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Christianshavns Torv,
Christianshavns Torv er et særligt sted – en plads i bydelen med sin egen historie og byrumsmæssige værdi, et byrum, der i kraft af sin placering og funktion som metroplads og venteplads for busser, som fast tilholdssted
for den grønlandske brugergruppe, kalder på en tænkning der kan rumme bredt.
Christianshavns Torv er et trafikeret rum med et stort behov for cykelparkeringspladser, krydsende funktioner,
dagligdags- og handelsliv. Et konglomerat af forskellige byrumselementer og en livlig blanding af mennesker
døgnet rundt.
Christianshavns Torv skal som den centrale plads i bydelen Christianshavn kunne rumme en stor
mangfoldighed – og det ser vi som en byrumskvalitet i sig selv der må ligge til grund for nye tiltag på torvet.
På trods af torvets funktion i forhold til bydelen og de åbenlyse arkitektoniske kvaliteter, der er omkring:
nærheden til kanalen, visuel forbindelse til Frelser tårn, et aktivt by- og handelsliv med alt fra populære bagere,
til apoteket, kiosk, pølsevogn og metrostation, synes selve torvet at mangle den simple mulighed at invitere til
at slå sig ned, drikke en kop kaffe mens man venter på bussen – eller bare til at kunne opleve dagliglivet som
det nu udspiller sig på pladsen.
Christianshavns Torv har en af byens mest attraktive beliggenheder, men har idag ikke karakteren af en
fungerende mødeplads, af et sted man gerne opholder sig, spenderer nogle timer. Med relativt få og enkle
greb: rydde og rokere, plante store træer og placere nye bænke og opholdsmuligheder, vil torvet genetableres
som et af Københavns mere indbydende offentlige rum, til gavn og glæde for de omkringboende, såvel som
besøgere.
Torvet har altid fungeret som ”trafikplads”:
I 1800 – tallet var torvet fyldt med hestevogne, i 30erne skiftede trafikken på pladsen til sporvogne, så kom
busser og biler – og til sidst som i dag, metro forbindelsen der løber under jorden, der sætter sit tydelige præg
på torvets indretning, med elevatortårne, tekniske foranstaltninger og et hav af cykelparkeringspladser.
Torvet var oprindelig defineret af facader på tre sider men er i dag gennemskåret af Torvegade som jo er en
hårdt trafikeret gade, med busser, biler, cyklister – og en masse krydsende trafik til og fra Christianshavns
Metro.

Torvets kanter er forskelligartede:
Den nordvest vendte, mod Ovengaden Ovenvandet og kanalen er præget af metro op-og nedgangen i form
af glasbygningen. Kanten af torvet mod kanalen er stort set blokeret af cykelparkeringen der omkranser både
glasbygning og luftindtaget.
Den sydvest vendte kant er domineret af Brugsens indgang og facade, med cykelparkering langs facaden på
største del af strækket. I hjørnet tilgang til flaske automaten. Langs facaden står 4 lysmaster der ikke bidrager
til en stemningsfuld oplevelse af torvet.
Den sydøstlige kant fremstår sammen med den gamle telefonkiosk som torvets historiske bagtæppe, men får
en uheldig konkurrence i sit udtryk af placeringen af toiletbygningen.
Den gamle telefonkiosk kunne med fordel anvendes til udeservering, i lighed med kiosken på Kgs. Nytorv ved
Store Kongensgades udløb.
Kanten mod Torvegade er præget af trafik - og langs gaden, cykelsti og fortov står toiletbygning,
busstoppested, blomstermarked, pølsevogn og infosøjle på en lang række – med front mod Torvegade og
ryg mod pladsen. Byrumselementerne blokerer som de er placeret nu for torvets centrale rum og en naturlige
udnyttelse af den store belagte flade.
Hovedentreen til torvet sker om dagen fra hjørnet via fodgængerfelterne ved Dronningensgade og fra
fodgængerfeltet på tværs af Torvegade fra Lagkagehusets indgang – og bevægelsen på pladsen har
nedgangen til Metroen og Brugsen indgang som hoveddestinationer.
Om aftenen og natten synes hjørnet overfor 7 elleven at være den mest anvendte entre´ til og fra metroen,
Blockbuster og pølsevognen.
På pladsen står Grønlændermonumentet af Svend Rathsack. Monumentet som består af tre skulpturer med
faste bænke omkring soklerne – er pladsens eneste reelle opholdssted. Skulpturene er identitetsskabende på
torvet og højt værdsatte af torvets faste brugere, Grønlænderne – men også af andre besøgende, heriblandt
grupper af turister der flittigt fotograferer skulpturene og hinanden.
Skulpturerne skaber i dag torvets naturlige centrale rum – et rum som bør bevares – men som bør suppleres af
flere og andre opholdsmuligheder på torvet, så der bliver plads til flere på samme tid.

GRØNLÆNDERMONUMENTET

Den gamle telefonkiosk bliver pladsens nye centrale punkt.
Telefonkiosken flyttes til en central placering på pladsen og gives dermed en ny status som det vigtigste element på torvet.
Telefonkiosken placeres så der er mulighed for at skabe et cafeområde omkring kiosken på den centrale del af pladsen.
Telefonkioskens 3 ure orienteres hhv. mod metronedgangen, indgangs hjørnet ved bager holm, og mod indgangen til torvet fra
Dronningensgade.
Telefonkiosken vil blive torvets vigtigste identitetsskabende element og nye samlingspunkt.
Med åbningen af torvet ud mod Torvegade vil man allerede fra krydsningen af Børnehusbroen kunne opleve torvets rum med
telefonkiosken som point de vue og landmark
Om natten vil lyset fra kiosken skabe et mere venligt rum omkring pladsens centrale del – den del der i dag ligger helt i mørke.
Beplantningen begrænser sig i dag til to relativt nyplantede kastanjetræer ved siden af pissoiret. Kastanjetræerne trives ikke i
det hårde bymiljø og foreslås erstattet af tre træer af arten Robinia pseudoacacia.
Omkring træerne placeres runde Københavnerbænke, Ø 3m. 2 stk. rundbænke ved hver trægruppe.
Pølsevognen flyttes tættere på busstoppestedet, så et frie syn diagonalt henover pladsen med telefonkiosken som point de
vue sikres

KØBENHAVNERBÆNKEN Ø 3000

TELEFONKIOSKEN

Torvet begrønnes yderligere med en forskudt række af samme art Robinia træer langs Brugsens facade.
Træernes placering er nøje afstemt, og begrænset i forhold til ledningstraceer under jorden. Træerne vil kunne
samle og beskytte pladsens rum og på samme tid skabe en afstand til cykelparkeringen og som væsentligste
funktion fungere som et nye opholdsområder med bænke omkring træernes stammer.
Træerne plantes i niveau med belægningen og omkranses af træhulsriste i muldlag som foreskrevet af
kommunen. Træhulsristene er samme type som er etableret på pladsen i dag – de eksisterende træhulsriste
genanvendes.

ROBINIA PSEUDOACACIA

TRÆHULSRISTE (SOM EKSISTERENDE) Ø 1600 - GH - FORM

Cykelparkeringen fylder i dag godt langs pladsens kanter. Behovet for cykelparkering er endnu større og en
forøgelse af pladsens cykelparkerings kapacitet kræver en del af den i forvejen trængte plads. Forøgelse
af pladser med + 75 stk. foreslås løst ved at udvide antallet af pladser i relation til metro luftudtagene samt
største delen af antallet af nye pladser langs Brugsens facade. Nye pladser langs Brugsens facade tilpasses
de nye indgange til Brugsen. nye cykelparkeringspladser etableres som vinkelretpladser i lsamme type og
farve som de eksisterende. Nye cykelparkeringer etableres opad granitmure, der samtidig fungerer som
siddeopholdspladser – og som ekstra cykel p-pladser på særligt belastede dage.
Der etableres i alt 55 faste cykelparkeringspladser og 20 ekstra op ad murene.
Den nuværende belysning forholder udelukkende sig til pladsens kanter og forstærker særligt om natten,
torvets funktion som transitrum fremfor et inviterende og stemningsfyldt byrum. Torvets centrale dele hviler I
dag i halvskumring i døgnets mørke timer.
På tværs af Torvegade er ophængte Københavnerlamper som skaber en ensartet og funktionel belysning
af vejbanen. De eksisterende lysledninger over Torvegade fortsætter indover torvet og hæfter på torvets
sydvestlige facade. Lysledninger over selve torvet foreslås suppleret med enkelte ophængte armaturer af
samme, men med en svagere og varmere lyskilde, så der bliver forskel på vejbanens og torvets belysnings
grad.
En evt. en belysning ophængt på facaden over brugsen foreslås som belysning af skulpturene. Belysning af
skulpturerne vil kunne samle og forstærke monumentets identitetsbærende funktion - og samtidig skabe et
mere indbydende sted at opholde sig såvel i de lyse som i de mørke timer.

Belægningen bevares som den er i dag, dog udskiftes dørkpladerne over metroens ovenlys med
chaussesten. Dette ville skabe ro og samle torvets flade igen.
Arbejdet vedr. dette foretages af metroselskabet.
Bøsninger til opstilling af parasoller, juletræer mm. etableres i et grid der følger belægningsretningen – og
metroens underjordiske trace´. I alt 17 stk bøsninger vil give mulighed for at torvet på festlige markedsdage
og andre begivenheder forvandles til et stor samlet – og delvist overdækket rum fyldt med boder, eller til en
store skov af oplyste juletræer – det kunne se festligt og stemningsfuldt ud !
De to eksisterende telefonstandere er bevaringsværdige dels i kraft af deres nuværende funktion og i kraft af
deres værdi som et skulpturelt og smukt byrumsdesign.
Telefonstanderene ville som alternativ, i tilfælde af ny funktion til standerene kunne flyttes fra deres
nuværende placering til markering af overgangen/indgangen fra pladsen ved fodgængerfeltet overfor
lagkagehuset.
Telefonstanderene ville med denne placering være med til at fastholde og markere pladsens hjørne og, med
deres skulpturelle form og en skala der refererer til kroppens , være med til at skabe et nyt tiltrækningspunkt
der i modsætning til den eksisterende infosøjle byde ” indenfor.
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De fire plads lamper med diode lys, langs brugsens facade + den enlige diode lampe ved den sydlige facade
fjernes.
Infosøjle med lys i nærheden af metronedgangen fjernes af metroselskabet.
Den eksisterende belysningen til metronedgangen og lys fra butiksfacader og neonskilte tegner fortsat kanten
rundt om torvet.
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MODELBILLEDER

SET FRA BØRNEHUSBROEN

SET FRA TORVEGADE

SET FRA DRONNINGENSGADE

B Æ N K E N PÅ B Ø R N E H U S B RO E N

MODELBILLEDER AF BÆNKEN

Børnehusbroen kan på en enkel måde udvide opholdsmulighederne på
Christianshavns Torv. Ved at placere en markant udformet bænk i arkitektonisk skala
på broen, der peger hen mod åbningen til det nye torv ved hjørnet af Torvegade
og Overgaden Oven Vandet, bliver Børnehusbroen til en naturlig forlængelse af
torvets sociale rum. Telefon kioskens nye placering mere centralt på torvet skaber
en naturlig visuel afslutning på bænkens retning og forstærker på den måde det
rumlige forhold mellem broen og torvet.

PRINCIPSNIT AF BÆNKEN

Bænken på Børnehusbroen har en form og en skala, der associerer til bolværk eller fører tankerne til havnemiljøer, hvor træstammer og
tømmer ligger og venter på at blive sejlet ud i verden.
Bænken skal laves i Azobé-træ, som er meget robust overfor slitage og tåler vejr og vind, og som derfor ofte benyttes til netop bolværk,
broer og molekonstruktioner.
Bænken skal placeres på broen parallelt med broens rækværk ud mod vandet i kanalen. Den har siddepladser i to niveauer, som gør det
muligt at nyde udsigten, både over kanalens aktive maritime trafik og det myldrende livet langs Torvegade.
I relation til Grønlandsmonumentet på torvet kan broen betragtes som en indbydende, horisontalt udstrakt sokkel, hvor Christianshavnerne
og alle andre brugere af bænken, bliver levende skulpturer i kontinuerlig forandring.
”Billedhuggerbænken” er 17 meter lang og har siddepladser til omkring 50 personer. Den forvandler Børnehusbroens brede fortov til et
behageligt mødested i direkte forlængelse af Christianshavns Torv.
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I forbindelse med projekteringen af Christianshavns Torv er der indhentet ledningsoplysninger hos LER fra samtlige ledningsejere.
Disse oplysninger er gennemgået og de vigtigste oplysninger, dvs. dem der berører projektet er indsat og vist på ledningsplanen.
Placeringen af ledninger er meget afgørende for etablering af nye træer og vi har derfor haft kontakt med hhv. DONG, HOFOR og METRO vedr. dette emne, hvor vi har tilsendt tegninger der viser
placering af evt. fremtidige træer.
Særligt DONGs tegninger viser mange ledninger og rør der vil karambolere med nærværende projekt, men tilbagemeldingen fra DONG er, at der ingen problemer er if. til DONGs ledninger. Da
alle ledninger er omlagt if. med etableringen af metroen, hvor ledninger er lagt uden om torvet eller placeret langs Brugsens facade. Det man kan se på tegningen er gamle kabelblokke der er
tømt. Eneste ledning er den blå 0,4 kV ledning, der er vist på ledningsplanen.
Tilbagemelding fra HOFOR er, at der ingen problemer er if. til vand og gasledninger. Mht. placeringen er træer i nærheden af spildevandsledninger er det vigtigt at holde en vis afstand. I denne
forbindelse har vi kontaktet Milford vedr. etablering af rod barriere omkring fremtidige træer. Her tænker vi at bruge ReRoot eller tilsvarende.
ReRoot er en meget brugt rodbarriere system til at beskytte ledninger og kabler. Det har været brugt mange steder bla. Frederiksberg bymidte hvor der var mange kabler tæt på plantehuller og
Vejle Kommune har lagt det over nogle højspændningsledninger. Det er godkendt af ’ Arboricultural Advisory’ i England og er ikke nedbrydelige. Den er også lavet af 100% genbrugs HDPE plast.
Ledningsplaner fra METRO ligeledes indsat og vi har haft korrespondance vedr. etablering af træer. Her skal der dog sendes et egentligt ansøgningsskema med oplysninger og tegninger og vi vil
derefter modtage en tilbagemelding. Dette pågår pt.

