
BASARGRUNDEN

fra transitrum til bytorv



02. Bytorvet med grønne lommer01. Forsamlingsplads med træer

De to varianter



Ophold under skyggen Københavnerbænke Granitsten og grus 

Byrumsmøbler og materialer



Granitblokke fra Københavns Kommunes 
materialeplads. De lægges på pladsen efter 
forskellige principper. 

Plads til cykelstativer mellem 

blokke 

Stablede blokke giver mulighed 

for spontant leg.

Plantebede med græs og 

blomsterløg

Siddenicher med 

Københavnerbænke

Genbrug af materialer



Basargrunden

Renoveringen af Basargrunden skal samle de mange 
delarealer og skabe ét attraktivt torv med liv og 
træer.

Fælles for de to forslag er nye træer og en 
belægning af granit og grus. Pladsen får en 
skulpturel kant af små bakker med stenblokke der 
skærmer mod støj og kan bruges til at sidde på, når 
man venter på bussen, en ven eller tager en pause på 
bytorvet med børnene efter indkøb.

Pladsen gennemskæres af en netop færdig cykelsti 
og opdeler pladsen i to delområder. 

I begge forslag indarbejdes genbrug af materialer 
af høj kvalitet i store mængder fra kommunens 
genbrugsplads. Stenene er af forskellige størrelser 
og kommer fra hele København, hvor de tidligere har 
haft andre formål.
Stenene drejes og genbruges på måder som 
fremhæver stenens kvaliteter. Før var stenene noget 
der var gemt væk i belægningen og noget vi gik på. 
Men fremover ser vi næsten hele stenen og alle dens 
sider - både den glatte og rå side.



01. FORSAMLINGSPLADS MED TRÆER 

Det oplagte mødested
med mange forskellige
sidemuligheder, både
bænke, træplinte og

stenbænke i forskellige
højder hvor man kan
iagttage pladsens liv

Større
plads, flere

siddepladser og
klatreelementer

af sten 

Pladsen i midten
lægger op til

koncerter, markeder
eller andre

arrangementer,
der kræver plads

Fire indgange,
der lader livet
på Nørrebro
strømme ind



Forsamlingsplads med træer 

I det ene forslag fokuseres på at bytorvet kan 
bruges som en forsamlingsplads med muligheder for 
madmarked, loppemarked, demonstrationer, teater, 
koncerter eller andre arrangementer der kræver 
plads. På den åbne plads kan opstilles scene eller 
boder.

Forsamlingsområdet omkranses af forskellige 
siddemuligheder til hverdagens små pauser. Mens 
man venter på en veninde kan man overskue 
forsamlingspladsen, nyde en sandwich eller en kaffe.

I dette forslag er prioriteret forskelligartede 
opholdsmuligheder i form af bænke, skulpturelle 
træmøbler eller uformelt siddemuligheder i 
forskellige niveauer på granitstene, der også kan 
bruges til at klatre på.

I Pladsens kanter plantes træer og blomsterløg 
mellem stenblokkene



Træer og planter Ophold og siddemuligheder Adgang og passage



Træplinte på granitblokke Træmøblering Plads til større samlinger

Inspirationsbilleder



02. BYTORVET MED GRØNNE LOMMER

Flere grønne
lommer, hvor man

kan mødes i
mindre grupper og

finde fred og ro

Flere træer, færre
siddepladser

og ingen
klatreelementer

Flere træer,
buske, græs og
blomster skaber
ro og lægger en

dæmper på
tempoets



Bytorvet med grønne lommer 

Er en variante der fokuserer på at gøre pladsen så 
grøn som muligt med flere træer, buske, græs og 
blomsterløg. Heriblandt er der skabt små lommer til 
ophold, hvor man kan sidde tæt på beplantningen i 
mindre grupper. Bytorvet er tæt beplantet og giver 
en fornemmelse af ro, der sætter tempoet ned.  

På de store granitelementer kan man finde sine 
egne uformelle siddepladser og udforske de store 
granitblokke der lægger op til leg. Der kan man 
måske finde et helt særligt sted at sidde under 
træerne omsluttet af græs, stauder og blomsterløg. 
Bytorvet med grønne lommer

Det andet forslag fokuserer på at gøre bytorvet 
endnu mere grønt med flere træer og flere buske, 
græs og blomsterløg. Beplantningen giver en 
fornemmelse af ro, der sætter tempoet ned.

I dette forslag er bytorvet mere opdelt med lommer 
til ophold, hvor man sidder tæt på beplantningen 



SEATING DIAGRAMS

Ophold og siddemulighederTræer og planter Adgang og passage



Ophold under træer Ophold og siddemuligheder 
ved plantebed

Græs og blomsterløg

Inspirationsbilleder


