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Pladsdannelsen ved Sct. Thomas Kirke

Arealet omkring Sct. Thomas kirke udgøres i dag af to adskilte græslommer med et lavt hegn omkring, et 
langt bed med vedbend og gyvelkvæler, træer i varierende forfatning, samt flisebelægning og områder 
med noget nedslidte asfaltarealer. 

Forslaget til den nye plads er udformet med baggrund i ønsket om at forskønne pladsen, åbne arealet 
mere, invitere til - og muliggøre - flere aktiviteter samt gøre arealet mere tilgængeligt. 

Forslaget til pladsen er tegnet af landskabsarkitektfirmaet Schønherr, som blandt andet har tegnet 
pladsen foran Skov & Landskab (Københavns Universitet) umiddelbart på den anden side af 
Rolighedsvej, hvor der er skabt en meget smuk og velfungerende forplads til universitetsbygningerne 
bagved. 

PLADS TIL BYLIV
Pladsen tænkes indrettet således, at der kan foregå arrangementer både i relation til kirken og 
sognehuset, men også lokalt forankrede arrangementer som f.eks. loppemarkeder eller almindelig 
hverdagsophold for de lokale beboere.

De forskellige dele af pladsen opdeles ved placeringen af de nye træer. 

Forpladsen mod Rolighedsvej hænger sammen med indgangen til kirken og sognehuset med dets store 
glasparti. Pladsen kan være et samlingspunkt som bruges i forbindelse med arrangementer i kirken og 
det nye sognehus. Den bliver således ramme om nogle af livets store begivenheder som f.eks. 
barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Forpladsen indrettes også til at forbipasserende kan tage 
en pause og sidde under træerne.

Øst for kirken er der formiddagssol. Arealet indrettes med forskellige typer bænke og en legeskulptur og 
kan bruges af lokale beboere til hverdagsaktiviteter, leg, morgenkaffe, FDFs aktiviteter og midlertidige 
events. 

Stilleområdet syd for kirken med eftermiddagssol kan bruges til mødested, til at spise medbragt frokost 
og slappe af under træerne. 
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Rundt om enkelte af træerne skabes der på pladsen mulighed for ophold på bænke, der omkranser de 
grønne bede, ligesom der langs facader placeres almindelige bænke med ryglæn, således at der også 
skabes steder til ophold i roligere omgivelser.

EN GRØN PLADS
Der lægges vægt på, at pladsen skal blive så grøn som mulig. Derfor bevares de fleste af områdets 
træer, og der plantes nye træer af forskellige sorter, som vil give forskellige oplevelser i løbet af året, 
ligesom der arbejdes med en stedsegrøn og varieret bundbeplantning med blandt andet gyvelkvæler.

I dag er der et langt hævet bed langs Rolighedsvej med vedbend, gyvelkvæler og birketræer. For at åbne 
mod Rolighedsvej foreslås, at de fire birketræer erstattes af nye træer som placeres i grupper. 

Bedene på den foreslåede nye plads er udformet som runde bede omkring træerne. Rundt om nogle af 
bedene er der bænke med grønt ”tag”. Således erstattes bedene af andre bede med et andet udtryk som 
sørger for, at pladsen ud mod Rolighedsvej fremstår mere åben og med bedre plads og smukkere 
rammer til de særlige begivenheder som ind- og udgangen til kirken betinger. 

For at skabe en sammenhæng i udtrykket vælges der træer, som blomster hvidt eller svagt rosa. I foråret 
giver f.eks. blomstrende paradisæbletræer og amelanchier hvide blomster til pladsen. Over sommeren 
kan man finde skygge under plataner mod Rolighedsvej. Mod L.I Brandes Alle plantes f.eks. amelanchier 
med smukt efterårsløv.

Der er lavet en beplantningsplan, der bevarer mange af træerne og foreslår nye trægrupper med 
skiftende løv og blomstring. Desværre er den store ask på østsiden angrebet af svamp, og skal fældes. 
Der vil blive plantet en trægruppe som erstatning. 

Der er i dag 21 træer på arealet omkring kirken. Den foreslåede beplantningsplan indeholder med 
eksisterende og nye træer i alt 26 træer. Diagram over træer der bevares og hvor der plantes nye kan 
ses på lokalplanens kortbilag 3.

I dag indbyder pladsen ikke til ophold bag det lave hegn. Den foreslåede plads åbnes mere og inviterer 
lokalområdet indenfor. Det vil således blive mere naturligt for flere at stoppe op og tage ophold, lege eller 
drikke en kop kaffe. Den foreslåede plads vil fremstå grøn, men med et andet udtryk end det 
eksisterende areal. Således vil der ikke være grønne men svært tilgængelige græsflader, men en plads 
med træer og bede, som indbyder til ophold og skaber en smuk og værdig ramme omkring kirken.

Den foreslåede indretning af pladsen vil også skabe et markant løft af tilgængeligheden til arealet 
omkring kirken og øge muligheden for, at alle kan få gavn af pladsen og deltage i bylivet på pladsen.


