
FORTOVET – ET STED I BYEN

Fortovet – arealet foran huset 
Fortovet – når det er hverdag
Fortovet som løsning - kulturhistorie
Fortovet – grundig udviklingsproces
Fortovet – international udvikling og udveksling
Fortovet – 2020 konklusionen

Lektor, landskabsarkitekt mdl Torben Dam, Københavns Universitet







Fortov Dansk, Norsk Arealet foran huset
Trottoir Fransk Det man træder på
Bürgersteig Tysk Borger ”sporet”
Fussweg Tysk fodvej
Pavement UK engelsk belægningen
Sidewalk US engelsk Gå ved siden (af vejen)
Boardwalk US engelsk Gå på bræddebro

Fortovet er et grundstykke foran eller omkring en gård eller et hus, omdannelse 
af ældre fortå, sidste led forældet ta 'faststampet plads, vej'; egentlig 'forvej', 
dvs. den del af vejen der går foran huset. (Den danske ordbog)

Studie startet i 2001,  Torben Dam og Jens Balsby Nielsen



Anna Aslaug Lund 2019 
PhD Room for Rain 
– The city as a garden 
and the Future of Streets



Istedgade som strøggade 2016



Gl. Kongevej Fortov og cykelsti kæmper om pladsen



Fortovsfliser sømatrerialer



Vester Voldgade møder Stormgade 



Købmagergade møder Kronprinsessegade 







Nordiske udstilling København 1888  Set fra syd fra Bernstoffsgade til V Voldgade  



1793  Den Kgl forordning pålægger borgerne renhold og tilgængelighed i byen
1844  Kloaksystem nævnt i Københavns Borgerrepræsentation
1853  Kolera-epidemi i København – 4837 døde.
1853  Københavns Borgerrepræsentation vedtager og Magistrat (andet kammer) forkaster 
kloak
1854  Regn i forbindelse med tordenvejr sætter rekord med mere end 1 tomme i timen 
(=25mm)
1854  Københavns første kloaksystem ”i de højere liggende dele af Staden med naturlig 
fald ned mod havne” til regnvand og køkkenvand med udløb til nærmeste kanal eller havn. 
Tilslutning af WC forbudt. 
1858  Den hygiejniske Congres i Kjøbenhavn, 500 deltagere.
1860  Anlægsstart på de murede kloakker.
1880  Viceinspektør Ambt, Københavns Brolægnings- og vejvæsen rejser debat om kloak 
ved artikel om kloak i Edinburgh, London og Paris
1886  International Health Exhibition i London sammenkobler hygiejne og kloakering i
”The old London Street”
1880  Ambt Stadsingeniør
1888  Den nordiske Industri- landbrugs- og Kunstudstilling i København, udstillingsareal: 
hygiejne, Stadsingeniøren i Købehavn udstillinger, og har et 18-siders udstillingskatalog
1889  Borgerrepræsentationen foreslår et ”fuldstændigt” kloaksystem.
1893  Første tilladelse til installation af wc i nye boliger i Stokholmsgade
1897  Vedtagelse af Ambts plan
1901  Ny fortovsløsning efter kloakering

Kilder: Hanne Lindegaard, 2001 samt Jens Balsby Nielsen og Torben Dam 2005



Bornholmsk grus / Svaneke granit / Årsdalegrus



373231 m2
1 kvadratfod = 0,098504 m2









Ganglinier i brolægning





Berlin – granitfliser og diagonalt sat mosaikbrolægning



Berlin – diagonale betonfliser uden forbandt  afsluttet med bispehue



Paris – støbeasfalt overkørsel markeret med matrice i asfalt



Barcelona – betonfliser5 cirkler sikrer skridfasthed



London – Yorkshire sandstone, varierende skiftegang faldende længder



New York – store granit fliser, kantsten og flade



Lisabon – calcada



Odense – Hasle klinker fortov og overkørsel



Amsterdam  – røde teglklinker og belgisk ”bluestone” som kantsten



Frederiksberg Have– relanceret grus 2003





Styr på hverdagen
Fortovsflisen – en unik materialitet med regionale materialer
Fortovet – et ”brand” støttet af en bevidst bypolitik, ikke relanceret som Berlin, Paris mfl.
Fortovet - afprøvet hverdag, samt nabo og baggrund for ”det særlige projekt”

Fortovet – Et Sted i byen



Fortovet – Et Sted i byen

Fortovet som løsning 
Byens gulv – en løsning skabt som et samlet svar på byens udfordring  (hygiejne / kloak)
Hvilke store forandringer ( LAR, Klimaforandring, densitet, trafik) er den næste driver?
Skal fortovet igen have mere plads i gadeprofilet (1/5 fortov 3/5 vejbane 1/5 fortov)?
Fortovet som sted i byen, et areal foran huset set rumligt som transportlinie / 
opholdsniche / oplevelsested



Fortovet – Et Sted i byen

Fortovet – grundig udviklingsproces
Forandringen i 1880’erne som forbillede: international udvikling og udveksling, 6 
løsningsmodeller afprøvet med borgerinddragelse

Ikke forandring gennem projekt drevet udvikling hvor ”det særlige” kæmper om 
opmærksomhed, mens hverdagen efterlades i et tomrum af forfald og uvidenhed  



Læse om fortovet (kloakering, hygiejne og nordiske udstilling):

Kjøbenhavns Brolægnings- og Vejvæsen, 1888
Hanne Lindegaard, 2001, Ud af røret, PhD DTU
Torben Dam og Jens Balsby Nielsen, 2004 Sidewalks of Copenhagen: A 
global technology Defines Local Character, Landscape Review vol 10.1-2
Torben Dam, 2008, Fortovet i København, Landskab 2008 / 4 p 84 – 89
Harsema (Ed), 2000, Blueprint for a clean and attractive city centre.
Bodenschatz et al, 2012, 25 Jahre Internationale Bauausstellung Berlin 
1987.


