

overhovedet skal kunne finde sted til at begynde med. Det er vigtigt, at området er let 

tilgængeligt. Et område kan have et design der i sig selv gør det til et sted, der er bygget med 

tryghedsskabende brikker. Men hvis stedet ikke er let tilgængeligt, vil det ikke blive anvendt. 

Stedets tilgængelig, til og fra stedet, og dets samspil med omkringliggende områder 

(’connectivity’) er som en ledning til en lampe – uden forbindelsen, vil stedet ikke fungere som 

tiltænkt.   
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3.3 Lysets effekt på det sociale rum 

Lysets optræden i et rum spiller en vigtig rolle for den oplevelse og stemning rummet afgiver. Det 

er lyset, der gør det muligt at se det terræn man befinder sig i. Ordets oprindelse kan bl.a. ses i det 

oldengelske ord ’leoht’ som betyder ’to shine’ og ’to see’ og beskrives på følgende 

måde: ”Brightness, radiant energy, that which makes things visible” (Definition and etymology of 

light, s.d.). Man har altså længe haft en indforstået sammenhæng mellem lys og dets evne til at 

styrke vores synssans. Foruden lyset ville vi ikke kunne bruge vores synssans til at vurdere 

tilstedeværelsen for fare i et mørkt rum. Når man ikke kan regne med sin synssans til at vurdere 

sin sikkerhed, lægger det op til at man vælger et alternativ hvor man kan.  

Lys kan forekomme på forskellig vis; naturlig belysning og mange forskellige menneskeskabte 

alterationer af dette (lamper). Det påvirker os på forskellige måder, til dels afhængig af vores 

kulturelle forforståelse af dets betydning. Det skriver socialantropolog Mikkel Bille og Tim Flohr 

Sørensen i artiklen An Anthropology of Luminosity: The Agency of Light. Lys kan skabe 

sammenhold og relationer, da det kan få folk til at agere på bestemte måder. Det kan få folk til at 

opholde sig bestemte steder, eller modsat, afskærme folk fra bestemte steder (Bille & Flohr 

Sørensen, 2007, s. 266). Lyset handler ikke blot om dets rolle i vores evne til at se, men også dets 

rolle i at skabe sociale fællesskaber og stemningen i et rum.  

I artiklen forsøger Bille og Sørensen at sætte ord på og definere lysets sociale effekt ved at 

introducere ”an anthropology of luminosity; an examination of how light is used socially to 

illuminate places, people and things” (Bille & Flohr Sørensen, 2007, s. 265). I teksten refereres der 

til antropolog Tim Ingold, der siger: ”light is the experience of inhabiting the world of the visible, 

and that its qualities – of brilliance and shade, tint and colour, and saturation – are variations, 

upon this experience”. Bille og Sørensen uddyber Ingolds udsagn: “People move around and 

thereby perceive different aspects of light revealing different experiences of the world” (Bille & 

Flohr Sørensen, 2007, s. 264). Der argumenteres for lysets subjektive effekt, der varierer i 

forbindelse med dets forskellige forhold og former. I mange tilfælde vil det være svært at påpege 

præcis hvilken effekt en form for belysning kan have på et individ. Det kan gøre det vanskeligt at 

designe belysning, hvis effekt er målrettet en større målgruppe med mange forskellige typer 

mennesker. På samme tid skriver Bille og Sørensen også at der findes bestemte former for lys der 
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har en ’objektiv’ effekt på vores fysiologi. For eksempel når man anvender lamper der 

giver ’naturligt lys’ til rummet, der skal til for at forebygge og bekæmpe ’Seasonal Affective 

Disorders’, såsom vinterdepression (Bille & Flohr Sørensen, 2007, s. 264).  

I teksten skriver Bille og Sørensen om underområder inde for lys, såsom ’shadows’ (skygger) 

og ’colour’ (farve). Om skygger skriver de:” Shadows are part of reality for the person 

experiencing the world. The shadow will always be an extension of the physicality of the 

relationship between the thing it ‘belongs’ to and the light sources. You cannot touch, smell, hear, 

or taste a shadow” (Bille & Flohr Sørensen, 2007, s. 267). De uddyber med, at skygger primært er 

et visuelt element i rummet, men at de også kan opleves gennem sanser, i form af 

temperaturforskellen mellem skygge og åbent sollys. Lys kan udvinde en unik effekt gennem de 

skygger der kommer af rummets objekter, især ved brug af stearinlys og olielamper, hvis lys er 

levende og naturligt af udseende (Bille & Flohr Sørensen, 2007, s. 268). Skyggerne fremhæver 

objekternes form, og tilføjer altså til værdien og tilstedeværelsen for disse. De levende lyskilder 

som nævnt giver objektet liv, ligesom vi gennem bevægelser giver liv til vores skygger. Det er et 

samspil mellem lyset og mørket; ”were it not for shadows, there would be no beauty” (Bille & Flohr 

Sørensen, 2007, s. 269) – uden det ene element er synligheden af det andet mindre. Når det 

kommer til farver, skriver de at forskellige farver kan ændre måden man relaterer til rummet på. 

Et hvidt malet rum vil for eksempel udtrykke en form for neutralitet. Den hvide ’farve’ manipulerer 

måden man oplever rummet, i det af det virker større, mere åbent og lysere, mens andre farver vil 

give et mere konkret udtryk (Bille & Flohr Sørensen, 2007, s. 270). Lys er altså noget der 

fremhæver de ting der bliver illumineret, ved at styrke objektets form og overflade, ved at kaste 

dens skygger og mætte dens farver.  

For at forstå hvad et rum gør ved mennesker, er det vigtigt at forstå sammenhængen mellem lys, 

materialer og overflader, da samspillet mellem disse ændrer måden lyset fremstår. Lys er i bund 

og grund gennemsigtigt, men bliver synligt, når det kommer i kontakt med noget fysisk. Noget så 

småt som partikler kan være med til at gøre lyset synligbart, som en solstråle der træder ind i et 

skyggelagt rum. På grund af denne egenskab er det vigtigt at tage højde for hvad lyset kommer i 

kontakt med, når man designer det. Det vil ændre måden man opfatter rummet og dets objekter, 

og er derfor afgørende for hvilken stemning lyset vil give rummet (Bille & Flohr Sørensen, 2007, s. 
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271). I teksten referer Bille og Sørensen til metrostationen på Kongens Nytorv i København, som 

eksempel på et design der udvinder dagens naturlige lys’ potentiale. Her gør man nytte af dagslys i 

den ellers underjordiske station, ved at have placeret glaspyramider på gadeoverfladen, som 

solens lys trænger i gennem. Glaspyramiderne består til dels af ’acrylprismer’, der resulterer i et 

lys af solstråler der projekter farver på gulve og vægge (Bille & Flohr Sørensen, 2007, s. 279). 

Stationens åbne indre gør det muligt for lyset at finde sted i store mængder, og dets udseende og 

placering forvandler det til middel for orientering der viser vej til overfladen. Om aftenen vil det 

kunstige lys inde i stationen, der erstatter solstrålerne, lyse glaspyramiderne op. Det giver en 

dobbelt-effekt, i det at glaspyramiderne der før solnedgang er en kilde til lys, efter solnedgang 

bliver til flotte ’skulpturer’ på overfladen. Glaspyramidernes projekterede lys illuminerer store 

mængder af stationen. Det at lyset er naturligt, understøtter en følelse af tryghed (Bille & Flohr 

Sørensen, 2007, s. 279). Det gør det, da det ligesom beskrevet i principper fra CPTED-strategier, 

nærmest fungerer som en slags naturlig overvågning. Det giver ikke opfattelsen af, at det er et 

menneskeligt tiltag med store spotlys der skal til for at bringe forbrydere frem i lyset. I stedet 

virker det som et naturligt fænomen hvis egenskaber er bekvemmeligt uden videre tanker eller 

frygt. I samspil med stationens store brede trapper og substantielle belysning, får brugeren nem 

mulighed for at orientere sig eller lade sig guides af stedets design, og kan dermed føle sig tryg i 

stedet.  
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4. Undersøgelse & analyse af områderne der danner 

cykelparkeringen 

I dette afsnit redegør vi for hvordan vi har opbygget, forberedt og foretaget vores empiriske 

undersøgelse. Først kommer vi ind over vores observationer af området. Her redegør vi for 

hvordan vi har udført observationerne, hvad formålet var bag det, og selvfølgelig hvad det er vi 

har observeret. Hertil definerer vi området og dets underområder fra en ’objektiv’ vinkel. 

Efterfølgende analyserer vi cykelparkeringens fysiske rammer ved anvendelsen af by-

karaktermetoden fra Dansk Byplanslaboratorium, der vejleder os i at definere ’stedets karakter’ på 

baggrund af vores observationer. Dernæst runder vi vores interviewundersøgelse, på samme 

facon som vores afsnit om vores observationer. Herunder præsenterer vi svar fra interviews og 

hvordan vi kan tolke disse. Til sidst vil vi kort konkludere undersøgelsen, ved at sammenligne vores 

egne observationer med svarene fra vores interviews.  

4.1.A Observation af cykel-parkeringsområdet 

I vores feltarbejde observerede vi området der danner Høje Taastrup stations cykelparkering i 

forskellige tidsrum. Det gjorde vi for at få et indblik i, hvordan det bliver benyttet af brugerne i 

løbet af dagen. Vi observerede området om morgenen i tidsrummet 08.00-09.00, derefter 

observerede vi om eftermiddagen i tidsrummet: 16.00-17.00. Senere observerede vi om aftenen i 

tidsrummet 21.00-22.00. Vi valgte at observere i forskellige tidsrum, specielt i forhold til hvordan 

belysningen så ud. Vi valgte også disse tidspunkter, da der er mange der pendler frem og tilbage 

mellem skole, arbejde og hjem. Altså er det i disse tidspunkter, at der er flest der vil være i 

rummet. De forskellige tidspunkter gav os mulighed for at observere stedet, illumineret af dagslys 

før solnedgang og af lamper efter solnedgang 

På Høje Taastrup station er der to separate områder hvori der er mulighed cykelparkering. På 

sydsiden ligger cykelparkeringen på niveau med resten af stationsbygningen. Her er der også 

mulighed for aflåst cykelparkering. Ved sydsiden af stationen ligger der en masse bygninger der 

primært bruges til kontorer og forretninger. Cykelstien der går mod nordsidens cykelparkering, 

ligger op langs en masse boliger (se billede 4, s. 29). Her er der altså en masse mennesker der 

kunne gøre brug  
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Billede 3 – Høje Taastrup station Nord (højre) og syd 

(venstre) cykelparkering, Google Earth 

 

Billede 4 – Boliger langs cykelsti mod nordsidens 

cykelparkering (nederst, venstre hjørne), Google Earth 

 

 

 

 

 

•  
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Billede 5 – Cykelstativer i plastik ved 

overfladeniveauet. (kilde: Egne billeder 4. december) 

 

Billede 6 – Ukrudt blandt overfladeniveauets fliser. (egne 

billeder 4. december) 

 

Billede 6 – Ukrudt blandt overfladeniveauets fliser. (Kilde: Egne 

billeder 4. december) 
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Billede 7 – Stationsbygningen 

set fra overfladeniveauet. 

(Kilde: Egne billeder) 

december) 

 

Billede 8 – Belysning ved 

stationsbygningens glasparti. 

(Kilde: Egne billeder) 
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Billede 9 – ’overfladeniveauet’ med trappe der leder ned til ’cykelkælderen’. 

(Kilde: Egne billeder) 

 

Cykel-parkeringsområdet kan deles op i 3 underområder; ’overfladeniveauet’, ’cykelkælderen’ 

og ’tunnelen’. Ved overfladeniveauet er der ’cykelstativer’ i plastik, men disse er ødelagte og 

upraktiske af udseende (muligvis pga. deres tilstand). Der står en del cykler parkeret, men de er 

stillet langs gelændere og hegn, frem for faciliteterne der er beregnet til dem. Gelændernes form 

gør dog, at det er muligt at fastlåse sin cykel, hvis man har en låsekæde. Stedets grund er dækket 

af fliser, hvor der flere steder vokser ukrudt og mos. Når man står i området, kan man se 

stationsbygningen der ligger med et mellemrum af togskinner, separeret fra cykelparkeringen. Det 

ydre af stationsbygningen kan også tilgås direkte fra dette område. 

Trappen der leder ned til ’cykelkælderen’, har lange trin. Dette er tilsyneladende et designvalg, der 

skal til for at gøre det nemmere at få sin cykel ned af den. Dens form gør den dog upraktisk at gå 

på, og effekten der er til for cyklisten, kompenserer for dette i lav grad. Det er muligvis også 

årsagen til, at der ikke ret langt fra er en spindeltrappe, hvor det ikke er muligt at få en cykel ned 

af. Desuden kan man se, at trappen næsten er blokeret af cykler der bruger dens gelænder som 

cykelstativ. Dette kan være en indikation af at trappen ikke bliver brugt, og at der ikke er særlig 

mange der bevæger sig ned eller op fra cykelkælderen. På mange af de vertikale overflader er der 

graffiti, og fliserne er generelt beskidte af udseende. På overfladeniveauet er der også en 

cykelpumpe, som ikke virker (se billede 7, S.31). 

  



Eksamensgruppenr.: V2124788807 
 
 

32 
 

Billede 10 og 11 – ’cykelkælderen’ som den ser ud nu (efter 

solnedgang.) (Kilde: Egne billeder 4. december) 

 

Billede 10 og 11 – ’cykelkælderen’ som den ser ud nu (efter 

solnedgang.) (egne billeder 4. december) 

 

Billede 10 og 11 – ’cykelkælderen’ som den ser ud nu (efter 

solnedgang.) (Kilde: Egne billeder) 

 

På et skilt der henviser til ’ cykelkælderen’, ned af en trappe, står der ”aflåst cykelparkering” (se 

billede 9, S.32). Cykelkælderen består af en cykelsti der går videre hen gennem ’tunnelen’, og et 

rum der ligger inde bag ved trappen. Her er der dog ingen tegn på nogen form for aflåst 

cykelparkering. I stedet er der en tom udhuling under overfladeniveauet, hvor det ligner at det 

engang har tilbudt cykelparkeringsfaciliteter som henvist til. Der er mørkt og beskidt, med ingen 

tegn på liv. Lamperne der sidder i loftet, tænder ikke om aftenen (se billede 10, S.33). På den 

øverste halvdel af billede x ser det ud som om, at der er en vis mængde lys, men det er et resultat 

af kameraet.  

 

 

 

 

  



Eksamensgruppenr.: V2124788807 
 
 

33 
 

Billede 12 – ’cykelparkeringen’ som den så ud i 2012, Google Streetview 
 

 

Efter en kort undersøgelse på Google Streetview, kunne vi se hvorfor skiltet på overfladeniveauet 

henviser til aflåst cykelparkering (se billede 9, S.32). Billedet er fra 2012, og her kan man se at der 

rent faktisk har været mulighed for aflåst cykelparkering, og at det blev anvendt. Ud fra vores 

observationer har vi ikke kunnet indikere hvorfor man har valgt ar foretage denne ændring. Dog 

indikerer skiltet på overfladeniveauet, der henviser til de ’aflåste’ faciliteter, at det muligvis er et 

projekt der aldrig blev færdigt.  
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Billede 13 – ’tunnelen’ som den ser ud nu (før solnedgang.) (Kilde: Egne 

billeder) 

 

 

     

 

Ved tunnelen er der lavt til loftet og forholdsvis mørkt om dagen. I den ene ende af tunnelen er 

der et stort rundt hul op til overfladen. Hullet giver stedet noget naturlig belysning i dagtimerne, 

men lyset rammer mest togskinnerne. Efter solnedgang belyses tunnelen via nogle aflange lamper 

der sidder på væggen. Lyset fra disse er skarpt. Dette resulterer i, at selve tunnelen er lyst op, så 

man klart kan se dens indre om aftenen. Men det resulterer også i, at der dannes en stor kontrast 

med området uden for tunnelen, hvor belysningen ikke er nær så kraftig. Altså skal man træde ud i 

et forholdsvist mørkt område, ligegyldigt hvilken side af tunnelen man kommer ud af. For enden af 

tunnelen, set fra cykelkælderen, er der en trappe der leder direkte ud til de individuelle perroner. 

Der står ingen cykler langs hegnet i tunnelen, på trods af, at der er rigeligt med plads. Kun ved det 

sidste stykke mod trappen der leder mod perronerne, er der cykelstativer med plads til omkring 

10-15 cykler. 
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Billede 14 – ’tunnelen’ efter solnedgang. (Kilde: Egne billeder) 
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4.1.B Cykelparkeringens ’karakter’ 

For at kunne analysere området mere dybdegående, har vi valgt at bruge by-karaktermetoden fra 

Dansk Byplanslaboratorium. Med den kan vi analysere de fysiske rammer på Høje Taastrup station 

på baggrund af vores observationer. By-karaktermetoden har fem punkter, der til sammen danner 

et billede af stedets ’karakter’ (Stedets karakter, 2015). Dette er med til at give et overblik over 

cykel-parkeringsområdets fysiske rammer og potentielle mangler, hvilket kan give os en bedre 

forståelse af hvad vores design bør indebære. 

1) Stedets anvendelse  

I det første punkt ’stedets anvendelse’, stilles der spørgsmål til relationen mellem stedets 

anvendelse og opbygning; hvem er det der skal anvende stedet, passer stedets form til dem der 

skal bruge det, hvilke aktiviteter indbyder formen til, er brugernes oplevelse af stedet på lige fod i 

forhold til køn og alder, og er der tegn på hærværk eller vedligeholdelse. Dette punkt har altså til 

formål at klargøre stedets funktion og hvorvidt funktionen kan anvendes af brugeren.   

Der er ikke mange mennesker der anvender sig af cykelparkeringen i løbet af dagen, og 

i ’cykelkælderen’ ser man sjældent mennesker uanset tidspunktet på dagen. Om aftenen er der 

nærmest øde. Dette kan skyldes at meget af det omkringliggende område er en arbejdsby, så efter 

klokken 17 bliver det meste af området tømt for mennesker, og så er der ikke mange beboere der 

bevæger sig ud om aftenen (Helhedsplan for Høje Taastrup C, 2016). Det kan være med til at øge 

utrygheden, da der udgør cykelparkeringen, er der flere steder, hvor der er manglende 

vedligeholdelse. Ved overfladeniveauet er der fyldt med ukrudt og ødelagte cykelstandere. Ved 

cykelkælderen ligger der skrald rundt omkring, og der er en del graffiti, hvilket også gælder for 

tunnelen. Stedets anvendelse er altså noget man hovedsageligt ser på ’overfladeniveauet’. Det 

skyldes sandsynligvis dets direkte forbindelse og udsigt til den pæne stationsbygning, mens 

cykelkælderen og tunnelens placering og tilstand resulterer i en mindre anvendelse. 

2) Stedets skalaforhold og struktur 

I det andet punkt vurderes stedets skalaforhold og struktur; hvordan er stedet afgrænset, hvor 

tydelige er stedets grænser, hvilke elementer er dominerende for stedet (herunder materialer), 
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stedets proportioner, behandling af terræn, udsmykning og ’karakteristiske flader’. Her sættes 

altså fokus på stedets fysiske elementer og hvordan disse optræder.  

De 3 underområder har det til fælles at beton er et meget dominerende element. I cykelkælderen 

på stationen er det svært at undgå at se beton. Store grå betonvægge og søjler er det nær eneste 

der er til at finde. Stedet der omfatter cykelkælderen og tunnelen føles temmelig lukket og alt 

andet end indbydende. Man kan vælge at cykle videre mod tunnelen, eller bevæge sig mod 

cykelkælderen der ligner en mørk hule, for at komme mod perronerne eller op til 

stationsbygningen. Overfladeniveauets udseende skildrer sig ud i forhold til stationsbygningen og 

virker som et ekstra område der mere eller mindre hører til stationen.  

På den måde kan disse to underområder virke som en forhindring frem for en genvej, selvom 

tunnelen er en hurtigere vej til perronerne hvis kommer cyklende mod cykelkælderen. Ved 

tunnelen er der et hegn der afgrænser området fra togskinnerne, der ligger ca. 3-4 meter under. 

For at komme ned til perronerne via cykelkælderen/tunnel området, skal man hele vejen gennem 

tunnelen og ud i et nyt område. Der er ingen skilte eller lignende der orienter om dette. Derfor kan 

det være uklart hvorvidt det er en fordel at cykle ned gennem tunnelen, eller i stedet slæbe sin 

cykel op ad trappen til overfladeniveauet. Det er det på trods af, at man kan kigge direkte over til 

perronerne fra både cykelkælderen og tunnelen. Stedets proportioner er først noget man lægger 

mærke til når man nærmer sig tunnelen, da der er meget lavt til loftet. Dette betyder at tunnelens 

rum føles endnu mere lukket, end det som tunnel er i forvejen.  

3) Stedets tidsmæssighed 

I det tredje punkt sættes der fokus på hvordan lokal kultur, historie og tid har præget stedet; er 

der spor af tidligere former for anvendelse af stedet, der er forskellige fra i dag? Er stedets 

udseende/arkitektur konsekvent med det af andre lokale designs? Tilstedeværelse for kulturarv og 

planlagte forandringer i forbindelse med lokal- og kommuneplaner?  

Stedets udseende er, som indikeret i det forrige punkt, meget neutralt. Det er et af de steder der 

ikke er blevet påført ændringer, i forbindelse med stationens renovering. Det gælder især 

cykelkælderen og tunnelen, der gennem deres udseende virker som om, at de er blevet vurderet 

som irrelevante i forhold til stationens udseende. Dog ligger overfladeniveauet i forbindelse med 
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en indgang til stationsbygningen, men alligevel er det tydeligt at man har undladt at inkludere 

dette område i nogen former for vedligeholdelse og renovering. I helhedsplanen for området Høje 

Taastrup C, ønsker man at øge livskvaliteten for menneskerne i området (Helhedsplan for Høje 

Taastrup C, 2016). Her beskrives det generelle mål som ” at skabe en sammenhængende by, en 

mangfoldig by og en aktiv og tryg by.”, byen beskrives som værende ’funktionsopdelt’, og at man 

ønsker at skabe ovenstående attributter ved at bryde afgrænsninger og forvandle området til en 

blandet by (Helhedsplan for Høje Taastrup C, 2016, s. 6). Der nævnes, at det blandede område skal 

være trygt for fodgængere og cyklister at færdes i, i forbindelse med nye boligområder der skal 

bygges (Helhedsplan for Høje Taastrup C, 2016, s. 5). Altså kunne man forestille sig, at 

cykelparkeringen der ligger lige op til den renoverede station, også er noget man ville ændre, 

grundet dets nuværende tilstand som beskrevet i de forrige punkter.  

4) Stedets ”Møblering”  

I det fjerde punkt sættes der fokus på de elementer der definerer stedet i forhold til hvordan det 

kan anvendes og hvad det udtrykker; er der farver eller bestemte materialer der definerer stedet, 

er der WC, siddepladser, salg af varer, eller menneskeskabte afgrænsninger som bommer eller 

barrierer? 

Den ’møblering’ man kan finde blandt underområderne, er de cykelstativer der godt nok finder 

sted, men som ikke bliver anvendt. Der er ingen dedikerede siddepladser i sigte, og der er ikke 

faciliteter som WC eller andet at få øje på. Disse kan godt nok findes i selve stationsbygningen, 

men i cykelparkeringen der leder derhen, er der ikke nogen form orientering der henviser til disse. 

Pga. cykelkælderens dårlige belysningen, kan man endda komme til helt at misse at der ren faktisk 

er en grund til at benytte den trappe der leder til overfladeniveauet (hvis man kommer cyklende 

ad cykelstien). Specielt pga. fraværet for parkerede cykler og cyklister, kan det være svært 

overhovedet at opfatte, at cykelkælderen er beregnet til cykelparkering.  
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Billede 15 – Cykelkælderens cykelstativer, forhenværende aflåst område. (Kilde: Egne 

billeder) 

 

 

 

 

5) Stedets Sanselighed 

I det femte og sidste punkt tages der højde for de elementer ved stedet der kan sanses; hvilke lyde 

kan man høre, hvad kan man lugte, hvordan er grunden at gå på, og hvad kan man se i form af 

belysning, skygger og farver. Når man kigger på stedets sanselighed, så er der ikke særlig meget 

sammenspil omkring lyset ved cykelparkeringen og det omkringliggende område. Der er mange 

mørke ’huller’ omkring, steder der er markant mørkere end andre. 
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Billede 16 og 17 – Cykelkælderens belysning & skilte ved 

overfladeniveauet. (Kilde: Egne billeder) 

 

Belysningen omkring cykelparkeringen og tunnellen tænder senere end resten af stationen, hvilket 

er et stykke tid efter det er blevet mørkt. Der er mange ældre lamper der bliver anvendt, hvilket 

giver endnu en indikation af, at området ikke er blevet prioriteret i forhold til restitueringen af 

stationen. 

 

  

Der er stor kontrast mellem de lysende skilte fra restauranten og lyset fra cykelparkeringen. I 

forhold til lyset ved cykelparkeringen, så blænder skiltene og er med til at give dårligere 

synsforhold, eftersom lysstyrken er kraftigere fra skiltene. Lamperne ved cykelparkering har et gult 

diffust, varmt lys. Nogle steder kan den nuværende belysning ikke oplyse de mørke huller 

tilstrækkeligt, f.eks. i den nedre del af cykelparkeringen, hvor der kun er én lampe, som stadig 

virker, til at oplyse hele rummet.  
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4.2.A Interviews ved Høje Taastrup station 

Inden vi foretog vores interviews, håbede vi at blive mødt af en bekræftelse af vores hypotese 

omkring følelsen af utryghed ved cykleparkeringsområdet, som vi selv har observeret. Måden vi 

ønskede at gribe vores interviews an på, var gennem åbne spørgsmål, så vi ikke ville ende med at 

påvirke brugernes svar.  

For at forberede sig bedst muligt til et interview, så indebærer det, at dem der interviewer er sikre 

på, hvilke spørgsmål der skal stilles, og hvordan de skal stilles uden at blive for ledende. Et 

forskningsinterview foregår gennem en ”interpersonel situation”, og det er ofte uden det på 

forhånd vides, hvad der er essentielt i interviewet. Det essentielle afhænger af den man 

interviewer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 143). Bliver spørgsmålene for ledende, så risikerer man 

at lægge ord i munden på den man interviewer. Det kan være med til at påvirke svarene, så de 

ikke længere kan anses som værende helt valide, eftersom det ikke længere er et udtryk for hvad 

den adspurgtes holdning er (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 271). Det er også interviewerens ansvar 

at skabe en afslappet stemning, eftersom det hjælper deltageren til at være mere komfortabel og 

åben (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 148).  

Før vi interviewede folk, så præsenterede vi os selv, og fortalte kort om vores projekt uden at 

fortælle dem, hvad vores specifikke formål var. På den måde påvirkede vi deltagerens subjektive 

holdning så lidt som overhovedet muligt. Vi havde også i baghovedet at folk højst sandsynligt 

havde travlt, så vi startede også med at fortælle at vores interview var kort, og at vi ikke havde så 

mange spørgsmål. På den måde ville vi også undgå, at folk kom med nogle forhastede svar. Mens 

vi interviewede, reflekterede vi også over, hvilke svar den interviewede kom med, hvortil vi kunne 

komme med opklarende spørgsmål.  

Da vi var ude og observere var der for det meste ikke nogen cykler parkeret, og hvis der var, så var 

der ikke parkeret mere end et par cykler. Folk der benytter sig af cykelparkeringen, vælger at 

parkere deres cykler ved overfladeniveauet. Derfor valgte vi at interviewe folk ved 

overfladeniveauet, da vi tænkte der ville komme flere mennesker vi kunne interviewe. Vi fik i alt 

interviewet 21 forskellige brugere, hvoraf de fleste var forbipasserende.   

Vores spørgsmål lød som følgende: 
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Spørgsmål 1:  

“Hvor ofte benytter du dig af Høje Taastrup Station?” 

Vi vil gerne fra starten af interviewet finde ud af, hvor meget kendskab til stationen dem vi 

interviewer har eller om de er førstegangsbrugere.  

Spørgsmål 2:  

“Har du følt dig utryg, når du har befundet dig omkring cykelparkeringen?” 

Med dette spørgsmål ønsker vi få bekræftet vores hypotese omkring hvorvidt folk føler sig 

utrygge. Vi forsøger ikke at stille et ledende spørgsmål da vi ønsker at få folks ærlige holdning. 

Dette spørgsmål er også afgørende for hvordan resten af interviewet skal forløbe, alt efter hvad 

folk svarer har vi to forskellige opfølgende spørgsmål.  

Spørgsmål 3:  

Hvis ja: “Hvad er det der gjorde du følte dig utryg?   

Hvis nej: “Kan du forstå, hvis andre føler sig utrygge?’’ 

Vores tredje spørgsmål var et opfølgende spørgsmål til spørgsmål 2, eftersom spørgsmål 2 er et 

lukket spørgsmål. Hvis de svarede ‘’ja’’, så fik vi bekræftet vores hypotese om, at 

cykelparkeringsområdet godt kunne føles utrygt, og få et indblik i, hvilke faktorer der får dem til at 

føle sig utrygge. Hvis de sagde ‘’Nej’’ spurgte vi dem om de kunne se hvorfor andre kunne føle sig 

utrygge, hvilket kunne virke som et ledende spørgsmål.  

Spørgsmål 4:  

“Hvad synes du, der kunne forbedres ved cykelparkerings området?”  

Vi sluttede vores interview med at spørge dem hvad de synes der kunne forbedres ved 

cykelparkeringsområdet, det gjorde vi da det kunne være interessant at høre, hvilke ting vi måske 

ikke selv havde tænkt på. Vi var også nysgerrige omkring om brugerne havde overvejet nogle af de 

samme ting som vi selv havde overvejet og observeret eksempelvis, at der var for mørkt i den 

nedre del af cykelparkeringen og det godt kunne få det til, at forekomme utrygt.  
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Figur 4 – Figur over brugerens svar omkring anvendelse af stationen (Kilde: Egne billeder) 

4.2.B Brugernes oplevelse af området 

På baggrund af de interviews vi har lavet og de svar vi har fået, kan vi nu analysere hvordan 

brugerne af cykelparkeringen på Høje Taastrup station oplever området. Målet med at indsamle 

denne form for data og efterfølgende analysere den, er at kunne inddrage brugeren i 

designprocessen. Meningen med analysen er altså at danne et billede af hvilke behov der kan 

finde sted hos brugerne af cykelparkeringen. Dette vil selvfølgelig være på baggrund af data der 

ikke er repræsentativt, pga. omfanget af besvarelser, men vi forventer alligevel et udbytte der kan 

klargøre hvad designet skal løse.   

Nedenfor ses svarene fra 21 brugere af Høje Taastrup station, der omhandler frekvensen for hvor 

tit de anvender stationen.  

 

 

Ud fra vores søjlediagram kan man se, at størstedelen af dem vi interviewede, benytter sig af 

stationen forholdsvist hyppigt, altså i et omfang der svarer til ugens hverdage. Ud fra dette kan vi 

gå ud fra, at dem vi interviewer har et vist kendskab til stationen. Disse respondenter er altså 

nogle, hvor der er større sandsynlighed for, at de har oplevet cykelparkeringsområdet og dermed 

har en holdning til det. 

Mange af dem vi interviewede, var ikke cyklister, men i stedet forbipasserende. Dette foregik i 

underområdet ’overfladeniveauet’. Vi kan altså formode, at de fleste af dem der befandt sig 
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ved ’overfladeniveauets’ cykelparkering, var folk der ikke benytter sig af hverken cykelkælderen 

eller tunnelen. Størstedelen af de forbipasserende svarede, at de ikke personligt har følt sig 

utrygge omkring dette område (overfladeniveauet). Hertil spurgte vi efterfølgende ind til om de 

kunne forstå, hvorfor andre kunne føle sig utrygge. Hertil svarede 17 ud af 21 ja.  

De få cyklister vi interviewede, følte sig generelt mere utrygge end de forbipasserende omkring 

cykelparkeringen, og de valgte bevidst at parkere deres cykler ved overfladeniveauet, da der ikke 

var nok belysning i underområdet om aftenen. Disse nævnte også at der ofte er folk ned i 

cykelkælderen, som bruger det som et værested, hvor de f.eks. stod i større grupper, hvilket godt 

kan forekomme intimiderende og utrygt for nogen.  

Til sidst spurgte vi om der var noget de synes der kunne forbedres ved området. Der var en der 

foreslog at man kunne hegne underområdet ind, så det ikke blev benyttet af folk, som det ikke 

skulle benyttes af. Her nævnte vedkommende blandt andet at folk benytter det som en losseplads, 

og at der om aftenen ofte står folk, og laver ting de ikke skal. Personen mente også at der var 

mangel på vedligeholdelse. En enkelt fortalte at første gang vedkommende benyttede sig af 

stationen, kunne personen ikke finde vej op til hovedstationen, da der ikke var nogen former for 

indikation eller skiltning der viste, hvilken vej man skulle tage. Der var også en der fortalte om, 

hvordan personen fandt hele stedet utroligt kedeligt at se på, da der ikke var noget grønt (ved 

overfladeniveauet). Personen brugte her udtrykket ‘’Beton jungle’’, til at beskrive stedet. En anden 

ting vi fik at vide var, at der godt kunne være noget mere liv dernede da området nemt kunne 

føles enormt lukket og tomt.  

På baggrund af vores interviews kan vi konkludere, at størstedelen af dem vi interviewede, 

understøttede vores egen opfattelse af, at cykelparkeringsområdet er et hvor man kan føle sig 

utryg. Vi fik også indblik i nogle andre perspektiver end dem vi selv havde tænkt over, som f.eks. at 

der ikke var nok grønt i området og der ikke var skiltning der viste vej til hovedstationen.   
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5. Design 

Dette afsnit omfatter vores designløsning og processen der har ført os dertil. Først præsenterer vi 

andre designløsninger vi er blevet inspirerede af, der har med områder at gøre, svarende til dem vi 

arbejder med. Til disse kommer vi ind over hvordan vi kunne se disse designløsningers elementer 

anvendt i Høje Taastrup stations cykelparkering. Efterfølgende præsenterer vi vores problemkort, 

en designmetode der har til formål at give et overblik af hvad vi er kommet frem til i forhold til 

hvad designet skal løse, og hvad udfaldet af løsningen skal være. Dernæst redegør vi for de krav vi 

har stillet til vores design, på baggrund af den viden vi har opnået gennem projektet. Til sidst 

præsenterer vi selve designforslaget vi er kommet frem til, og argumenterer for de valg vi har 

taget.  

5.1 Inspiration til design 

For at få inspiration til vores designløsning har vi kigget på forskellige designs fra andre danske 

togstationer. Vi har været på udkig efter forskellige designs, da vores designløsning skal omfatte 3 

underområder med hver sin udfordring. De designs vi præsenterer i dette afsnit, er nogle der hver 

i ser ligner Høje Taastrup stations cykelparkerings underområder; altså cykelparkering ved et 

gadeniveau (’overfladeniveauet’), en cykelkælder, og en tunnel. Hver af disse områder vi har taget 

inspiration fra, har unikke udtryk, der giver dem unikke egenskaber. Det er noget vi har tænkt 

kunne være relevant for vores design, da cykelparkeringen ved Høje Taastrup station ikke 

udtrykker noget eller hvis design ikke udfører nogen bestemt rolle. 

 

 

Fortsættes på næste side. 
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Billede 18 – Nørreport station cykelparkering. (Kilde: Nørreport cykelstativet, 2015). 

            

                                             

Nørreport station cykelparkering 

Et sted vi har fundet inspiration til det vi kalder ’overfladeniveauet’ ved Høje Taastrup stations 

cykelparkering, er fra Nørreport stations cykelparkering. Cykelparkeringen blev lavet i 2015, og er 

blevet designet af Gottlieb Paludan Architects i samarbejde med COBE (Nørreport cykelstativet, 

2015). Formålet ved denne cykelparkerings design er at lave et pladsbesparende cykelstativ, hvor 

den bedste udnyttelse af arealet blev opnået. Det bliver det, ved at cykelstativerne er placeret tæt 

og drejet 45 grader. Cykelstanderne er slanke søjler, hvor cykelbøjlerne er bukket i en V-form. 

Standerne kan tilpasses, så der er en eller to bøjler, og der er monteret solcellelamper i toppen, 

som lyser når det bliver mørkt.  

De primære fordele ved dette design er altså cykelstativernes tilpasningsevne og effektive 

pladsbesparende opsætning. Solcellelamperne er en bonus, der giver cykelstativerne et unikt 

udseende, mens de selvfølgelig også virker som orienterende belysning. Dette kunne altså være et 

godt og realistisk alternativ til de plastik-apparater der finder sted ved Høje Taastrups 

cykelparkering, til dels i form af materialets robusthed, men især pga. den pladsbesparende form. 

På baggrund af vores observationer, kunne vi hurtigt konkludere at der er flest der parkerer deres 

cykler ved overfladeniveauet – altså vil et pladsbesparende design som dette gøre gavn. Desuden 

står overfladeniveauet i et åbent område, så et element som solcellelamper er også noget man 

kunne inkludere.   
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Billede 19 – Lyngby station cykelkælder. (Kilde: Lyngby cykelkælder, 2018). 

Lyngby station cykelkælder 

Til cykelkælderen har vi fået inspiration fra den nye og moderne cykelparkeringskælder på Lyngby 

Station. Cykelkælderen blev indviet i 2018, og er designet af Gottlieb Paludan Architects, akkurat 

som cykelparkeringen ved Nørreport station. Formålet med den nye parkeringskælder var at 

aflaste adgangsarealerne omkring stationen, som havde været præget af tilfældigt parkerede 

cykler. Der har været fokus på at skabe en tryghed for brugerne, ved at opsætte 

overvågningskameraer, et stærkt specialdesignet lys og høj klassisk musik (Lyngby cykelkælder, 

2018).  

Det vi kan tage inspiration fra i dette design til vores eget, er den opsætning der gør rummets 

formål meget klart. Der er ingen tvivl om, at dette rum er beregnet til stillestående cykler, og at 

det hverken er et opholdssted for mennesker eller en mørkt hule, som cykelkælderen ved Høje 

Taastrup station. På samme måde som her, kunne man redesigne cykelkælderen i vores projekt, 

på en måde så det står fuldstændig klart hvad man kan forvente af rummet.  
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Billede 20 – Tunnel ved Rungsted Kyst station. (Kilde: 

Gang og cykel tunnel, 2017) 

 

Tunnel ved Rungsted Kyst station 

Ved Rungsted Kyst station har man anvendt et unikt lysdesign til at belyse en tunnel. I 2019 lavede 

Hørsholm kommune supplering og renovering af deres vej- og sti/tunnelbelysning, hvortil 

tunnelen på billede 20 hørte under. I tunnelen har de opsat LED belysning sammen med spot og 

farvet effektlys, som kan lyse i forskellige farver (Rungsted Kyst station, 2019). Det er et simpelt 

designvalg, som skildrer sig ud fra tunnelens ellers meget neutrale beton bestanddele. Designet 

her, er et design der kan være med til at distrahere den der befinder sig i tunnelen. Det farverige 

lys er noget man ikke ville forvente i samspil med resten af området, altså kan man argumentere 

for, at det er noget der kan manipulere den forståelse man ellers ville have for rummet. Tunneler 

er ofte skumle og mørke af udseende. Mht. belysning, er dette design ikke et der lyser rummet op 

komplet. Alligevel giver det unikke udtryk mulighed for, at man forebygger den utrygge 

fornemmelse man ellers ville have, når man bevæger sig gennem tunnelen. I tunnelen ved Høje 

Taastrup station, kunne man også benytte sig af et sådan design. Belysningen i tunnelen ved Høje 

Taastrup station er en, der ikke gør andet end at belyse rummet. Man kunne med fordel have et 

lysdesign med et unikt udtryk eller egenskab, ligesom det i tunnelen ved Rungsted Kyst station. 
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Figur 5 – Problemkort 

Symptomer 

Hovedproblem 

Årsager 

5.2 Problemkort: et overblik 

 

  



Eksamensgruppenr.: V2124788807 
 
 

50 
 

Problemkortet er en metode vi har brugt til at danne et overblik over selve problemet der skal 

løses. I midten af problemkortet kan man se selve problemet der tages hånd om. Kasserne under 

hovedproblemet er de faktorer der forårsager hovedproblemet, det er problemets rødder. 

Kasserne placeret over hovedproblemet, er de symptomer der opstår pga. hovedproblemet. Til 

sammen danner kasserne problemkortet, der viser hvordan stedets attributter resulterer i et 

definerbart problem, og hvilken effekt dette problem forårsager. I problemkortets kasser skrives 

der en situation, og hertil skrives der en negativ og en positiv vinkel. Dette giver en vinkel på hvad 

der kunne komme af problemet hvis det blev løst, eller hvis de negative årsager i kasserne for 

neden i stedet var positive.  

I vores problemkort har vi defineret hovedproblemet som værende: Høje Taastrup stations 

cykelparkering har utryghedsskabende fysiske rammer. Det er dette problem som vores design 

skal løse, ikke årsagerne eller symptomerne. I stedet er det de positive situationer i årsags-

kasserne som der skal være med til at danne løsningen, fx bedre belysning, klar orientering og 

funktion af områderne. Symptomerne er de ting der demonstrerer relevansen for 

problemløsningen. Hvis ’problemet’ ikke havde symptomer, er der ingen grund til at 

løse ’problemet’. I vores tilfælde har vi defineret det endelige symptom af cykelparkeringens 

rammer som værende en effekt der nedsætter værdien af det omkringliggende bymiljø. Det har vi 

gjort på baggrund af den helhedsplan, der omfatter Høje Taastrup C’s område. Her er formålet at 

forvandle det overordnede område fra en tom og opdelt arbejdsby til et område der er attraktivt 

for beboere (Høje Taastrup C helhedsplan, 2. Iblandt strategierne der opgør helhedsplanen, ses 

der til at øge livskvalitet for fodgængere og cyklister. Ud fra dette kan vi argumentere for 

problemets relevans, da det i længden kan være til at modvirke helhedsplanens ønskede effekt.   
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5.3 Krav til design 

Dette afsnit omhandler hvilke krav vi har stillet til vores design, på baggrund af den viden vi har 

tilegnet os gennem inddraget teori og udførte undersøgelser.  

Det primære element for vores designløsning er belysning. Vi har inddelt cykelparkeringen i 3 

underområder: ’overfladeniveauet’, ’cykelkælderen’ og ’tunnelen’. For hver af disse 

underområder, skal der implementeres specifikke ændringer, der gør op med de nuværende 

(primære) utryghedsskabende elementer. Hvert underområde har hver sine problemer, der kan 

være årsag for utryghed. Altså vil vores designløsning handle om hvordan vi tackler hvert sted for 

sig, rettere end at implementere en løsning der er konsekvent for området som helhed.  

1) Overfladeniveauet 

Ved ’overfladeniveauet’ har vi vurderet det primære problem som værende dets vedligeholdelse. 

Faciliteterne der er til stede, er enten gået i stykker, forældede (skilt der henviser til ikke 

eksisterende aflåst cykelparkering) eller generelt bare beskidte af udseende. Derfor skal der her 

implementeres en løsning, der gør stedet pænere af udseende og let at vedligeholde. Ved 

overfladeniveauet tager vi også højde for holdbarheden ved alternative cykelparkerings faciliteter. 

Disse skal være forskellige for de plastik-cykelstativer der er til stede nu. 

2) Cykelkælderen 

I ’cykelkælderen’ er der manglende belysning og generelt en uvished om stedets formål. Stedet 

har tidligere været et aflåst rum, men nu er det en tom hule uden et reelt formål. Vores design 

skal gøre stedet let at anskue – hvad går stedet ud på, hvad leder trappen op til og generelt hvad 

kan man forvente af det. Disse er vigtige krav at opfylde for dette område, da det i dets 

nuværende tilstand er en gåde af udseende, og derfor kan det skabe utryghed hos brugeren. Ved 

cykelkælderen og tunnelen tager vi også højde for muligt hærværk der kan blive begået, altså skal 

belysningselementerne være robuste og placeret uden for rækkevidde hvor det er muligt.  

 

 

 



Eksamensgruppenr.: V2124788807 
 
 

52 
 

Figur 6 – Desingforslag til overfladeniveauet, et overblik 

3) Tunnelen 

Ved tunnelen er der lavt til loftet. Belysningen der tænder om aftenen, lyser tunnelen godt op, 

men resulterer i at de mindre belyste områder ved begge ender af tunnelen virker mørkere end de 

er. Her skal vores design give tunnelen et nyt udtryk. Der skal være en større fornemmelse af 

rummelighed, og transitionen mellem tunnel og ind- og udgang skal være flydende, så det ikke 

virker som om man bevæger sig ind/ud i et nyt eller ukendt territorie.  

5.4 Designforslag 

Overfladeniveauet: Holdbarhed, effektiv vedligeholdelse & identitet 

 

Ved overfladeniveauet har vi foretaget ændringer, der skal til for at styrke stedets identitet, 

holdbarhed og vedligeholdelse af faciliteterne. For at gøre dette, har vi ændret eksisterende 

elementer i stedet, og tilføjet nye. Til at styrke stedets identitet har vi placeret en bue-indgang ved 

starten af trappen der leder ned til cykelkælderen. Buen her er af samme udseende som de man 
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ser ved stationsbygningen. Buen er en identitetsmarkør for stationen, og dens tilstedeværelse gør 

det klart at cykelparkeringen er en del af stationen, og at stedet tages seriøst. Det bidrager også til 

forventningen om, at stedet er et der bliver vedligeholdt og at der derfor er vil være andre 

mennesker til stede i ny og næ. Vi har også valgt at erstatte de nuværende lamper med nogle 

nyere installationer, som man kan se i stationens renoverede områder. Disse er, som indikeret på 

figur 6, gadelamper med en flad hatte-top. Lyset fra disse vil rette sig ned, mens lyset fra de 

kugleagtige lamper der står der nu, hovedsageligt op og ud til siderne. Lyset fra de nye lamper vil 

også være mere hvidt, end de nuværende, hvis lys er meget varmt (se billede 6, s. 31). Det hvide 

lys vil være mere konsekvent af udseende med LED-skiltene på bygningen overfor (se billede 6, s. 

31). Lysstyrken for den nye belysning skal være en smule mere dæmpet end det eksisterende, i 

samspil med designforslagets næste element.  

På figur 6, der skal repræsentere et overbliksbillede over de ændringer vi har valgt at tilføre 

stedet, kan man se en masse lime-grønne treforke. Disse skal repræsentere de nye cykelstativer vi 

vil placere i området (se figur 7, s. 56), inspireret af dem man har sat ved Nørreport stations 

cykelparkering (se billede 18, s. 48). De nye cykelstativer er enkle af udseende, og så skal de være 

lavet af rustfrit stål, dækket i en mat sort farve. Cykelstativernes materiale sørger for, at de vil 

være holdbare og dermed nemme at vedligeholde, til forskel for de eksisterende cykelstativer der i 

høj grad består af plast. Ved toppen af de stolpe-formede cykelstativer er der en lille solcellelampe 

der tænder når det bliver mørkt. De små lys fordelt i området vil selvfølgelig øge orienteringen for 

personer der har parkeret sin cykel. Det er dog også meningen, at de skal have en skabe en form 

for stemning og hyggeligt udtryk til stedet. Et andet attribut ved cykelstativerne er deres effektive 

pladsforbrug. Dette skal være med til at sænke antallet af cykler der er stillet op ad gelændere og 

hegn, så stedets design i højere grad udtrykker at der er blevet taget hensyn til en optimal og 

effektive form for cykelparkering til cyklister.   
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Figur 7 – Designforslag til overfladeniveauet, nye cykelstativer. Inspireret af cykelparkering ved 

Nørreport station (se afsnit 5.1, billede 18)  
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Figur 8 - Designforslag til cykelkælderen. Inspireret af Lyngby Station cykelkælder (se afsnit 5.1, billede 19) 

Cykelkælderen: Orientering og klare muligheder 

I cykelkælderen er der brug for orienteringsmuligheder. Så snart man kan se stedet fra cykelstien 

skal man have en idé om hvad det bruges til – selvfølgelig skal der her kunne ses, at det bruges til 

cykelparkering. Det betyder, at der skal sættes lamper op i det mørke, tidligere aflåste rum. Her 

skal der også være hvad der tydeligt forestiller cykelstativer. I dette rum vil cykelstativerne dog 

ikke have solcellelamper, da de står i et skyggelagt rum. Cykelkælderen fungerer som en vejsplit 

mellem overfladeniveauet og tunnelen, og skal derfor have skiltning der orienterer om disse 

muligheder. Ved trappen der leder op til overfladeniveauet, og ved indgangen til tunnelen, vil der 

være skilte der indikerer ca. hvor lang tid det tager at nå perronerne på cykel og til fods. 

Derudover vil skiltningen til overfladeniveauet også indikere de faciliteter der er inde i 

stationsbygningen, som der ikke er lige så nem adgang til ved brug af tunnelen. Dette skal give 

brugeren en idé om, hvilken vej der passer deres behov bedst, og hvor lang tid kommer til at 

befinde sig i rummet endnu.  

Samspillet mellem disse ændringer vil give et klart billede af, at cykelkælderen er et 

slags ’kontrolpunkt’ for cyklister. Cyklisten vil hurtigt kunne se hvad det er de bevæger sig mod, og 

hvad de kan forvente forud. 
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Tunnelen: en flydende overgang 

I vores designforslag til tunnelen har vi sat fokus på den effekt belysningen skal have. Problemet 

ved dette område er den kraftige kontrast der dannes mellem belysningen inde i tunnelen og 

udenfor den, både før og efter solnedgang. Før solnedgang er der mørkt i tunnelen og lyst 

udenfor, efter solnedgang sker det modsatte. Et andet problem ved tunnelen er dens lukkede og 

smalle dimensioner, der kan få en til at føle sig klemt når man befinder sig i det. For at løse disse 

problemer har vi valgt at dreje belysningen 180 grader, så det retter sig mod loftet i stedet for 

asfalten (se billede 21 & 22, s. 59 & 60).  

Ved at fokusere lyset på loftet frem for på jorden, vil rummet komme til at virke større end det 

egentligt er. Terrænet i tunnelen er ren asfalt uden huller eller lignende, altså er det ikke 

nødvendigt med klar belysning af dette. Der er selvfølgelig brug for belysning i en tunnel når det 

bliver mørkt, men i dette tilfælde skaber det en negativ effekt når man lyser alle rummets flader 

op. Cyklisten har ikke brug for at orientere sig i forhold til terrænet, men rettere retningen 

tunnelen går og hvad den går mod. Som lyset ser ud nu, er det meget svært at have en idé om 

hvordan der ser ud og/eller hvad der foregår på den anden side af tunnelen. Ved at flytte lyset 

mod loftet sænkes mængden af lys i rummet, og på den måde skabes der er mere flydende 

overgang til udgangen af tunnelen. På denne måde vil man rent faktisk kunne se hvad der ligger 

for enden af tunnelen før man træder ind i den. Den nye form for belysning får altså tunnelen til at 

forsvinde, den bliver en del af de ydre områder, frem for et separat, lukket rum. Den flydende 

overgang mellem den indre og ydre belysning resulterer også i, at man ikke står i et ’spotlight’ 

mens man er inde i tunnelen. Den nuværende belysning hjælper kun en til at se hvad der i 

tunnelen. Når først man er inde i tunnelen kan alle andre se en, mens man ikke kan se de andre (i 

de mindre belyste rum), ligesom hvis man har lyset tændt om aftenen og forsøger at kigge ud ad 

et vindue. 
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Billede 21 - Tunnelen efter solnedgang, som den ser ud nu (Kilde: Egne billeder) 
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Billede 22 (21) – Tunnelen efter solnedgang, redigeret i Adobe Photoshop CC 15 (kilde: egne billeder)  
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6. Diskussion 

I dette afsnit diskuterer vi rapportens fund og hvordan disse har bidraget til projektet. Til start 

kommer vi ind over vores teoriafsnit; hvad har de udvalgte tekster bidraget med i forhold til 

formgivningen af vores designløsning, hvilke ting fra teksterne har vi undladt at flette ind i 

projektet og hvorfor. Dernæst diskuterer vi de fund vi har tilegnet os gennem vores undersøgelse. 

Her sammenligner vi resultaterne fra de to individuelle undersøgelser, observationer og 

interviews, for at kunne be- eller afkræfte vores indledende hypotese om stedets 

utryghedsniveau. Her diskuterer vi også, hvor disse undersøgelser fungerede godt, og hvor de ikke 

gjorde.  

6.1 Hvad har teorien givet os? 

Teorien vi har inddraget i vores projekt, har givet os et indblik i hvordan man kan skabe tryghed i 

et rum gennem fysisk omdannelse, og hvordan lys kan manipulere vores opfattelse af rummet. 

Schergs tekster har hjulpet os med at få en forståelse for hvad der kan være årsag for utryghed 

hos forskellige mennesker i forskellige kontekster. Scherg præsenterer os for forskellige hypoteser 

og forklaringer på utryghedens tilstedeværelse, og gør dette i en overskuelig, kategoriseret form 

(se afsnit 3.1, s. 17-18). Demografiske, sociale og miljømæssige årsager for menneskers følelse for 

utryghed, er årsager vi nemt kunne have undladt at overveje i arbejdet med vores projekt. I vores 

projekt har vi nemlig fokus på den utryghed der kan finde sted, forårsaget af de rammer der 

danner cykelparkeringen ved Høje Taastrup station. De kategoriserede årsager som Scherg 

præsenterer for, er nogle der kan finde sted både i sammenhæng med et rum som 

cykelparkeringen, men også foruden det. Når vi designer en løsning, der skal skabe tryghed hos 

utrygge mennesker ved cykelparkeringen, designer vi umiddelbart på baggrund af vores egen 

forståelse og hypotese af, at det er stedet selv der med til at skabe utryghed. Gennem Schergs 

tekster, har vi kunnet undgå at havne i en situation med tunnel-vision. Det har givet os mulighed 

for bedre at tage højde for hvad der er nødvendigt at inddrage i vores design og hvad der ikke er – 

hvornår bliver designelementer overflødige og hvornår er de relevante og realistiske i forhold til 

dets formål.  

Scherg har også givet os et indblik i hvordan vi kan definere tryghed, og hvilke forskellige former 

for tryghed der kan være tale om (se afsnit 3.1, s. 19). Inddragelsen af teorien omkring forskellige 
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former for tryghed, hvad end objektiv, subjektiv, specifik eller u specifik, har styrket formålet med 

vores projekt og designløsning. Det har givet os mulighed for at overveje, hvilken form for 

utryghed vores design skal løse, og hvordan det kan gøre det. Det er vigtigt at tage stilling til, da 

vores løsning ikke er designet til at løse enhver form for utryghed. I stedet har vi gennem denne 

viden kunne specificere løsningens effekt, da det hovedsageligt har til formål at forebygge og/eller 

bekæmpe en specifik form for utryghed, forbundet med cykelparkeringens rum.  

CPTED’s 8 principper har præsenteret os for en værktøjskasse, hvis værktøjer vi kunne tage til 

overvejelse at bruge i vores designløsning (se afsnit 3.2, s. 22-23). Tilsammen kan implementering 

af CPTED’s principper forme et miljø, der er bygget på værdien om tryghed. Hvor der tidligere var 

en ond cirkel, i form af dårlig vedligeholdelse og manglende incitament til at vedligeholde pga. lav 

benyttelse, kan der gennem en sammenfletning af CPTED’s værdier skabes et nyt miljø. Et miljø, 

der fortsat kan indeholde de tryghedsskabende attributter det er givet, ved at bryde den onde 

cirkel der ellers måtte finde sted. Det er en strategi, der fra en teoretisk vinkel virker solid og 

substantiel, hvis man ønsker at skabe et trygt rum. Det er dog også en strategi hvor overvejelser 

om dets relevans i forhold til rummet man arbejder med er substantielt. I projektets tilfælde, er 

det ikke realistisk at placere en forretning ved tunnelen eller cykelkælderen. Det har vi mere eller 

mindre kunne bekræfte gennem vores egne undersøgelser af området (lav tilstedeværelse af 

mennesker). Man kunne argumentere for, at forretningen kunne magnetisere mennesker mod 

området og dermed skabe et livligt område, hvilket også indikeres som en tryghedsskabende 

attribut for et rum. Det er her at det har været relevant for os at stille spørgsmål og være kritisk 

overfor den teoretiske strategis relevans for vores projekt.   

På baggrund af Bille og Sørensens tekst (se afsnit 3.3) har vi lært hvordan lys kan have en betydelig 

rolle i oplevelsen af et rum. Kombineret med teorierne fra Scherg om tryghed og utrygheds 

forskellige kategoriseringer, har vi gennem denne viden kunne indsnævre vores fokusområde og 

krav til vores design. Bille og Sørensen skriver, at lyset ikke kun er et middel for vores synssans, 

men også en faktor i stemningen i et rum. Det er noget man kan bruge, når man skal designe en 

løsning der forebygger en bestemt ’stemning’, eller i projektets kontekst, en specifik form for 

utryghed. Stemningen rummet afgiver, kommer af til dels af dets udseende, og lys kan manipulere 

dette på mange forskellige måder. Lyset illuminerer mørket der lægger hus til frygt, men det giver 
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også et signal der varierer alt efter hvordan lyset anvendes. Det har lært os, at vi ikke bare kan 

illuminere hele cykelparkeringen, og derved forvente en positiv effekt. For det første ville det være 

en dyr og urealistisk løsning. For det andet ville give signal om behovet for total illuminering, hvis 

negative effekt også argumenteres for gennem CPTEDs strategier. Bille og Sørensens tekst har 

demonstreret for os, hvordan man kan anvende belysning til at styrke stedets fysiske elementer og 

hvordan det kan bruges til at redesigne oplevelsen af det.  

6.2 Empiriske undersøgelser og metodevalg 

Vores empiriske undersøgelse er hvad der har gjort det muligt at designe en løsning der er 

relevant for Høje Taastrup station cykelparkering. Det er gennem denne, at vi har kunnet tage 

vores tilegnede teoretiske viden og tilpasse den til stedet og problemet. Undersøgelsen er hvad 

der har gjort det muligt for os at til- og fravælge forskellige strategier fra teorien, samt hvad der er 

relevant når vi skal stille krav til vores design. Det har altså været nøglen til relevansen for 

projektet. Vores observationer fik os til at sætte en hypotese for problemets tilstedeværelse, og 

det gav os mulighed for at analysere områdets fysiske rammer. Vores interviews havde til formål 

at af- eller bekræfte denne hypotese.  

Resultaterne fra vores interviews er selvfølgelig ikke noget vi kan kalde repræsentative for den 

generelle opfattelse folk, har af Høje Taastrup stations cykelparkering. Alligevel gav det os det 

ønskede indblik i, hvad tredjeparter har at sige om området. Projekter tager udgangspunkt i at 

stedet har fysiske rammer der skaber utryghed, men hos nogle af respondenterne var det ikke 

noget man overhovedet havde taget til overvejelse. Det er en respons der holder lige så stor værdi 

som en respons der indikerer oplevelsen af utryghed eller det modsatte. Det giver os, som 

designere, en form for ’wake-up call’. For det første siger det noget om hvor lidt de nedre områder 

(cykelkælderen og tunnelen) egentlig bliver anvendt. For det andet siger det noget om, at det ikke 

er alle mennesker vi løser et problem for. Yderligere lægger det op til at stille spørgsmål til 

projektets relevans i forhold til andre tiltag man kunne påføre stationsområdet. Er det nødvendigt 

at prioritere cykelparkerings ’tiltrængte opløft’ frem for noget andet på stationen – hvor ligger der 

et behov der er nødvendigt at tilfredsstille?  

De metoder vi har anvendt til vores empiriske undersøgelse, er nogle vi har vurderet som værende 

effektive midler, i forhold til at kunne svare på vores problemformulering. Vi har dog også 
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overvejet andre metoder til indsamling af empirisk data, men har vi har undladt at inddrage disse 

pga. de begrænsninger vi har måttet sætte for projektet.  

Et eksempel på en sådan metode er ’flowregistreringer’, en metode hvor man gennem et kamera 

og tilknyttet program kan registrere bevægelser. Gennem denne teknologi/metode kunne vi 

indsamle data, der kunne vise os hvordan folk bevæger sig i området vi arbejder med, og hvordan 

de gør det. Det ville have potentiale til at styrke vores feltundersøgelser, da det ville kunne vise os 

hvilke steder i området folk benytter mest og hvilke de undgår eller undlader at bruge 

I forhold til vores design løsning har brugen af problemkort hjulpet os med nemmere at klargøre 

hvad vi ser som problemer ved Høje Taastrup stations cykelparkering. Det hjalp os med at kunne 

identificere nogen af de enkelte elementer der er med til at gøre området utrygt.  

En måde vi ønskede at evaluere vores design, var igennem et ekspertinterview. Vi mener at et 

interview med en lokal politibetjent ville have hjulpet i at en politibetjent vil have en anden slags 

viden om området end en lokalborger. Vi ville derfor mene at en betjent ville have viden der gør at 

de vil kunne bidrage med konstruktiv feedback til vores designløsning.  
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7. Konklusion 

Dette projekts udgangspunkt har været hvordan man igennem fysisk omdannelse kan forebygge 

utryghed ved området der udgør Høje Taastrup cykelparkering ved brug af en design orienteret 

løsning. Her har vi så udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål der har ageret, som rødtråd i forhold til 

vores empiri og designproces.  

Med første arbejdsspørgsmål forsøgte vi at definere hvad utryghed er og hvad de fysiske rammer 

gør ved følelsen af utryghed. Ud fra den teori vi har læst og de observationerne vi har fortaget os, 

har vi fundet frem til, at der er flere former for utryghed, og flere faktorer der kan aktivere den 

utrygge følelse. For vores projekt har vi fundet specifik og konkret utryghed mest relevant. Specifik 

utryghed, der bunder i frygten for f.eks. en bestemt handling som røveri, og konkret er en konkret 

følelse af utryghed i øjeblikket. Rummene man arbejder i, er forskellige, og det er de oplevelser 

mennesker har af dem også. Ud fra den teori vi har læst, har vi også fundet frem til at fysiske 

faktorer som graffiti, affald og manglende belysningen kan være faktorer i at man oplever 

utryghed. Gennem egne observationer og interviews har vi fået bekræftet at disse faktorer er at 

finde på Høje Taastrup cykelparkering, og at de er relevante at runde når man designer utrygheds-

forebyggende rammer.  

Ved vores andet arbejdsspørgsmål ville vi forsøge at finde ud af hvilken indflydelse belysningen på 

Høje Taastrup station har på oplevelsen af trygheden. Gennem vores egne observationer fandt 

området til at mangle belysning i store dele af området. Vi fandt især den nedre cykelparkering til 

at have store dele uden lys, grundet at der kun er en lampe til at belyse hele området. Vi fandt 

dette til at have en negativ indflydelse på brugerens oplevelse af området, da brugeren mister 

overblik over området og derfor kan føle sig utryg grundet dette. Det er også vigtigt at benytte 

lysets evne til at skabe en fornemmelse eller stemning i et rum, ikke kun at belyse et helt areal 

med kraftige pærer. Dette kom vi især frem til ved gennemgang af tunnelen, hvor man kan opleve 

manglende mulighed for udsyn når man forlader tunnelen og træder ind i den. 

Med det tredje arbejdsspørgsmål ville vi observere cykel-parkeringsområdet og finde ud af 

hvordan vi kunne vurdere dets tryghedsniveau. Vi har gennem vores egne observationer fundet 

frem til, at cykelparkeringsområdet godt kunne ses som værende utrygt. Det kan vi vurdere på 
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baggrund af vores teoretiske fund hvor der er flere faktorer der spiller ind. Lyset på stationen er 

blandt andet utroligt svagt, og nogle steder meget kraftigt. Den store forskel på antallet af de 

mange cykler på en den øvre mere belyste del, fremfor den nedre cykelparkering, gav os et klart 

billede af stedets benyttelse og at dette var meget lavt. Ud fra dette kunne vi formode at den 

nedre cykelparkering kan fremstå utryg, især da stedet var meget gådefuldt af udseende.  

Med det sidste arbejdsspørgsmål forsøgte vi at få kendskab til brugernes oplevelse af 

cykelparkeringen. Gennem vores interviews fandt vi ud af, at der var nogle mennesker der ligesom 

os selv oplevet cykelparkeringen som værende et sted der afgiver en utryg fornemmelse. Nogle 

kommenterede da specifikke oplevelser der var forud for vores egne forestillinger. Andre gav også 

svar, der viste os at ikke alle tænker over stedets fysiske rammer og hvordan det kan have en 

effekt. Nogle mennesker bliver simpelthen ikke berørt af det eller også når de ikke at blive det, 

hvis de hurtigt parkerer sin cykel ved overfladeniveauet. Resultaterne gav os mulighed for at 

overveje hvilken slags utryghed der var brug for at forebygge, specielt i de underområder hvor vi 

så færrest mennesker til stede.  

Vi kan til sidst konkludere hvordan forskellige former for fysisk omdannelse kan forebygge former 

for utryghed i forskellige rum. Ved hjælp af vores designløsning har vi givet området bedre 

belysning, så brugerne af området vil opleve bedre overblik. Ved tunnellen har vi gjort så brugeren 

får en mere naturlig overgang fra den belyste tunnel og videre ud gennem stien. Derudover ved at 

have skiftet cykelstativerne og have gjort dem simplere så mindsker vi chancer for hærværk og 

derved opretter holder et pænere og mere indbydende område.  
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