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Zwischennutzung
Instant Urbanism

Fleeting architecture Popup city

Community Gardening

Borgerinddragelse

Frivillige

Byens trøffelsvin 

Urban Pioneers 

Urbane indianere 
Ildsjæle

Temporary activities

Kreative

Entreprenører

Midlertidige aktiviteter

Cultural Planning
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”Der lå den her helt fantastiske grund ude ved Pumpehuset. Der 
startede jeg med min sommer Base Camp, som bare var et stillads, 
en terrasse, et kæmpestort telt og så bare chillout-hygge. Det gav 
jeg 10.000 kroner i leje for i et halvt år.”

”Så var der nogen der gik mig i bedene og tjekkede mine papirer –
hvor meget jeg købte øl for og sådan noget. Så gik de ind og 
regnede på, okay hvad kan det betale sig at betale i leje her? Året 
efter gik de så ind og tilbød en million for den samme lejekontrakt. 
En million blev der budt over natten!” 

Christoffer Bomann, 2003 

(Fra Byliv og Havnefront, Museum Tusculanums Forlag, 2005)



”Grunden til, at vi har udlejet grunden bag Fisketorvet til Pappa
Hotel til en meget lav pris er, at vi gerne vil vænne folk til at tage 
herud. Der er ikke noget vi hellere ville end at skabe liv herude, 
for jo flere mennesker vi tiltrækker, jo større er værdien af det vi 
skaber.”

Projektchef i Skanska, Peter 
Christensen, fortæller til 
Politiken i 2004:
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Foto: Refshaleøens Ejendomsselskab

Foto: Hausenberg



15 millioner kroner
Finansieret af By & Havn (knap 
10 mill), Nordea-fonden,
Københavns Kommune og 
Lokale- og Anlægsfonden.

Fem foreninger:
•Vesterbro Rulleskøjte Klub
•Team JiYo
•De Urbane Haver
•Danske Freestyle Cyklister
•FC Ørestad

Foto: By og Havn



Evalueringsdesign

OBSERVATIONER

INTERVIEW MED BRUGERE

INTERVIEW MED FORENINGER TILKNYTTET PLUG N PLAY

INTERVIEW MED ØVRIGE INTERESSENTER I ØRESTAD SYD

KVALITATIV LÆSNING AF ARTIKLER
(INFOMEDIA-SCREENING)

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT ØRESTADS BEBOERE
(EPINION)

INTERVIEW MED FIRE BYUDVIKLINGSEKSPERTER

INTERVIEW MED BY & HAVNS DRIFTSANSVARLIGE

MINIUNDERSØGELSE OM PLUG N PLAY SOM EVENTSTED

1. BRUGEN AF PNP

2. BRUGERNE 

3. PLUG N PLAY SOM 
BYLIVSGENERATOR 

4. PLUG N PLAY SOM 
IMAGEFORANDRER

5. DESIGNPROCES, DRIFT OG 
KOMMUNIKATION

(a) PNP som eventsted 

DATA UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL



BRUGEN af
PLUG N PLAY
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Foto: By og Havn



Hovedkonklusioner

•Anlægget trækker brugere til bydelen, som ellers ikke ville komme der

•Anlægget har et regionalt opland i kraft af sin specialisering og kvalitet

•Der genereres liv på anlægget, ikke så meget omkring

•Skaber meget stærke og positive førstegangsoplevelser

•Organisation og designprocessen har skabt stærk ejerskabstilknytning

•Toiletter og lign. servicefunktioner vil kunne styrke anlægget

•Flere (lokale) bylivsfunktioner vil kunne skabe mere liv omkring anlægget

•Stærk identitetskaber der nuancerer billedet af Ørestad

Foto: By og Havn









• Skabe tryghed i industriområder og omkring større 
byggepladser

• Afprøve og illustrere udviklingsmuligheder, teste, provokere

• Skabe og fastholde investorinteresse

• Skabe det kulturelle og sociale fundament for en byudvikling

• Fastholde kreative og iværksættere som tiltrækker byens 
videnmedarbejdere

• Bryde en negativ udvikling med noget nyt og positivt

• Kickstarte byliv

Midlertidige aktiviteter kan 



• Byggesagsbehandlingen er omstændig og tidskrævende

• Miljølov, brandmyndigheder etc. stikker kæppe i hjulet

• Planloven opererer ikke med midlertidighed

• Det midlertidige gror fast og bliver populært

• Arrj, hvis det er kommunen der står bag, så gider jeg ikke - det 
uplanlagte, spontane og anarkistiske skræmmes væk af 
institutionaliseret planlægning

Nogle ofte nævnte udfordringer



• Sagsbehanding (enkel, personlig, stedsspecifik)

• Dispensation (kommunen kan skrive midlertidig anvendelse 
ind som en mulighed i perspektivområderne i 
kommuneplanen og dernæst gøre brug af kompetencenormer 
for at ændre anvendelsesbestemmelserne i en ny eller i et 
tillæg til lokalplanen mod et krav om midlertidighed)

• Samarbejde på tværs af forvaltningerne (TMF, ØKF og KFF)

Nogle mulige forbedringer



• www.eukn.dk
European Urban Knowledge Network
Temaside om midlertidige byrum.

• www.zwischennutzung.net
Portal for de tyskkyndige…

http://www.eukn.dk/
http://www.zwischennutzung.net/
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