’Midlertidighed på godt og ondt’
I Nørrebrohallen 8. februar 2011
Invitation til konference
I det moderne byliv kan midlertidige løsninger give inspiration til permanente løsninger og
desuden udfylde en vigtig rolle som igangsætter for sociale og kulturelle aktiviteter, som den
strømlinede og rationelle by ofte spænder ben for.
Men opskriften på, hvordan midlertidighed bruges, er ikke enkel. Den afhænger af tid og sted.
På dagen vil der være en kritisk gennemgang af erfaringerne fra projektet AktivitetsTestZonen, samt fælles diskussioner og paneldebat om midlertidighed som overordnet strategi
i fremtidens byudvikling.
Som deltager vil du få indblik i mange af de udfordringer, der er i arbejdet med midlertidighed
og bud på, hvordan de kan håndteres i forskellige situationer.
A-TZ – et midlertidigt projekt
Aktivitets-TestZonen er et midlertidigt byudviklingsprojekt, der er foregået på det gamle
baneterræn - DSB arealet - på Ydre Nørrebro i perioden 2008-2010. Formålet har været at
lave midlertidige, lokalt forankrede aktiviteter og herigennem tilfredsstille et umiddelbart behov
for lokale aktiviter, samtidig med at den fremtidige, permanente kultur- og aktivitetspark Folkeparken - på baneterrænet har haft mulighed for at afprøve idéer, lave borgerdialog osv.
Projektet er nu rundet af, konferencen skal videregive de vigtigste erfaringer til gavn for andre
lignende initiativer.
Overordnet forløb
Konferencen afholdes af 2200Kultur i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium og
Hausenberg.
Dagen arrangeres som oplæg af ca. 20 min med efterfølgende 20 minutters diskussion.
Herefter følger en længere paneldebat, hvorefter der vil blive serveret frokost. Til slut tilbyder
vi en byvandring i lokalområdet på Nørrebro.
Konferencen er åben for alle og henvender sig til en bred vifte af byplanfaglige interessenter,
herunder embedsmænd, erhvervslivet, forskningsmiljøer og frivillige ildsjæle.

Praktisk info
Konferencen foregår i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 KBH N
Deltagelse koster 100 kr., der dækker udgifter til forplejning, herunder frokostbuffet.
Bindende tilmelding skal ske ved indbetaling af deltagergebyr på Nordea reg. nr. 2149 reg. nr.
8895299155 senest d. 1. februar. Husk at anføre navn og arrangement ved betaling (fx Anders
Andersen, Midlertidighed på godt og ondt).
Ønsker du en kvittering for din indbetaling, kan dette fås på dagen.
Mere info kan fås via mail: louise.taarnhoej@kff.kk.dk

Program

Konferencen faciliteres af Dansk Byplanlaboratorium, som vil præsentere oplægsholderne og
styre de efterfølgende diskussioner.
09.00: Ankomst
09.30: Velkommen til 2200Kultur og Nørrebro. v. Ayhan Can, chef for 2200Kultur
09.40: Aktivitets-TestZonen. Baggrund, proces og resultater. v. Mads Bech Paluszewski,
konsulent, Aktivitets-TestZonen.
Aktivitets-TestZonen havde til formål at lave midlertidige aktiviteter på DSB Arealet. Afsættet
virkede optimalt med en dedikeret lokal borgergruppe, samt et stort tidsmæssigt, fysisk,
økonomisk og bureaukratisk råderum. Disse ting viste sig dog på forskellig vis at være
utilstrækkelige i henhold til hensigten med projektet og ændringer var nødvendige for at
opfylde målsætningerne. Oplægget tegner det store billede af erfaringerne fra projektet.
10.20: Borgerinddragelse, foreningslivet, de frivillige og aktiviteter v. Lars Kruse, konsulent,
Dansk Idrætsforbund.
DIF har mange års erfaring med integration gennem aktiviteter i byrum, der bliver til i
samarbejde med det organiserede idræts- og foreningsliv. Som en del af styregruppen har de
både været med til at sætte mange aktiviteter i gang i området og været med til at lave
midlertidige faciliteter, der kunne understøtte både et organiseret og uorganiseret
aktivitetsniveau. Områdets sociale status, de mange forskelligartede interesser og
samarbejdsvanskeligheder har givet helt unikke erfaringer, som oplægget vil præsentere og
perspektivere over til arbejdet generelt som aktivitets igangsætter.
11.00: Kaffepause
11.10: Fra det midlertidige til det permanente v. Sanne Nielsen, projektleder på
Folkeparkprojektet, Center for Anlæg og Udbud, Københavns Kommune.
Planerne for den kommende Folkepark på DSB Arealet er blevet til i samarbejde og synkront
med Aktivitets-TestZonen. I oplægget skal vi høre om erfaringerne med at have en lokal og
aktiv, kommunal forankring til et område, der står for at gennemgå en større
parkdannelsesproces.
11.50: Midlertidighed anno 2011. Oplæg og paneldebat v. Nicolaj Carlberg, partner i
Hausenberg.
Nicolaj Carlberg gør status over brugen af midlertidige aktiviteter i planlægningen. Hvorfor
arbejder vi med midlertidige aktiviteter, og hvad har vi lært af de seneste års eksperimenter?
Efterfølgende faciliterer han en paneldebat. Panelet består bl.a. af Tina Saaby (stadsarkitekt,
Københavns Kommune), Jes Vagnby (byplanlægger, Roskilde Festival) og Mads Bech
Paluszewski (konsulent, Aktivitets-TestZonen)
13.00: Frokost
14.00: Tour de Nørrebro
Der arrangeres en byvandring i lokalområdet, hvor vi skal se DSB arealet. Her udfoldede
Aktivitets-TestZonen sig til d. 1. januar 2011 og her skal Nørrebros nye Folkepark anlægges
de kommende år.
15.00: Farvel og tak for i dag.

Oversigt over A-TZ i testperioden 2008-2010

