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IDE & KONCEPT

Området i dag
Lilly Helveg Petersens Plads rummer et stort bymæssigt potentiale. 
Spørgsmålet er, hvordan man udvikler dette potentiale og hvordan dette 
kan spille sammen med de tilstødende områder på narturlig vis. Et godt of-
fentligt rum er smukt, solidt og bæredygtigt, men frem for alt skal rummet 
have sin egen karakter. Dette opnås delvist gennem designet af rummet, 
men også ved at stimulere brugen af det.

I dag fremstår Lilly Helveg Petersens Plads som et afviklingsrum for 
køretøjer og hundeluftere frem for et reelt og brugbart byrum for byens 
borgere og besøgende. Vi foreslår derfor at rydde op og skabe et enkelt 
byrum som spænder fra facade til facade.
 
Ved at forstærke stedets eksisterende historier og kvaliteter og ved at 
tydeliggøre teksturer, refleksioner, lys og farver kan man få forbipasserende 
til at sætte tempoet ned og gøre ophold, og når det sker begynder det 
gode byliv.

Lilly Helveg Petersens Plads er et oplagt sted for udfoldelse af det gode 
byliv dag som nat. Der er rum for at mødes og gennemstrømning nok til at 
gøre det til et sjovt og attraktivt sted at slå sig ned for en stund. Her er både 
mulighed for at slikke sol, lege i det kuperede landskab eller nyde en kop 
bæredygtig kaffe skænket fra Miljø Punkt. 

Ide og koncept
Lilly Helveg Petersens Plads rummer masser af historie selv om det ikke er 
til at se i dag. Vi foreslår at bringe disse historier frem i lyset og bruge dem 
til at skabe et anderledes og levende byrum for de lokale beboere. 

Når kontraster bringes sammen forstår man tydeligt hvad der er lyst og 
mørkt. Vi har derfor valgt at spille videre på to vigtige temaer som man 
finder på dette sted. Den stærke feminine karakter som kan bryde igen-
nem hvad som helst(red. Lilly Helveg Petersen)og krigens unedbrydelige 
monumenter (red. Bunkeren).

Når et frø skyder frem igennem de hårdeste klippelag opstår kontraster og 
berørte sindstilstande. Ligeledes ønsker vi at den nye Lilly Helveg Petersens 
Plads skal opstå og fremtræde. 

Vi foreslår derfor at den nye lommepark er en kontrast mellem det hårde 
og det forfinede, det befæstede og det beplantede. Vi forestiller os et 
eventyr af historier som både udspiller sig oppe på pladsen men også 
nedenunder i de eksisterende bunkere. Den nye lommepark er for alle og 
kan benyttes på mange forskellige måder. KONCEPTMODEL 



Funktioner.
For at sikre at lommeparken kan benyttes på mange forskellige måder har 
vi valgt at skabe forskellige rumligheder og benytte os af to overordnede 
materialer. Det bløde (beplantningen) indbyder til en anden type ophold 
og leg end det hårde belægningen). I græsset kan man slikke sol mens 
børn på trehjulede cykler kan udfordre de befæstede skrå flader.
I lommeparken finder man desuden andre funktioner og tilbud såsom 
sandkasse og kombineret gynge- og fuglehus og alverdens dufte og farver 
fra buske og træer fylder området med eventyrstemning.
Pladsen er organiseret således at der er opstår forskellige rumligheder 
/ mulighedsfelter. Foran bunkeren og Miljøpunkt er der skabt mindre 
opholdslommer hvor i man eksempelvis kan have skiftende udstillinger, 
juletræssalg eller udeservering.   

Beplantning & lys
For at skabe et stemningsfuldt byrum er beplantning et vigtigt emne. 
Denne er både med til at skabe rumlighed og stemning. Vi foreslår derfor 
at benytte os af nogle robuste, farverige og forfinede beplantningstyper. Vi 
foreslår æbletræ, fyrretræ, kirsebær, magnolia og hvidtjørn for at skabe en 
smuk kontrast til de hårde og skrående flader. 

Ligeledes har lys en vigtig betydning i offentlige rum. God belysning sikre 
stemning, brugbarhed og tryghed. Vi foreslår 2 tiltag til en forbedret belys-
ning af Lilly Helveg Petersens Plads. Langs med gang- og cykelarealer har vi 
placeret master med spot og over de mindre opholdslommer forestiller vi 
os en stemningsfuld belysning med nedhægte lamper. 

SITUATIONSPLAN

Materialer
Pladsen består hovedsageligt af to typer materialer. En beplantning som 
bryder op igennem en sammenhængende asfaltbelægning. Kontrasten og 
mødet mellem disse to verdener skaber rumlighed og identitet. Vi forestill-
er os at asfalten er behandlet med forskellige spor for at sikre forskellighed 
og et smukt nutidigt udtryk.  

Trafik og Tilgængelighed
I dag er Lilly Helveg Petersens Plads omringet med parkering og vejudlæg. 
Vi foreslår at flytte parkeringen og lukke disse veje for at bringe pladsen 
i spil fra facade til facade. Et sådan indgreb vil uden tvivl sikre mest mulig 
herlighedsværdi for alle.   

Ved at omlægge parkeringen fra parallelparkering til tværparkering på 
Borgmester Jensens Alle vil der blive plads til de 30 parkeringspladser, som 
i dag er placeret på Lilly Helveg Petersens Plads.    

For at sikre tilgængelighed for redningskøretøjer friholdes arealer til brand-
veje. Disse brandveje vil til hverdag fungere som express sti- og cykel-
forbindelser på pladsen

Bæredygtighed, miljø og tilgængelighed
Med dette projekt ønsker vi at arbejde efter Vugge til Vugge princippet 
som i korte træk går ud på at designe vores levevis og moderne forbrugs-
goder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremti-
dige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer. 

I stedet for at fremstille produkter der ved slutningen af sin brugsperiode 
bliver til affald der forurener og fylder på vores lossepladser, fokuserer vi på 
at designe med ’hele livscyklussen’ for øje.  

Projektets brug af robuste og langtidsholdbare materialer gør anlægspro-
cessen rationel både hvad angår ressourceforbrug, anlægsbudget og drift. 
Lige fra skitseringsfasen har det været vigtigt for os at tænke miljø og 
bæredygtighed ind i projektet. Vi foreslår derfor at det nye design består af 
genbrugsmaterialer fra nedbrudte byggerier. Her tænker vi både på bærer-
laget og asfaltopbygningen.  

Herudover vil al ny belysning kører på lav- eller solenergi og elforbruget vil 
ikke overstige 2.688 kW. 

Det har ligeledes været vigtigt fra starten af, at fokusere på tilgænge-
ligheden, hvorfor vi har valgt at lægge ét samlende gulv. Forarbejdningen 
af asfalten gør det muligt både for handicappede såvel som for personer i 
stiletter at færdes ubesværet alle steder i projektet.    

Ser man på projektet fra et miljørigtigt synspunkt kan det karakteriseres 
som et robust, hærværksikkert og slidstærkt byrum der forstærker de 
eksisterende historier og kvaliteter ved tilføjelsen af kun få elementer. Det 
betyder at der skabes nogle holdbare byrum, som også på længere sigt vil 
danne ramme om det gode byliv.

Inspiration & stemningsbilleder





PLANDELE

LILLY HELVEGS PETERSENS PLADS GANGAREAL/STIFORBINDELSER SKRÅNENDE ASFALTFLADER

GRØNNE FLADER BEPLANTNING BELYSNING

3500 M2



Lilly Helveg Petersens Plads sprudler ofte af aktivitet.





GANG- OG CYKEL EXPRESRUTER

EKSIST.  PARKERINGSPLADSER FLYTTES 
TIL BORGMESTER JENSENS ALLÉ

BYRUM - HVERDAG BYRUM - EVENTS

LEG OG MULIGHEDSFELTER OPHOLDSMULIGHEDER

Borgmester Jensens Allé
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Lilly Helveg Petersens Plads

Helhedsplan
For at sikre sammenhæng i området og for at sikre de bedste forbindelser 
og optimal udnyttelse af den kommende Metrostation foreslår vi at der 
skabes nogle enkle og klare overordnede rammer. Vi foreslår derfor at det 
nye område består af 3 byrum som kobler sig på hinanden. Dette vil skabe 
et optimalt flow for både gående og cyklende. Herudover vil området 
generelt blive løftet ved et sådant tiltag, frem for at fremstå som et udefin-
erbart restareal som det gør i dag.
 

Metroplads

Poul Henningsens 
Plads
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LYS & BEPLANTNING

PRYDÆBLE
Malus Sieboldii

FUGLEKIRSEBÆR
Prunus Avium

SKOVFYR
Pinus Sylvestris

HVIDTJØRN
Crataegus laevigata

MAGNOLIE
Magnolia

LYS
Lysmaster & hængelamper
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