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Levende, attraktive og mangfoldige byer opstår i et samspil
mellem byen og dens borgere, og midlertidige aktiviteter er en
vej til, at byliv og ejerskab kan opstå – allerede før man bygger.
Fænomenet har vundet indpas i de seneste 10-15 år, og hvor
det tidligere mest har været tænkt som netop midlertidigt, er
det i stigende grad blevet en langsigtet strategi.
I partnerskabsprojekterne FredericiaC og Køge Kyst har
Realdania By sammen med hhv. Fredericia og Køge Kommune
opsamlet mange gode erfaringer med midlertidige aktiviteter.
I Køge Kyst har en vision om at gøre kultur til drivkraft pustet
liv i havneområdet og skabt opmærksomhed, også uden
for byen – og i FredericiaC er byudviklingsområdet indrettet
som en unik midlertidig ramme om brugernes aktiviteter på
områder, der tidligere var uden offentlig adgang.
Også i Realdania Bys to nyeste partnerskabsprojekter
– Ringkøbing K og NærHeden i Høje-Taastrup Kommune
– vil vi indsamle lignende erfaringer.
Men uanset om man bygger by i stor skala over mange år
eller blot vil udnytte tomme arealer i en periode, er det værd
at spørge sig selv, om midlertidige aktiviteter kan understøtte
byens visioner og mål.
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Det er vores håb med denne publikation, at vi gennem
historier og interviews med nøglepersoner fra de to byer kan
inspirere kommuner, byudviklingsselskaber, rådgivere og
andre professionelle til at bruge midlertidige aktiviteter som et
strategisk værktøj i byudviklingen.

God læselyst!

Mette Lis Andersen
Direktør, Realdania By
September 2013
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Der åbner sig nye muligheder, når vi bevæger os væk fra
tanken om, at den gode by kan tilrettelægges fra et skrivebord,
til at byen er noget, som vi skaber sammen – gennem fælles
indsats og engagement.
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Partnerskaberne i
Køge og Fredericia

Vores erfaring er, at det kræver vilje, hænder, økonomi og
frivillig indsats.
Barrierer, bl.a. i form af en lovgivning, som kun i begrænset
omfang tager højde for det midlertidige, kan være en hindring.
Derfor hilser vi også de nye frikommuneforsøg velkommen,
som gennem dispensationer i Planloven kan gøre det lettere at
bruge midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen.
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Byliv
før byen
Indledning

Midlertidige aktiviteter som aktiv strategi er blevet
en ny trend i byudviklingsprocesser. Med god grund.
Når borgere og interessenter fra et tidligt tidspunkt
i processen deltager aktivt i udviklingen af nye
byområder, giver det glæde og grobund for kreative
ideer til aktiviteter og oplevelser, der skaber liv og
fællesskab frem for afspærrede og øde byggetomter.
Kommuner, byudviklingsselskaber og andre, der står
over for at udvikle tidligere industriområder, havnearealer og nedslidte bydele, kan med bevidst brug af
midlertidige aktiviteter tilføre liv og dermed positiv
opmærksomhed, ejerskab og værdi til en fremtidig ny
bydel. Metoden kræver vilje og prioritering og er ikke
uden udfordringer. Men den kan skabe nye muligheder for borgerne, styrke medejerskab og social sammenhængskraft og skabe et positivt image for en ny
bydel, allerede mens den er på tegnebrættet.
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I de senere år har begrebet midlertidige aktiviteter udviklet
sig fra at være et mere eller mindre udpræget undergrundsfænomen til at blive et nyt og anerkendt strategisk element i
byudviklingen. Midlertidige aktiviteter opfattes ikke længere
af de professionelle aktører som en trussel, men som en
mulighed, og brugere og aktører anses i dag for at være
“byrumspionerer”.
I Europa har byer som London, Berlin og Amsterdam haft
midlertidige aktiviteter på mange niveauer gennem årtier. Og
i Danmark tog det for alvor fat i midten af 90‘erne, da grupper
af iværksættere begyndte at oprette midlertidige strandbarer
og caféer ved nogle af de gamle industribygninger ud til
Københavns Havn.
De nye aktiviteter skabte hurtigt liv og positiv opmærksomhed omkring nogle ellers glemte og forladte områder. Og det
fik i første omgang private developere til også at kunne se
værdipotentialet i midlertidige aktiviteter, f.eks. ved at give
mulighed for at etablere en midlertidig strandbar i nærheden
af et nyt areal med butikscenter og boliger. Med det formål
at vænne folk til at komme i et nyt område i byen og samtidig
holde grundpriserne oppe.

Midlertidige aktiviteter
- en strategi i byudviklingen

P

å Fredericias havn står en
industripalle med en plantekasse fyldt med basilikum, forårsløg og spirende salat. Den
er en af flere hundrede i en midlertidig
byhave, skabt på den tidligere værftsgrund i det område af byen, der tidligere
var et utilgængeligt industriareal.
I fremtiden skal der bygges boliger,
butikker og kontorer på området. Men
allerede inden udviklingsplanen ligger
på bordet, summer området af menneskelig aktivitet takket være brugen af
midlertidige aktiviteter.
Det samme ser man i Køge. Her mødes
høj og lav, gammel og ung over et
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grillspyd i det nye byrum Tidsrummet, i
strandkanten på Udsigten, til kunstvandring mellem de rå industribygninger
omkring de bynære havnearealer eller i
Gule Hal, hvor skatere og modelskibsbyggere mødes. Med bevidst brug af
midlertidige aktiviteter i udviklingsplanens såkaldte Etape 0 er der skabt liv
på de gamle industrigrunde allerede
omkring fem år før det første byggeri
forventes at stå færdigt.
Begge steder er de midlertidige aktiviteter med held brugt strategisk til bl.a. at
skabe opmærksomhed, borgerinvolvering og værditilvækst omkring de nye bydele, og de er fortsat en del af strategien
for at føre projekternes visioner ud i livet.

I de seneste år er flere byudviklingsaktører ligeledes begyndt
at indtænke midlertidige aktiviteter i et langsigtet byudviklingsperspektiv. I stedet for at etablere et traditionelt byggepladshegn om den fremtidige nye bydel, inviteres kreative
mennesker med nye og gamle netværk indenfor på et meget
tidligt tidspunkt af planlægningen – med det sigte, at ideer til,
udformningen af og ejerskabet til de midlertidige aktiviteter vil
skabe en slags bylivs-laboratorium, hvorfra liv og ny identitet
kan komme til at præge hidtil utilnærmelige arealer.
Ny identitet
En række danske kommuner, byudviklingsselskaber og private står i disse
år på samme måde som partnerselskaberne FredericiaC og Køge Kyst
over for at investere i større og mindre
byudviklingsprojekter på nedlagte
industrigrunde, afspærrede havnekomplekser eller i nedslidte bydele. Projekter,
som betyder, at der i løbet af få år skal
skabes en ny historie og identitet for
disse områder med et spændende miks
af boliger, butikker og erhverv.
Den proces kan hjælpes på vej ved at
åbne arealerne og stille dem til rådighed
for borgere og interessenter på et tidligt
tidspunkt i forløbet. Ved at inkludere

byens borgere og invitere til kreativitet og engagement i den
nye byudvikling, kan det blive muligt i fællesskab at lægge
grunden til en positiv fortælling om det nye sted.
Den nye bydels identitet kan komme hen ad vejen, efterhånden som nye oplevelser og anderledes historier følger med
de midlertidige aktiviteter. Udgangspunktet er altid det helt
specifikke sted med dets egen historie, kvalitet og fysik.
Stedet er præmissen, og de valgte midlertidige aktiviteter,
events og oplevelser bliver en del af dette præcise sted med
dets særlige beliggenhed og muligheder.
Byrumspionerer
Midlertidige aktiviteter på en byggetomt eller i forladte huse
er ikke noget helt nyt fænomen. Kreative sjæle har ofte
med eller uden ejerens samtykke indtaget byggetomter og
faldefærdige industribygninger.

Synergieffekt
Der er som regel involveret flere hovedaktører, der har hver
deres interesser i anvendelsen af midlertidige aktiviteter i
byudviklingen. De er ikke nødvendigvis modsatrettede –
tværtimod kan der være store fællesinteresser, som udnyttet
rigtigt kan skabe en synergieffekt til gavn for alle parter.
De midlertidige brugere kommer med ideer, der kan blive afprøvet. De kan udvikle fællesskaber og får arealer og rum til at
udvikle sig. Lokalsamfundet opnår et bedre byliv og en social
og kulturel udvikling af et nyt bydels-område. Og grundejere,
developere og investorer – det kan også være kommunen selv
– opnår at tiltrække opmærksomhed til projektet, at området
får en ny og attraktiv profil, og at grunden måske endda opnår
en vis værdistigning.
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Hvem, der kommer til at bruge det transformerende område,
er til en vis grad afhængig af den konkrete midlertidige
aktivitet. Det kan være sportsaktive unge, der tiltrækkes af en
streetbasket- eller fodboldbane. Det kan være modne ægtepar,
der slår sig ned på en bænk. Det kan være udøvende kunstnere, der finder inspiration i et midlertidigt atelier. Det kan være
erhvervsfolk med midlertidige butikker, kontorer eller caféer –
og det kan være kommende beboere, der tiltrækkes af de nye
muligheder. Det kommende byområde kan således i kraft af
de midlertidige aktiviteter få karakter af et udstillingsvindue for
den nye bydel og et forsøgsområde, hvor aktiviteter prøves af.
En strategisk anvendelse af midlertidige aktiviteter kan på
et tidligt tidspunkt i processen styrke grundlaget for det
fremtidige byliv til glæde for de umiddelbare brugere og de
kommende beboere. I stedet for at ligge øde hen som en byggeplads – med indbygget risiko for hærværk – kan der komme
en positiv opmærksomhed omkring området. Med en bevidst
anvendelse af midlertidige aktiviteter kan processen styres
væk fra almindelig tristhed, mislighold og uønsket graffiti til
byrum med nye muligheder for byens borgere.

1

Fleksibilitet i planlægningen
Det er afgørende, at udviklingen ikke planlægges i detaljer allerede fra starten, men at den skabes undervejs og i samarbejde
med brugerne. Udviklingsprojektet skal sætte rammen med
en høj grad af åbenhed, fleksibilitet og rummelighed. Dermed
kan man i praksis teste faciliteter og aktiviteter i byrummene
og hen ad vejen anvende de indhøstede erfaringer i den videre
planlægning. Og de mest bæredygtige af aktiviteterne kan
måske integreres i den nye bydel.
Den tilgang kan være en udfordring i forhold til en traditionelt
kontrollerende og forudsigelig planlægningsproces. Men den
lærende proces i samspillet med borgerne kan ikke alene skabe
en lokal forståelse for den nye bydel. Den kan også etablere et
folkeligt fælles ejerskab, som rækker ind i fremtiden.
De midlertidige aktiviteter kan blive ikke alene et supplement
til, men en integreret del af byudviklingsprocessen. De professionelle udstikker rammerne, som undervejs i processen bliver
udfyldt i et samspil med brugerne og i tråd med den overordnede vision for den kommende bydel.

Stedsspecifikke aktiviteter
Hvad er midlertidige aktiviteter? Det kan være alt fra enkeltstående events af få timers varighed – en open air biograf-forestilling eller måske en byfest – til anlæg, der bruges i flere år.
Det kan være en midlertidig infrastruktur, der indbyder til
bevægelse eller hygge – en løberute eller et udekøkken. Det
kan være kunstudstillinger, koncertscener og sportsfaciliteter
som skater- og fodboldbaner.
Det kan være en bænk foran en smuk udsigt. Det kan være
hverdagsagtige gøremål som den daglige løbetur eller cykeltur
gennem det nye byrum. Det kan være byhaver eller nye rum
for eksisterende foreninger. Eller det kan være kommercielle
aktiviteter, som caféer eller butikker.
Mulighederne er utallige, og de kan med brugen skabe en
ny fortælling og bringe en ny historie til et område. De kan
transformere et område og skabe nye steder. Aktiviteterne kan
have samme funktion i forskellige byer – en skaterbane er en
skaterbane. Men samtidig vil de altid være unikke, fordi de er
opstået i én bestemt by og skabt til ét specifikt område.
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Midlertidige aktiviteter kan styrke grundlaget
for byliv fra et tidligt tidspunkt. Her basketballspil i FredericiaC og Raumlabors Gynge
fra udstillingen Urban Play i Køge Kyst.

Midlertidige aktiviteter er i Køge
Kyst og FredericiaC en integreret
del af en byudviklingsproces,
hvor dialog og samspil med
borgere og brugere – også om
fremtiden – er centralt. Her ses
projektdirektør Jens Christensen
i dialog om planerne for FredericiaC – “Kanalbyen ved Lillebælt”.
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Forventningsafstemning
Midlertidige aktiviteter kan blive en stor succes. Så stor, at det
kan blive en udfordring. For hvordan får man afviklet noget,
som omgivelserne én gang har taget til hjertet og nødigt vil
af med igen til fordel for de planlagte nybyggede boliger og
kontorer?
I et samspil mellem mennesker findes der ingen garantier for
identiske forventninger og ønsker, så byudviklere, bygherrer
og politikere skal være parate til at tage en dialog og måske
også en konflikt, hvis den kommer. Men en del af løsningen

Indledning
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ligger i tidlig forventningsafstemning og gensidige aftaler og
kontrakter. Samt en samarbejdsstruktur i den løbende proces,
der gør det muligt at have daglig kontakt mellem politikere,
embedsmænd og byudviklere på den ene side og brugerne og
interessenterne på den anden.
Et byudviklingsprojekt behøver dog ikke føre til en brat afslutning på de midlertidige aktiviteter. I Køge Kyst og FredericiaC
er det tanken, at mange kultur- og bylivsaktiviteter videreføres
i den fremtidige by, og at erfaringer med aktiviteter, organiseringer, anlæg, funktioner og byrum så vidt muligt bruges
fremadrettet i byudviklingen.

Fem centrale funktioner af strategisk betydning
Midlertidige aktiviteter og anlæg kan bidrage til bykvalitet og
værdiskabelse i såvel et midlertidigt som et langsigtet perspektiv. I det midlertidige perspektiv handler det om at undgå, at
arealer ligger øde og ubenyttede hen i de år, hvor udviklingen
står på, mens det i det langsigtede perspektiv bl.a. handler
om at styrke grundlaget for fremtidigt byliv i et nyt byområde,
allerede før byggeriet går i gang.

I denne publikation uddybes fem centrale funktioner for
de midlertidige aktiviteter og anlæg. Funktioner, som har
en strategisk betydning for den langsigtede byudvikling,
og som kan bidrage positivt til overordnede perspektiver
som bæredygtighed, kvalitet og værdi.

Brugt strategisk vil de midlertidige aktiviteter kunne
Fungere som driver for byudviklingen
Bydelen åbnes, og aktiviteter og anlæg fremmer engagement
og byliv, allerede inden den nye by tager form. Byens og
regionens borgere tiltrækkes af aktiviteter og begivenheder og
bidrager dermed yderligere til nyt liv.
 ilføre området værdi
T
Etablering af en midlertidig indretning, der inviterer til færdsel
og brug af f.eks. et tidligere lukket område, kan øge områdets
værdi – og aktiviteterne er i sig selv af værdi for både byens
eksisterende borgerne og de kommende tilflyttere. Det vil skabe
liv og kan formentlig også føre til større økonomisk værdi for
kommende investorer end en død byggetomt.
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til et permanent liv – til værdi og inspiration for den langsigtede
proces, samtidig med at byudviklingsprocessen kan styrke
områdets frivilligkultur og sociale sammenhængskraft.
Skabe opmærksomhed
Kreative og kulturelle aktiviteter i bred forstand vil naturligt
skabe lokal medieinteresse. Og specifikke aktiviteter kan medføre en både regional og national nysgerrighed og interesse,
som positivt vil skabe kendskab til byudviklingsprojektet og
sætte byen og området på landkortet.

Påvirke den kommende permanente bydel
Gennem afprøvning og brug af midlertidige aktiviteter fremmes
en læringsproces om, hvad der bedst fremmer bylivet på et
specifikt sted. Det vil give et fingerpeg om, hvilke anvendelsesmuligheder, der med fordel kan blive permanente.

Foruden disse generelle strategiske funktioner kan det enkelte
byudviklingsprojekt med fordel overveje, hvordan midlertidige
aktiviteter kan bruges til at styrke projektets visioner og mål – og
netop bruge midlertidigheden til at påbegynde opfyldelsen af
visionerne tidligere i processen end ellers. F.eks. kan de midlertidige aktiviteter bruges til at understøtte visioner om social,
sundhedsmæssig og evt. også miljømæssig bæredygtighed.

Skabe ejerskab
Borgere og interessenter får gennem dialog om og deltagelse i
midlertidige aktiviteter et særligt forhold til den nye bydel. Der
kan opstå nye kulturelle miljøer, som med tiden kan udvikle sig

En sådan strategisk anvendelse af stedsspecifikke midlertidige
aktiviteter kræver prioritering og vilje, hænder og økonomi, men
kan til gengæld være et fremadrettet værktøj, der bidrager positivt til byudviklingsprocesserne og de kommende nye bydele.
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på vej
mod den
nye bydel
PARTNERSKABERNE I KØGE OG FREDERICIA

Nedlagte industrigrunde og byggetomter med attraktiv bynær beliggenhed indbyder i disse år mange
steder til udvikling af nye bydele. I Køge og Fredericia er der igangsat store udviklingsprojekter i 20-25
års perspektiv, hvor brugen af midlertidige aktiviteter
er en bevidst og aktiv del af strategien for at kunne
skabe liv, aktivitet og ejerskab til det nye.
Begge byer har indgået partnerskab med Realdania
By om byudviklingen og dermed også skabelsen af
de midlertidige aktiviteter i både stor og lille skala.
Bæredygtighed, kultur og bevægelse er nøgleord i
både visionen om den permanente nye by og for de
midlertidige aktiviteter, der beskrives her, og som
undervejs er med til at skabe den fremtidige bydel.
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FredericiaC
I Fredericia finder byudviklingen sted på et stort, ryddet
industriområde, som ikke tidligere har været tilgængeligt for
borgerne. Området, hvor næsten alle bygninger er fjernet, ligger omkring byens gamle havn og skaber forbindelse mellem
bymidten og Lillebælt.
På området er der skabt en unik, sammenhængende midlertidig indretning med en række pladskrævende enkeltaktiviteter.
Formålet med FredericiaC er at udvikle det tidligere industriareal syd for bymidten. Her lå tidligere en gødningsfabrik og
et skibsværft på tilsammen ca. 20 hektar. Området skal
rumme boliger, erhverv, kultur og grønne områder.

Partnerskaberne i Køge
og Fredericia

E

n ny bydel med attraktiv
beliggenhed og med summende liv af menneskelig
aktivitet. Sådan ser mange
politikere, embedsmænd og fagpersoner
i disse år perspektiverne for byer med
udtjente industriområder eller ubenyttede grunde.
Ofte er det udviklingsprojekter, der
rækker 20-25 år frem i tiden, og skal
en vision om liv, aktivitet og ejerskab
til den nye bydel blive til virkelighed,
skal der investeres i andet og mere end
forundersøgelser og projektkonkurrencer. Muligheder for, at borgere og andre
kan deltage i nyttiggørelsen af arealerne
på et tidligt tidspunkt og gennem hele
forløbet, er afgørende med til at skabe
engagement og ejerskab. Og en dedi-
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keret tilgang til midlertidige aktiviteter
kan skabe interesse, værdi og positiv
opmærksomhed, så der opstår liv og
menneskeligt fællesskab, lang tid før der
kommer huse, veje og grønne områder i
den nye bydel.
Denne publikation tager udgangspunkt
i to ambitiøse og komplekse udviklingsprojekter, Køge Kyst, og FredericiaC.
Begge steder har kommunerne og
Realdania By indgået et partnerskab
om både at erhverve og udvikle arealer
til byudvikling. Og en central del af
udviklingsstrategien er en bevidst brug
af midlertidige aktiviteter.
Partnerskaberne er indgået mellem
Realdania By og kommunerne med det
formål at drive udviklingen frem mod

den kommende bydel, og begge steder
er der etableret et partnerselskab, som
driver byudviklingen. Et partnerselskab
svarer langt hen ad vejen til et aktieselskab.
Til etablering og drift af de midlertidige
aktiviteter er der på partnerskabskontorerne ansat konsulenter, der bl.a.
fungerer som bindeled mellem myndigheder og aktørerne bag de midlertidige
aktiviteter. Gennem netværksledelse er
disse konsulenter med til at initiere nye
aktiviteter sammen med aktørerne.

Køge Kyst
I Køge er der eksisterende virksomheder, der fortsat skal fungere i havneområdet, mens bydelen udvikles. De midlertidige
aktiviteter udfolder sig derfor i mindre byrum, der spiller sammen med de eksisterende bygninger. Flere af virksomhederne
flytter efterhånden til en ny, større og dynamisk erhvervshavn
lige nord for den gamle havn.
Køge Kyst har til formål at omdanne Stationsområdet, Søndre
Havn og den tidligere industrigrund Collstropgrunden på
tilsammen 24 hektar. Området skal skabe sammenhæng til
den eksisterende bymidte. Den skal rumme omkring 310.000
etagekvadratmeter boliger, erhverv, handel og kultur.

I FredericiaC-projektet understøtter brugen af midlertidige aktiviteter flere af projektets centrale visionspunkter og betyder,
at de føres ud i livet tidligere, end det ellers ville være muligt.
Et af projektets visionspunkter handler om en by- og livskvalitet, der skal gå hånd i hånd med mulighederne for udvikling
og vækst, og her spiller byliv og fritidsaktiviteter en stor rolle.

Også i Køge Kyst-projektet udgør flere af partnerskabets
styrende visionspunkter grundlaget for brugen af midlertidige
aktiviteter. Det gælder ikke mindst et visionspunkt om, at
kulturen skal være drivkraft for byudviklingen og bidrage til
at gøre området kendt og skabe liv og trivsel i den nye bydel.
Men også i Køge Kyst-projektet er de midlertidige aktiviteter
tidligt med til at sætte gang i borgerdeltagelsen og understøtte bæredygtigheden i bred forstand.

Et andet visionspunkt handler om, at byens borgere deltager
aktivt i udviklingen, og her er de midlertidige aktiviteter med
til at muliggøre en tidlig dialog og deltagelse. Endelig er bæredygtighed i bred forstand et visionspunkt, som understøttes
af de midlertidige aktiviteter, særligt i forhold til social og
sundhedsmæssig bæredygtighed, men også den miljømæssige bæredygtighed i kraft af et grønt initiativ som byhaveprojektet Grow Your City.

Eksempler til inspiration
Strategien om midlertidige aktiviteter tager altid udgangspunkt i de konkrete steder. Men eksemplerne her på etablering
af mindre midlertidige anlæg og aktiviteter i den store skala
kan anvendes som inspiration til mange andre byer, der ønsker
en aktiv drivkraft for at skabe liv før byen...

Udvikling i faser
Udviklingen af Køge Kyst og FredericiaC forløber efter en
fasemodel, hvor den fremtidige bydel gradvist bliver konkretiseret fra vision til færdig by. De midlertidige aktiviteter finder sted
sideløbende med bydelens konkretisering – en

konkretisering,som de midlertidige aktiviteter også selv kan
blive en del af og influere på. Midlertidige aktiviteter indtænkes
fra de første faser og fremefter, til den nye bydel står færdig.

PROCESMODEL – PARTNERSKABSPROJEKTER
Fase 1

Midlertidige aktiviteter kan etableres i
både lille og meget stor skala. Køge Kyst
og FredericiaC er begge store projekter,
men med forskelligt udgangspunkt:

2

Foreløbig
vurdering

Fase 2
Vision og
forundersøgelser

Fase 3
Etablering
af arealudviklingsselskab

Fase 4

Fase 5

Konkurrence
/parallelopdrag

Udviklingsplan

Fase 6
Salg

Fase 7
Byggemodning
/infrastruktur

Fase 8

Færdig bydel

Etapeprojekter
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Langs Tråden er opsat en række forskellige og i form og materialer meget originale bænke, skabt af Center for Dansk og
Integration, Køge i samarbejde med Billedkunstnerisk Grundkursus. Bænkene er placeret på engen og på molen, og under
fællesbetegnelsen Nyd Kanten er de tænkt som legemoduler
eller steder til hvile, refleksion og fællesskab.

Også i 2013 har kunstnere leget med det offentlige rum i
KØS’ udstilling MUR HÆK HEGN. Efter alle fire udendørs
kunstudstillinger er det besluttet at bevare nogle af værkerne
på stedet, og dermed har de fået et midlertidigt forlænget liv
på Søndre Havn.
Lys-sansninger
Et andet af de midlertidige kunstprojekter er lyskunsten. I de
mørke timer kan man opleve ti poetiske farvesansninger langs
med Tråden. Lyskunsten er kreeret af Catja Thystrup, Illumenarts, og Mads Jacobi, Lyskastellet, der har skabt lysende
elementer i porte, på træer og broer og i vandet. Nogle af
værkerne er interaktive, andre forstærker stemningen blandt
de store industrianlæg.

Udendørs kulturhuse
Flere steder vil man møde nye, midlertidige byrum. Et af dem
er Tidsrummet, hvor det tidligere Køge Sækkelager havde til
huse. Nu er de gamle jernbanespor beklædt med grus, asfalt
og barkflis. Byrummet, som i de første par år bl.a. har rummet
en grillplads, bænke og højbede med krydderurter er i 2013
ved at blive omdannet i dialog med brugere og landskabsarkitekter.

Køge Kyst

tråden i køge
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Museum for
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Langs ruten følges de mange midlertidige aktiviteter, som
indbyder til det sociale og kulturelle liv før byen, der er en
bærende strategi i Køge Kyst. Aktiviteter, der ændrer karakter i
takt med udviklingen i området.

I 2012 hed årets internationale udstilling Urban Play. Kurateret
af landskabsarkitekt Bettina Lamm og kurator Charlotte Bagger Brandt havde kunstnere og arkitekter skabt otte stedsspecifikke, midlertidige værker i stort format, der matchede
havnens industrielle arkitektur. En labyrint af fyrretræspæle,
en kæmpegynge og en snegletrappe med unik udsigt over
by og hav var blandt værkerne, som indbød til en anderledes
oplevelse af havnens industrilandskab.

Byrum i Etape 0

Havnepladsen

ed

Fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum i hjertet af
middelalderbyens latinskolekvarter kommer man via jernbanen
og industrihavnen ud til sandstranden og engene ved Køge
Bugt. Undervejs guider 18 store betonsteler på vej. Med
steds-kommenterende kunst på toppen og med fortællinger
om fortid og fremtid på siderne.

Køge Kyst projektområde

Parkering

Havnen

nd

Streetart og graffitikunst langs Tråden i udstillingsprojektet
Walk This Way var trækplastret i 2011, da 16 danske og
internationale kunstnere inviterede til en oplevelsesrejse med
strikkede broer, lyserøde soldater og bemalede træer. Også
denne udstilling var arrangeret af KØS Museum for kunst i det
offentlige rum.

Havnebier

Lyskunst

Cementv

ade

Teaterbygningen

Fæ

Tråden er livsnerven i udviklingsprojektet Køge Kyst. Følger
man den, kommer man på en godt to kilometer lang vandring
mellem kunst, byrum og oplevelser på nye steder. Midlertidige
og permanente, flygtige og nagelfaste. Men konstant med
kulturen som omdrejningspunkt.

Stele med information

Rådhus

Brog

Store kunstprojekter
Flere store midlertidige kunstprojekter har trukket tusindvis af
besøgende til Køge fra både ind- og udland – første gang med
KØS’ udstilling KURS:HAVNEN i 2009-10, hvor 16 kunstnere
skabte værker på og til Søndre Havn med fokus på havnen,
dens historie, liv og fortællinger.

OPLEV TRÅDEN

Jernba

Køge Museum

Tråden forbinder det historiske Køge med den kommende
nye bydel, Køge Kyst. Historisk og fysisk har jernbanesporet
afskåret Køge by fra havnen. Vejen over sporene har samtidig
været en mental barriere, som i praksis har afholdt køgenserne
fra daglig brug af havneområdet. Med de nye kulturelle muligheder langs Tråden inviteres brugerne til at bryde barrieren.

2

Tråden med dens mange aktiviteter, aktører og pejlemærker er med
til at binde byen bedre sammen ved at skabe en både mental og
fysisk forbindelse mellem bymidten og havnen. Sammen med nye
fysiske over- og underføringer er Tråden således også med til at bryde
jernbanens mangeårige barrierevirkning i Køge.
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Et andet er Opdagelsen, et stort rum, som domineres af
industribygningernes skyline med den store foderstofbygning,
Østsjællands Andel eller Danish Agro, som oplagt bagtæppe
for en open air-biograf. Rummet er belagt med ren jord, sand
og barkflis og er tænkt som en ramme om bæredygtige aktiviteter, der bidrager til læring, opdagelser og dialog. Byrummet blev i foråret 2013 indviet med bl.a. 50 nyttehaver, som
borgerne kan skrive sig op til, andelsbier, et stort udekøkken
og hængekøjer i fyrretræspælene fra Urban Play-udstillingen.
Der er på kort tid opstået et fællesskab omkring disse aktiviteter med borgere, foreninger, institutioner og en restaurant.
Byskoven blev indviet samtidig med Opdagelsen i 2013 – med
en nyanlagt bane for dirt jump-cykler som hovedaktivitet.
Foruden banen, rampen og en container med cykler og sikkerhedsudstyr er her en stor flerpersoners hængekøje, andelsbier,
200 træer og forskellige spiselige planter.
Biotop og udekøkken
På den tidligere Kosangas-grund er Engen vokset frem som
en frodig biotop. Selv om jorden er forurenet, kan man vandre
hen over arealet via brede slåede græsstier. Engen er afgrænset af en høj betonmur, udsmykket med graffiti under Walk
This Way-kunstprojektet.
Langs med strandengene ud til Køge Bugt er Promenaden
etableret. En lang og smuk sti af såkaldte traller i træ, der
forbinder bymiljøet med stranden og inviterer helt ud til
molen. Undervejs er det muligt at plukke vilde krydderurter på
strandengen.
Promenaden fører til Udsigten, et rum skabt med enkle midler,
som i løbet af kort tid er blevet et populært mødested. To
containere og enkle trapper giver udsigt ud over havet og
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ind over byen. Nogle massive grill til fælles brug og store
familiebænke gør pladsen til et populært udflugtsmål på lune
sommeraftener, hvor alle tilmed kan låne et farvestrålende
mobilt samtalekøkken, skabt af kunstneren Jesper Aabille til
Urban Play-udstillingen i 2012.
Multikulturhus
En række etablerede foreninger er blevet en integreret del af
de midlertidige aktiviteter i Køge Kyst, f.eks. Køge Kano og
Kajak Klub, Køge Roklub, vinterbadeklubben Valkyrien og
ungdomskulturhuset Tapperiet.
En essentiel del af midlertidigheden i Køge Kyst er den gamle
industrihal Gule Hal, der er blevet omdannet til multikulturhus.
Her dannes der nye fælleskaber på tværs af generationer med
skaterbane i den ene ende og i den anden Køge Maritime
Aktivitetscenter, hvor ældre herrer bygger nøjagtige kopier af
gamle træskibe. Et stort rum i hallen bruges til skiftende udstillinger, billedskole, debatforum og mødelokale.
Det hele danner ramme om en lang række enkeltstående
aktiviteter i løbet af året: Søndre Havnedag, Jazzfestival,
Naturvandringer, Kunstvandringer, Koncerter, Madskole og
det lærerige Jens Hansens Folkeuniversitet, opkaldt efter en af
Køges innovative personligheder.

2

www.KoegeKyst.dk

Fakta om Køge Kyst
Partnerskab mellem:
Køge Kommune (50%) og Realdania By (50%).

Boliger

1.500
Arbejdspladser

4.000
Areal
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Visionen for Køge Kyst er helt overordnet at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle
som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede
Øresundsregion. Visionen sætter fokus på disse seks visionspunkter:
• Kulturen som drivkraft for byudviklingen
• Detailhandel styrker Køge som handelsby
• Infrastrukturen bliver et aktiv for byen
• Byudvikling, byomdannelse og bybygning udføres kreativt og
i høj kvalitet
• Borgere og interessenter deltager aktivt
i byudviklingen
• Bæredygtighed er det overordnede princip for byudvikling og
byomdannelse
De midlertidige aktiviteter understøtter visionspunkterne om
kulturen som drivkraft, kreativitet og kvalitet, borgerdeltagelse
og bæredygtighed i bred forstand. Hvordan det mere konkret
skal ske, er beskrevet i Køge Kysts udviklingsplan “Livet før
byen – byen for livet”.
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Lokale ildsjæle har opbygget en af Danmarks bedste skaterbaner, hvortil unge fra hele regionen jævnligt kommer, ligesom
der nu bliver afviklet landsdækkende konkurrencer i Fredericia.
Ligeledes har unge dedikerede etableret en parkourbane,
der sammen med en række nedgravede bildæk indbyder til
bevægelseskunstnerisk akrobatik og spring. I forbindelse med
skaterbanen er der anlagt en basketballbane i samarbejde med
den lokale basketballklub, som selv har tegnet banen op og
leveret målene.

FredericiaC

Med udsigt
til Lillebælt

Fiskerne og børnene
Adgangen til havnekajen bliver dagligt benyttet af passionerede lystfiskere, der med front mod Lillebæltsbroen mediterer
over livets gang, mens de venter på bid. Og når hornfisken
trækkes i land, kan den efterfølgende tilberedes på en af
havnens fællesgrill og indtages på en nærliggende bænk.
Der bliver ofte spillet beachvolley på det særlige sandareal,
og mange motionsløbere har vænnet sig til at slå et slag ned
omkring havnen på den oplyste en kilometer lange rute, der
forbindes med volden.

Adgangen og udsigten til Lillebælt er nerven i FredericiaC.
Med udviklingsprojektet er fæstningsbykernen og det historiske voldanlæg blevet forbundet med havet og den storslåede
panoramaudsigt mod syd til broen mellem Fyn og Jylland. Og
det trækker i sig selv fredericianere og nysgerrige besøgende
til det nye rekreative landskab, der med tiden skal betyde en
radikal transformation af Fredericias havn fra miljøbelastende
industri til attraktivt bolig- og erhvervsområde.
FredericiaC’s strategi for midlertidige aktiviteter, som er en del
af den overordnede udviklingsplan, kredser om fire indsatsområder: Livsstil og mad, sport og bevægelse, performance og
kultur samt innovation og entreprenørskab.
Ny udsigt
I årtier har de store industrianlæg domineret byens silhuet
omkring Gl. Havn. Mod øst lå den store gødningsvirksomhed
Kemira, og mod vest var det skibsværftet.
I 2004 lukkede gødningsvirksomheden, og stort set alle
daværende bygninger er revet ned. Det samme skete mod vest
i 2010-11, i forbindelse med at skibsværftet flyttede til Lindø
ved Odense. Den store grund, hvor gødningsvirksomheden
tidligere lå, rummer større eller mindre forurening, og der blev
derfor investeret i at håndtere forureningen og gøre grunden
anvendelig til midlertidige aktiviteter, bl.a. gennem etablering
af et stort midlertidigt landskab.
Med anlægget er der blevet skabt en midlertidig ramme, der
er åben for alle, og som brugerne hen ad vejen selv fylder
ud. Samtidig med, at det kan være en slags laboratorium for,
hvilke byrumselementer, der kan holdes fast i eller bygges
videre på i den nye bydel.
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Områdets mindre børn kommer tit og leger på græsbakkerne
eller i husene i Legebro Mellem Tro, der er udformet som kirke,
moske og tempel. Og både småbørnsforældre og børnehavepædagoger er glade for det lille Madpakkehus, hvor frokostpakken kan indtages i ly for vejr og vind.
Madkultur og fælleshaver
Netop en sund madkultur er en del af udviklingsprojektets
strategi, også når det gælder midlertidighed. Det har ført til
etableringen af fælleshaverne Grow Your City på det tidligere
værftsområde. Flere end 300 mobile plantekasser har her været dyrket af engagerede brugere i samarbejde med gartnerier
og planteskoler. Og på de faste pasningsdage samles man
gerne i nye netværks-fællesskaber om den store grill i det åbne
udekøkken.
Visionen er at inspirere til en ny måde at anvende byen på,
hvor bæredygtighed, økologi, selvforsyning og borgernes
aktive deltagelse udgør essensen af madstrategien. Foruden
plantekasserne rummer Grow Your City-projektet også et
område, hvor FredericiaC eksperimenterer med, hvilke planter
og træsorter der med fordel kan gro i den fremtidige by.

Landskabet understøtter visionen om sundhed og bevægelse i
bred forstand, og det indbyder med sine forskelligartede overflader og rumligheder til fysisk udfoldelse og socialt samvær,
også på uformel vis.
Det fungerer som infrastruktur i området med stisystemer
og løberuter, bløde græsbakker til leg, sandarealer til boldspil
og grill, asfalt til vandleg og rulleskøjter og plads til fodbold,
parkour og skatere.
Landskabet kan ændres, flyttes eller omdannes, når der er
brug for det. Det gælder også de store træer, der dels er
plantet i flytbare industrivogne, dels i store, midlertidige
jordvolde. På nogle afspærrede og forurenede områder, som
ikke egner sig til menneskelig aktivitet, er der plantet til med
træer og buske, hvis rodnet medvirker til at binde og oprense
de forurenende stoffer.
Lokale ildsjæle
Ved planlægningen af de midlertidige aktiviteter har man i
FredericiaC lyttet til borgerne. Der blev allerede i 2009 afviklet
en minikonkurrence på internettet om, hvilke aktiviteter, der
kunne komme i spil. Der er således på et tidligt tidspunkt skabt
en dialog med borgere og interessenter, og det har skabt både
ejerskab og tilfredshed med det nye område.

Kort over den midlertidige indretning på FredericiaC.
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www.FredericiaC.dk

I værftets tidligere administrationsbygning er der indrettet en
restaurant og en fiskeforretning. På selve pladsen ud til Gl.
Havn er Havnecaféen et yndet samlingssted, og i området er
der etableret bålhytter og udekøkkener med grillfaciliteter.
En række events trækker i sommerhalvåret mange til det
store havneområde. Byens kulturnats-arrangement inddrager
naturligt de nye arealer til koncerter, teater og lysshow - den
midlertidige amfi-scene indbyder derudover også til kunstneriske udfoldelser. En gang hvert andet år samles verdensberømte store træskibe langs havnekajen til det velbesøgte
arrangement Tallships Fredericia.
Den lokale kajakklub spiller kajakpolo en gang om ugen. Der
er også en open-air biograf, og veteranbils-entusiaster fra
hele regionen udstiller hver tirsdag deres velholdte biler. Også
passionerede motorcykelkørere mødes jævnligt til træf på havnearealet. Og havnen er blevet åbnet for gæstende lystsejlere.

Fakta om FredericiaC
Partnerskab mellem:
Fredericia Kommune (25%) og Realdania By (75%).

Boliger

1.000
Arbejdspladser

2.800
Areal
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Det er parternes hensigt at skabe en kvalitetspræget og
spændende byudvikling og byomdannelse i en samlet
helhedsløsning, hvor området indgår og udvikles i samspil med
og respekt for Fredericias bymidte. FredericiaC’s vision består af
fem fokusområder:
• Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og
skaber nytænkning
• By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd
• Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen
• Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets
udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet
• Bæredygtighed, både mht. økonomi, miljø, socialt og sundhedsmæssigt, indgår i planlægning og løsninger
De midlertidige aktiviteter understøtter især visionspunkterne
om by- og livskvalitet, borgerdeltagelse og bæredygtighed i
bred forstand. Hvordan det mere konkret skal ske, er beskrevet i
FredericiaC’s udviklingsplan “Kanalbyen ved Lillebælt”.

hektar
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Når
hegnet
rives ned
DET MIDLERTIDIGE SOM DRIVER

Midlertidige aktiviteter kan blive en driver og
katalysator for at tiltrække mennesker til et nyt
byudviklingsområde, allerede mens der endnu er
golde byggetomter og forladte industribygninger. Det
kræver beslutsomhed, vilje og mod, men den aktive
strategi med at skabe nye rammer om fællesskab
kan bidrage positivt til den nye bydel.
I Køge Kyst er det kulturen i bred forstand, der trækker mennesker fra nær og fjern til havneområdet.
I FredericiaC er det en mangfoldighed af nye aktiviteter i et tidligere utilgængeligt erhvervsområde.
Begge dele skaber umiddelbar glæde for brugerne
og er samtidig et aktiv for potentielle investorer.
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Når hegnet rives ned

Det midlertidige som driver

på kort tid måtte der oprettes venteliste for nye interesserede
brugere af denne storskala mobile byhave. I 2013 er der pga.
et stort ønske om at forlænge sæsonen etableret et 70 m2
stort drivhus med plantekasser – med vagtler som biologisk
skadedyrsbekæmpelse, og hvor brugerne også har oprettet et
“rekreationshjem” for brugte burhøns.
Med Grow Your City har fredericianerne fået et kreativt
mødested, og med fællesskabet omkring salat og krydderurter
er der tilført en ny historie og identitet til området. Selve
åbningen af havnearealet har i sig selv været en driver. Med
etablering af løbestier og en kreativ forsegling af en forurenet
fabriksgrund er der kommet nyt liv til det område, der tidligere
blev anset for stedet, hvor “pæne borgere” nødigt kom. Ikke
mindst strækningen langs den tidligere Syrekaj er blevet et
populært mødested for snesevis af lystfiskere.

At skabe liv
før byggepladsen

Vilje og økonomi
Midlertidighed i randområder og på byggetomter har eksisteret i årtier, men mest som en bottom-up græsrodsproces. Det
er et nyere fænomen at anvende sådanne aktiviteter strategisk
for at skabe liv i et kommende byområde.
Det kræver beslutsomhed og vilje til at afsætte fornødne
midler til et udviklingsselskab eller et kontor, der står for det
praktiske. I tilfældet Køge og Fredericia er det således et

N

år man åbner for adgang
til gamle industrigrunde og
forladte havnearealer, ofte
på attraktive placeringer, er
det muligt at lukke op for en gave af liv,
menneskelig interaktion og summende
aktivitet mange måneder og år, før et
nyt byområde overhovedet kommer på
tegnebrættet.
En af nøglerne til at trække livet til
områder, der hen ad vejen skal blive ny
by, ligger i den strategiske satsning på
et udvalg af midlertidige aktiviteter. I
sig selv vil det være en attraktion, når et
tidligere utilgængeligt areal bliver åbnet
for offentligheden, men det kan være et
stort aktiv, hvis det lykkes, at borgere
og byudviklingsselskab i fællesskab
udvikler aktiviteter af en karakter, der
konstant er katalysator for nysgerrighed
og menneskelig fællesskab.
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Når rammerne først er der, har de vist
sig at være en driver for nye fællesskaber. Og dermed på relativt kort tid skabe
positive bidrag til den nye bydel.
Kulturen trækker
I Køge Kyst har en blanding af finkultur,
folkelige fællesskaber og lokalt foreningsliv skabt liv i industrihavnen. De
fire store midlertidige kunstprojekter
KURS:HAVNEN, Walk This Way, Urban
Play og MUR HÆK HEGN har formået at
trække tusinder af besøgende til det nye
udviklingsområde.
Street-art udstillingen Walk This Way i
2011 var med ca. 30.000 besøgende en
magnet for både køgensere og kunstinteresserede fra ind- og udland, og en
lignende succes gjorde sig gældende
for udstillingen Urban Play i 2012, hvor
internationale kunstnere med speciale i
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partnerselskab, etableret af kommunen og Realdania By,
der styrer økonomien og i praksis er bindeled til brugerne.
Den bevidste brug af midlertidighed kan blive til fordel for alle
parter. Kommunen eller byudviklingsselskabet får skabt liv og
en ny identitet til tidligere lukket land. Man kan undgå hærværk og forfald. Og brugerne kan regne med en vis økonomisk
hjælp, der kan hjælpe med til at holde entusiasmen fangen ud
over de første måneder.
Det er væsentligt i den overordnede planlægning at tage højde
for områdets fysiske beskaffenhed. Midlertidighed, hvad
enten det er egentlige aktiviteter eller oplevelser, tager altid
udgangspunkt i det stedsspecifikke, og planlæggere og
brugere kan i fællesskab gennemtænke, hvad lige præcis dette
område indbyder til. Hvis der i forvejen er eksisterende foreninger eller anden frivillighedskultur omkring det pågældende
område, vil det være en gevinst for projektet at indgå i dialog
med disse grupper på et meget tidligt tidspunkt.
Det kan også have betydning at indtænke den profil, man
ønsker sig de kommende tilflyttere har. En vision om f.eks.
mangfoldighed kan således tænkes med i det midlertidige ved
at sørge for, at udbuddet af oplevelser og aktiviteter rammer
bredt, ligesom aktiviteter, der appellerer til en sund og aktiv
livsstil, kan være med til at tiltrække aktive borgere.

midlertidighed havde leget med havnens
materialer i stor skala. Udstillingen
skabte enorm interesse – ikke mindst
lokalt med en række kunstvandringer i
industrihavnen.
Den årlige Søndre Havnedag, hvor et
utal af lokale foreninger og institutioner
tilbyder aktiviteter, har senest tiltrukket mere end 4.000 køgensere, og her
melder bl.a. de maritime foreninger om
nye medlemmer og øget interesse.
Spis fra din by
I FredericiaC er det blandt andet
byhaverne, lystfiskerkajen og de store
Tallship-arrangementer, der trækker
gæster fra nær og fjern til det nyåbnede
havneområde. Fredericianerne har taget
urban farming-projektet Grow Your City
til deres hjerter. I løbet af få uger blev
300 mobile plantekasser revet væk, og

FÆLLESSKAB OM BYHAVER
Grow Your City – byhaverne i Fredericia – er
i løbet af få måneder blevet en aktivitet,
der har skabt liv og røre på havnen. Max og
Simon dyrker krydderurter. Karen har sine
jordbær, og Storebørnsgruppen i Kulturbørnehaven henter salat i plantekasserne nede på
havnen. I snesevis af fredericianere kommer
nu dagligt på den tidligere indhegnede og
lukkede skibsværftsgrund for at passe de
flytbare haver. På de kollektive luge- og
vandedage styrkes fællesskabet af en gang
grillpølser under solsejlet i udekøkkenet.
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Søndre Havnedag er blevet en ny årlig
tradition, som engagerer en lang række foreninger i området og tiltrækker flere tusinde
besøgende. Her leder performancekunstner
Kristofer Krarup deltagerne gennem en
blanding af teater, koncert og interaktivt spil
under Søndre Havnedag i 2012.

Det midlertidige som driver

Med fra start
For at de midlertidige aktiviteter effektivt skal kunne fungere
som driver, er det nødvendigt at indtænke dem så tidligt som
muligt i planerne for den nye bydel. I hvert fald de store linjer.
Det giver mulighed for, at borgere og interessenter kan komme
med i processen fra start, for det er dem, der i vid udstrækning
selv skal udarbejde detaljerne. Når ideer fra brugerne bliver
realiseret, skaber det i sig selv øget fokus på aktiviteterne og
dermed yderligere interesse for at bruge det nye område.
Udfordringer
Men det aktive valg af midlertidige aktiviteter betyder også
udfordringer i forhold til traditionel planlægnings-tænkning.
Det er medvirkende til, at planlægningen bliver mere uforudsigelig, når man bevæger sig fra tænkning i anlæg af strukturer
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– veje, grønne arealer – til tænkning i helheder. Snarere end
byplanlægning bliver der tale om byudvikling. Med midlertidige anlæg skal professionelle planlæggere operere med
en konstant forandringsproces. Og tilmed en proces, der er
vanskelig at styre, da det nye liv i området netop er styret af
brugene selv.
Det kan være udfordrende for den traditionelt kontrollerede og
styrede planlægning. Men det kan også, viser erfaringerne fra
Køge Kyst og FredericiaC, være en berigende inspirationskilde
i den fremadrettede proces for de selvsamme planlæggere og
andre fagfolk.
Med livet omkring de midlertidige aktiviteter er der netop
mulighed for at eksperimentere, lære af hinanden og drage
erfaringer til gavn i den senere planlægning.
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Det midlertidige som driver

“

3

 ed de midlertidige kulturelle aktiviteter kan vi vise, at man
M
kan skabe et byområde med identitet ved at skabe netop liv og
aktivitet – inden folk flytter ind. Det er jo os, der bor her i forvejen, som med de midlertidige aktiviteter skaber livet, karakteren,
kulturen og identiteten dernede. Så kan de potentielle tilflyttere
og nye borgere være med til at bygge videre på det.”
Marie Stærke, borgmester i Køge

“Vi har at gøre med en gold industrihavn, som ikke er noget
oplagt sted at gå søndagstur. I virkeligheden også et område,
som Køges borgere ikke kender ret godt, fordi det netop ikke
har været et sted, man har følt sig inviteret til. Det har været
vigtigt, at ikke alene de kommende beboere, men også vores
egne borgere skulle tage området til sig og få lyst til at udvikle
det.

Interview

Med kulturen
som driver

Køge Kommune har sammen
med Realdania By i partnerskabet Køge Kyst satset stort
på midlertidige kulturelle
aktiviteter i byens industrihavn
for at skabe et byområde,
hvor der er liv og populært
at være. Køges borgmester
Marie Stærke (S) fortæller om
investeringen i midlertidige
aktiviteter.
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Med de midlertidige kulturelle aktiviteter kan vi vise, at man
kan skabe et byområde med identitet ved at skabe netop
liv og aktivitet – inden folk flytter ind. Det er jo os, der bor
her i forvejen, som med de midlertidige aktiviteter skaber
livet, karakteren, kulturen og identiteten dernede. Så kan de
potentielle tilflyttere og nye borgere være med til at bygge
videre på det.”
“Det er vigtigt med midlertidige
aktiviteter, fordi det tager så lang tid at
udvikle et byområde, og aktiviteterne
er med til at skabe liv og fællesskab
allerede før, man begynder at bygge.
Det er noget med at skabe en stemning.
At finde nogle aktiviteter, der tiltrækker
mange mennesker og dermed skaber
en begejstring for et område, hvor man
føler sig velkommen. Jeg synes, det er
lykkedes rigtigt godt.”
Marie Stærke har sammen med et enigt
byråd og Realdania By satset 30 mio. kr.
på den kulturpulje, som skal finansiere
de midlertidige aktiviteter og anlæg.

Beløbet er stort. Men det skal også
ses i lyset af, at puljemidlerne fordeles
over mange år, og at midlerne til de
ofte ganske opmærksomhedsskabende
aktiviteter til dels betyder, at budgettet
til branding af byudviklingsområdet kan
være mindre.
Midlertidige kulturelle aktiviteter skal
trække mennesker til den nye bydel, der
ad åre skal skabe et sammenhængende
område fra Køges historiske middelalder-bymidte ned over jernbanen og gennem den stadig fungerende industrihavn
til strandarealerne ud til Køge Bugt.

Enighed om midlertidighed
Der har fra starten været enighed i partnerskabet om at satse
på de midlertidige aktiviteter.
“Vi ramte ind i en god politisk ånd, og alle var med på ideen.
Det var fantastisk og meget modigt at turde gøre det.
I dag kan vi se, at det kan betale sig. Men det VAR en satsning.
Ingen andre havde før investeret så bevidst i midlertidige
aktiviteter, og vi var spændt på – på den lidt bekymrede måde
– om Køges borgere ville deltage. Men vi troede på, at det ville
fungere.
Og folk er begejstrede. Når man kan samle 200 mennesker til
at rydde op og bygge nyt nede på stranden. Og når man kan
få 4.000 mennesker til en Søndre Havnedag, så siger jeg bare:
hold da op! Det er godt nok en succes.”

Noget for alle
Også Køge Kyst-projektets fokus på social bæredygtighed
spiller ind i udbuddet af oplevelser og aktiviteter.
“Det er lykkedes at få folk langvejs fra til Køge for at se vores
udstillinger. Det er vi ikke vant til, når vi bor så tæt på København. Men det skal ikke være nogen bestemte aktiviteter, der
skal være katalysator. Det er vigtigt, man har sig for øje, at der
skal være lidt for enhver smag. Vi vil gerne have et mangfoldigt byområde, og så skal vi også have forskellige aktiviteter,
der tiltaler folk med forskellig baggrund. At der er noget for
børn og gamle, hippier og bohemer, højtuddannede og lavtuddannede. Det er vigtigt fra starten at signalere, at dette er
et område for alle.
Den kulturelle balance
Vi har valgt at fokusere på kultur, fordi det er der, hvor alle kan
være med. Kulturen er med til at skabe relationer, identitet og
liv mellem mennesker. Kultur er ikke nødvendigvis kunst, der
er svært at forstå eller vanskeligt tilgængeligt. Der er kultur på
mange planer i de forskellige aktiviteter: sport, musik, kunst,
scenekunst. Vi skal være opmærksomme på, at folk i Køge
synes det er sjovt og at de ting, der sker i Køge Kyst, er noget,
de kan genkende i dem selv. Det må ikke blive for højtflyvende
eller for mærkeligt. Udfordringen er at finde balancen mellem det finkulturelle og det folkelige. Der skal gives plads
til, at borgerne selv kan komme med ideer til aktiviteter. Der
skal være højt til loftet og plads til at tænke kreativt. Og så
er det vigtigt, at der bliver ved med at ske noget nyt. Gryden
skal holdes i kog, og vi skal bliver ved med at have gang i de
forskellige aktiviteter. For at skabe by skal Køges borgere med
i udviklingen. Køgesjælen skal med ind i den nye bydel.”
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Modelskibe

Grow Your City

“Vi har været to år her i Gule Hal, og det har givet os større mulighed
for at bygge skibene. Vi bygger modeller i størrelsesforholdet 1:20 fra
Chr. IV’s tid, så vi har brug for fire meter til loftet, og det kunne Køge Kyst
tilbyde. Vi har åbent for publikum hver torsdag, og der kommer tit mange
mennekser, når vi fortæller om søslagene i Køge Bugt. Vi har fået mange
nye medlemmer, efter at vi er kommet herhen. Helt fra Lyngby er der
kommet nogle. Der er mange gode aktiviteter her i Køge Kyst, og vi har et
rigtigt godt samarbejde med de unge skatere. Det er sjovt, for de lytter
jo med store ører til vores historier om gamle dage. De kan godt være
lidt højrøstede, men de giver et godt input til os pensionister.”
Kai Nielsen, Køge.
Pensionist og modelskibsbygger
Bestyrelsesmedlem i Køge Maritime
Aktivitetscenter

“Det er et super projekt, og der kommer mange herned. Folk
synes, det er et dejligt område – stille og med meget at se på. Da
FredericiaC inviterede til møde om, hvad skibsværftsarealet kunne
bruges til, så kunne jeg se nogle meget store perspektiver i dette
her, og det er jo lykkedes alt sammen. Jeg tror, det bliver endnu mere
attraktivt til næste år. Vi er en fast gruppe på 20-25, som mødes
to gange om ugen for at vande og luge. Så griller vi pølser og
snakker om alt muligt, og jeg giver gode råd om plantekasserne.
Det er så hyggeligt. Selvfølgelig skal det væk på et tidspunkt,
men det hele er jo bygget i kasser, så det kan flyttes over til
Kemiragrunden.”
Kaj Møller Nielsen, Fredericia.
Pensioneret gartner
Tovholder for Grow Your City
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Liv skaber
værdi
DET MIDLERTIDIGE KAN TILFØRE VÆRDI

De menneskelige fællesskaber, der opstår gennem
de midlertidige aktiviteter, kan generere værdi for et
nyt byområde. Det gælder både kvalitativ værdi for
dem, der bruger området, og formentlig også værdi
for kommende investorer og tilflyttere – og det at
man overhovedet åbner et område og gør det klar til
offentlig brug, som det er gjort i Fredericia, øger områdets værdi. Med en bevidst strategi om at skabe
liv og aktivitet, før der kommer by, bygninger og veje,
skabes et kreativt miljø, som nye tilflyttere konkret
kan se og umiddelbart kan koble sig på, samtidig
med at de nye fællesskaber, der opstår, kan betyde
en styrkelse af områdets sociale sammenhængskraft.
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kvadratmeterprisen på boliger i Ankarparken til samme niveau
som de boliger, der ligger direkte ud til Øresund.
Det samme skete ved renoveringen af Søndre Boulevard i København, hvor der blev lagt vægt på grønne byrum, aktiviteter
og oplevelser.
Værdistigningen skyldes ikke alene de midlertidige aktiviteter og byrum. Selv for dygtige økonomer er det vanskeligt
at isolere sådanne faktorer fra eksempelvis den generelle
økonomiske udvikling i samfundet, eller placeringen af en ny
skole eller tog-station i nabolaget. Men selvom beviserne ikke
er solide i streng økonomisk forstand, kan erfaringerne tælle
for en sådan vurdering.
I konstant forandring
Åbningen af det gamle industrielle havneområde i Fredericia
har skabt forbindelse til den eksisterende bykerne, og det har
i sig selv været værdiskabende for byens borgere.

Værdiskabelse
på mange planer

Men for at kunne anvende det hidtil indhegnede og forurenede
havneareal ned til Lillebælt, var det nødvendigt at forsegle den
urene jord. Det skete med et stykke landskabsarkitektur, som
også skulle komme til at skabe rammerne for de kommende
aktiviteter.

L

iv, engagement og menneskeligt fællesskab kan skabe et
positivt image af et kommende
nyt byområde. Fornemmelsen
er, at her er det dejligt at opholde sig.
Midlertidige aktiviteter kan være med til
at skabe en positiv historiefortælling og
dermed værdi.
Et planlagt nyt byområde, måske på
en bar mark, et erhvervsområde under
forandring, et havneareal eller en tom
bygning, vil i sig selv være af kvalitativ
værdi, når det åbnes for byens borgere. Når de tager området i brug med
midlertidige aktiviteter, så øges værdien.
Både for de kreative sjæle, der bruger
området i bydelens planlægningsfase, og for de kommende beboere og
erhvervsvirksomheder.
Kreativitet eller forfald
Alternativet med en indhegnet, trist
byggetomt – måske forladte bygninger
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– kan tværtimod invitere til hærværk og
give indtryk af forfald.
Men når man gennem de midlertidige
aktiviteter får skabt et kreativt miljø i
det nye område, kan det være med til at
skabe en synergieffekt, som udnytter
de kulturelle og økonomiske ressourcer.
Vedligeholdelsesbudgettet kan blive
reduceret, fordi besættelse og graffitihærværk begrænses eller helt undgås.
En del af de midlertidige aktiviteter kan
tilmed iværksættes til en rimelig pris, da
huslejen er betalt, og brugerne bidrager
med mange timer af frivillig arbejdskraft.
Investeringerne i midlertidigheden kan
endda ses som værdiskabende PR for
det nye område, fordi det kan betyde,
at developere, investorer og fremtidige
tilflyttere lettere vil få øje på det allerede
fungerende område og få interesse for
og lyst til at være en del af den spirende
bylivskultur.

Troen på merværdi
Der er kun gjort begrænsede erfaringer
med, om en forhåndssatsning på at
skabe et aktivt miljø også vil betyde en
økonomisk merværdi af byggegrundene
og de senere boliger og erhvervsbebyggelser. Sådanne opgørelser kan også
være forbundet med stor usikkerhed.
Men blandt nogle politikere og embedsfolk, byudviklere og arkitekter er der
en forventning om og en tro på, at liv,
aktivitet og spændende udearealer forud
for bygninger også vil skabe økonomisk
værdi.

For at undgå at grave i forurenet jord – og dermed også
bekostelig bortskaffelse – er de nye midlertidige belægninger,
etableret oven på det eksisterende terræn, adskilt af en beskyttende fiberdug og en halv meter ren jord. Og de tre mest
forurenede områder er plantet til med træer, der i deres rodnet
binder forureningen.

4

De nye belægninger på den tomme industrigrund danner en
ramme om de aktiviteter, som borgerne har været med til at
ønske sig. Det overordnede princip er sundhed og bevægelse,
og det er indrettet, så det inspirerer til bevægelse på både
formel og uformel vis.
Der er asfalt til rulleskøjtebrug, et område med græsbakker
at rulle sig i, sand til beachvolley, fodboldbane, udekøkken og
stier med belægninger af muslingeskaller og flis som underlag
til den oplyste løberute.
Ideen er, at det hele er råt og midlertidigt, så det kan fjernes
igen i takt med at byggerierne går i gang. Og i takt med
brugernes udvikling af området vil det ændre karakter i en
konstant foranderlighed. En række kunstneriske lysprojektioner, som man kan opleve i området efter mørkets frembrud,
kan flyttes rundt efter behov, og selv træerne kan flyttes, hvis
det passer med brugen af området.
Dermed skifter byrummet hele tiden, og tænkningen er, at det
også er i foranderligheden, at værditilvæksten og oplevelsesværdien ligger.
På tværs af generationer
I Køge er det de bredspektrede kulturaktiviteter, der skaber de
nye værdier til Søndre Havn. Med dialog og inkludering bliver
bylivet skabt i et fællesskab, der giver erfaringer og tilfører
værdi til brugerne – både de nuværende og de kommende.
Livet i kulturhallen Gule Hal er et godt eksempel på værdiskabelse og nye netværk. Her mødes unge og ældre i et
fællesskab, som ingen tidligere havde troet muligt. En del af

Og der er allerede gjort positive erfaringer fra bl.a. Malmø i Sverige og Vesterbro i København.
I Ankarparken ved Malmøs nye vartegn
Turning Torso i Västra Hamnen har der
inden byggeriets start i 2001 været stor
planlægningsfokus på grønne områder
og byrum. I løbet af de første tre år steg

Fiskeri fra kajen på FredericiaC
– blandt andet af hornfisk – er
blevet meget populært, efter at
det tidligere industriområde er
åbnet.
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T.v.: Det midlertidige byrum
Opdagelsen er blevet et tilløbsstykke, bl.a. pga. nogle meget
populære madskolearrangementer.
T.h.: Gule Hal på Søndre Havn
i Køge er stillet til rådighed for
bl.a. skatere og modelskibsbyggere, og spejlbassinet udenfor er
velegnet til små både – og som
skøjtebane om vinteren.

hallen er indrettet til indendørs skaterbane for brugerne fra
ungdomskulturhuset Tapperiet. En anden del er indrettet til
maritimt aktivitetscenter, hvor seniorer i 80-års alderen mødes
og bygger nøjagtige modeller af historiske orlogsskibe.
Hallen fungerer også som forsamlingshus og udstillingssal.
Her kører Køge Billedskole sit billedkunstneriske grundkursus,
og Køge Museum har fast tilholdssted i hallen. Uden for Gule
Hal et vandbassin i brug til små sejlbåde om sommeren og
skøjtebane om vinteren.
Vandkultur og samtidskunst
Et andet eksempel er byrummet Udsigten, der ligger direkte
ud til sandstranden og strandengen ved Køge Bugt. En træpro-

menade fører til det mobile samtalekøkken og fællesgrillen, og
området bruges ofte – både til individuelt brug og til organiserede arrangementer.
Her er der fokus på vandkultur, og de nye brugere er i tæt
kontakt med de nærliggende etablerede foreninger: Roklubben, kano- og kajakklubben og vinterbaderne.
Endelig har de store kunst- og kultursatsninger givet et
værdiskabende kendskab til Køge Kyst langt ud over kommunegrænsen. Udstillingerne KURS:HAVNEN, Walk This
Way, Urban Play og MUR HÆK HEGN har hver især tiltrukket
tusindvis af interesserede, som på denne vis har fået øjnene
op for havneområdets potentialer og værdier.

GENERATIONER MØDES I GULE HAL
Teenagere og pensionister har fundet et nyt
fællesskab i Køges gamle industrihavn. I
den gamle lagerbygning, Gule Hal, arbejder
modelskibsbyggerne til perfektion på en
nøjagtig kopi i størrelsesforholdet 1:20 af en
skibsmodel fra Slaget i Køge Bugt. Og i lokalet ved siden af suser drengene fra ungdomskulturstedet Tapperiet op og ned ad bowlen
på deres skateboard. I pauserne mødes de og
mange andre brugere og lærer af hinanden
over en kop kaffe i fælleskøkkenet i dette
midlertidige kulturhus.
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De midlertidige aktiviteter
er med til, at folk allerede
nu siger, at her vil jeg gerne
bo. Det positive er, at folk
er begyndt at spørge til,
hvornår de planlagte kanaler
kommer, og hvornår spaden
skal i jorden.” 

Uffe Steiner Jensen,
2. viceborgmester, Fredericia

Interview

Værdien af
et nyt image

Byudviklingsprojektet og
fællesskabet omkring de
midlertidige aktiviteter på
havnen har skabt et nyt,
positivt og værdiskabende
image for Fredericia,
vurderer viceborgmester
og bestyrelsesmedlem i
FredericiaC, Uffe Steiner
Jensen.
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“Vi er i gang med at lave den næste
version af velfærdssamfundet, og det
bidrager den nye bydel i Fredericia til.
Hele tanken med projektet er jo at skabe
en blandet by, hvor der i fremtiden skal
være mange aktiviteter. Med de midlertidige aktiviteter er det så at sige lykkedes
fra dag ét.”
Fredericias 2. viceborgmester og bestyrelsesmedlem i FredericiaC, Uffe Steiner
Jensen, er ikke i tvivl om, at satsningen
på den nye bydel er en værdiskabelse
for både Fredericia og hele det jyske
Trekantområde. For første gang åbnes
havnen og udsigten til Lillebælt for den
brede befolkning. Her omformes en
stærkt forurenet industrigrund og et
tidligere værftsareal til et midlertidigt
rekreativt område, hvor nye fællesskaber
opstår.

“Det er betydningsfuldt, at det store
byudviklingsprojekt ikke ligger hen og
ligner en permanent byggeplads i 30 år.
Og det er meget positivt, at der er blevet
ryddet organiseret op og tænkt tanker
om, hvad mennesker kan foretage sig på
området.”
Udvikling af nye relationer
Uffe Steiner Jensen nævner de populære byhaver, Grow Your City, som et
godt eksempel på, at der er skabt et
mødested, hvor nye fællesskaber opstår.
“Vi har haft held til at skabe et sted, som
har betydning for mennesker, hvor der
opstår diskussioner, og hvor almindelige
menneskers relationer udvikles. Og
når det er hornfiskesæson, så står der
fiskere på kajen, ikke alene fra Fredericia, men fra hele regionen og Tyskland

og Holland med. Det er med til at skabe en social sammenhængskraft. Og lur mig, om ikke det også giver indtægt for det
enkelte menneske.”
Fællesskabet og grundpriserne
Men ikke alene er de midlertidige aktiviteter med til at skabe
kvalitativ værdi for det enkelte menneske og beboerne
omkring en kommende nye bydel. Uffe Steiner Jensen tror på,
at aktiviteterne også kan skabe en økonomisk værdi - at det
menneskelige fællesskab omkring byhaver, veteranbiler eller
parkour bidrager til, at grundpriserne stiger.
“Vi går efter en blandet bydel, hvor der – for første gang i en
provinsby – er liv 24 timer i døgnet. Og de midlertidige aktiviteter er med til, at folk allerede nu siger, at her vil jeg gerne
bo. Det positive er, at folk er begyndt at spørge til, hvornår de
planlagte kanaler kommer, og hvornår spaden skal i jorden.
Vi ved allerede, at der er boligselskaber, der gerne vil bygge
boliger her, og erhvervsvirksomheder, der vil etablere sig. Jeg
tror på, at efterspørgsel, en spændende indretning og positiv
omtale skaber værdi.“

Et helt nyt image
En af de store værdiskabende ændringer i Fredericia er, at
forureningen, der tidligere va en del af byens identitet, er væk.
I generationer har byens borgere arbejdet på “Syren”, som den
store gødningsfabrik hed i folkemunde. Dengang var billedet
af Fredericia, at det var en beskidt industriby - og en banegård.
Det image har ændret sig i dag med de rammer, der er lagt for
de mange aktiviteter.
“Projektet her har været med til at skabe et andet billede af
Fredericia. Jeg tror, at der trods alt er nogen, der har taget
hatten af for, at der var et byråd, der så dette som en kæmpe
mulighed for byen, og som gjorde det, de troede på – selv om
det blæste voldsomt.
Nu skal der skabes en byudvikling, hvor boliger, moderne virksomheder og Danmarks største godshavn kan ligge side om
side. Så får vi denne blandede by med virksomheder, beboere,
kultur, restaurationer, detailhandel og fritidsaktiviteter. Det er
den opgave, byen har taget på sig. Og jeg tror på, det kan lade
sig gøre. Det bliver et enormt aktiv for Fredericia og for hele
regionen.”
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Men jeg tror da på, at f.eks.
lejligheder vil kunne opnå en
højere pris, når de opføres i
et område med liv. Selvfølgelig har det en effekt. Jeg kan
ikke sætte kroner og øre på,
men det har klart en positiv
virkning. Folk vil jo gerne
være en del af en succes.” 

Frede Clausen, direktør i TK
Development.

Interview

Investeringer
går til aktive vinderbyer

Direktør Frede Clausen
investerer stort i nye byudviklingsprojekter. Han
vil helst sætte TK Developments penge i områder med
aktiviteter, liv og et positivt
omdømme.
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“De fleste, der vil investere i byer, ser
på, om der er tale om en vinderby.
En by, der ser fremad og har et udviklingsmæssigt potentiale. Der skal først
og fremmest være vækst, og der skal
ske noget. I den sammenhæng tæller
alle former for aktiviteter, der skaber
publicity og gavner byens omdømme.”
Frede Clausen er direktør i TK Development, en af Danmarks største
investeringsvirksomheder inden for
developerbranchen med en stor international omsætning. I Køge investerer
han i udviklingen af et nyt butiksområde
omkring Køge Station mellem den
gamle middelalderby og de kommende
nye kvarterer i industrihavnen.

“Det er ikke afgørende, om det er kultur
eller noget andet, der trækker folk til.
Det afgørende er, at det skaber omtale
af det nye projekt, så folk taler om det,
og så man får lyst til at være en del af
det. Det er vigtigt at et område åbnes,
så folk får adgang. Hvis man bare sidder
og laver en masse planlægning, man
ikke delagtiggør borgerne i, så kan man
blive negativt forudindtaget.”
En del af bevidstheden
Det er vigtigt, at den store forandringsproces, der sker for byen, bliver en del af
folks bevidsthed, mener Frede Clausen.
“Jeg synes bestemt, man skal gøre brug
af midlertidige aktiviteter i forbindelse

med byudviklingen. For at få en by til at være levende og aktiv
skal der være arrangementer. Stort og småt imellem hinanden,
så folk tager det til sig og synes, det er spændende. Det er helt
afgørende for, om det bliver en succes.”
Interesse og værdistigning
Frede Clausen erkender, at der måske ikke er en direkte sammenhæng mellem midlertidige aktiviteter og øget økonomisk
værdi. Alligevel mener han, at akiviteterne har en effekt.
“Det er svært at sige, om de midlertidige aktiviteter vil
medføre en værdistigning. Det er jo i dag svært overhovedet
at skaffe kapital til nye projekter. Men et positivt omdømme
er da en af årsagerne til, at der overhovedet bliver interesse
for projektet. Der er mange fornuftige projekter i øjeblikket,
som ikke bliver fremmet, fordi byen ikke har formået at skaffe
fornøden interesse for det.

Men jeg tror da på, at f.eks. lejligheder vil kunne opnå en
højere pris, når de opføres i et område med liv. Selvfølgelig
har det en effekt. Jeg kan ikke sætte kroner og øre på, men
det har klart en positiv virkning. Folk vil jo gerne være en del
af en succes.”
Investeringsovervejelser
“Når vi skal investere, f.eks. I Køge, så undersøger vi først og
fremmest, om der er nogle interesserede lejere. Dernæst om
vi synes, det er en by i fremdrift, en by som andre vil synes er
spændende. Kort sagt en vinderby.
Det er vores klare opfattelse, at de steder, man foretager sig
noget aktivt, der får man meget hurtigere en implementering
af det nye. Det giver en positiv effekt. Man kan nok ikke måle
det konkret, men det er min klare mavefornemmelse, at det er
en god ting.”
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Den
lærende by
DET MIDLERTIDIGE KAN PÅVIRKE
DET PERMANENTE

Midlertidige aktiviteter og anlæg kan give et væsentligt fingerpeg om hvilke anvendelsesområder, der
kan blive permanente og dermed bidrage til konkretiseringen af den fremtidige bydel. Aktiviteter og
anlæg kan være med til at etablere nye mødesteder
og skabe nye fortællinger om den kommende nye by.
Sammen med engagerede brugere af det midlertidige
kan professionelle fagpersoner høste erfaringer, som
indgår i en læreproces frem mod den permanente by.
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Midlertidige aktiviteter og byrum
kan ses som eksperimenter med
byen.

Midlertidighed påvirker
det permanente

D

et suser og blæser fra Køge
Bugt ude mellem strandengen og molen i den
sydlige del af Køge by. Her
kravler Snegletrappen med de umage
og stejle trin op over marehalm og sanddyne og har givet køgenserne adgang til
et udsigtspunkt, der aldrig før har været
opfattet som “et sted”.
Men når man står på toppen af trappen,
er der frit udsyn over den historiske
bykerne, den gamle havn og havet.
Og derfor har Snegletrappen, som har
været en installation i det midlertidige
kunstprojekt Urban Play, fået lov at blive
stående. Som input og inspiration til
videreudviklingen af strandområdet i
den kommende bydel.
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Snegletrappen er et godt eksempel på,
hvordan midlertidige indretninger og aktiviteter sætter spor og kan komme til at
påvirke udformningen af den permanente
by. Det er ikke sikkert, at netop denne
svensk-schweiziske installation skal
bevares for tid og evighed. Men stedet,
hvor den har stået, er blevet opdaget
– og indgår dermed i den kontinuerlige
historiefortælling om denne del af byen.
Nye steder
Aktiviteter og installationer er med til at
konstruere de “nye steder” med en ny
historie, der med tiden kan blive en del
af den kommende bydel. Det er steder,
der skabes af den fysiske beliggenhed
og eksisterende bygninger. Af den nye
anvendelse og af den hidtidige industrihistorie og den fremtidige by-fortælling.

En lang række af de midlertidige aktiviteter kan, brugt strategisk, indgå i en
konstant foranderlig lære- og erfaringsproces i forbindelse med udviklingen af
det permanente.

engagerede i de midlertidige aktiviteter, og de involveres gennem dialog og åbenhed. Undervejs i processen trækker man
på de indhøstede erfaringer og det ejerskab, der er bygget op,
og skaber dermed grundlaget for at bygge by i fællesskab og
sikre bylivet på langt sigt.

Grow Your City er ikke alene de mange flytbare plantekasser
med grøntsager, krydderurter og frugttræer. Det er også en
række lodrette, grønne hegn med oregano og timian og vilde
blomster. Hegn, som kan give inspiration til lodrette beplantninger på mure eller altaner.

De er med til at give området profil og
identitet. Og i en tæt sammenhæng
mellem det midlertidige og de visioner,
der er sat som mål for bydelen, f.eks.
bæredygtighed, kultur og bevægelse,
kan det midlertidige udgøre eksempler
på en virkeliggørelse af de værdier, der
skal være bærende for udviklingen af
området.

Gennem de midlertidige aktiviteter bliver der opbygget
netværk og nye organiseringer, som måske på længere sigt
kan være drivkraft i f.eks. et nyt kulturhus. Og der kan i
eksperimenterne med de midlertidige byrum gøres vigtige
erfaringer med den kommende bæredygtige arkitektur og de
permanente grønne byrum.

Der er kunstværker, skabt af naturens materialer, og der er
etableret insekthoteller til snegle, mariehøns og biller, fremstillet af hule træstykker, murbrokker, muslingeskaller og paprør.
Og der er farvestrålende plastkasser i et lille hjørne, hvor
by- og havnebierne summer ind, når de har samlet nektar i
plantekasserne og i fæstningsbyen. Hver især delelementer,
der potentielt kan indgå i den permanente bydel.

Bygger by i fælleskab
I den sammenhæng er byudviklerne ikke
alene de professionelle fagpersoner. Det
er også brugere og interessenter, der er

Vertikale haver
I Fredericia er det oplagt at pege på fælleshaverne Grow Your
City, hvor der eksperimenteres med selvforsyning, grønne
tage, vertikale haver og fælles udekøkken. Og på tegnebrættet
er der planer om “blå haver” med krabbegård og dyrkning af
muslinger og østers langs kajen ved det tidligere værftsareal.

Her er også eksperimenteret med beplantningen, og der er
opnået gode erfaringer med bl.a. sibirisk gran og elefantgræs,
der har vist sig meget modstandsdygtige over for det til tider
måske barske havklima. Den form for beplantning kan også
blive permanente elementer.
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Det populære byrum Udsigten i
Køge ligger på grænsen mellem
Søndre Havn og et strandområde, der også skal udvikles som
rekreativt område med aktiviteter og liv.

Inspiration til grønne byrum
I Køge er det dels de eksisterende foreninger og grupperinger
omkring det maritime miljø og ungdomsmiljøet, der ventes at
trække spor til den kommende nye bydel. Og dels erfaringerne
fra de store kunstudstillinger, KURS:HAVNEN, Walk This Way,
Urban Play og MUR HÆK HEGN, hvorfra flere elementer har
overlevet den første midlertidighed.
Også her arbejdes med udekøkkener, havnebier og havnehaver. Det hele er aktiviteter, som på sigt kan blive uvurderlige
erfaringer for etableringen af de kommende grønne områder,
kaldet almindinger, der skal være en væsentlig integreret del af
det permanente Køge Kyst.

placeret i store sandbjerge. Værket har været meget brugt
af alle aldersgrupper under udstillingen i 2012, og det har
inspireret til og indgår i det nye byrum Opdagelsen.

Et godt eksempel er etableringen af byrum i Opdagelsen, som
er et meget stort og åbent areal umiddelbart syd for selve
havnen. Her har den amerikanske kunstner- og arkitektgruppe
Rebar Group, inspireret af det rå havnemiljø, skabt det store
værk Legelandskab af Træ og Sand af enorme fyrretræssøjler,

Dette område er efter udviklingsplanen et af de sidste, der
skal bebygges, så det giver mulighed for en længerevarende
læreproces. Eksperimenter med bynatur og en række sociale
byrumselementer kan blive til inspiration både fysisk og socialt
for de kommende almindinger.

LIVET FØR BYEN
Bedsteforældre og nybagte mødre slår nu
jævnligt et smut ned forbi industrihavnen i
Køge for at se på de nye midlertidige kunstværker, der er kommet i havnen. Og måske
skal barnebarnet – eller det voksne legebarn
– have en svingtur i kæmpegyngen på stranden. På vejen ned til det populære mobile
udekøkken på Udsigten samles duftende
krydderurter på strandengen. Og måske
falder man i snak med de aktive fra roklubben
eller vinterbaderne.
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Vi har i arbejdet med midlertidigheden fået nogen
at tale med om det langsigtede projekt. Dialog med
brugerne er afgørende hele vejen igennem.” 
Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst

Interview

at sætte sig spor

Jes Møller er projektdirektør
i Køge Kyst. Han fortæller her
om, hvorfor midlertidighed
i et byudviklingsprojekt ikke
skal være en slags aktiv underholdning i ventetiden, til
“den rigtige by” kommer. Det
er en lærings- og erfaringsproces, der udgør fundamentet
for den kommende by.

“I Køge Kyst er de midlertidige aktiviteter og midlertidige fysiske anlæg et
første skridt på vejen. Noget, der – hvis
grundlaget er der – skal sætte sig spor i
byen på længere sigt.”
Projektdirektør i Køge Kyst, Jes Møller,
har fra starten været tæt på byudviklingsprojektet, først som teknisk direktør
i Køge Kommune og nu som leder af
det partnerselskab, der skal udvikle
og sælge de tidligere industrigrunde
omkring jernbanestationen, havnen
og stranden i Køge. Og han er stærkt
optaget af, at projektets “Etape 0”
med borgerinvolvering og midlertidige
aktiviteter bliver en grundsten for den
fremtidige nye bydel.
“Det er en lidt anden tilgang end den,
mange andre byudviklingsprojekter har
til midlertidighed. Nemlig at det er noget, man kun sætter i værk, mens man
venter på den egentlige by. Vi gør en del
ud af, at midlertidigheden bliver koblet
til den færdige by ud i fremtiden.”
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Den lærende proces
“Det er en langsigtet og kompleks historie at udvikle så stort et område. Det vil
komme til at belaste byens borgere med
støj og trafikomlægninger, så der ligger
en udfordring i at skabe og fastholde
en god stemning – et engagement, en
nysgerrighed, indlevelse og ejerskab.
Det har vi skabt grundlaget for ved at
åbne projektområdet, der hidtil næsten
har været lukket for borgerne. Der har
været nogle små åndehuller og oaser i
form af de maritime klubber – roklubben,
kano- og kajakklubben og vinterbaderne
og ungdomskulturhuset Tapperiet i
periferien. Det har været et stort held,
at nogen var fortrolige med området allerede, for så havde vi noget at bygge på.
Den fortrolighed har vi gerne villet brede
ud, så området blev kendt. Og så folk
kunne begynde at gøre sig forestillinger
om, hvad der skal ske. Og dermed
også deltage i en kvalificeret debat om
byudviklingen i det lange perspektiv.”

Jes Møller er på det rene med, at nogle af aktiviteterne skal
udgå igen. Men er der grundlag for det, så skal de sætte sig
spor i det fremtidige, mener han.

Dialog og åbenhed
På den lange bane er det vigtigt at etablere et godt og tæt
samarbejde med brugerne, påpeger Jes Møller.

“Vi vil gerne bruge Etape 0 som en form for læringsperiode i
det lange perspektiv. Ved at prøve nogle ting af i lille skala og
efter de forhåndenværende søms princip, så bliver vi klogere
på, hvad byen skal kunne. På hvilke aktiviteter og faciliteter,
anvendelser og organiseringer, som er interessante på længere
sigt.”

“Vi har i arbejdet med midlertidigheden fået nogen at tale med
om det langsigtede projekt. Dialog med brugerne er afgørende
hele vejen igennem. Åbenhed og ærlighed om præmisserne
er meget vigtigt. Og så gælder det om at spotte talenterne og
ildsjælene og finde ud af, hvor der er passende med energi og
muskler bag til at få tingene gennemført.

Almindinger og løberuter
“Tag haverne som et eksempel. Lige nu ligger de som et grønt
område, men haver og måden at bruge beplantning på, måden
at håndtere regnvand på, kan måske få indflydelse på den
måde, de kommende planlagte almindinger bliver projekteret
på. Der kan også være nogle af de andre midlertidige byrum,
der slår igennem.

Når vi i designet af den nye by skal til at tage nogle beslutninger, så ved vi, hvem vi skal mødes med.
Vi gør os også umage med at binde historierne sammen.
Både, når vi holder borgermøder, og når vi er ude at fortælle
om Køge Kyst som langsigtet projekt. Etape 0 er et tema, der
går igen. Det er fortællingen om, at det midlertidige skal sætte
sig spor i den fremtidige by.”

Vi kan tale med de aktive motionsløbere om, hvordan en
permanent løberute kan se ud. Og hvis vi finder ud af, at det
er vigtigt med et mødested for unge mennesker om aftenen,
så kunne vi overveje, hvordan det på længere sigt skal ligge i
byplanen og få inddraget nogle af de unge i byen i en diskussion om, hvad sådan et sted skal kunne”.
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Restauranten
“Det er vildt spændende at være en del af et byudviklingsprojekt
og se Fredericia udvikle sig fra at være en tung industriby til en
mere åben og levende by. Det var et sats at flytte min restaurant
fra en anden del af byen og til havnen, så jeg håber jo på, at der
med tiden bliver mulighed for at flytte over i noget andet her på
området, hvis huset her skal rives ned en dag. Vi kan ikke få en bedre
beliggenhed i byen, og vi skriver jo lidt historie ved at være den
første erhvervsvirksomhed, der er flyttet ind på arealet. Jeg håber,
der kommer noget mere detailhandel herned, så vi kan få skabt
noget mere liv langs kajen.”

Vinterbaderne

Henrik Lyager, Fredericia.
Restauratør og fiskehandler
Ejer af restaurant Oven Vande.

“Jeg er jo barnefødt her i Køge, så jeg kan sige, at det er
rigtig godt, det de laver i Køge Kyst. Der er kommet meget
mere liv hernede efter at der er kommet det sted, hvor man kan
stå og grille. Det er godt at få folk herned, og der kommer mange
og kigger – mange flere end førhen. Det har gjort, at vi har fået en
del nye medlemmer. Pludselig kom der et boom, så vi nu er 650
vinterbadere. Vi ved jo godt, at vi skal væk igen herfra, men så får
vi en god ny badeklub med bedre faciliteter, og så gør det ikke
noget, at vi skal flytte.“
Max “Havskum” Berendt, Køge.
Murersvend “Ypperstepræst”
i vinterbadeklubben Valkyrien.
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Ejerskab og
netværksledelse
DET MIDLERTIDIGE KAN SKABE EJERSKAB

En tidlig dialog med lokalområdets aktører kan skabe
en følelse af ejerskab til den nye bydel hos byens
borgere. Både når det gælder de midlertidige aktiviteter og begivenheder, og når det gælder processen
frem mod at skabe den nye by. I en brugerdrevet
udvikling af midlertidige aktiviteter kan samarbejdet
mellem bygherre og brugergrupper med fordel styres
gennem netværksledelse, hvor enkeltpersoner og
grupper sættes sammen og skaber en synergieffekt
mellem forskellige miljøer.
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samt nogle af byens store institutioner – KØS Museum for
kunst i det offentlige rum, Køge Museum og ungdomshuset
Tapperiet. Den blev sammensat i forbindelse med indgåelsen
af partnerskabsaftalen og bidrager med sparring og rådgivning
i forhold til, om forslag til nye projekter har perspektiv, rammer
inden for den overordnede vision og er med til at skabe liv,
aktivitet og erfaring.
Derudover har der været holdt flere borger- og dialogmøder
i det nye område, og de større kulturevents tiltrækker flere
interessenter og skaber nye netværk.
På FredericiaC’s hjemmeside blev der i 2009 udskrevet
en minikonkurrence om, hvilke aktiviteter, der skulle nyde
fremme., og efter etableringen af det midlertidige anlæg på
den tidligere grund for gødningsfabrikken i 2010 opfordrede
FredericiaC via annoncer i den lokale presse alle til at komme
med ideer til midlertidige aktiviteter, der kunne indgå i de nye
landskabsarkitektoniske rammer. Også her har der været holdt
borgermøder, og der er i praksis – som også i Køge – næsten
daglige kontakter mellem partnerskabet og brugerne.

Dialog med ildsjælene

N

år FredericiaC afrunder byens
kulturnat med lysshow og
stemningsfuld kor-opførelse
af Pink Floyds “The Wall”,
så er oplevelsen med til at skabe glæde,
fællesskab og måske også stolthed
over at være en del af eventen i det, der
skal blive den kommende kanalby ved
Lillebælt.

Når Køge Kyst inviterer til grillstegt lam
i strandkanten, byrums-jazz og afsluttende regnvejrsvandring på den årlige
Søndre Havnedag, så er det medlemmerne i foreninger og klubber – og
lokale ildsjæle, der er motoren i begivenhederne.
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I begge tilfælde er der tale om eksempler på midlertidige aktiviteter, der er
inkluderende og involverende, i såvel
processen som i afviklingen. Og som
på samme tid kan være med til at
understøtte borgernes fornemmelse af
ejerskab til de nye byrum, der er ved at
blive udviklet til en helt ny bydel.
Indtænkes fra start
Ejerskab og tilhørsforhold hos brugere
og interessenter er af væsentlig strategisk betydning, for at byudviklingsprojektet påvirkes i en positiv retning. Men
det kommer ikke af sig selv. Relationen
til brugerne skal opdyrkes, understøttes
og plejes gennem dialog og involvering,

Nemt at være med
Det er vigtigt at huske at invitere de borgere og grupper, der
ikke nødvendigvis kommer af sig selv. Det kan eksempelvis
være etniske minoriteter, som Køge Kyst via en invitation til
Dansk Center for Integration samarbejdede med om at skabe
en række bænke til området, og i FredericiaC, hvor den lokale
sprogskole er med i Grow Your City.

6

Hvis visionen for den nye bydel er, at den skal være aldersmæssigt og socialt inkluderende, vil det være en fordel, hvis
denne mangfoldighed afspejles i det midlertidige.
I både Køge og Fredericia er partnerselskabets kontor placeret
ved byudviklingsområdet. Det er således nemt at komme i
forbindelse med hinanden og i praksis understøtte de kreative
netværk og få ildsjælene til at mødes og tage fat på egen
organisering.
Det er afgørende, at det skal være nemt og enkelt at være med
i det nye byliv. Erfaringer fra andre midlertidige aktiviteter har
vist, at ildsjæle har det med at brænde ud efter et par år, hvis
den kreative energi konstant bliver bremset af bureaukratiske
forhindringer.
Spontanitet og kreativitet kan vanskeligt designes og styres.
Men de kreative kræfter kan blive faciliteret, så de så vidt
muligt ikke skal spekulere på bureaukrati og administration.
Også fra eksempelvis sportsklubber og foreningslivet i øvrigt
er det erfaringen, at mange frivillige gerne vil gøre en indsats
og navnlig, hvis rammerne, herunder også de mere administrative, ikke hver gang skal opfindes helt forfra. Den del bliver der
sørget for i partnerskabs-sekretariaterne i Fredericia og Køge.
Andre steder, hvor det f.eks. er en kommune, der står for
byudviklingen, har man haft held med at etablere en taskforce,
der kan arbejde på tværs af forvaltningerne.

som tænkes ind fra et meget tidligt
tidspunkt i processen og understøttes
gennem hele byudviklingsforløbet.
I Køge Kyst er en række af de allerede
etablerede foreninger og grupper blevet
inviteret med i forbindelse med den indledende parallelkonkurrence om en udviklingsplan for den nye bydel. Brugere
og interessenter sidder med i en række
arbejdsgrupper om den fremtidige by,
og nogle af de store institutioner i byen
er også med i den kulturgruppe, der
drøfter nye midlertidige tiltag.
Kulturgruppen består af ejerne
– Realdania By og Køge Kommune –

Dialogen med brugerne om de
midlertidige aktiviteter kan ses
som en del af en større dialog
med borgerne og interessenterne om byen, dens nutid og
fremtid.
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Dialog og udfordringer
Kommunikation er vigtig i dialogen mellem netværksledere og
brugere. For at interessenterne kan føle sig reelt inkluderet,
skal der informeres på mange planer. Borger- og dialogmøder
gør det ikke alene. Køge Kyst og FredericiaC har god erfaring
med at benytte en bred palet af kommunikationsplatforme
fra annoncer og artikler i den lokale avis til pjecer og flyers
samt hjemmesider og dialog på sociale medier som f.eks.
Facebook. Fysisk tilstedeværelse, herunder forskellige former
for vandringer og rundvisninger, kan også spille en vigtig rolle.
Det er væsentligt på forhånd at gøre sig klart, hvor meget
processen skal styres, og hvor frie tøjler man vil give brugerne.
Man kan for eksempel overveje, om, man alene vil have
ikke-kommercielle arrangører, og hvordan man vil håndtere en
situation, hvor ikke-inviterede brugere dukker op og gør mere
fast brug af området.
En udfordring kan være, at aktørerne kommer til at føle så
meget ejerskab til de midlertidige aktiviteter, at de ikke ønsker
at forlade dem igen, når området skal bebygges. Det kan der
dæmmes op for med en klar ansvarsfordeling og afstemning
af forventninger. Både i Køge Kyst og i FredericiaC indgås
der skriftlige aftaler med foreninger og brugere. Aftalerne er
tidsbegrænsede, og det fremgår, at brugerne har ansvaret for
vedligehold og oprydning. Det gøres også klart, at aktiviteterne skal være åbne for alle.

ACTION PÅ HAVNEN
Netværksledelse
Det kan være en udfordring at forsøge at sikre en åben og
umiddelbar proces, som skal give brugerne en følelse af glæde
og ejerskab til området. Det kan vanskeligt gøres gennem traditionel hierarkisk ledelse, idet styring ovenfra nemt kommer
til at begrænse spontanitet og skaberglæde.
I stedet kan byudviklingsprojektet med fordel gøre brug af
netværksledelse, hvor egne ressourcer forbindes med de
nye aktører i en flad struktur og en brugerdrevet byudvikling.
Netværkslederen sætter enkeltpersoner og grupper sammen
og kan derved få skabt en synergi mellem forskellige miljøer.
Han eller hun kan hjælpe de spirende nye miljøer, coache hvis
aktiviteterne løber ind i problemer, og give rum når de midlertidige aktiviteter bliver selvkørende.
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Ved at arbejde gennem netværk muliggøres en bredere involvering, hvor de lokale aktørers direkte ansvar inviterer til større
ejerskab til området, både mens de midlertidige aktiviteter står
på, og når byen efterhånden bliver bygget.
Netværksledelsen kan bidrage med en kontinuitet og en
tyngde, som ellers ikke ligger i midlertidigheden. Det kan være
med til at fastholde interessen i aktør-netværket.
Samtidig følger der med følelsen af ejerskab hos brugerne en
energi og entusiasme, der også kan generere en økonomisk
fordel i kraft af mange frivillige arbejdstimer i bytte for de
arealer eller bygninger, der stilles gratis eller meget billigt til
rådighed, og de driftstilskud, som byudviklingsselskabet måtte
bidrage med.

De slår flikflak og øver araberspring hen over de
halvt nedgravede bildæk. På havnen i FredericiaC
er der masser af plads og frisk vind i håret, og
der går sjældent en eftermiddag, uden at friske
drenge og piger slår sig løs på dækkene eller
parkourbanen. Bag ved er der som oftest, når
sommersolen står højt, gang i en fodboldkamp
eller noget beachvolley. Og skaterbanen er et
fund for hele Trekantområdet. I hvert fald tager
grupper af drenge flere gange om ugen turen fra
Vejle eller Kolding for at øve fliptricks i bowlen på
kajen i Fredericia.
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Vi sætter næsten ikke
noget i gang på eget
initiativ, men afsøger hvad
der er interesse for i byen
– og vurderer hvad der er
godt for det medejerskab,
som også de fremtidige
beboere skal have.” 
Jens Christensen,
projektdirektør i FredericiaC

Interview

Man skal finde
en balance

Projektdirektør i FredericiaC
Jens Christensen lægger vægt
på, at man ikke sætter for
stive rammer op i samarbejdet
med brugerne. Det afgørende
er at afstemme forventningerne.

“Det er visionerne for den nye bydel, der
sætter rammerne for det midlertidige,
og så gælder det om at finde balancen
med de forventninger, der kommer
nedefra. Det er vigtigt at give plads til
den variation og de initiativer og forslag,
der kommer. For hvis rammerne bliver
for snævre eller det opleves for topstyret, så tager man hele engagementet og
energien ud af græsrodsaktiviteterne.”
Projektdirektør Jens Christensen
kalder samarbejdet med brugerne af
de midlertidige arealer på FredericiaC
for et partnerskab. FredericiaC stiller
en ramme og noget økonomisk støtte
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til rådighed, og så er det brugernes
frivillige engagement at bidrage med
arbejdsindsats og vedligehold.
Afstemme forventninger
“Vi sætter næsten ikke noget i gang på
eget initiativ, men afsøger hvad der er
interesse for i byen – og vurderer hvad
der er godt for det medejerskab, som
også de fremtidige beboere skal have.
Og så gælder det om, at man på forhånd
afstemmer forventningerne i en aftale.
Det økonomiske grundlag for samarbejdet tager vi fra sag til sag. Man kan nok
ikke lave helt faste principper, for hvis
man vil have noget til at blomstre, så

kan det ikke nytte noget, at man sætter det ind i en alt for stiv
ramme til at begynde med.

Der har selvfølgelig været konflikter, men grundlæggende
fungerer samarbejdet godt.

Den balancegang har vi bl.a. tacklet ved at få lagt en overordnet arkitektonisk og landskabsmæssig ramme for området
med nogle felter, man kan udfolde sig indenfor, ” siger Jens
Christensen med henvisning til den midlertidige indretning på
den tidligere Kemiragrund.

Det er af stor værdi, at vi får tilført arealet et andet image.
Fra at have haft et omdømme som et lukket, forurenende
industriområde til at få et positivt image, der peger fremad.

Afgørende nøgleperson
“Vi har en stående og åben invitation til alle i Fredericia – man
kan bare henvende sig med ideer. Men vi er også opsøgende
og dyrker netværkene, og derfor er det helt afgørende at få
ansat den rette nøgleperson, der med kompetence kan være
facilitator for brugerne.

Vi arbejder med midlertidige aktiviteter inden for fire hovedområder: det grønne, livsstil og mad, sport og bevægelse – og
kulturelle aktiviteter. Trin for trin er området blevet indtaget,
og det trækker flere og flere til. Der er plads til alle i så stort et
byrum, og visionerne er så med til at sætte en forventning op
til, hvad der skal komme.“
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Brugerne er folk, der ønsker at bygge op, skabe noget, bruge og
være med. Nogle gange skal der ryddes lidt ekstra op, men det er
jo bare fordi en masse mennesker har grillet, hørt musik og haft
det sjovt.”
Siv Raun Andersen,
chefkonsulent i Køge Kyst

Interview

Brobyggerne

Chefkonsulent i Køge Kyst
Siv Raun Andersen har som
ambition at skabe den nye by
i fællesskab med brugere og
interessenter. Hun glæder sig
over, at rod i området betyder,
at det bliver brugt.

“I Køge Kyst understøtter vi praktiske og
økonomiske initiativer, provokerer, parrer
folk og ryster lidt op. Men drivkraften
kommer fra det stedsspecifikke lokalmiljø. Det er dem, der skaber by sammen
med os og kan sikre et godt byliv på den
lange bane”.
Chefkonsulent i partnerskabet Køge
Kyst, Siv Raun Andersen, har den
daglige kontakt med de brugere og
interessenter, der skaber livet, før byen
kommer. Og det foregår som netværksledelse i praksis.
“De etablerede grupper og foreninger
har været inviteret med fra starten,
og de fleste har været nysgerrige og
forventningsfulde. Vi er meget synlige
og inviterer bredt til at komme med gode
ideer, og så finder man hinanden. Der er
meget netværksopbygning på kryds og
tværs”.
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I foråret 2013 indviede Køge Kyst to nye
byrum: Opdagelsen med havnehaver,
andelsbier og et overdækket forsamlingshus i form af et udekøkken – og Byskoven
med en bane for dirt jump-cykling.
”Opdagelsen er skabt på baggrund af
ønsker formuleret til de første madskolearrangementer på Søndre Havn. Nu er
der et helt specielt selvkørende fællesskab omkring havnehaverne, bierne og
udekøkkenet – og på samme måde er
dirt jump-banen i Byskoven blevet til i et
samarbejde mellem dirtjumperne, en virksomhed på havnen, landskabsarkitekter
og os – og brugerne er i fuld gang med
at opbygge et ungemiljø omkring banen.
På samme måde er et nyt bluetoothlydanlæg på Udsigten blevet til efter
dialog med de unge brugere og er med til
at skabe et meget mangfoldigt og varieret
liv omkring byrummet. Også brugernes
fællesskab i Gule Hal skaber mange
utraditionelle samarbejder og netværk.

At få folk til at være med, og at få nogle erfaringer med, hvad
der virker af aktiviteter, organiseringer og byrum, og hvad vi skal
have mere af også i fremtiden, det tror vi på er den rigtige måde
at skabe by på. Det er med til at forankre og skabe et robust byliv. Et godt og aktivt område er også med til at styrke identiteten
i Køge Kyst-området. Det er med til at skabe den gode historie,
hvad enten man skal flytte hertil eller bruge området”.
Hvad synes I?
“Vi sætter løbende en lang række temaer inden for byudvikling
til debat og møder gerne lidt søgende op og spørger:
‘Vi kender ikke alle svarene – hvad synes I?’
Et godt eksempel er vores belysningsstrategi, hvor vi fik input
fra fagfolk og inviterede ind til debat om, hvad lys og lyskunst
skal kunne i Køge. Det er med til at forme den dimension af
oplevelsesrig og kunstnerisk belysning, der jo bliver en del af
den kommende og fremtidige by. Den nye kunststrategi for
Køge Kyst er i høj grad også formuleret i et samspil mellem
kunstfagfolk og lokale interessenter.

os klogere på bydannelsen. Over de kommende år har vi en
langt større viden om, hvorvidt de kommende grønne byrum
skal have et overdækket udekøkken som samlingssted, nyttehaver, lydanlæg, cykelbaner eller bier – og hvad der skal til
for at skabe en udviklingskultur og et levende byliv i området.
En af vores vigtigste roller er at være brobyggere mellem
udvikling, ideer, midlertidighed, realisering, fremtidig by,
lovgivning og eksisterende brugere – og der er meget få
konflikter. Vi har en løbende dialog – og drikker en del kaffe!
Vi siger til folk – lad os mødes og finde en løsning sammen,
og så finder vi ud af det.
Brugerne er folk, der ønsker at bygge op, skabe noget, bruge
og være med. Nogle gange skal der ryddes lidt ekstra op, men
det er jo bare fordi en masse mennesker har grillet, hørt musik
og haft det sjovt...“

Alt det, der bliver sat i værk, er noget, der har mulighed for at
sætte sig spor i den fremtidige by. Noget, der i fællesskab gør
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Skaterbanen

Urban Play
“Der er flere og flere mindre tegnestuer og kunstgrupper, der
arbejder i et tværgående felt mellem kunst, arkitektur og social
innovation. Fælles er dog typisk koblingen til det oversete urbane rum
og til betragtningen af byen som ramme for det sociale liv. Projektet
Urban Play i Køge Kyst bestod af en række skulpturelle nedslag, der
indlejrede sig i havnens industrilandskab. Installationerne tilbød nogle nye
rammer for oplevelser og interaktion for havnens besøgende og bidrog
dermed til at transformere stedets udtryk og betydning. I det midlertidige
værk kan der i større grad eksperimenteres med både form og indhold,
end når der bygges permanent. Noget af det kan i sin fortolkning af
stedet og i den måde, det bliver indtaget på af et lokalmiljø, aflejre spor
som kan trækkes med ind i den videre udvikling af området.”

“Vi har fået noget, der er godt at skate på, og de unge har fået
nogle helt andre muligheder, end de havde før. Vi fik penge til
kørepladerne, og nu har vi to ramper. Der kommer folk hver dag.
Man ser noget på YouTube eller har bare hørt om, at her er et godt
sted, og så kommer de fra hele Danmark – og fra Tyskland også. Det
er en rigtig god ide at få havnen åbnet. Ellers skulle det jo bare være
en tom grund med ingenting. Der er jo mange, der går ture her, og
ungerne rutcher på rampen, når skaterne ikke er der. Det er fint
nok.”
Jesper Pedersen, Fredericia.
Tømrer og skater.
Initiativtager til skaterrampen
på FredericiaC.

Bettina Lamm, København.
Landskabsarkitekt og lektor, Københavns Universitet
Initiativtager og kurator sammen med
Charlotte Bagger Brandt på
Urban Play-udstillingen, Køge
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At skabe
et brand
DET MIDLERTIDIGE KAN SKABE
OPMÆRKSOMHED

Med de rigtige midlertidige aktiviteter og begivenheder og en bredspektret kommunikationsstrategi er
det muligt at skabe en opmærksomhed og et kendskab til det nye byudviklingsprojekt langt uden for
lokalområdet. Erfaringerne er gode i både Køge Kyst
og FredericiaC. De store kulturprojekter i Køge har
affødt landsdækkende interesse og trukket mange
tusinde besøgende til det nye udviklingsområde.
I Fredericia er det madstrategien omkring de urbane
haver, der har skabt betydelig regional interesse.
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skrifter. Og det har været en øjenåbner for mange, at turistkontoret i byen ikke længere kan nøjes med at udlevere en folder,
men nu også efterkommer ønsker om egentlige rundvisninger
i Køge Kyst.
Med kunsten som driver er der skabt noget at gå efter, noget
at se og opleve. Gennem kunsten kommer man til at se stedet
og området på en ny måde.
Professionel kvalitet
Kunstprojekterne har været fokuseret på at have en høj grad af
professionalisme og kvalitet. Og det afspejler sig i omtaler og
anmeldelser, som har god reklameværdi for Køge.
Man kan tage projektet Urban Play med internationale værker
i en blanding af kunst og arkitektur, skabt specifikt til Køges
industrielle havneområde med stedets egne materialer. Et
projekt, der var tænkt til at åbne døre ved at aflæse det fysiske
rum og genfortolke stedet. En ny måde at sanse steder på og
en fortælling om en forandring, der er ved at komme.

Det opmærksomhedsskabende byliv

D

anmarks tredjestørste jazzfestival spilles i gang på
Søndre Havn i Køge. Kron
prinsen åbner den internationale begivenhed Tall Ships på kajen i
Fredericia. Kunstprojekterne MUR HÆK
HEGN, Urban Play, Walk This Way og
KURS:HAVNEN lokker besøgende fra
ind- og udland til Køge. Skaterbanen på
havnen i Fredericia trækker skatere fra
København og hele Jylland, fordi den
anses for et af Danmarks bedste bowlanlæg. Og på den gamle værftsgrund
over for er fredericianerne begejstrede
for den seneste storby-trend med
byhaver.
De strategisk rigtige midlertidige
aktiviteter og begivenheder kan skabe
en opmærksomhed langt ud over kommunegrænserne og føre til et nyt og
positivt syn på et område, der hidtil
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har været nedslidt og utilgængeligt.
Midlertidigheden og bylivet kan således
være med til at skabe et brand.
Imageskabende byliv
Et nyt og positivt image af både den
eksisterende by og den kommende nye
bydel kan være en væsentlig faktor i
forhold til at skabe interesse hos kommende beboere, og det opmærksomhedsskabende byliv kan i bedste fald
generere ny vækst til byen. Et bybrand,
der rummer en opfattelse af byen som
“spændende” og “vibrerende”, kan
være med til at tiltrække ikke alene nye
beboere og dermed skatteydere, men
også vidensmedarbejdere til et innovativt erhvervsliv.
Der er i de senere år kommet et øget
fokus på oplevelsesøkonomi og en øget
bevidsthed om, at oplevelser kan bruges
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Et lyst og luftigt sted
Udstillingsprojektet blev anmeldt på bl.a. en hel side i Politiken, i Weekendavisen og over tre sider i tidsskriftet Arkitekten.
Overalt med klare anbefalinger til at bevæge sig mod Køge
Havn og bese værkerne, både som midlertidig kunst, men
også som en anbefaling af den kommende bydel.
“DET ER relativt små penge, der er investeret i disse midlertidige byrum, men de langvarige mentale effekter er værdifulde
og bør bæres med ind i de næste faser af udviklingen,” skrev
arkitekturredaktør Karsten Ifversen i Politiken.
“Kvaliteten af byrummene skaber forventninger til, at området
fremover vil være baseret på leg og de lokale materialers
stoflighed,” hed det.
I Weekendavisen anbefalede Susanne Fabricius turen til Køge.
“Køge Havn er et specielt åbent, lyst og luftigt sted, også i forhold til mange andre havne. Den rummer en uendelig variation
af store og små bygninger i mange forskellige former og er et
resultat af tilfældighedernes spil.”
Thorhallur Sigurdsson fremhævede i Arkitekten, at “Udstillingsscenografien er fænomenal”, at kunstnerne er “et imponerende hold af danske og udenlandske kapaciteter”, og “om
kulturstrategien der ‘skal sikre bylivet før byen’ lykkes, afhænger
delvis af midlertidige initiativer som Urban Play.”

til at udvikle en by eller en region. Det
kan være store koncerter eller andre
events, eller det kan være i form af
erhvervsudvikling ved at give eksempelvis de kreative erhverv bedre rammebetingelser. Det kan også være egentlige
turistaktiviteter, herunder midlertidige
aktiviteter.
I Køge Kyst og FredericiaC genkendes
det opmærksomhedsskabende i både
små og store satsninger. Men hver især
med en forankring i de grundlæggende
visioner og tanker for den nye bydel:
Kultur og bæredygtighed, bevægelse og
innovation.
Kulturaktiviteterne i Køge
De store kulturaktiviteter i Køge, bl.a.
Walk This Way og Urban Play, har
genereret megen omtale, både i den
nationale presse og i en række fagtids-

Kommunikation omkring Urban Play i 2012:
Omtaler på nettet, i pressen og via andre
kanaler er vigtig for, at satsningen på midlertidige aktiviteter kan føre til opmærksomhed
og kendskab omkring byen og projektet.
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At skabe et brand

Det midlertidige kan skabe opmærksomhed

Grow Your City-satsningen har
vakt stor opmærksomhed i og
uden for Fredericia. Projektet
bygger på bæredygtighed,
selvforsyning og et aktivt
engagement fra borgerne – både
store og små.

SØNDRE HAVNEDAG – NY TRADITION I KØGE
Fra nær og fjern strømmer folk til, når Køge Kyst og
alle brugerne af de midlertidige aktiviteter i august
inviterer til Søndre Havnedag. Solen kan skinne fra en
skyfri sommerhimmel eller det kan true med regn og
torden – der er jazzmusik i Tidsrummet og vildsvin på
grillen på Udsigten. Modelskibsbyggerne fortæller om
det gamle Køge, og frygtløse unger prøver kræfter
med skaterbanen i Gule Hal. Der hældes friskfrosne
isklumper i badekarret hos vinterbadeklubben
Valkyrien, og hen under aften er der interaktiv teatervandring rundt i alle de hemmelige hjørner.

Opmærksomheden omkring byhaverne i FredericiaC har
afspejlet sig i regionale tv-omtaler og i landsdækkende fagtidsskrifter. Og det har været med til at afføde en øget udefrakommende interesse for rundvisninger i havneområdet.
Andre gode eksempler på skærpet opmærksomhed om
udviklingsprojekterne er den årlige Søndre Havnedag i Køge,
en oplevelsesbegivenhed med op mod 50 forskellige aktiviteter, skabt i samarbejde med områdets brugere, foreninger
og institutioner. I Fredericia er det skaterbanen, der ugentligt
tiltrækker unge fra hele Trekantområdet og jævnligt også
brugere fra hovedstaden.

Det er det internationalt høje niveau i kunstprojekterne, der
har skabt mest opmærksomhed. Og den opmærksomhed
har affødt en afsmittende effekt på mange af aktiviteterne og
begivenhederne i mindre skala. Således beretter både vinterbadeforeningen Valkyrien og Køge Maritime Aktivitetscenter
om medlemstilgang langvejs fra.

Kommunikationsstrategi
Et hovedformål med kommunikationen er at fremme dialogen
mellem partnerselskab og deltagerne i de midlertidige aktiviteter. Et andet er at udvikle og fastholde opmærksomheden
både regionalt og nationalt.

De urbane haver
I Fredericia har madstrategien omkring Grow Your City-projektet skabt betydelig medieopmærksomhed i regionen. Visionen
bygger på bæredygtighed, selvforsyning og borgerdeltagelse
og er med til at inspirere regionalt gennem lokal forankring
og globalt udsyn. Strategien går ud på at afprøve, om der er
grundlag for at udvikle en ny madkultur og et forretningskoncept, hvor lokalt producerede grøntsager og fisk kan komme
til at udgøre fundamentet for en jysk pendant til madkulturen i
Hovedstadsområdet.

En byhave kan være af værdi for såvel den enkelte som for
lokalområdet og samfundet som helhed. Den enkelte bliver –
udover at dyrke grøntsager – engageret i lokalområdet og får
nye netværk. For lokalområdet har det betydning, at brugerne
føler en stolthed og et ejerskab, der er med til at ændre
områdets identitet og image. Og for samfundet generelt kan
byhaverne således være et redskab til at styrke civilsamfundet.

Konceptet omkring byhaver er i de senere år blevet en trend
i storbyer over hele Europa og i USA. Fænomenet går helt
tilbage til 1890‘ernes økonomiske krise i USA og er på engelsk
kendt som “community gardening”. Det kobler, som i Fredericia, det frivillige engagement sammen med byudvikling på en
anden og mere fællesskabsorienteret måde end i de traditionelle danske kolonihaver.

Gourmet-ambassadører
I Fredericia har man konkret skabt et unikt samarbejde med tvkokkene Christian Bitz og Claus Holm, der sammen med byens
to gourmet-restauranter har fået en ambassadørfunktion for
Grow Your City-projektet. Funktioner, der arbejdes videre med
i FredericiaC med det mål at gøre byhaverne på havnen til de
mest omtalte i landet.

70

7

Italesættelsen af, at der sker noget nyt og spændende, kan
være vigtig for både byudviklingsprojektets og selve byens
image. Når området bliver forbundet med positive fortællinger,
kan det gøre byens egne borgere stolte af deres nye byområde.
Store events og oplevelser er med til at sætte fokus på området
og kan samtidig understøtte hele byens brandingstrategi.
Både Køge og Fredericia benytter sig af en stor variation af
kommunikative platforme. Annoncer og omtaler i de lokale
aviser og radiostationer. Indslag på regionalt TV og interviews
til landsdækkende medier. Foredrag og borgermøder, pjecer
og gammeldags opslagstavler tages i brug for at skabe
opmærksomhed om projekterne.
Men ikke mindst de digitale platforme er væsentlige i kommunikationen med både nuværende og potentielle brugere.
Velfungerende hjemmesider med digitale dialogfora og
udbredt brug af sociale medier som Facebook til hurtig
orientering og upload af aktuelle snapshots er velegnede til at
holde kontakten til interessenterne.
Formålet er at sprede den gode historie. At skabe og bevare
opmærksomheden på en måde, så besøgende kommer til og
bliver brugere – og igen spreder budskabet gennem mund-tiløre metoden med et “har du set...”

I Køge Kyst er det især de store
kunstprojekter i det offentlige rum,
som skaber opmærksomhed uden
for bygrænsen. Her fra KØS udstilling
MUR HÆK HEGN i 2013.
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fra ind- og
udland
Midlertidige aktiviteter andre steder

Midlertidighed har mange forskellige udtryk, for
aktiviteter, events og udformning er først og fremmest stedsspecifikt. Det har at gøre med områdets
historie, med de overordnede planer for fremtiden
og med de enkelte brugeres kreativitet. I større og
større omfang bliver midlertidigheden og borger
inddragelsen brugt som strategier i byudviklingen.
Det er der en række eksempler på fra store dele af
Europa. Her er præsenteret et lille udpluk med store
forskelligheder.
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Valby

Carlsberg Byen
Det gamle Carlsberg Bryggeri i Valby i København er ved at blive udviklet til et nyt bolig-,
butiks og erhvervskvarter i hovedstaden.
Bryggeriet har været lukket for offentligheden
i 160 år, indtil produktionen i 2008 flyttede til
Fredericia.
Begrebet midlertidighed har haft høj prioritet
i forbindelse med byplanens udarbejdelse,
med det formål at skabe og forankre et byliv
med kant. Og de midlertidige aktiviteter, der
er etableret på området, har også skabt et
kreativt liv på den store industrigrund, der er
kendetegnet ved en række bygninger med stor
arkitektonisk og historisk værdi.
Det er vigtigt for Carlsberg at være med på
idéen om midlertidighed, fordi det er med til at
skabe opmærksomhed og sender et signal om
at være progressiv og innovativ og gøre noget
utraditionelt.
Med den strategiske brug af midlertidige aktiviteter i byplanlægningen er aktiviteterne ikke
længere isolerede fænomener, der alene finder
sted for deres egen skyld. De anses i mange

sammenhænge for at være forandringsagenter,
som forventes at skabe fornyet opmærksomhed om et ellers livløst område og tiltrække
mennesker i et omfang, der kan sparke byliv
i gang og dermed øge investorinteressen. Og
de tester et områdes fremtidspotentiale med
særligt fokus på stedets specifikke kvaliteter
og historik.
Byrummene på Carlsberg var ikke oprindeligt
tænkt som en integreret del af udviklingsstrategien. Finanskrisen skabte en ufrivillig
pause i byggeplanerne, og i ventetiden opstod
muligheden for at tilføre Carlsberg et byrumseksperiment, der i mellemtiden kunne hale liv
og mennesker indenfor.

Både bygninger og byrum bliver brugt kreativt
til kunstudstillinger og dansehaller, små caféer
og et større sidde- og klatrelandskab. Her
er det muligt at skate og spille streetbasket,
vandre i trætoppene eller slappe af i en
hængekøje.
Brygger J.C. Jacobsens private haver er åbnet
som en ny bypark, og der er jævnligt koncerter
og andre enkeltstående events i området.
I alt skal der nyetableres 567.000 m2 med
boliger, butikker, erhverv og kulturinstitutioner.
Den første byggeplads er etableret i slutningen
af 2012.

Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, Københavns Kommune og Carlsberg står bag tre
midlertidige pladser – Tap E Plads, Boble Plads
og Rebskoven på Tap E Plads. Disse byrum er
udformet med et udpræget fokus på bevægelse, og der eksperimenteres med nye former
for møbler og byrumsinventar, som inviterer til
leg og samvær,

Carlsberg Byen udvikles af
et konsortium bestående af
Realdania, Carlsberg, PFA
Pension, PenSam
og Topdanmark.

Roskilde

Musicon
Kultur, musik og kunstnerværksteder er blandt
omdrejningspunkterne for Roskildes nye bydel,
Musicon.
Der er etableret et par hundrede ungdomsboliger, og det er muligt at låne øvelokaler på
området, der er en stor eventhal, en skaterbane, danseteater, kunstnerværksteder og en
stor aktivitetspark. På vej er et område med
fælleshaver og en madbazar.
Udviklingen af bydelen sker i samarbejde
med brugerne og aktørerne for derigennem
at skabe en dynamik og mangfoldighed, som
kun vanskeligt ville kunne ske i en traditionel
byudviklingsproces. De midlertidige aktiviteter
er et essentielt værktøj i processen.
Tanken er at lade aktører og kreative iværksættere få mulighed for at vise, hvad de kan gennem eksperimenter og midlertidige aktiviteter.
Hvis det kan bære, kan deres tilstedeværelse i
bydelen blive permanent.
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Roskilde Kommune har
købt arealerne til den nye bydel Musicon. De midlertidige aktiviteter styres af en række politikere
og interessenter i Musicon-udvalget.
Forud var etableret Musicon Valley,
hvor et samarbejde mellem RUC,
Risø, Roskilde Festival og Roskilde
Kommune holdt fokus på, hvordan oplevelser kan blive til
viden.
“Midlertidighed” betyder for Musicon, at
de eksperimenterende projekter, der kommer i bydelens frizone, ikke nødvendigvis er
kommet for at blive. Midlertidigheden skaber
dynamik og giver mulighed for at afprøve
bydelens muligheder. Aktørerne får lejlighed
til at møde hinanden og styrke deres netværk.
Indtægterne fra leje af hallerne og arealerne
giver mulighed for at istandsætte faciliteterne
på stedet, og det vil danne grobund for nye
aktiviteter. Og det vil ikke mindst skabe liv i
bydelen helt fra starten.

Bydelen er tænkt som motor til at styrke
Roskildes muligheder inden for oplevelsesøkonomi med rockmuseum, højskole, caféer og
innovative virksomheder. Visionen er at blive
national rugekasse for kunstnere, designere,
musikere og kreative virksomheder med behov
for utraditionelle rammer.

Musicon udvikles i en nedlagt betonvarefabrik, som Roskilde Kommune købte i 2003.
Området ligger i byens sydlige udkant, tæt
på Roskilde Festival og byens tekniske skole.
Det dækker et areal på 250.000 m2. med
industrihaller og andre bygninger, som bruges
til kontorer og events. Inden for de næste 10-15
år vil der være skabt et nyt bymiljø med ca. 650
boliger og et par tusinde arbejdspladser inden
for kulturerhverv.

75

8

erfaringer fra ind- og udland

MIDLERTIDIGE AKTIVITETER ANDRE STEDER

8

København

Kvæsthusmolen
En kombination af underjordisk parkeringsanlæg til 500 biler og et nyt kulturelt byrum
er planen for Kvæsthusmolen i hjertet af
København, nærmere bestemt det sted mellem
Nyhavn og Amalienborg, hvor Oslobåden lå til
kaj frem til 2004.
Den store plads med Skuespilhuset som
nabo skal fra 2015 rumme en “kyssemole” til
hverdags-afslapning og tillige være ramme
om kulturelle events. Samtidig bliver bassinet
vest for molen ramme om et nyt, spændende
havnemiljø med anløb for småbåde, mens
kanalrundfart en kommer til at afgå fra molens
yderside.

København

Prags Boulevard 43
På den tidligere Sadolingrund i industriområdet på det nordlige Amager har et netværk
af kreative københavnske byrumspionerer
fået stillet en 6.400 m2 stor grund med fire
bygninger gratis til rådighed frem til 2016 af
den internationale malervareproducent Akzo
Nobel.
Under navnet PB43, der refererer til adressen på Prags Boulevard, har brugerne skabt
et kultur- og iværksættermiljø, der drives af
brugerne selv i et arbejdsfællesskab. Sigtet er
at få skabt, hvad brugerne kalder et “coolspot”, der vil bidrage aktivt til nærområdet, når
brugerne udfordrer og nytænker pladsen og
bygningerne.
Der er etableret små virksomheder, og
området er hjemsted for kunstnere, designere,
arkitekter og musikere. Området, som før var
lukket land for lokalbefolkningen, rummer nu
bl.a. galleri og forlag, teater og cirkus, keramikog motorcykelværksteder, en populær urban
nyttehave og en café med udeservering.
Prags Have er et af Danmarks største urbane
haveprojekter. Her dyrkes økologiske grønt-
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sager, der er hønsehold og bybier – det hele
i et fællesskab, hvor alle kan være med.
Der er godt og vel en snes brugergrupper og
dagligt flere end 100 brugere. I PB43 spiller
organisationen Givrum.nu en rolle som facilitator mellem ejere og brugere af de enkelte
bygninger. Givrum.nu offentliggjorde i 2012
en rapport, som konkluderede, at PB43 skaber
værdi for både brugerne, lokalområdet - og
grundejeren, som får positiv opmærksomhed.
Undersøgelsen peger også på, at blandingen
af sociale, kulturelle og erhvervsmæssige
projekter giver rum til nye virksomhedsformer
og gør, at iværksætterstederne i højere grad
åbner sig mod lokalområdet – og endelig, at
iværksætterstedet har været med til at løfte
projekter andre steder i lokalområdet gennem
nye samarbejder.
Givrum.nu, arbejder for, at tomme og forfaldne
bygninger bliver brugt aktivt til kulturelle og
sociale formål, indtil de skal ombygges eller
nedrives. Det gør de bl.a. ved at formidle og
organisere kontakten mellem ejere og brugere
og sørge for, at den midlertidige brug af bygningen fungerer effektivt og gnidningsfrit.

Firmaet Akzo Nobel har
stillet den 6.400 m2. tidligere
Sadolingrund til rådighed for en
lang række aktiviteter. Lejerne
og brugerne er organiseret i
Arbejdsfællesskabet PB43
A.M.B.A.

Det er en central vision for Kvæsthusprojektet
at give bylivet attraktive rammer i samspil med
nærområdet, og allerede inden projektet gik i
gang, er det lykkede at få trukket københavnere og turister til den del af havnen, hvor man
hidtil i bedste fald har hastet forbi. Siden 2010
har Kvæsthusmolen nemlig været ramme om
en lang række kreative midlertidige arrangementer, arrangeret af bl.a. Det Kgl. Teater
under navnet Ofelia Beach.

og cirkus. Ofelia Beach har tillige været ramme
om sommerballet fra Det Kgl. Teater og senest
en international sandskulpturfestival med
skulpturer af 3.000 tons sand, skabt af nogle af
verdens bedste sandskulptører.
Realdania har støttet alle aktiviteterne i
forbindelse med Ofelia Beach som en del af
udviklingsprojektet omkring Kvæsthusmolen.

På Ofelia Beach har københavnere kunnet
mødes på en strandbar, ligge i store puder og
se fodbold-mesterskaber på storskærm, nyde
jazzkoncerter og Wagner-opera og se teater

Kvæsthusprojektet realiseres i en partnerskabsaftale
mellem Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater gennem Realdania Bys datterselskab
Kvæsthusselskabet A/S.

Realdania har bl.a. støttet Givrum.nu med
udvikling af et juridisk værktøj, der gør det
muligt for ejere af tomme bygninger at leje
dem midlertidigt til kreative unge på vilkår, der
er rimelige for begge parter.
Det er intentionen med Givrum.nu at vise “god
anderledeshed” og sikre, at den såkaldt alternative kulturscene kan blive en aktiv medspiller
i samfundet. Strategien for brugerne er at få
åbnet for samfundets motorrum og få lov til
at være med til at ændre på byens rum via en
ny og mere demokratisk måde at tænke og
organisere kultur og byplanlægning på.
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Berlin

Skaterpark og lufthavnspark
En af Europas grønneste og yngste storbyer er
Tysklands hovedstad, Berlin. Det afspejler sig
i den mængde af midlertidighed, der findes på
nedlagte industrigrunde og åbne pladser.
Mellowpark er historien om Europas største
skater- og BMX-park. Støttet af bystyret blev
den etableret på en nedlagt kabelfabrik i 1999,
og den blev brugt af mindst 20.000 unge om
året, delvist som et socialpædagogisk projekt.
Ideen med parken var en strategi fra bystyrets
side om at give mere rum til byens ungdom.
Det blev udskrevet en konkurrence i 1999 med
titlen “Ungdommen udvikler det nye Berlin”,
og konceptet med skaterparken vandt.

København

Mimersparken
Et gammelt godsbaneareal på Ydre Nørrebro
er via inspiration fra en række midlertidige
aktiviteter blevet forvandlet fra et trøstesløst
ingenmandsland, et decideret ikke-sted, til
en populær aktivitetspark for beboere og
forbipasserende omkring Københavns etniske
smeltedigel.
Visionerne har været at skabe bedre rammer
for livet i en meget tæt bebygget bydel med
en park for alle generationer i København.
Kvarteret har 16.000 indbyggere, og halvdelen
er under 30 år. Det hele er etableret som en del
af et partnerskabsprojekt mellem Københavns
Kommune og Realdania.
Igennem to år blev ideer og visioner testet
og afprøvet som midlertidige aktiviteter i en
såkaldt Aktivitets-TestZone, populært kaldet
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Etableringen af
Mimersparken er en del af
et partnerskabsprojekt mellem Københavns Kommune og
Realdania. Partnerskabet står
bag tre projekter på Nørrebro:
Mimersparken, Nørrebrohallen og Superkilen.

A-TZ. Her blev der bl.a. etableret udendørs
sportsfaciliteter, organiseret events og koncerter, bl.a. store eid-fester i forbindelse med
afslutningen på den muslimske fastemåned
Ramadan.
De midlertidige aktiviteter var organiseret i
tæt samarbejde med brugerne og ledet af
Nørrebrohallen og Danmarks Idræts-Forbund.
Et væsentligt formål med testzonen var at
etablere ejerskab blandt beboerne i forhold til
den kommende park. Og succeskriteriet var, at
aktiviteterne kunne være selvkørende og lokalt
forankrede.

Ni år senere købte en privat investor nabogrunden til at opføre luksusboliger ved floden
Spree, syd for hovedstaden, og forlangte
Mellowpark lukket. Det førte til store protester,
og kommunen har nu flyttet parken til en
anden grund i nærheden, hvor der er planer om
en større ungdomsby i tilknytning til skaterbanerne.
20 km længere nordvest ligger den historiske
Tempelhof lufthavn. Bygget af nazisterne og
centrum for luftbroen til Vestberlin i 1948, da

allierede fly smed mad og andre fornødenheder til beboerne i den delte by.
Lufthavnen blev lukket i 2008 og er nu omdannet til Europas største åbne park, hvor der
spilles fodbold, og holdes picnic på de tidligere
landingsbaner. Projektet er kaldt Tempelhofer
Freiheit og afspejler et ønske om at skabe et
frirum, hvor byens borgere selv er med til at
definere, hvad Tempelhof skal bestå af.
Der har konkret været involveringsstrategier,
der bl.a. tog form som særlige “Pionerområder” reserveret til projekter skabt af byens
borgere Det har således bl.a. udfoldet sig som
byhaver, værksteder, minigolfbaner, midlertidige kunstprojekter og meget mere.
Det startede med at være en stærk empowerment-strategi som vision for området, hvor
diversitet og engagement fra lokalområdet
var i fokus. Men gradvist er den blevet
blandet med en mere oplevelsesøkonomisk planlægning, hvor investorer og
entreprenører skal kunne fornemme
det økonomiske potentiale i denne
nye bydel, der italesætter sig
selv som det “andet” centrum
i Berlin. I dette perspektiv har

de midlertidige pioner-projekter fungeret som
katalysator for en byudviklingsproces ved at
trække mennesker til området, teste løsninger
og skabe liv.
Imidlertid lader det ikke til, at det er værdierne
eller erfaringerne herfra, der overordnet set
afspejles i de nyeste udviklingsplaner for
området. De går ud på at etablere boliger,
parkanlæg og koncertanlæg på området, som
også byder på løberuter, skating og drageflyvningskonkurrencer. I 2017 skal en af Europas
største haveudstillinger afvikles her.

Den udendørs skaterpark
Mellow Park i Köpenick ejes
af delstaten Berlin og opereres af
brugergruppen All Eins e.V. Udendørsparken og bygningerne på den tidligere
lufthavn Tempelhof ejes af delstaten
Berlin med departementet for urban
udvikling som ansvarlig. Udviklingen
forestås af Tempelhof Projekt GmbH
i samarbejde med Grün Berlin,
der har ansvar for alle grønne
områder i byen.

Her er etableret en stor legeplads for de helt
små og for de lidt ældre en fodboldbane med
kunstgræs og en multibane til hockey og
basket. Der er opsat klatrevæg, parkourfaciliteter, bordtennis og fitnessredskaber, og der er
kommet grillborde og etableret en frugtlund,
beplantet med flere hundrede træer og buske
med spiselige bær og frugter til glæde for
områdets beboere.

I 2012 blev den 38.000 m2 store, permanente
aktivitetspark indviet. Den er inddelt i zoner,
som byder på mange forskellige aktiviteter for
forskellige aldersgrupper.
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Amsterdam

NDSM skibsværft
Amsterdams kunstnerkvarter er flyttet nord
for centrum, på den anden side af søen IJ. Her
lå indtil 1984 Hollands største skibsværft, Nederlandse Dok en Sheepsbouw Mattschappij
(NDSM), og i flere år stod værftsgrunden og de
store bygninger og forfaldt og var et klondykehjemsted for besættere og småkriminelle.

Filosofien bag NDSM og den fremgangsmåde,
som benyttes, bygger på en innovativ model
for kulturel byudvikling. Tænkningen er en
metode til brugerinddragelse, der er udviklet
i Amsterdam, og som ser byen som et skelet,
hvor de kreative iværksættere kan udvikle
deres miljøer.

Men i slutningen af 1990‘erne overtog kommunen området, og så flyttede kunstnere, designere og kreative kulturarbejdere ind. NDSM
er i dag Hollands største kulturelle væksthus,
hvor flere end 250 kunstnere og kulturelle
iværksættere arbejder inden for billedkunst,
design, teater, film og arkitektur. Samtidig er
barer, restauranter og hoteller skudt op, der er
fritidsaktiviteter som skaterbaner, og en lang
række koncerter, festivaler og events foregår
her.

Udviklingen af NDSM-værftet er et led i en
større satsning på de bydele, der ligger nord
for hovedstadens havn. Byen og udviklingen
er tænkt i et socialt og kulturelt perspektiv
med fokus på slutbrugeren. Målet er, at
slutbrugeren kan købe byen tilbage til sig
selv, og i NDSM er slutbrugeren de kreative
iværksættere.

NDSM-området, der er på størrelse med 20
fodboldbaner, drives af den lokale kunstnergruppe Kinetisch Noord, og infrastrukturen
betjenes af en gratis færge fra Amsterdams
hovedbanegård.

Det er således tale om en udvikling af rammebetingelserne for de kunstneriske og kulturelle
iværksættere, som foretages i en mellemting
mellem “bottom-up” og “top-down” udvikling
i samspil mellem offentlige og private virksomheder og med iværksætterne som de centrale
drivkræfter.

I de senere år er flere internationale kommercielle institutioner kommet til. TV-stationen
MTV har etableret sit europæiske hovedkvarter
her, læskedriksgiganten Red Bull har også
hovedkvarter i NDSM, og der er planer om et
stort pop-up shoppingcenter og en ny marina.
På sigt skal der bygges boliger og kontorer på
området.

Værftsgrunden ejes
af Amsterdam kommune.
Stiftelsen Kinetisch Noord står
for drift og udlejning af lokaler
og udendørsarealer. Bag Kinetisch
Noord står bl.a. kunstnere, teaterfolk, skatere og arkitekter med
rødder i Amsterdams besætterbevægelse.

København

Ørestad Plug N Play
Aktivitetsparken Plug N Play er etableret på en
midlertidigt ledig byggegrund ved Vestamager,
det sidste stop på Metrolinjen i København.
Det 25.000 m2 udendørs multifunktionsanlæg
blev indviet i 2009. Strategien var at få skabt
en bylivsgenerator i Ørestad, den nye arkitekttegnede bydel syd for Københavns centrum.
Dels for at understøtte bylivet for beboerne
i Ørested og dels for at sætte bydelen på
københavnernes mentale landkort som et
oplevelsesrigt og spændende sted.
Plug N Play skulle være et mødested for beboerne med idræts- og kulturaktiviteter. Og det
skulle tiltrække brugere udefra ved at tilbyde
baner og muligheder for mere nicheprægede
idrætsformer. På den måde har det været
strategien at skabe byliv omkring anlægget
og generere positive fortællinger om Ørestad.
Anlægget består af en række baner med
kulørte underlag, specialdesignet til brug for
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bl.a. dirt jump-cyklister, basket-, volley- og
fodboldspillere. Her findes hovedstadens mest
professionelle parkour-anlæg og speedskaterbane, og derudover er der anlagt 60 økologiske
haver, der dyrkes som mini-nyttehaver. Der er
også mulighed for at dyrke kajakpolo, ligesom
der kan lejes rulleskøjter og andet udstyr.
Aktivitetsparken er åben døgnet rundt, men
man skal på forhånd booke en bane. Den
benyttes i særdeleshed af yngre drenge og
mænd, der benytter parkour- og skaterbanerne. Men der kommer også en del kvinder,
som dyrker de urbane nyttehaver. Det har vist
sig, at det er gæster fra hele Storkøbenhavn,
der kommer til Ørestad for at bruge anlægget
– hvorefter de tager hjem igen. Parken anvendes i mindre grad af beboerne i området.

Multifunktionsparken Plug N Play er
udviklet af By & Havn i samarbejde med Københavns Kommune, Danmarks Idræts-Forbund,
Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden samt brugerne af anlægget. Fem
foreninger har en samarbejdsaftale om
brug af anlægget. Det er Vesterbro
Rulleskøjte Klub, Team JiYo (parkour), De Urbane Haver, Danske
Freestyle Cyklister og
FC Ørestad.

og er med til at give besøgende og beboerne
i området en positiv oplevelse af, at der er liv
og aktivitet i bydelen – men også, at anlægget
skal suppleres med andre bylivsfunktioner, hvis
der skal genereres byliv, der rækker ud over
anlæggets grænser.
Plug N Play er tænkt i brug indtil 2014, men
med mulighed for forlængelse.

En evaluering, som By & Havn har fået
foretaget, konkluderer, at anlægget er en vigtig
identitetsskabende faktor for Ørestad, som genererer byliv på anlægget i betydeligt omfang
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Urbanisering
og kreativ
tænkning
Perspektiver og udfordringer

Den globale tendens til urbanisering betyder nye
muligheder og udfordringer i byudvikling og -planlægning. Tidlig borgerdialog og en bevidst brug
af midlertidige aktiviteter er en del af svaret på at
skabe en attraktiv byudvikling. Men midlertidighed
indgår ikke i lovgivningen, som mest forholder sig til
permanente bygninger og anlæg. Dette vanskeliggør i flere tilfælde tilrettelæggelsen af midlertidige
aktiviteter og anlæg og kalder på nytænkning og
fleksible fortolkninger.
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De rå industriområder består ofte af store strukturer eller af
forladte tomter, der kan genanvendes til midlertidig brug. Her
kan der skabes nye mødesteder og foregå en kreativ udveksling mellem erhverv, kunst, kultur og idræt. Begivenheder og
aktiviteter, der kan være med til at skabe en ny forbindelse
mellem de midlertidige brugere i det gamle industrikvarter og
den eksisterende by.

Urbanisering og
kreativ tænkning

Byrumsidentitet
Det er bl.a. i erkendelsen af, at byrumsidentitet ikke kun
skabes af bygninger, men af de mennesker, der bruger stedet,
at en bevidst anvendelse af midlertidighed som redskab i
byudviklingen kan bidrage til kvalitet og værdiskabelse på
både kort og lang sigt.
Ikke alene undgår man, at kommende byområder kommer til
at ligge øde hen. Midlertidige indretninger og aktiv understøttelse af kreative energier kan medføre en gevinst i form af
byliv, som er til glæde for både byens egen befolkning og de
fremtidige beboere og brugere i det nye bykvarter.
Der kan således skabes en synergi mellem forskellige interesser. Brugerne får tilgang til et attraktivt område, gratis eller
billigt, og måske endda med tilskud. De føler et ejerskab til
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tadig flere vil bo i byen. Ældre
flytter til bycentrum, når parcelhuset bliver for stort, og
forstaden måske føles for lille.
Unge forbliver i byen, også når de bliver
til par og børnefamilier. Urbaniseringen
er en global trend, som også gælder de
større byer i Danmark.
Byen består af steder, hvor vi bevæger
os, arbejder, bor, motionerer, rekreerer.
Bylivet er mødet mellem mennesker, der
sker i gader og stræder, på torve og i
parker. Det er så meget mere, end hvad
arkitekter og planlæggere kan designe
af bygninger og byrum.
Forventningerne om at kunne bo i en
attraktiv by med et godt byliv stiller
nye krav til måden at bygge by på.
Den traditionelle masterplantænkning
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er ved at blive erstattet af en professionel opmærksomhed på at indtænke
en bylivsstrategi, der inviterer til, at
borgere, foreningsliv og virksomheder
kan engagere sig tidligt i processen. Der
er kommet fokus på at anvende midlertidighed og det byliv, der følger med
som en prioriteret strategi og en del af
visionen for byudviklingen.
Urbane pionerer
Anvendelse af midlertidige aktiviteter
og events har været et kendt fænomen i
europæiske storbyer som London, Berlin
og Amsterdam i flere årtier. Fænomenet
tog fart i Danmark i 90‘erne, især i
Københavnsområdet, hvor kreative innovatører indtog forladte industrigrunde
og tidligere havnearealer og omdannede
dem til smarte strandbarer i den nye
café-kulturs tidsånd.

9

projektet. Udviklere og ejere får tiltrukket opmærksomhed og
skabt øget værdi, ligesom der skabes en udvikling af området,
og man får afprøvet aktiviteter og begivenheder, som kan
sætte sig spor i den permanente by.
De forskellige aktører kan dog have modsatrettede interesser.
For bygherren eller byudviklingsselskabet er det midlertidige
en præmis, som man forventningsafstemmer med brugerne.
For iværksættere, kunstnere og andre brugere er der måske et
ønske om at gøre sit projekt permanent eller i hvert fald sætte
sig spor. Spændingsfeltet her kan måske positivt ses som en
drivkraft, der skaber udvikling og dynamik.
I samspil med borgerne
En bevidst anvendelse af midlertidige aktiviteter, begivenheder
og oplevelser i tråd med den overordnede vision for området
giver sammen med brugerne en mulighed for at lære af
erfaringerne og anvende dem i planlægningen. Som en slags
eksperiment i 1:1.
Det kræver fleksibilitet og åbenhed og evnen til at se muligheder frem for begrænsninger af embedsmænd og planlæggere,
idet byudviklingen ikke længere alene kan styres hierarkisk og
regelbundet, men også skal ske i et samspil med borgere og
interessenter.

De midlertidige aktiviteter blev initieret
af såkaldte urbane pionerer eller iværksættere og opstod ofte i de overgangszoner, som fremkom, når et område
var ved at overgå fra en funktion til en
anden. En slags tiloversblevne huller i
byen med tomme grunde og nedslidte
bygninger.
Det kan være gamle havneområder,
fyldt med særlige elementer, som
man ikke finder andre steder i byerne:
forladte fabriksbygninger, husbåde,
pigtrådshegn, overgroede tomter og
små, alternative erhverv. Eller det kan
være tidligere industriområder med et
stort potentiale for transformation til
nye, aktive byrum med plads til både
boliger og nye konkurrencedygtige
erhverv, som eksemplerne fra Køge Kyst
og FredericiaC illustrerer.
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Med etablering af et partnerskab eller en kommunal taskforce,
der kan være mediator mellem de midlertidige brugere og de
offentlige myndigheder, kan man med fordel benytte sig af
netværksledelse.
Mediatoren kan som en form for gadeambassadør understøtte
og opfordre til ideer til aktiviteter og begivenheder og i processen medvirke til at etablere nye netværk og fællesskaber i det
midlertidige område. Grundejeren kan også med mindre økonomiske tilskud bidrage til øget mangfoldighed af aktiviteter
og begivenheder, der ofte lever i kraft af frivillig arbejdskraft.
Lovgivningen og midlertidighed
Der kan som i denne publikation opregnes en lang række
fordele ved en bevidst anvendelse af midlertidighed, men der
er også udfordringer af administrativ såvel som lovgivningsmæssig og miljømæssig karakter.

PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER

Den generelle udfordring består i, at lovgivningen – nærmere
bestemt plan-, bygge- og miljølovgivningen – ikke i særlig grad
er indrettet på midlertidighed. Alle de fysiske indretninger, der
skal bruges til midlertidige aktiviteter, behandles i udgangspunktet, som var de permanente, og med fokus på det konkrete
sted frem for en igangværende forandringsproces.
Man kan næppe være uenig i, at der skal stilles høje krav til
sundhed, arbejdsmiljø og tilgængelighed i det byggede miljø.
Men for partnerskaber, kommuner og developere, der ønsker
at gøre strategisk brug af midlertidighed, betyder det, at
man i stort omfang enten må fravælge en række spændende
og ambitiøse muligheder eller er afhængig af fleksibilitet og
dispensationer fra gældende regler. Og da lovgivningen på
området typisk administreres regionalt og kommunalt, kan
man opleve store forskelle rundt i landet.

Nogle steder er det vanskeligt at opnå tilladelser til at benytte
f.eks. en forladt administrationsbygning til ungdomshus eller
anvende en potentielt forurenet jordlod til et kunstværk. Andre
steder har man bevidst valgt at bruge lovgivningens muligheder aktivt og konstruktivt for at give plads til det midlertidige.
Midlertidighed i bygge- og miljølovgivning
Kun Byggeloven opererer eksplicit med midlertidighedsbegrebet, nemlig i “Vejledning om de gældende regler for
midlertidige konstruktioner”. Her fremgår det, at retspraksis
opererer med en tidshorisont på seks uger som ydre grænse
for, hvornår en midlertidig konstruktion anses for at være
midlertidig.
Inden for den relevante miljølovgivning opereres der kun i
begrænset omfang med midlertidighed. Generelt skal anvendelser af et område leve op til de gældende, permanente
miljøkrav.

9

Det skaber udfordringer, når man i forbindelse med en
midlertidig aktivitet vil ændre et områdes anvendelse og åbne
et tidligere industriområde for offentligheden til brug for f.eks.
udstillinger og arrangementer. Der er således meget lave
grænseværdier for jordforurening i forbindelse med kulturaktiviteter, og der er kun begrænsede dispensationsmuligheder.
Faldunderlag og indeklima
I forbindelse med byggetilladelse til anlægsarbejde kan der
blive stillet krav om omfattende miljøforanstaltninger efter regler om etablering af et alment rekreativt område. Det kan f.eks.
handle om at etablere en fast belægning, lægge 50 cm rent
materiale på og/eller foretage en række miljøundersøgelser.
Ligeledes når man ønsker at bruge en gammel bygning til
nye former for midlertidige aktiviteter, skal den leve op til de
generelle og permanente miljøkrav. Det kan medføre omfattende og bekostelige miljøundersøgelser, uanset at brugerne
af bygningen kun vil opholde sig meget kort tid ad gangen.
Hvis en bygning skifter anvendelse, skal den godkendes efter
bygningsreglementet og leve op til de permanente regler om
brand, tilgængelighed, energi, indeklima og sikkerhed. Ved en
strikt fortolkning kan det betyde omfattende krav om isolering, etablering af handicaptoiletter og -ramper, ventilation,
varslingsanlæg til brand og så videre.
Planloven
Også når det gælder Planloven, kan der være udfordringer for
midlertidige anvendelser. Hvis et område udlagt til industri
ønskes benyttet til andre og midlertidige formål i forbindelse
med et byudviklingsprojekt, kan det i strikt fortolkning vanskeligt lade sig gøre. I princippet kan der ikke dispenseres fra
en lokalplan, hvis den nye anvendelse – en midlertidig skaterbane eksempelvis – strider imod lokalplanens overordnede
formål, industri. Det begrænser mulighederne for at arbejde
med midlertidighed – også fordi det ikke er muligt at gøre en
anvendelse tidsbegrænset i en lokalplan.

Dirt jump-bane i det midlertidige
byrum Byskoven, Køge Kyst.
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Når talen falder på de midlertidige aktiviteter, så er udfordringen ofte, at de skabes
i en meget kreativ og kunstnerisk proces, hvor udvikling og etablering sker i en
parallelproces og, hvor det særligt i vores byomdannelsesområder er de mest rå og
miljøbelastede bygninger og anlæg, som fascinerer. Det kan være vanskeligt at få
inddraget de nødvendige miljømæssige og planmæssige hensyn tidligt nok i sådanne kreative processer. Derfor ville et statsligt initiativ til et vejledningsmateriale og
en eksempelsamling, som kunne bringes ind i de tidlige udviklings- og dialogfaser
være en hjælp til fremme af det gode samarbejde og de gode resultater her.”
Marie Stærke, borgmester i Køge

I kommuner, der ønsker at understøtte midlertidighed, bliver
der dog i praksis dispenseret, hvis der er et nyt plangrundlag
på vej, der rummer den nye anvendelse. Alternativt kan man
blive nødt til at vedtage en helt ny lokalplan.
Derudover har Miljøministeriet i foråret 2013 givet tilladelse til
frikommuneforsøg, som giver Odense, Fredensborg og Viborg
kommuner mulighed for at give dispensation til midlertidig
anvendelse af arealer, der står ubrugte hen i en årrække.
Kreative løsninger
I Københavns Kommune har man med held forsøgt sig
med en praksis i forhold til Planloven for en række områder,
der tidligere var brugt til industri eller havneformål. I kommuneplanen er der indarbejdet en række rammer for disse
såkaldte perspektivområder, som gør det muligt at understøtte
midlertidig anvendelse, f.eks. i funktionstømte bygninger.

Til brug for en fremtidig, mere omfattende anvendelse af
midlertidighed som strategisk værktøj i byplanlægningen
kunne man overveje at tænke midlertidighed ind i relevant ny
lovgivning. Samtidig med, at eksempelvis kommuner tænker
i kreative løsninger ved at fortolke eksisterende love og regler
så fleksibelt som muligt, kunne det måske give mening at
udarbejde et ministerielt eller tværkommunalt vejledningsmateriale og eksempelsamlinger på praktisk håndtering af
midlertidige processer.
Alt sammen med det formål at understøtte de kreative kræfter
og de midlertidige projekter i en konstant forandringsproces –
og dermed skabe en attraktiv byudvikling med et mangfoldigt
byliv.

Den juridiske formulering, der gør det muligt at godkende
midlertidige aktiviteter, lyder: “tomme bygninger, omgivende
ubebyggede arealer og vandarealer anvendes bredere end den
umiddelbart fastlagte hovedanvendelse i områderne, uanset at
områdernes fremtidige anvendelse ikke er fastlagt.”
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Gode råd om
midlertidige
aktiviteter

Indgå klare aftaler

Driv netværksledelse

Indgå skriftlige aftaler med brugerne om betingelser og relevant tidsbegrænsning, også om
betingelserne for kontraktens mulige forlængelse.
Aftal betingelserne for hvem, der har ejerskabet
og evt. tager over, hvis aktiviteten ophører eller
misligholdes.

Ansæt eller tilknyt en person, der er dedikeret
til at stå til rådighed for brugerne af de midlertidige aktiviteter som en slags ambassadør eller
netværksleder, der kan få skabt synergi mellem
forskellige miljøer og samtidig har de langsigtede
visioner in mente. En nær tilknytning mellem
netværkslederen og brugerne kan blive inkluderende for brugerne og medvirke til at føle ansvar
og et ejerskab, der i sidste ende genererer værdi
for området.

Aktiv kommunikation

Gør formålet klart

Inddrag brugerne

Se de midlertidige aktiviteter i sammenhæng med
projektets overordnede vision og overvej, hvordan
midlertidige aktiviteter kan understøtte byens udvikling. Lad aktiviteterne tage udgangspunkt i det
konkrete steds historiske, landskabsmæssige og
sociale karakter og undgå derfor direkte kopiering
af andres erfaringer. Hav også de fremtidige ejere
og brugere af arealet for øje i valg af midlertidige
aktiviteter. Gør klart internt, om der er aktører,
der ønskes prioriteret op eller ned.

Kortlæg de lokale aktører og inddrag brugere
og interessenter på så tidligt et tidspunkt som
muligt, måske allerede i planlægningsfasen.
Offentlighed og inklusion skaber ejerskab og
positive forventninger. Benyt de eksisterende foreninger og organisationer og inviter individuelle
interessenter med via lokalpressen, hjemmeside
og sociale medier.

Åbenhed og kommunikation kan være essentielt
for projektet. Brug alle platforme til at informere
og stå aktivt i kontakt med brugerne, interessenterne og de kommende ejere og aktører. Inviter
til klassiske møder. Skab events og vær aktiv
deltager i lokalområdets aktiviteter. Etabler en
hjemmeside med jævnlig opdatering og anvend
sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram
m.fl. Benyt Direct Mail og hold tæt kontakt til
lokale og regionale medier, herunder radio og tv.
Ved større begivenheder: sørg for at invitere de
landsdækkende medier.

Hvad kan lade sig gøre
Indgå tidligt i forhandling med myndighederne i
kommune og region om nødvendige tilladelser og
dispensationer til de ønskede midlertidige aktiviteter, f.eks. på det miljømæssige og planmæssige
område, brandsikring m.m.  Overvej praktiske/
tekniske faciliteter – toiletter, elektricitet,
rindende vand, rengøring/oprydning m.m. Overvej
løbende hvilke midlertidige aktiviteter, der kan
blive permanente.

Økonomiske betingelser
Afstem forventningerne
Etabler et selskab
I samarbejdet med brugere og interessenter er det
vigtigt at have nem adgang til gensidig kommunikation i et enstrenget system. Etablering af et
partnerselskab eller en tværkommunal taskforce
kan gøre det enklere for borgerne at forholde sig
til projektet.
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Gør rollefordelingen og beslutningsgangen klart
for brugerne så tidligt som muligt i forløbet.
Afstem med brugere og interessenter hvem, der
står for vedligeholdelse og rengøring og hvem,
der står for kommunikation og kontakt til pressen.
Sørg for konsekvent at italesætte at aktiviteterne
er midlertidige og dermed samtidig stille forventninger til det fremtidigt blivende projekt.

Overvej nøje de økonomiske betingelser for
etablering og drift af de midlertidige aktiviteter.
Tag stilling til, om brugen af projektområdet og
eventuelle bygninger skal være gratis, eller om
der skal fastsættes en husleje. Overvej fordelingen mellem ressourcer afsat til fast personale og
mandetimer erlagt af frivilligt arbejde af brugerne.
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Christine Buhl Andersen, Direktør for KØS Museum for kunst i
det offentlige rum

Marie Toft-Jensen, antropolog, medredaktør af ”Byen bliver
til – en urban håndbog”
Max Berendt, vinterbadeklubben Valkyrien, Køge
Min Hansen, koordinator, Ungdomsbyrådet i Fredericia

Dorthe Schubert Andersen, leder af kulturbørnehaven Gades
Gård, Fredericia

Bedre Interessentinddragelse, Inspiration til
byudviklingsprojekter af Lise Gamst

Kvalitetsprogram, Køge Kyst
Kulturarv som et aktiv i byfornyelse, Indenrigs- og
socialministeriet
Livet før byen – byen for livet, udviklingsplan, Køge Kyst

Byen bliver til – en urban håndbog, red. af Marie Toft-Jensen
og Steen Andersen
Dyrk din by, fælles byhaver og frivillighed I byfornyelsen,
rapport, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ole Mortensen, formand for Fredericia Shopping

Mental byomdannelse, Indenrigs- og Socialministeriet
Midlertidig anvendelse, Når byen slår sprækker, rapport, RUC

Etape 0, livet før byen, Køge Kyst

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen,
Hausenberg

Frede Clausen, direktør for TK Development

Signe Brink Pedersen, erhvervs-ph.d., Aalborg Universitet
Inspiration til byudvikling, Realdania By

Midlertidige byrum på Carlsberg, evaluering, Hausenberg

Henrik Lerdorf, Naturvejleder i Det Grønne Hus, Køge

Signe Cecilie Jochumsen, projektleder, Dansk Arkitektur
Center

Invester i Køge Kyst, Køge Kyst

Tråden, pjece, Køge Kyst

Siv Raun Andersen, chefkonsulent i Køge Kyst

Kanalbyen ved Lillebælt, udviklingsplan, FredericiaC

2050 – Der bli’r et yndigt land, Realdania og Mandag Morgen

Henrik Lyager, restauratør og fiskehandler, Restaurant Oven
Vande, Fredericia
Jens Christensen, projektdirektør i FredericiaC

Stig Lennart Andersson, arkitekt, professor, indehaver af
tegnestuen SLA

Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst
Susanne Madsen, daglig leder, Tapperiet, Køge
Jesper Pedersen, skater, Fredericia
Uffe Steiner Jensen, 2. viceborgmester i Fredericia
Kai Elmquist Nielsen, modelskibsbygger, Køge Maritime
Aktivitetscenter

Artikler

Kaj Møller Nielsen, Grow Your City, Fredericia

Community Gardening: Fælleshaver midt i byen, artikel
i Berlingske

Midlertidig arkitektur som langsigtet byudvikling, artikel,
Dansk Arkitektur Center

Et frirum mellem havn og by, anmeldelse af Urban Play
i Politiken

Nye pladser og platforme i byen, artikel af arkitekt Lasse
Andersson i Huse i Danmark

Havnen som teater og legeplads, anmeldelse af Urban Play
i Weekendavisen

Når oplevelser og begivenheder bliver til strategi, artikel,
Byplan

I mellemtiden, anmeldelse af Urban Play i Arkitekten

Urban Design, tidsskrift, særnummer om Temporary Urbanism
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Realdania By

Realdania By er et helejet Realdaniaselskab, der arbejder for
at føre Realdanias mission om at øge livskvaliteten for alle
gennem det byggede miljø ud i livet – når det handler om
byudvikling og byomdannelse.
Realdania By arbejder gennem filantropiske investeringer i
arealer til byudvikling og involverer sig i beslutningsprocesserne allerede fra de tidligste faser, når rammerne for et nyt
byområde skabes – med det hovedformål at sikre kvalitet i
byudviklingen i bredeste forstand.
Partnerskabsprojekter
Gennem partnerskaber – fortrinsvis med kommuner – medvirker Realdania By til at tilvejebringe organisatoriske og styringsmæssige rammer, der er helt centrale for at skabe kvalitet i
byudvikling og byomdannelse.

Andre udgivelser

Derudover er Realdania By igennem datterselskabet Kvæsthusselskabet engageret i udviklingen af et helt nyt byrum på
Kvæsthuspladsen ved Skuespilhuset i København og et nyt
underjordisk parkeringsanlæg, der skal skabe rammerne for et
rigt og varieret by- og kulturliv i hjertet af Hovedstaden.
Viden og kompetence
Foruden at være aktivt involveret i konkrete byudviklingsprojekter arbejder Realdania By for at opbygge og formidle viden
og kompetence inden for byudvikling og byomdannelse i håb
om at kunne inspirere andre, der arbejder med byudvikling i
Danmark. Det sker bl.a. gennem udgivelse af publikationer,
webværktøjer mv.
Læs mere om Realdania By på www.RealdaniaBy.dk

Dialog og deltagelse i byudvikling
En publikation om dialog med borgere og interessenter i
byudvikling, med erfaringer fra partnerskabsprojekterne
FredericiaC og Køge Kyst.
Inspiration til byudvikling
Med kreative idéer fra parallelkonkurrencerne i FredericiaC
og Køge Kyst.
Fremtidens By
En analyse og et værktøj, som kan give et indtryk af tendenser
og behov inden for fremtidens byudvikling.
Værktøj til bæredygtig byudvikling
Hjælper med at skabe overblik og optimere et byudviklingsprojekt i bæredygtig retning.

Energiløsninger i bæredygtig byudvikling
Et inspirationskatalog.
Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse
En rapport (udgivet sammen med Gehl Architects).
Livet før byen – byen for livet
Udviklingsplan for Køge Kyst, der både rummer en fysisk plan
og en række strategier for, hvad der skal drive byudviklingen.
Kanalbyen ved Lillebælt
Udviklingsplan for FredericiaC, der både rummer en
fysisk plan og en række strategier for, hvad der skal drive
byudviklingen.

Realdania By er p.t. engageret i fire store partnerskabsprojekter om byudvikling: FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K – og
senest NærHeden i Høje-Taastrup Kommune.
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