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Nordvest
Byrummet har magten til
at forandre det omkringliggende kvarter. Det vil arkitekt
Dan Stubbergaard gerne vise
Boligen, så han tog os med på
en gåtur gennem Nordvest.

rykker

Af Stefan Singh Kailay Foto Erik Refner

Store koncerner som ISS står side om side med
mindre industri og almindelige boliger. Det
giver konstant byliv og et interessant byrum.
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Det nye kulturhus rummer koncertsal, borgerservice, bibliotek og et værested for de unge.
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Arkitektonisk trick. Den vestvendte plads foran boligbyggeriet Emaljehaven er blevet sænket i forhold til den trafikerede vej, så støjen ikke generer så meget.

M

åske er Nordvestkvarteret ikke
så hipt som Vesterbro og Indre
Nørrebro, der er ved at drukne
i caféer og smarte unge mennesker med barnevogne og de
rigtige solbriller. Men det kan det blive, for der
sker ting og sager i derude hele tiden.
»Nordvest kan som bydel meget mere end
de andre. Den er stadig upoleret, ufriseret og
jomfruelig. Huslejen er lav, hvilket tiltrækker
de kreative folk og de studerende. Samtidig er
der mange interessante industrilokaler, som
netop kan bruges af disse folk. Nye projekter
skyder op og så kommer der byliv,« siger Dan
Stubbergaard.
Den 30-årige arkitekt er medstifter af tegnestuen Cobe, der blandt andet er i gang med
at transformere både Nørreport station og
hele Nordhavn. Alligevel vil han hellere tage
Boligen gennem et forløb af byrum i et kvarter, der er arkitektonisk interessant, end blot
at vise et enkelt byrum.
Derfor er vi er på vej ned fra Bispebjerg
Bakke med retning mod Nørrebro station.
På vores vej ligger det kommende kulturhus,
almennyttige boligbyggerier fra 1930erne,
et helt nyt boligbyggeri med en interessant
plads og offentlig baggård, og til sidst buerne
under højbanen ved Nørrebro station.
VI BEGYNDER VED et af Dan Stubbergaards
igangværende byggerier, Kulturhuset. Aftalen
var ellers, at der ikke måtte gøres reklame for
egne bedrifter, men han holder på, at det er
væsentligt at starte her. For det nye markante
kulturhus kommer med koncertsal, borgerservice, bibliotek og et værested for unge til at
have en vigtig funktion for Nordvest.
»Det bliver en smeltedigel mellem det etablerede og det unge. Lige dernede er der en

Gåturen gennem Nordvestkvarteret starter ved kulturhuset og slutter ved den gamle højbane.

Honda-forhandler ved siden af et autoværksted og en gigantisk ISS-bygning, og her kommer der til at være et guldfarvet kulturhus.
Oveni det hele er der alle disse fantastiske boligblokke fra 1930erne. Det er et interessant
samspil. De sammenstød er fede, og dét kan
Nordvest i modsætning til de mere helstøbte
brokvarterer, Ørestaden eller Sluseholmen,«
siger den unge arkitekt begejstret.
Vi går ned ad Rentemestervej. En af de gader med mest industri. Men området er under
forandring. Gallerier og kreative virksomheder flytter typisk derhen, hvor huslejen er lavest. En overgang var det Vesterbro og Islands
Brygge, men nu søger mange herud, fordi
huslejen er billig, og her er mange af den type
industrilokaler, som man ifølge Dan Stubbergaard kan lave om til atelier, galleri eller bureau.
»Kvarteret er netop meget modtageligt for
forandring. Mange af de industrielle bygninger her kan hurtigt laves om til loftslejligheder eller gallerier. Det er reel bæredygtighed.
Tro mig, hvis vi kommer tilbage hertil om fem
år, så er her fuldstændig forandret.«
Netop forandringen, mener arkitekten,
er væsentlig for byen. Hvis en by af Københavns størrelse ikke har sådan nogle områder
og ikke lader dem få lov til at udvikle sig, så
dør byen. Så er det ikke en mangfoldig storby
længere.
»Det hele skal ikke byplanlægges på den
helt store skala à la Ørestaden eller Nordhavn.
Her i Nordvest skal der hellere foretages akupunktur-nedslag. Man beslutter, at lige dér
skal man lave en lille plads, eller lige dér skal
en gammel fabrikshal laves om til et nyt ungdomskulturhus. Stille og rolig begynder tingene at udvikle sig fra de nedslag. Man planlægger det uplanlagte.«

Buerne under højbanen ved Nørrebro station kunne ifølge arkitekten med fordel åbnes op og gøres
til små selvstændige byrum. På den måde kunne afhjælpe sociale problemer i området.

»
Arkitektens
yndlingskvarter
Hvad gør et kvarter særlig rart?
Boligen har bedt fem arkitekter udpege
deres favoritrum i byen.
18 juli
Jens Thomas Arnfred – Vandkunsten
25. juli Dan Stubbergaard – COBE
1. august Kristina Adsersen – Mutopia
8. august Lone Wiggers –
C.F. Møllers Tegnestue
15. august Tina Saaby – Witraz Arkitekter
+ Landskab – fra 1. september Københavns
stadsarkitekt
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Sammenblandingen af de klassiske almennyttige boligblokke fra 30erne og småindustri er kendetegnende for Nordvest.

Vi kommer forbi et designfirma. Der holder
en Porsche i den åbne baggård. Over for er der
en tom grund med vilde blomster.
»Man kunne godt fortætte Nordvest meget
mere. Forstået på den måde, at man kunne
godt opføre byggerier på en række af de tomme grunde, der ligger her. Man kunne også
godt bygge på kvarterets mange p-arealer. Jeg
ville gerne fortætte mere omkring byrummene, tingene flyder nogle steder lidt for meget
sammen herude.«
Nu kommer vi ned til Emaljehaven, som er
et af de nye boligbyggerier tegnet af Entasis
og Creo. De har rent arkitektonisk prøvet at
omfortolke de boligblokke fra 30erne, der ligger lidt længere oppe på Bispebjerg.
»Men det interessante ved byggeriet er den
vestvendte plads foran. Der er en café, den
ligger godt i solen, og så har de anvendt et

ret godt trick. Pladsen ligger ved en ret trafikeret vej, så arkitekterne har sænket pladsen
en smule. På den måde er støjen og trafikken
ikke så generende, når man sidder dernede.
De har trukket boligbyggeriet lidt tilbage, og
skabt et godt byrum foran ved bare at sænke
det en lille smule.«
VI TAGER EN smutvej ned gennem boligblokkens baggård, som er åben for offentligheden.
Det er ikke et gårdrum, som man kender dem
fra for eksempel Vesterbro, hvor kun en nøgle
giver adgang.
»Det er en offentlig passage. Så lige pludselig står man i en park. Fra asfalt til grønt. Der
er hele tiden skift.«
Fra parken går vi ned ad Lygten mod Nørrebro station. Vi er lige på kanten af Nordvest
og Nørrebro, men Dan Stubbergaard vil gerne

vise et område ved Nørrebro station med potentiale.
»Højbanen ved Nørrebro station kan man i
mine øjne virkelig gøre noget fantastisk ved.
Man kunne vende noget utrygt og problemfyldt til noget fint.«
Det kan byrum nemlig ifølge den unge arkitekt. De kan vende tingene om. Nogle gange
er det ikke ret meget, der skal til. Belysning
om aftenen i nogle fede farver, ny belægning,
maling, nogle træer og lige pludselig har byrummet fået en helt anden karakter. Så er
det anden type mennesker, der begynder at
bruge det.
»Lige nu har de lukket en del af passagerne
under højbanen, og så er det blevet et hardcore pushersted. Der skal ikke ret meget til for at
vende noget utrygt til noget aktivt og levende. Åbne nogle passager op, lave små byrum

til unge, børnehaver, grønthandlere og små
butikker bør fylde alle hulerne ud i højbanen.
Der har Nordvest et enormt stort potentiale i
forhold til så mange andre bydele.«
Hvis man meget præcist sætter ind nogle
steder med mindre byrumsprojekter, så kan
man brede effekten ud til større områder, og
det ser Dan Stubbergaard meget gerne ske i
Nordvest.
»Man har plejet at kalde det Nordværst,
men det er ved at ændre sig. Især hvis man
gør det rigtigt. Hvis man bare smækker en betonblok op, så signalerer man, at man ikke tillægger det kvarter nogen speciel betydning.
Giver man derimod beboerne gode byrum og
æstetiske bygninger, giver man dem ejerskab
og sammenhold.«
boligen@berlingske.dk

HVAD ER ET GODT BYRUM?
Fem egenskaber, som ifølge Dan Stubbergaard kendetegner et godt byrum.

Arkitekt Dan Stubbergaard er professionelt meget interesseret i Nordvest. Han ser et enormt potentiale i de mange
tomme pladser, industrilokalerne over for de klassiske boligbyggerier fra 30erne og de gryende projekter i området.
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■ Det skal fremme mangfoldighed.
■ Det skal være i dialog med sine omgivelser, enten ved at stå i kontrast eller
være en velintegreret del af omgivelserne og dets funktioner. Et godt byrum
skal have en funktionel berettigelse via
sine omgivelser og aktiveres af bygningernes funktioner og indhold.
■ Det er orienteret rigtigt i forhold
til verdenshjørner. Vi bor i en del af
verdenen, hvor de klimatiske forhold er
vigtige. Byrummet skal være optimeret i
forhold til sol og læ.
■ Det skal være for alle. Et godt byrum
skal være for mange mennesker og
kunne bruges på mange måder.
■ Det skal være et rart sted at være i
døgnets 24 timer. Derfor er belysning et
vigtigt element for tryghed om aftenen.

EGEN BYGNINGER, DER GØR ET BYRUM BEDRE

■ COBE arbejder med fornyelsen af Nørreport
station. Projektet er formgivet efter menneskemyldrets flow og bløde linjer. En af de store
udfordringer er at tilvejebringe plads til cykler. Her
introducerer COBE bl.a. cykelbede, nye sænkede
områder, hvor cyklerne parkeres, således de ikke
ødelægger pladsens flow og visuelle overblik.
Nørreport station står færdig i 2014.

■ Renovering og udvidelse af Taastrup Teater i
2009. Foruden renoveringen, blev teatret udvidet
med en ny foyer, der ligger bag en ny prismefacade, som elegant har pakket det gamle betonteater ind. Den nye foyer binder teaterets udadvendte aktiviteter sammen med den nyanlagte
Keld Abells Plads– et nyt byrum for Tåstrupgårds
beboere og teaterets publikum.

