
   

 

PLH har designet nordens største stofindtagelse på Halmtorvet  

 

På Halmtorvet 17, i den Grå Kødby på Vesterbro, har PLH Arkitekter designet og indrettet 

nye stofindtagelsesrum i et tidligere slagterhus. I huset kan stofbrugere indtage deres 

medbragte stoffer under sikre og sundhedsmæssige forhold – overvåget og assisteret af 

sundhedspersonale. Stofindtagelsen er åben og bemandet alle ugens dage og indeholder 

12 stofindtagelsespladser fordelt på 6 injektionsrum og 6 rygepladser i flere separate rum. 

Arkitektonisk har PLH bl.a. arbejdet med ’nudging’ i form af flow og farveholdninger. 

 

 

Tryggere rammer for misbrugere 

PLH har designet og indrettet nye stofindtagelsesrum i et tidligere slagterhus på Halmtorvet 17 i den ’Grå 

Kødby’. Stofindtagelsen skal forbedre vilkår for stofbrugerne i København og samtidig reducere ubehag og 

problemer knyttet til stofmisbrug i lokalområdet. Stofbrugerne er nogle af de mest udsatte 

misbrugsgrupper, og Stofindtagelsen skal skabe tryggere og værdige rammer for områdets stofbrugere, 

der kan indtage deres medbragte stoffer under sikre og sundhedsmæssige gode forhold. Brugerne kan 

anvende Stofindtagelsen alle ugens dage. Stofindtagelsen er bemandet med sundhedspersonale, der 

overvåger at brugerne indtager stoffet på en forsvarlig måde, og som kan træde til ved farlige situationer 

og give førstehjælp fx ved risiko for overdosis. Der er desuden mulighed for at få råd, behandling og 

vejledning i relation til andre sundhedsrelaterede problemer, og brugerne kan også deltage i forskellige 

aktiviteter og arrangementer. Samtidig er stofindtagelsen også stedet, hvor vi som samfund kan nå 

stofbrugerne med sundhedsfaglige råd, vejledning og andre behandlinger eller etablere kontakt til 

socialrådgivere og myndigheder.  



   
”Vi er utroligt glade for projektet, som er et stykke social arkitektur, der går meget fint i tråd med PLHs 

overordnede målsætning om at forbedre livskvalitet gennem vores arkitektur og design” siger Lars 

Toksvig, ansvarshavende partner hos PLH Arkitekter. 

 

Arkitekturen skaber stabilitet og sikkerhed 

Stofindtagelsen er udformet, så stedet udstråler ro og er uformelt imødekommende samtidig med, at 

rum og overflader kan tåle intensivt brug. Rumforløb og gangarealer er udformet med en åbenhed, så 

konflikter forebygges og personale har overblik og visuel kontakt med hinanden. Samtidig har 

renoveringsstrategien for bygningen haft fokus på at respektere de særlige arkitektoniske træk ved den 

Grå Kødby og tilføje nye elementer, der løfter både bygningens og den bymæssige kvalitet.  

I den aflange bygning har PLH skabt en form og et flow med knæk ned gennem huset – en struktur, der 

giver medarbejderne mulighed for at kunne se hinanden og overskue hele huset. Samtidig er der mange 

glaspartier og glasvægge og alle døre har koøjer, så personalet altid har mulighed for at holde øje med, 

hvad der foregår. På den måde kan personalet se om nogen bliver dårlige, om der opstår konflikter og 

holde øjenkontakt med andet personale i huset. 

 

      

Interiør i Stofindtagelsen - Fotos af Torben Eskerod 

 

Nudging i flow og farvepsykologi  

Stofindtagelsen skal udgøre et trygt og sikkert miljø, både for stedets personale og brugere, og det har 

derfor været vigtigt, at arkitekturen kunne håndtere et vist konfliktniveau og den sindstilstand, som 

brugerne er i i forskellige stadier i deres stofindtagelsesproces. I design af flow og farveholdning har PLH 

derfor anvendt nudging-principper for at påvirke brugernes handlinger med positive skub i bestemt 

retning.  



   
Der kan være aggressioner og konflikter i luften, når brugerne lige træder ind af døren, endnu ikke har 

fået deres stof og gerne vil til hurtigt. Derfor er der lavet god plads i ankomsten med synligt personale og 

mulighed for at brugerne kan dele sig op i grupper i forhold til om de skal ryge eller injicere og vente på at 

komme til. I ankomsten er der desuden arbejdet med kølige, stille og rolige farver i grønne og blå 

nuancer, som virker dæmpende på konfliktniveauet. Efter at brugerne har fået deres stof, kommer de ud 

i en restituerings-zone, hvor der er arbejdet med varme lilla og okseblodsfarvede nuancer, der giver ro, 

så brugerne kan slappe af og få en pause i den hektiske hverdag, de har på gaden. Efterfølgende kan 

brugerne vælge enten at forlade huset eller fortsætte ind i café-delen, hvor de kan få mad og en god snak 

men nogle rådgivere eller sundhedspersonale. Der er også mulighed for at deltage i undervisning, 

gymnastik, filmvisning og forskellige andre aktiviteter. Forbi caféen er der indrettet personalrum i det 

tidligere portrum – personaleområdet med tilknyttet gårdrum er udarbejdet i grønne, kølige nuancer, så 

personalet kan få ro og koble af efter at have ”været på” inde i stofindtagelsen.  

Rikke Haugaard, PLHs sagsarkitekt på Stofindtagelsen, siger om projektet: ”For at skabe noget gode 

rammer som arkitekt skal man kunne leve sig ind i andres livs- og arbejdsvilkår. Her er der tale om helt 

ekstreme levevilkår, og samtidig har det været utroligt livsbekræftende at opleve de mennesker, der hver 

dag kæmper for at selv de mest udsatte skal have værdighed og en ordentlig hverdag.”  

 

En omfattede brugerproces for den rigtige balance mellem hårde og bløde værdier   

For at få skabt et sted, som på den ene side lever op til brugernes behov for hjemlige og værdige rammer 

og på den anden side lever op til krav fra politi, myndigheder og personale om fx sikkerhed og tryghed, 

har det været nødvendigt med en omfattende brugerproces. PLH har faciliteret processen gennem 

møder og workshops, der bl.a. har omfattet sundhedsfaglige interessenter, lokalmiljø, lokalpoliti, 

Kødbyens driftsafdeling og Københavns Ejendommes interne ressourcer indenfor fx drift og jura. Der har 

været tæt dialog med faglige ressourcepersoner fra Socialforvaltningen, Mændenes Hjem og ”Skyen”, 

lokalpoliti, Vesterbro Lokaludvalg og brugerrepræsentanter, der alle har været med at udvikle projektet.  

”I et projekt som dette har det været vigtigt at opnå den helt rigtige balance mellem hårde og bløde 

værdier og de modsatrettede behov, som der kan være mellem de forskellige interessentgrupper” siger 

Lars Toksvig. 

 

Ydre placering ses i relation til interessenternes interesser 

Ved at fjerne stofbrugerne fra gaden og reducere stofrelaterede problemer på gadeplan hjælper 

Stofindtagelsen til at skabe et mere sikkert og trygt lokalområde – og målet er at lokalområdets beboere 

og stofbrugerne kan færdes side om side i fredelig sameksistens. Stofindtagelsen er placeret på 

Vesterbro hvor brugerne befinder sig, og der er arbejdet med at skabe en både central og anonym 

placering, der er nemt tilgængelig for brugerne - uden at der opstår for mange gener for beboere og 

andre, som færdes i nærområdet. I disponering og udformning af udearealerne er der bl.a. også taget 

hensyn til overskuelighed for politiet i forhold til ulovlig handel af stoffer – og indblik til lokalerne for 

naboer og forbipasserende bliver i videst mulige omfang undgået. 



   
”Placeringen på Halmtorvet side om side med fashionable spisesteder på Vesterbro vidner om, hvor 

mangfoldigt, generøst og tolerant et samfund vi lever i. Efter min opfattelse er det kun på Vesterbro i 

København, at man kan placere denne type hus så centralt i en hovedstad” siger Lars Toksvig.  

 

Fakta omkring Stofindtagelsen: 

- Stofindtagelsen er den største organiserede og superviserede stofindtagelsesrum i Norden 

(1000m2) 

- Åben og bemandet af sundhedspersonale dagligt  

- Kapacitet til i alt 24 stofbrugere på samme tid.  

- Stofindtagelsen blev taget i brug d. 2/8/2016 

 

For yderligere oplysninger og materiale:  

Lars Toksvig, ansvarshavende partner PLH Arkitekter, tlf. 27 20 05 95, lt@plh.dk  

Flemming Platz, pressechef, Stofindtagelsen, tlf. 33 66 24 57 

Pernille Franch Pedersen, pressekontakt PLH Arkitekter, tlf. 27 20 05 99, pfp@plh.dk  

 

Om PLH Arkitekter 

PLH Arkitekter er en partnerejet tegnestue med 40 års erfaring og ca. 90 medarbejdere.  PLHs mission er at 

forbedre menneskers livskvalitet med design – dvs. at PLH gennem arkitektur forbedrer den måde, vi alle 

arbejder og lever vores liv på. Med udgangspunkt i kundernes værdisæt skaber PLH løsninger af høj 

arkitektonisk kvalitet, der finder balancen mellem sociale, økonomiske og miljømæssigt faktorer.  

 

 


