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30. Fortsat udvikling under Bispeengbuen

Åbent - 01.11.20-P20-6-17

Overskrift

Fortsat udvikling under Bispeengbuen

Resumé

Gennem det sidste 1½ år er bylivet spiret under Bispeengbuen. Frederiksberg Kommune har gennem 
områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret har sammen med samarbejdspartnere skabt rammerne for 
ophold og aktiviteter. Lokale og andre gode kræfter har taget stedet til sig og et nyt sted i byen er opstået. 
Der er foretaget en evaluering af initiativerne, som forelægges By- og Miljøudvalget til orientering. I 
evalueringen peges på mulighederne for at tage det videre skridt og udmønte interessen for området i et 
madmarked med mere. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en 
forundersøgelse med efterfølgende annoncering efter interesserede aktører.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til orientering, idet udvalget bemærkede, at annoncering efter aktører til 
et madmarked med mere bør igangsættes før foråret 2018.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, 
1. at evalueringen tages til efterretning,
2. at der i samarbejde med Realdania og Københavns Kommune laves en forundersøgelse af, hvad det 
kræver at lave madmarked med mere under Bispeengbuen og 
3. at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune og Vejdirektoratet efter 
forundersøgelsen annoncerer efter interesserede aktører, som vil lave et madmarked med mere under 
Bispeengbuen.
 
By- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 3. juli 2015 åbnede Det Udendørs Kulturhus under Bispeengbuen. Det Udendørs Kulturhus er faciliteter 
i form af tribuner, scene, boldbane mm., der muliggør og inviterer til aktivitet og ophold. Det Udendørs 
Kulturhus står på en del af arealet under Bispeengbuen, der i dag er lukket for parkering. Foreløbig har 
Frederiksberg Kommune råden over arealet til og med juni 2018. Bispeengbuen smyger sig langs 
kommunegrænsen og er derfor beliggende i både Frederiksberg og Københavns Kommuner. Vejen er 
statsvej, hvorfor selve Bispeengbuen og arealet under er ejet af staten – Vejdirektoratet. 
 
I programmet for områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret står under temaet Bispeengbuen, at vi skal 
teste arealet under Bispeengbuens potentiale for byliv og derigennem opnå erfaringer med, hvad der virker, 
og eventuelt hvad der ikke gør på dette helt unikke sted i Hovedstaden. Alt sammen med henblik på at blive 
klogere på, hvad fremtiden kan være for dette særlige område. Med Det Udendørs Kulturhus er der sammen 
med lokale kræfter skabt rammer for aktiviteter og ophold. Siden åbningen har der været ca. 60 
arrangementer under Bispeengbuen primært i form af markeder, filmvisninger og koncerter, ligesom der i 
varmere perioder af året (april-oktober) er daglig aktivitet mest i form af træning og ophold.
 
Evaluering
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I januar 2017 afsluttedes en evaluering foretaget af en antropologisk virksomhed med fokus på byudvikling. 
Den havde til formål at evaluere, hvilken værdi Det Udendørs Kulturhus har bragt til området, herunder om 
området opleves tryggere, om der er skabt mere byliv, og om det har bundet nærområderne mere sammen. 
 
Evalueringen konkluderer, at Det Udendørs Kulturhus har opfyldt dette, ligesom det har skabt nye 
fortællinger, samt skabt værdi i form af tro på områdets fremtid og dermed potentiale for at forankre 
indsatsen lokalt. Dette understøttes af nomineringen til Bedste Sted i byen – Ibyen-prisen 2016.
 
Konkret finder 84 procent, at der er kommet mere byliv. 48 procent mener, at det er blevet et tryggere sted, 
mens 20 procent svarer, at trygheden er den samme, og 20 procent "ved ikke". 
 
Med Det Udendørs Kulturhus er der igangsat en udvikling. Evalueringen peger også på, at der fortsat er 
uforløst potentiale. Stedet kunne have en tydeligere profil, som gør det lettere for diverse aktører at spille ind 
og bidrage. Det har fortsat større potentiale til at binde nærområderne og dermed byen sammen, ligesom 
Det Udendørs Kulturhus fortsat er ukendt på store dele af Frederiksberg. En anbefaling er at styrke det 
lokale engagement yderligere og sammen med lokale skærpe profilen. 
 
Endvidere er det fortsat et af de mere udsatte områder på Frederiksberg og i Hovedstaden. Udsatte grupper 
som hjemløse og arbejdssøgende østeuropæere udgør til tider en udfordring i forhold til trygheden blandt 
nogle brugere og borgere. Det betyder de periodevist bruger arealet mindre, og derfor bliver byrummet 
mindre mangfoldigt. Som det står i programmet for områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret, skal vi 
arbejde socialt bæredygtigt og ikke fortrænge brugere. Samtidig skal området udvikles til et trygt og 
mangfoldigt byrum. Denne balance arbejdes der hele tiden på at ramme.
 
Det Udendørs Kulturhus er etableret med henblik på at vare til sommeren 2018, hvor områdefornyelsen 
forventes afsluttet. Det forventes, at By- og Miljøudvalget forelægges en sag om, hvorvidt Det Udendørs 
Kulturhus skal blive, og hvilke udgifter det medfører senest primo 2018.
  
Mad med mere under Buen
Forvaltningen har været og er fortsat i konstruktiv og produktiv dialog med Københavns Kommunes 
forvaltning og Vejdirektoratet om at finde det bedst mulige næste skridt i udviklingen af arealerne under 
Buen. Særligt de lokale beboere og aktører efterspørger, at Buen i endnu højere grad bliver et sted, hvor der 
hver dag er aktiviteter. 
 
Igennem særligt det seneste år er interessen for arealerne under Bispeengbuen stigende blandt flere større 
madmarkedsaktører. Endvidere har flere fonde også indikeret en interesse. Den store interesse for at drive 
madmarked under Buen indikerer, at der er grundlag for at skabe øget aktivitet i form af madmarked med 
mere. Dette kunne være små producerende værksteder, små start-up virksomheder, kunst og kultur og 
andre aktiviteter, der både taler ind i det rå, urbane miljø og løfter det til et aktivt, attraktivt rum med masser 
af byliv.
 
Et madmarked ville kunne skærpe profilen jf. evalueringens anbefaling. Det er vigtigt, at det nye marked har 
et ”permanent” fysisk udtryk på stedet, således det er tydeligt, at der er daglig – eller i hvert fald flere gange 
ugentlig – aktivitet. Dette er med til at gøre arealet under Buen til et egentligt sted, hvor man kan tage hen og 
handle og få en oplevelse.
 
Forundersøgelse
En forundersøgelse kan klarlægge, hvad der skal til for, at et madmarked med mere bliver levedygtigt. Der 
har været dialog med Realdania om sådan en forundersøgelse, hvor de økonomiske og de organisatoriske 
rammer for et madmarked med mere skal kvalificeres. For eksempel skal det  undersøges, hvor stort areal 
og hvilke faciliteter, der er behov for. Hvad dette koster. Hvad erfaringerne fra lignende steder er. Og ikke 
mindst, hvordan det styres, herunder driften. 
 
Forundersøgelsen kvalificerer kort sagt, hvad der skal til for at skabe et mere organiseret daglig – eller i hvert 
fald flere gange ugentlig – aktivitet i form madmarked med mere. 
 
Annoncering efter aktører 
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Med udgangspunkt i den rammesætning, som forundersøgelsen skaber, vil Frederiksberg Kommune 
sammen med Københavns Kommune annoncere efter aktører, der kan stå for et madmarked med mere. En 
annoncering betyder, at interesserede aktører kan byde ind med konkrete projekter, og det bedste forslag til 
et nyt marked for området udvælges. Det vil være et krav, at det nye tiltag skal ske i sammenhæng med 
eksisterende aktiviteter, således det nye og de ”gamle” initiativer underbygger hinanden, og den lokale 
forankring til stedet bevares. For eksempel har Veras Market - tøjgenbrug - haft succes med deres initiativ. 
Det nye marked skal ikke være på bekostning af eksisterende aktiviteter. 
 
Annonceringen planlægges igangsat foråret 2018 og der arbejdes med en tidshorisont på fem år. Det vil give 
tid til at bygge et reelt marked op. Samtidig binder hverken Vejdirektoratet, Københavns eller Frederiksberg 
Kommune sig, hvis det skulle vise sig ikke at fungere, ligesom det giver en nødvendig fleksibilitet i forhold til 
et kommende skybrudsprojekt under og omkring Bispeengbuen. 
 
By- og Miljøudvalget forelægges efter annonceringen en sag om indholdet og udformningen af det 
madmarked, som den udvalgte aktør i dialog med Frederiksberg og Københavns Kommuner samt 
Vejdirektoratet, er nået frem til. I sagen vil også indgå økonomi i form af eventuele anlægs- og driftsudgifter.  
 
By- og Miljøområdets vurdering
By- og Miljøområdet vurderer, at Det Udendørs Kulturhus grundlæggende har været en succes. På kort tid er 
der skabt mere byliv, trygheden er øget (om end der fortsat kan arbejdes med dette), ligesom fortællingen 
om dette sted gradvist er under positiv forandring. 
 
På baggrund af den store interesse for området fra madmarkedsaktører vurderes det, at der nu er god 
mulighed for at samle de forskellige interessenter (Vejdirektoratet, private aktører, lokale aktører, fonde og 
Københavns Kommune) om et fælles projekt. Det forudsættes, at projektet udvikles i sammenhæng med 
eksisterende aktiviteter, og det vurderes, at et madmarked med mere kan etableres samtidig med at 
udviklingen kan fortsættes, det lokale engagement kan styrkes, ligesom det øgede brug af området vil 
hjælpe til at finde den rette balance mellem et social bæredygtigt sted, tryghed og mangfoldighed.
 
Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt for projektet at en succesfuld annoncering bringer de rette 
aktører i spil, bl.a. fordi arealet under Bispeengbuen er stort, og det kræver en aktør med en vis kapacitet at 
drive udviklingen videre. En forundersøgelse vil være med til at sikre, at annonceringen bliver succesfuld.  

Økonomi

Forvaltningens ressourcer til projektet afholdes indenfor det allerede bevilgede budget til områdefornyelsen, 
mens Realdania finansierer udgifterne til forundersøgelsen. Sagen har derfor ingen bevillingsmæssige 
konsekvenser. 

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget 
JD/BHW
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