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Gobelinen 

“Tæpperne var en 
slags idealistiske, 
mobile, funktionelle 
kunstværker og 
inventar”

(citat: Vävda 
tapeter. Jack Lind-
blom)

Gobelinen er billedliggørelseen af fortiden, nutiden såvel som fremti-
den

Gobelinens enkelte del-elementer udgør tilsammen en helhedsbe-
tragtning

Elementer i Nykøbing Falsters Historie:

•   Dronningeslottet

•   Byen midt i vandet

•   Købstaden

•   Madkulturen

•   Mangfoldighed

Nykøbing Falster som gobelin



Gobelinen er 

•   Historiefortællingen om Nykøbing Falster og de mange    
 historiske lag 

 Det ‘tæppe’ der sammenbinder og etablerer Vandmølle-
 stræde Pladsen

Gobelinen skal

•   Forbinde den ny bydel med den eksisterende bymidte
 Slotsbryggen - Slotsgade/ Torvet

•   Definere de uafklarede byrum

•   Fortælle om helheden i slotsgadekvarteret

Gobelinen på Vandmøllestræde Pladsen



- Bykvalitet og udnyttelsesgrad:

•   “Der kan gives tilladelse til alternative arealanvendelser og højere   
 (dog begrænset) udnyttelsesgrad af grunde i det omfang nye bypro- 
 jekter lever op til helhedsplanens værdier og visioner og rammerne i  
 kommuneplanen”.

Slotsgadekvarterets rummelighed.
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- Hvad er muligt?:

•   Hjørnegrunden ved Vandmøllepladsen, Bdr. Dalgaard:

 ~ 1000-1200 m2

 
•   Guldborgsund Museum ved Kuskestalden:

 ~ 300-500 m2

Slotsgadekvarterest rummelighed.
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Slotsgadekvarterest rummelighed.

- Hvad er muligt?:

•   Vandmøllestræde nr. 6:

 ~ 120-150 m2

 
•   Hjørnegrunden ved Sundbystræde/Vestergade:

 ~ 200-350 m2

Vandmøllestræde nr. 6

Hjørnegrunden ved Sundbystræde/Vestergade



- En bæredygtig by:

•   En bæredygtigt strategi for Nykøbing Falster handler ligeså meget   
 om ejerskabsfølelse til byens rum for dens borgere, som om CO2   
 regnskaber !

 Byens grønne struktur er den rygrad, der holder sammen på det   
 hele. De grønne forbindelser mellem bydelene er dens nervebaner.   
 Grønne områder og gadetræer den lunger. Og parkerne, hvor men-  
 nesker motionerer og mødes, er byens pulserende hjerte. Og   
 som enhver anden organisme skal også byen have gode vækstbe-
 tingelser for at kunne leve et godt og sundet liv.

 En investering i et grønnere bymiljø vil give en oplevelse af Slots  
 gaden som et sammenhængende forløb af grønne byrum!

 

Det grønne kvarter

Den grønne by:

“Grønt plantedække har nemlig direkte effekter på det 
lokale miljø og klima ud over indvirken på de process-
er, der driver klimaforandringerne, herunder udledning 
af CO2. Men desuden har det også en række indirekte 
effekter, som sandsynligvis er langt vigtigere. Herunder 
hører bl.a. ændrede transportvaner, bedre folkesund-
hed i form af mindre stress, renere luft, adgang til mere 
motion, samt et langt rigere dyre- og planteliv i vores 
byer. Desuden elsker vi levende, grønne byer og be-
høver måske ikke rejse langt, hvis vi kan finde paradis 
dér, hvor vi bor!”            J. N. Lassen og S. Præstholm



- Det aktive byrum:

•   Der er stor interesse for fremtidens byrum og den stigende brug af   
 byen som kulisse og arena for kropslige udfoldelser. 

 Det er muligt at anlægge en idrætslegeplads på de fleste gadehjørn- 
 er, torve, pladser, tomter og tage - her vil det være oplagt at bruge   
 dette grønne byrum!

 En idræts”legeplads” skal ligge i vejen og ligge, der hvor folk kom-
 mer forbi eller opholder sig allermest!

Den grønne plads

Legepladsen.



- Bæredygtigt nybyggeri:

•   På en moderne bygning, hvor energikrav og et godt indeklima er   
 betinget af store lysindfald, er en solafskærmning en forudsætning. 

 Her vil et grønt dække være danne en forunderlig verden af solstrejf  
 gennem løvet, både når man opholder sig inde i sin bolig og når man  
 sidder på sin terrasse. 

Det grønne hus

Passiv solvarme
 
Passiv solvarme er en form for bygningsintegreret solvarme, 
hvor solens stråler udnyttes til at opvarme bygningen. 

Tænker man den passive solvarme ind i bygningens ud-
formning, kan varmebehovet reduceres væsentligt: Det er 
fx vigtigt at planlægge bygningens orientering i forhold til, 
hvilke lokaler man ønsker at opvarme. Vinduernes placering, 
størrelse og opbygning påvirker også, hvor meget varme, der 
trænger igennem dem. 



Biofaktor: 

SBI har udviklet en beregningsmodel 
for biofaktoren i bymiljøet. Denne 
model er et værktøj til vurdering at 
effekten af ændrede belægninger, 
beplantninger i forholdtil biodiver-
siteten.
Ved simple indtastninger kan æn-
dringer i beplantnings og belægnings 
arealer over tid - derved kan fremti-
dige beslutninger vurderes iforhold til 
effekten i byens “gønne miljø”!

- Biodiversitet:

•   En betingelse for at forøge biodiversiteten i byområder, er en forbind- 
 else mellem de grønne elementer - derfor skal der tænkes i mere   
 “åbne” belægninger på særlige steder i byen!

 Enkelt elementer, som “den grønne bænk” kan skabe forbindelse for  
 et rigere dyre og insektliv - tænk at sidde på en bænk, hvor musvitten  
 pusler i løvet omkring dig! 

Den grønne bænk
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Herover ses en detalje fra en pikstensbelægning 
i Bispegaarden, Nørregade 11, hvor vejbred har 
fundet fodfæste. Til højre er det en gård i Sankt 
Peders Stræde 27. Der er meget fine miljøkvaliteter 
forbundet med disse stenbelægninger, hvis spræk-
ker lader vandet passere og giver rum for liv.

Der er mange alternativer til asfalten. Herunder 
har man netop anlagt et stykke med armeret græs 
i Sankt Petri Skoles gård, som indtil nu har været 
ren asfalt (se pp. 130-31).

er de mindst grønne gårde de gårde, hvor parkeringsmuligheden er udnyttet 
til det yderste, og de rareste og grønneste gårde at opholde sig i er dem, hvor 
parkering ikke er mulig, eller den har et klart afgrænset omfang. 
 Som man kan se af kortet til venstre, er der en nøje sammenhæng mellem 
asfalt- og betonbelægninger og parkeringsarealer. Alt for mange steder har 
bilerne fået lov til at trække deres livsfornægtende asfalttæppe med ind i kar-
reerne. Man kunne derfor som en del af en levendegørelse og forgrønnelse af 
Nørre Kvarter stille som mål at afvikle en stor del af karréparkeringen. Den 
kan alligevel ikke forsyne bare en brøkdel af parkeringsbehovet for beboere, 
handlende og arbejdende, hvis alle skulle have deres biler med rundt overalt. 
I mange situationer kunne man ved at opgive blot nogle få parkeringspladser 
skabe markant bedre omgivelser for kvarterets beboere og arbejdende. 
 En systematisk byforgrønnelse ville derfor kunne støttes gennem offent-
lige initiativer til at begrænse brugen af de sparsomme kvadratmetre i gård-
rummene til parkering. Som det er nu, har biler med parkeringsbehov samme 
ret til at købe sig ind på de sparsomme arealer som de mennesker, som bor 
og arbejder i kvarteret, selvom de ville have mindst lige så godt af at stå i 
en parkeringskælder - og bilen har ofte større købekraft, godt hjulpet af, at 

Nørre Kvarter i kort

en erhvervsparkeringsplads kan medregnes som en ’nødvendig’ udgift, som 
kan trækkes fra i skat, mens beboere må betale skat af deres indkomst, før 
de kan konkurrere med bilerne om deres baggård. Arealerne er således reelt 
dobbelt så dyre ved rekreativ anvendelse.
 Hvis man derfor indskrænkede fradragsretten for udgifter til parkerings-
plads i Indre By til at gælde de dertil indrettede parkeringshuse og parke-
ringskældre, ville det måske kunne hjælpe med til at få bilerne ud af karre-
erne. Hvis man derudover fik lavet det effektive kollektive transportsystem, 
som en by som København behøver, hvis den skal vende en udvikling med 
stadig stigende trafik, så ville man gradvist kunne frisætte de sparsomme 
kvadratmetre inde i karreerne. 
 Selv der, hvor bilerne forbliver i karreerne, burde man alvorligt overveje 
at skifte de lukkede belægninger ud med mere åbne belægninger, således at 
alle karré-arealer i princippet blev en del af vandkredsløbet. Under asfalt- 
og betonlagene er der ørkenagtigt tørt. De lukker for næring, luft og vand til 
træer og facadeplanter. Det er derfor et mål i sig selv at få brudt disse flader 
op. Ja, mange steder er det et første skridt mod at få et sted levendegjort. 



- Et beskyttende grønt “dække”:

•   Facadebeplantning har en række beskyttende virkninger overfor   
 bygningen. Det beskytter mod opfugtning fra slagregn og modvirker  
 ikke fugttransporten ud gennem muren.

 En plantedækket mur er derfor mere tør end en åben. 

 Blottede gavle med grøn beplantning vil hele “sår” i by-billedet! 

 

Den grønne overfrakke

Facadebeplantning:

Rapporten: Facadebeplantning.. afviser stort set alle de 
fordomme som eksisterer omkring facadebeplanternes 
ødelæggelse af bygningerne.

“Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og ulem-
per”, Boligministeriet, Bygge- og boligstyrelsen, København 
1993, Karen Attwell et al. 



- Det grønne som et ledemotiv gennem slotsgade:

•   Ved at udnytte alle muligheder for at beplante frie gavle opnår man  
 et forløb af grønne vægge der leder en gennem kvarteret.

 
•   Kortet på modstående side udpeger gavle og facader der er helt  
 oplagte at beplantes.

 

Den grønne overfrakke - strategi

rådhusvin

Slotsbryggen

Pladsen

Bymidten



- Gavlen på Guldborgsund museet.

•   Den store skulpturelle gavl kan tilføje pladsen et stærkt grønt element. 

•    En vedbend kan klippes meget præcist og tilføje bygningen karakter.   

 

Den grønne overfrakke - eksempel 1

Klippet vedbend:

Her et eksempel på en skarpt 
holdt vedbend ved Slotsholmen i 
København.



- Ved grøntorvet

•   De to store frie gavle kan beplantes og skabe et skønt grønt punkt   
 på strækningen mellem torvet og den nye plads.

•   Netop dét punkt er vigtigt for at binde livet i slotsgade sammen da  
 gaden knækker her og man mister den visuelle forbindelse fra torvet  
 til den nye plads .

 

Den grønne overfrakke - eksempel 2



- porten og baggården. 

•   Her er vist et ideoplæg til beplantning hvor taghældninger mødes og  
 blotter lidt gavl.

•   Portåbningen fortæller historien om livet i baggården. Det grønne   
 trækker blikket med ind og forlænger livet fra gaden om i gården.

 

Den grønne overfrakke - eksempel 3  

vedbend i blomst tobakspibe plante



- Asfalt eller natur?

• De grønne elementer har en vital betydning for at byen er et    
 sundt sted at være. De renser luften for partikler og mildner byens   
 mikroklima. 
 
 Desuden er der en “formildende” kvalitet i en grøn “park-parkering”  
 - hvor en tom parkeringsplads vil antage karakter af park!

De grønne lunger



Byinventar

Traditionelt byrumsinventar kan danne baggrund for udviklingen af 
specifikke elementer til byrummet og kan agere som katalysator og 
understøtte en generel identitets udviklingen i Nykøbing Falster.

Elementerne indgår i helhedsplanen for Slotsgadekvarteret og kan 
indarbejdes over en længere tidsperiode.
Udpegning og placering af elementerne kan f.eks. være influeret af 
behov, sponsorer, ejerforhold, trafik osv.

Byrums elementer er i første omgang tænkt udviklet omkring:

•  Lys
 
•  Ophold

•  Vand

•  Skiltning

Byens inventar kan i samspil med naturens kræfter give forskellig-
artede oplevelser afhængig af vejret, årstiden eller lyset.
Byinventaret kan også udvikles til bevidst at opfylde flere forskellige 
behov, der kan skabe aktiviteter på mange tider af døgnet.

•  Vejrlig  -  Vådt og tørt 
          
•  Nat og dag - Lysprojektioner, flourecerende bemaling

•  Årstider  -  Farver

•  Hybridfunktioner

Lys

Skiltning

Ophold

Vand



Byinventar - Slotsgade

Traditionelt opfattes byrums inventar, som inventer der er 
del af bybilledet, fx gadeskilte, bænke, automater, belysn-
ing etc.
Inventar der opfylder simple almene funktioner i det of-
fentlige rum.

 
“Plet indslag” af sponsoreret byrumsinventar i den langs-
gående retning ad Slotsgade:

•   Belysning

•   Skiltning

•   Regulering

Lys

Skiltning

FARVE ??
SIMPLIFICER !!

BÆNK

UR

LAMPE

VANDPOST

OPSLAGSTAVLE

AFFALDSSPAND

KOMBINATIONER ???

bæredygtighed + +

byrumsinventar + +

midlertidighed + +

Historisk Byinventar.

Med en strategi for udvikling af enkelte 
elementer der opfylder basale byfunktioner, 
kan der igennem en fortolkning af det 
traditionelle byinventar udvikles specifikke 
møbler til byrummet i Nykøbing Falster.
 
Der kan herved opstå nye Objekter eller 
Elementer som kan være en katalysator og 
understøtte for identitets udviklingen i 
Nykøbing Falster.

Elementerne kan suppleres i byrummet med 
tiden og indgå i en helhedsplan for byrummet 
over en længere tidsperiode.

Lys + Skiltning + (Bæredygtighed)

Skitlning
’Slotsgade butikkerne’

Lys
’Slotsgade lyset’

Vandposten

ophold

Vand + Bæredygtighed Midlertidighed + Ophold

Bæredygtighed

Midlertidighed

HISTORIE

projeciering
Bemaling
Nat og dag

Ophold + Bæredygtighed + Midlertidighed



Byinventar - Pladsrummet

Byrums inventar kan anslå alternative aktiviteter eller funktioner i 
byrummet. Det kunne være mere utraditionelle opholdssituation-
er, måder at opsamle vand på, varierende nat- og dagsbelysn-
ing. Inventar der tilfører noget særligt til det offentlige rum. 

Byrummet på Vandmøllestræde Pladsen møbleres åbent i “Alle 
retninger”:

•  Ophold
 
•  Vand

•  Regulering

Ophold

VandSponsorering

Byrums inventar kan oplagt ind-tænkes i en 
strategi for investering og med-sponsorering.
Interessenter og berørte grundejere kan spon-
sorere specifikke elementer i byrummet.
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GRØNTORVET

VAND PLADSEN

Vandteknisk Musesum, Ålborg:

Før 1854 hentede byens befolkning vandet i åerne eller fra en brønd 
på Nytorv ved Østeraa. Vandet blev ført fra Blegkilde til denne brønd 
gennem en ledning bestående af udhulede træstammer. Blegkilde lå 
umiddelbart nord for det nuværende vandværk på Sønderbro.
De første vandledninger, der blev lagt i jorden i forbindelse med 
oprettelse af Aalborg Vandforsyning i 1854, var af støbejern. Denne 
rørtype anvendes stadig i begrænset omfang. 
De første vandhaner installeret i huse er registreret i 1857. I 1882 var 
der 2.334 vandhaner placeret i huse. Indtil da var der normalt vand-
poste på gadehjørnerne, og de bedre bemidlede havde en gårdpost.

1. Den midlertidige plads

- Vandmølle pladsen:

•   En del af strategien for en udvikling af Nykøbing Falsters   
 byrum og identitet indbefatter iværksættelsen af midlertidige  
 aktiviteter i det centrale byrum; Vandmøllestræde Pladsen. 
 Byrummet som mange borgere passerer hver dag, men som  
 ikke er i spil idag pga. en uoverskuelig traffikal situation.

•   Midlertidige aktiviterter kan iværksættes på et tidligt tidspunkt  
 i processen og derved skabe en opmærksomhed og en be-
 gyndende ejerskabsfølelse for projektet. 



- Markedspladsen:

•   Slotsgade som handelsgade - her vil være muligheder for hele   
 Slotsgade kvarteret at samle sig om fælles arrangementer i form af   
 markeder - ikke som konkurent til de øvrige markeder - men som et  
 supplement, der gør det endnu mere attraktivt at begive sig ind i   
 centrum for en særlig oplevelse!

-  Butikstorvet:

•   De omkringliggende butikker og cafeer - også dem der endnu   
 ikke har placeret sig omkring pladsen - vil kunne drage fordel af et   
 så fornemt udstillingsvindue som Vandmøllepladsen kan blive!

2. Den midlertidige plads

Markedspladsen:

Historisk marked på Domkirkepladsen i Haderslev:
Med udgangspunkt i Haderslevs historie og byens velbev-
arede rammer, arrangeres en folkelig byfest, hvor historien 
bliver levende - formidlet via autentiske klædedragter, hånd-
værk, datidens kunst og datidens mad og drikke!
Haderslev rummer masser af fredede bygninger og byens 
arkitektur dækker 6 – 7 århundreders bygningskultur.
Med mange lokale aktører og hjælp fra nationale og inter-
nationale gæster præsenteres et fortættet historisk program 
med udgangspunkt i et marked på Domkirkepladsen.

BUTIKSTORVET

MARKEDSPLADSEN



- Parkeringspladsen:

•   Hele Slotsgadekvarteret og de omkringliggende byområder er helt   
 afhængige af de parkeringspladser der gør det let at komme til og   
 fra forretningslivet - en “midlertidig” mulighed er: parkeringspladsen!

- Trafikkrydset:

•   En ligeså vigtig del af Vandmøllepladsens problematik er den kryd-  
 sende trafik af de mange forskellige trafikanter: - kan her udtænkes  
 et anderledes og alternativt “trafikkryds”?

3. Den midlertidige plads

Eksperimentarium: 

Kvæsterød Køreskole er trafikunder-
visning, som du aldrig har set den før. 
Det hele foregår i den fiktive by, Lille 
Kvæsterød. Byen hvor alle indbyggerne 
er væk - omkommet i trafikken.

Nu kan du på din egen krop prøve nogle 
af de ting, som tog livet af byens borgere 
– dog kun i et omfang, så du ikke selv er 
i livsfare.

PARKERINGS PLADSEN

TRAFIK KRYDSET



- Legepladsen:

•   Helt banalt er det oplagt at tænke “legepladsen” ind hver gang, der  
 skal etableres nye pladsudformninger i et byrum: en “legeplads” der  
 tilbyder en pause i det ellers uniforme handelsliv!

- Tingstorvet:

•   Slotsgadekvarterløft er en unik mulighed for at “komme til orde” i   
 forbindelse med kvarterets fremtidige udformning - derfor “Tingstorvet”  
 - blot i overført betydning?

4. Den midlertidige plads

Pladsen skal være i vejen!

En idrætslegeplads skal ”ligge i vejen”. Læg den der, hvor folk alli-
gevel opholder sig – ved indgangen til idrætsforeningen, på torvet, ved 
boligområdet – så det er nemt at komme dertil, nemt at se, om der er 
nogle, man kender, nemt at se, om der er plads til mere leg og idræt.

En idrætslegeplads skal skabe ramme om fysisk udfoldelse, leg og 
spontane møder mellem jævnaldrende og mellem børn, voksne og 
ældre. 

Benny Skytte, Lokale- og Anlægsfonden, 2004.

LEGEPLADSEN

TINGSTORVET



- Historietorvet:

•   Guldborgsund Museum har en vidensbank, der kan levere historier 
 fra for 1000 år siden til vores nutid!
 Det er oplagt for museet at benytte pladsen som udgangspunkt for  
 byvandringer og måske med faste “lytte-poster” under et stort træ!
 

- Siddepladsen:

•   En plads tilbyder traditionelt velkommen med siddepladser, en 
 naturlig pause og hvileplads i Slotsgadens forløb.

5. Den midlertidige plads

SIDDEPLADSEN

HISTORIETORVET

SIDDEPLADSEN

HISTORIETORVET



- Gourmettorvet:

•   Mad er sanselighed. Mad er nærhed. Mad har til alle tider bragt   
 mennesker sammen. Gourmettorv er en oplagt begivenhed der 
 samler kvarteret og skaber liv på pladsen.
 Måske var det her at “genopførelsen” af Slotsmenuen fra 1600 tallet  
 kunne foregå!

- Skøjtepladsen:

•   Når sommeren ikke længere inviterer til ophold i solen, kan en 
 skøjtebane skabe liv og leg på pladsen.  
 Pladsens omkransende bygninger vil skabe en flot ramme for en 
 skøjtetur midt i byen.

6. Den midlertidige plads

Madfestival:

Der kan tælles over 300 julemarkeder i november til december 
overalt i Sverige. Madhåndværkere, gårdsalgsbutikker, mejerier 
og andre små nichevirksomheder med nordisk mad ser blandt 
andet markederne som et godt udgangspunkt for at gøre op-
mærksom på netop deres produkter til et nyt publikum. Smak-
lust kortbogen, som har kortlagt et nyt gastronomisk og svensk 
madkort at rejse efter. der solgt traditionelle julevarer som 
lutfisk, knækbröd og skinke, nye typer sylt som hyldeblomst/ 
flädergele, honningblandinger med granskud og ølbrygninger 
samt gamle opskrifter på håndværksbrød.

GOURMETTORVET

SKØJTEPLADSEN

GOURMETTORVET

SKØJTEPLADSEN



- Slotsspilpladsen:

•   En udendørs scene der giver spillerum for lokaleteater.

- Openairpladsen:

•   Film under åbenhimmel.

7. Den midlertidige plads

Open Air Opera:

Den Kongelige Operas storstilede operakoncert i København er 
en koncert med vokseværk. Flere og flere tusind publikummer 
strømmer til den årlige begivenhed i det grønne, så koncerten 
flere gange har måttet flytte til større omgivelser. Nu finder kon-
certen sted i Fælledparken i hjertet af København med god plads 
til alle, som har lyst til en festlig og musikalsk aften i selskab med 
solister fra den Kongelige Opera, Det Kongelige Operakor og Det 
Kongelige Kapel, som præsenterer highlights fra Den Kongelige 
Operas kommende sæson. 

OPENAIRPLADSEN

SLOTSPLADSEN

OPENAIRPLADSEN

SLOTSPLADSEN



Shared space:

Trafikfilosofi udviklet af den hollandske 
trafikingeniør Hans Monderman

Princippet bygger på at trafikanterne vil 
blive mere påvirket af gadens udformning 
og design end de traditionelle trafikinstal-
lationer som lyskryds, fartsdæmpning og 
fodgængerovergange.

Trafikmodel 1. 

‘KILEN’

•  Sundbystrædet / Rosenvænget er dobbelrettet.
 
•  Slotsgade er fra Vandmøllepladsen ensrettet i nord og sydgående              
    retning

• Hele pladsen er hævet til fortovs niveau.

• Trafikken bremses af opkørsler og dirigeres af rumlige elementer.

• Fodgængere kan krydse Rosenvænget i hele pladsens brede på det 
   opstregede fodgænger felt.

• Trafikken fra Gammel toldbod sniger sig ud til Rosenvænget.

• Ved særlige lejligheder lukkes Slotsgade og Gammel toldbod fra nord så
   pladsen kan bruges f.eks. til markedplads.

KILEN E 
Hele pladsen er hævet til fortovs niveau.  Kilen er 
indfarvet og altså kun et grafisk identitets bærende 
element. Trafikken bremses af opkørsler og dirigeres 
så vidt muligt af rumlige elementer - pullerter/flag.  
Fodgængere kan krydse Rosenvænget i hele 
pladsens brede på det opstregede fodgænger felt.
Slotsgade er enstrettet fra syd mod nord. Trafikken 
fra Gammel toldbod sniger sig ud til Rosenvænget.



Trafikmodel 2. 

‘ELIPSEN’

•  Sundbystrædet/ Rosenvænget er dobbelrettet

•  Slotsgade er ensrettet fra vandmøllepladsen i sydgående retning

•  Slotsgade er dobbelrettet fra Vandmøllepladsen i nordgående retning

• Hele pladsen er hævet til fortovs niveau.  

• Trafikken bremses af opkørsler og af en mini rundkørsel, der kan overkøres af
   busser og lastbiler. 

• Elipsen er indfarvet og kun et grafisk identitets bærende element. 

• Fodgængere kan krydse Rosenvænget i to opstregede fodgængerfelter.

• Trafikken fra Gammel toldbod sniger sig ud til Rosenvænget.

• Ved særlige lejligheder lukkes Slotsgade og Gammel toldbod fra nord så
   pladsen kan bruges f.eks. til markedplads.

ELIPSEN A
Hele pladsen er hævet til fortovs niveau.  Elipsen er 
indfarvet og altså kun et grafisk identitets bærende 
element. Trafikken bremses af opkørsler og af en 
mini rundkørsel der kan overkøres af busser og 
lastbiler. Fodgængere kan krydse Rosenvænget i to 
opstregede fodgænger felter.
Slotsgade er enstrettet fra syd mod nord. Trafikken 
fra Gammel toldbod sniger sig ud til Rosenvænget.

Rundkørsler

Rundkørsler har stor betydning i 
indsatsen mod såkaldte sorte pletter 
i trafikken - altså steder, hvor der er 
sket særligt mange ulykker med per-
sonskade. På disse steder erstattes 
et traditionelt vejkryds ofte med en 
rundkørsel for at tvinge bilister til at 
sænke hastigheden.



Trafikmodel 3.

‘MEGA MØBLET*

•  Sundbystrædet/ Rosenvænget er dobbelrettet
 
•  Slotsgade er ensrettet fra nord til syd

• Hele pladsen er hævet til fortovs niveau.  

• Trafikken bremses af opkørsler og dirigeres af rumlige elementer.

• Cirklen tegnes af et mega møbel, der danner en plads for begivenheder
   samtidig med at møblet faciliterer pladsens daglige ophold og leg.

• Fodgængere kan krydse Rosenvænget i hele pladsens bredde på det 
   opstregede fodgænger felt.

• Trafikken fra Gammel toldbod sniger sig ud til Rosenvænget.

• Ved særlige lejligheder lukkes Slotsgade og Gammel toldbod fra nord så
   pladsen kan bruges f.eks. til markedplads. 

 

Armeretgræs og pikstensbelægning

Der er mange alternativer til asfalt. 
Armeretgræs eller pikstensbelægning 
giver en difussionsåben belægning 
der udemærker sig ved at lade regn-
vand sive ned i undergrunden uden at 
overbelaste kloarksystemet. 


