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på havnekanten 



Industrihavnen under omdannelse

• 1880-1980’erne: Tung havneindustri – afskåret fra resten af byen via 
infrastruktur

• 1970-1990’erne: Afindustrialisering – ønske om arkitektoniske flagskibe, 
boliger og rekreativitet

• 1990-2010’erne: Byggemodning – uplanlagte, selvgroede og planlagte 
midlertidige aktiviteter
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Præsentationsnoter
Uplanlagte  planlagte by-strategisk



Hvad er midlertidige byrumsanvendelser?

Midlertidige byrumsanvendelser
• Konstruerede rumlige greb og sociale aktiviteter med kort eller udefineret 

varighed
• Initiereret af urbane iværksættere, borgere, private developere, grundejere 

og/eller offentlige myndigheder

Midlertidige byrumsanvendelser i Danmark
• 1970’erne og frem: Afindustrialisering og transformation af urbane områder 
 store ‘tomme’ arealer med usikker fremtidig brug  midlertidige 
byrumsanvendelser

• Fra uformelle ‘legepladser’ for unge urbane iværksættere og ‘selvgroede 
indtagelser’ til strategisk værktøj for planlæggere, grundejere og developers
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Hvad er midlertidige byrumsanvendelser?

Midlertidige byrumsanvendelser bidrager til
• Stigende ejendoms- og grundværdier 
• Brandingeffekt
• Kendskab, ny identitet og nye rekreative steder
• Lokal innovation og iværksætteri
• Nye lokale fællesskaber, empowerment og liveability

(Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, 2016; Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, 2015; 
Realdania By, 2013; Københavns kommune, 2010)

Men kan også være konfliktfyldt
• Hvad skal der ske, når aktiviteten skal lukke ned?
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Eksempler på konflik: Carlsbrg, Prags BoulevardKøbenhavns havn som eksempel



Eksempler på selvgroet midlertidighed
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SkudehavnenNokken



Eksempel på strategiske, planlagte midlertidige aktiviteter
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Refshaleøen – Halvandet, Copenhagen Contemporary, Reffen – brug af bygninger, arealer – pt. perspektivområde (skal ikke udvikles før 2027)Broens gadekøkken (Den grønlandske handelsplads – aktivering af ‘tom’ plads)



Papirøen

• 1958-2013: Den Danske Presses Fællesindkøbsforening 
• 2013: Christiansholm Ø Aps

• Aftale med By og Havn om udvikling af øen fra 2018

• 2014-2017: Udlejet til midlertidige byrumsaktiviteter
• Experimentarium, COBE, Copenhagenize Design Company, Purpose Makers, 

Copenhagen Contemporary, Copenhagen Street Food...
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Copenhagen Street Food

• Midlertidig byrumsaktivitet på Papirøen 2014-2017
• Initieret af Jesper Møller og Dan Husted

‘folkelig pendant til Torvehallerne’ – ‘give havnen tilbage til københavnerne’
• 34 madstader + 5 stader med drikkevarer

• Interviews med initiativtagere, planlæggere, stadeholdere og lokalt erhvervsliv
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Copenhagen Street Food

Værdiskabelse

• Kendskab, identitet og brug af området
• Aftryk på fremtidig udvikling
• Værdi for lokale ‘hverdagsmennesker’, men konflikt med lokalrådet
• ‘Ingen’ værdi for lokale virksomheder

• Iværksætteri på to skalaer
• Økonomisk afkast, viden om branche, netværk, viden om midlertidighed
• Erfaring med samarbejde med myndigheder

 Nye street food markeder, nye restauranter, food trucks

• Viden om håndtering af midlertidighed og samarbejde med aktivister
 Men midlertighed ‘bare’ en byggesag
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Bare en byggesag – håndteringen fra kommunen går på lovgivning ifht brand, spildevand mm. – ikke på målgruppe, aktivitetet, lokalitet, målsætning og dermed ikke på det konkret strategiske niveau



Konklusion: Hvad kan havne gøre for midlertidighed? 
- Hvad kan midlertidighed gøre for havne?

• ‘Frie’ arealer og bygninger

• Kulturmiljø at bygge videre på

• Uudforskede lokaliteter

• Beliggenhed – herlighedsværdier

• Reaktivering af funktionstømte arealer

• Nytænkning af identitet

• Kendskab til før ‘aflukkede’ arealer

• Mulighed for test af funktioner

 Uudnyttet strategisk potentiale?

18/03/2019 10

Oplægsholder
Præsentationsnoter
(udsigt, udsyn (‘åbent byrum med vidder’, stemning, bade, sejle...)Kommentarer til planlægningen: brug det mere aktivt og tydeligt – hvilke aktiviteter hvor og hvorfor – hvad vil vi mere konkret i vores kommune og på vores forskellige arealer; hvilke krav skal der stilles til ansøgere, aktiviteter og hvorfor... Det kunne man gå ind i en dialog med aktivister og developere om (velvidende det er en fohandling) – mange ønsker at gøre brug af det midlertidige
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