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merværdi program



klimatilpasningsstempel ?



alle steder er forskellige
alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, 

nogen steder emmer af historie, stemning og er følsomme
andre steder er rå og åbne for ny fortolkning og tiltag



at læse stedet / systematik

hvad er det her for et sted ?
hvad er det karakteristiske ?
identiteten ?
hvad giver den særlige stemning ?
hvad er det vigtigste ? essensen

hvad er stedets historie ?

hvem bruger det ? 
Hvad bruger de det til og hvorfor ?

hvad ligger ved siden af ? kontekst ?
I hvilken sammenhæng indgår området ?

hvad er dette steds potentiale ?

hvad er værdifuldt hér ? 
Hvad bør bevares ?

hvad mangler hér ?
hvad kan vi tilføre stedet ?
hvad kan vi tilføre lokalområdet ? 

hvor meget kan/bør vi ændre/ tilføje ?
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hvor mange skridt er rummet ?
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Grønnegården
Kunst og Industrimuseet, Bredgade
ca. 84m x 52m

Bibliotekshaven
v. Det Kgl Bibliotek
ca 85m x 85m

Skalastudie

Rådhuspladsen
ca. 120m x 70m

Kongens Nytorv
ca. 120m x 100m x 70m x 120m x 50m

Bertel Thorvaldsen Plads
ca. 118m x 40m x 105m 

Akademiets Have
Carlsberg
ca 150m x 180m

Skala 1:2000 
( print i a3 format )

Skala 1:1000 
( print i a3 format )
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7500 m2
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Voxpop:
Hvad synes
de lokale
om pladsen? 

KAMILLA BØGESØ KJÆRGAARD 
OG KATINKA HUSTAD (FOTO)

Vi spurgte fire lokale
beboere til åbningsfesten,
hvad de synes om den nye
biblioteksplads i Nordvest,
og om de tror, de vil
komme til at bruge den.

Mandag 12. maj 2014POLITIKEN 2

KULTUR
KRITIK DEBAT NAVNE

Eurovision Song Contest 2014 i
lørdags var det mest politiske
nogensinde, lyder dommen fra
flere internationale nyhedsmedier
Nyhed og anmeldelse. Side 3

Bibliotekspladsen. Multifunktionel plads
foran biblioteket, Rentemestervej.
Bygherre: Københavns Kommune. Landskabs-
arkitekt: Schønherr. Skitsering og borgerinddra-
gelse: COBE. Størrelse: 2.500 m2. Pris: 8,1 mio.
kr.. Erhvervelse af arealet fra Shell Danmark
samt rensning af forurenet jord: 15,4 mio. kr.

������

L
ørdag formiddag myldrer det
af aktivitet på pladsen foran det
herlige gyldne kulturhus i
Nordvest. Børn springer rundt
på landskabet af kvadratiske

terrasser, og ældre mennesker sætter sig
under træerne på bænke, der endnu er
lidt fugtige af nattens regn. 

Overborgmester Frank Jensen står på
en midlertidig scene med et champag-
neglas i hånden og taler om kvarterløft og
den kommunale indsats i Nordvest. Han
understreger, at han ikke er arkitektur-

kritiker, men tør allige-
vel godt hævde, at den
nye plads passer godt
ind i kvarteret.

Det er jeg for så vidt
enig med ham i. Selv
om den på sin vis er lige
så fremmed, som guld-
huset var, da det kom til
for tre år siden. Det sat-

te nemlig en helt ny dagsorden ved at ska-
be et folkeligt højdepunkt og en fælles of-
fentlig platform i en bydel, der på mange
måder er en af byens mest charmerende
med sit kludetæppe af kulturer og lidt
hemmelige karakter. Udadtil kan Nord-
vest nemt virke afvisende, domineret
som den er af store trafikårer og lange bo-
ligbebyggelser, men indadtil bobler den i
små halvlukkede miljøer, subkulturer og
listige steder. Her var og er en masse pa-
rallelsamfund, som med biblioteket
fandt et fælles mødested og udtryk.

Det er denne karakter, som pladsen nu
forlænger ud i det åbne byrum, som lig-
ger på en grund ud til Tomsgårdsvej, hvor
der tidligere lå en Shell-tankstation.

BÆNKENE, HVOR DE ÆLDRE hviler, mens
ungerne piler forbi, står på siderne af sto-
re kvadratiske plantekasser, der er opdelt
som felter på et skakbræt, men er skubbet
op og ned for at optage grundens stig-
ning på knap to meter fra gadeplan op til
husets sokkel.

Ind imellem ligger større felter af koste-
de betonflader og to felter af faldgummi,
hvor man kan hoppe og springe lige så
tosset, man vil.

Det vil jeg ikke i dag. Men faldgummien
er blød at gå på og er med til at give ople-
velsen af, at man inden for et ret stramt
designgreb har samlet en stor variation i
programmeringen. Pladsen kan på sam-
me tid bruges til ophold, forsamlinger,
leg og passage. 

Midtpå står en lille aluminiumsterning
i strækmetal, der ser ud til at være en lille-
bror til biblioteket. Den vil i sommerhalv-
året rumme en økologisk udskænkning
bestyret af Café Glad, der også findes inde
i biblioteket. Men den burde nu også have
været tonet gylden.

Der er også variation i beplantningen:
Plantekasserne rummer alskens græsser,
vedbend og træer som kirsebær, platan
og løn. De fungerer som lokal opsamling
af regnvand og er en ret dekorativ løsning
på et sådant anlæg, der sparer kloakkerne
for overbelastning. 

Kasserne er desuden med til at give
pladsen en grøn parkkarakter med små
lunde rundt omkring. De er dog koncen-
treret i yderkanten for at danne en grøn
skærm og afgrænsning mod trafikken på
Tomsgårdsvej, der som en del af Ring 2 of-
te er svært trafikeret.

Det er ikke noget, der generer mig i dag.
Man skal ikke ret langt væk fra vejen, før
man er hævet over støjen, og den blot bli-
ver et rumlende urbant bagtæppe.

MEN DER ER MÅSKE alligevel en for-
nemmelse ved pladsen, der stikker lidt af
fra kvarteret. Der er noget lidt for pænt
over den, næsten puttenuttet. Corten-
stålet på siderne af plantekasserne er pas-
sende råt og den kostede beton ditto,
men fine træhåndlister oven på stålge-
lændere giver sammen med en lidt for
fint opdelt skalering og de mange endnu
klejne planter en fornemmelse af overde-
taljering som et stykke parfumeret Øster-
bro, der er gået galt i byen. 

Men det er ikke en fornemmelse, jeg
hæfter mig ved.

I stedet holder jeg mig til det velgøren-
de i, at husets formsprog af kasser og
menneskeligt inviterende karakter er for-
længet ud i byrummet. Det er et sted, alle

brugere tilsyneladende føler sig velkom-
men.

Ungdomshuset hviler godt nok rugen-
de i hjørnet af pladsen med pigtråd på
toppen af sin indhegning. Det virker
barnagtigt trodsigt, men er med til at give
pladsen en nødvendig dosis af kulør og
bid. Et sort banner med hvid skrift op-
hængt på hegnet proklamerer mod plad-
sen: »Elsker Nordvest, hader racisme«. På
sin egen passiv-aggresive vis er denne di-
rekte henvendelse lidt af en kærligheds-
erklæring fra pladsens dystre nabo.

SOM SÅDAN er pladsen den længe vente-
de finale på et af Københavns Kommunes
mest vellykkede kvarterløft. Et eksempel
på, at velfærdssamfundet stadig evner at

kaste god arkitektur af sig.
Frank Jensen kan sagtens være stolt

over, hvad hans kommune og forgænger
har sat i værk her. Det er tegn på, at borge-
rinddragelse i hænderne på dygtige råd-
givere kan give kvalitetsbevidst form til et
ret blandet program.

Kontrasten til det triste passagerum i
Møntmesterpladsen, der ligger to gader
væk, er slående. Den trænger til en grun-
dig overhaling.
karsten.ifversen@pol.dk

Arkitektur

Bibliotekspladsen venter
på et officielt navn, men
favner allerede mange
brugere og masser af
regnvand. 

En fælles plads til parallelle samfund

UOFFICIELT. Pladsen foran biblioteket
har ikke fået noget officielt navn endnu,
derfor kaldes den ind til videre Biblio-
tekspladsen. 
Foto: Katinka Hustad

KARSTEN R.S.
IFVERSEN
ARKITEKTUR-
REDAKTØR

Hanne Andersen, 66 år, pensionist:
»Jeg synes, pladsen er fuldstændig fantastisk. Ni-
veauerne er meget kunstnerisk udformet, det ser
flot ud. Det er med til at give et løft til vores områ-
de. Og det er fantastisk, at det lykkedes dem at
grave den gamle benzinstation op, der lå her før«.

»Vi er en gruppe, der går stavgang her fra
biblioteket. Vi spiser tit frokost i cafeen, og det bli-
ver dejligt at kunne drikke kaffe herude«.

Albert Mølgaard, 6 år, elev i 0. klasse:
»Jeg går tit forbi med min farmor, og jeg været
spændt på, at den skulle komme. Jeg er faktisk ret
glad«.

»Jeg vil løbe og lave gymnastik og være her
med min familie. Før var der bare grus, det kunne
man ikke bruge til noget. Nu føles det rart. Og jeg
kan løbe vildt hurtigt«.

Else-Karin Helmer, 71 år, pensionist:
»Jeg er overrasket over, at det er så kuperet. Det er
svært tilgængeligt for handikappede. Som blind
vil jeg have brug for nogen til at guide mig. Men
det er ikke ment negativt, for man kan ikke tage
hensyn til et mindretal«.

»Jeg vil komme til at bruge det her, hvis der er
arrangementer, og nogen vil tage mig med. Når
der er børneteater, kræmmermarked, jazzkoncer-
ter el.lign., så ringer jeg som regel til min veninde
og spørger, om det ikke er noget for os. Hun er al-
tid sød til at tage mig med under armen«.

Britt Boesen, 40 år, antropolog og billedkunstner:
»Det er pænt med det grønne, men jeg synes, det
trækker meget ned med den store trafikerede vej.
Jeg er i tvivl om, hvor meget man reelt har lyst til
at dvæle her. Det savner jeg i Nordvest. Nogle små
åndehuller, hvor man bare kan sidde i ro«.

»Jeg har to små børn, og når vi er på biblioteket,
kunne jeg godt forestille mig at sidde her lidt,
hvis det er godt vejr. Men ikke sådan i flere timer
på grund af trafikken«.
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BØLGEPLADSEN
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EGEDALSVÆNGE

BYENS PLADS
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Nørresundby Havnefront
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Fotos fra Nordjyske.dk 2011-12-10  -  Billedtekst: Oversvømmelse efter storm. Foto: Torben Schrøder Hansen 
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Fotos fra Nordjyske.dk 2011-12-10  -  Billedtekst: Oversvømmelse efter storm. Foto: Torben Schrøder Hansen 
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