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Baggrund
Kap. 1.0

B
ISPEEN

G
B

U
EN

 / I2091.002_K12_C05.5_N
002 / 2017.09.11



Ladegårdsåen og Bispeengbuen (denne og næste side)

BAGGRUND



I ET HISTORISK PERSPEKTIV

GENERELT

Formålet med opgaven er at undersøge 
hvordan arealet under Bispeengbuen kan 
aktiveres som madmarked med mere (fx 
små producerende værksteder, start-up mu-
ligheder, aktører indenfor kunst og kultur) 
og gøres til et interessant og trygt sted for 
borgere og besøgende og fungere både som 
lokalt løft til hverdag og til arrangementer/
begivenheder/større tiltag. 

Projektet er tiltænkt en 5 årig periode, og 
undersøgelsen vil med udgangspunkt i 2-3 
scenarier fokusere på hvorvidt det er bæ-
redygtigt/levedygtigt, og hvad det fordrer 
økonomisk og socialt.

Bispeengbuen

Bispeengbuen er en 6-sporet motortrafik-
vej ført på søjler gennem et tæt bebygget 
etageboligområde på grænsen mellem Kø-
benhavn og Frederiksberg Kommune. Vejen 
blev opført på en bro for ikke at virke som en 
barriere gennem området. 

Hvor Bispeengbuen står i dag, var der før i 
tiden en våd eng. Gennem denne eng løb La-
degårdsåen. Ladegårdsåen er en å, der løber 
fra Damhussøen under Københavns gader 
og munder ud i Peblinge Sø. Den er ukendt 
for de fleste, da den fra 1896 til 1962 blev 
lagt i rør. I dag løber åen under Åboulevard 

og Ågade, der har taget navn herefter. Bispe-
engbuen blev opført mellem 1970 og 1972 og 
blev indviet i 1972.

Ejerforhold

Området under Bispeengbuen er ejet af Vej-
direktoratet og beliggende i henholdsvis 
Københavns Kommune og Frederiksberg 
Kommune, hvorfor begge kommuner også 
er myndighed. Vejdirektoratet skal fort-
sat have adgang til buen i forbindelse med 
drift/renovering af broen. 

Frem til sommeren 2018 fungerer byrum-
met under Bispeengbuen som et nyt og eks-
perimenterende kultur- og aktivitetsområ-
de i det nordlige Frederiksberg ved Nordre 
Fasanvej. En del af arealet benyttes endvi-
dere til parkering og skal fortsat fungere 
som parkeringsareal - både for lokale men 
også for gæster til events og arrangementer 
under buen.
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Analyser
Kap. 2.0
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Den nye installation med container og boldbane

Den kileformede park langs Bispeengen

Rummet under buen set fra Nordre Fasanvej

Broen over Nordre Fasanvej

Bispeengbuene - højrestillet

Kommunegrænsee - højrestillet

ANALYSER

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune



BYRUMSANALYSE

GENERELT

Bispeengbuen ligger på grænsen mellem 
Frederiksberg og Københavns kommune. 
Strækningen er et vejforløb, som hæver sig 
op over området i et broelement. Det buede 
vejforløb går via Ågade over i Bispeengbuen 
og løber derefter over i Borups Allé ved Hil-
lerødgade. Den 6 sporede vej løfter sig op 
over Borups Allé og Nordre Fasanvej. Vejen 
hæver sig 6 meter over terræn og danner 
herunder et stor urbant rum. 

Strækningen skær sig igennem et boligom-
råde med klassiske Københavner karréer på 
den vestlige side og høje 13 etages stokbe-
byggelser på den østlige side. På begge sider 
af Bispeengbuen er der i gadeplan vej. Det 
drejer sig om Ågade på den østlige side og 
Bispeengen på den vestlige. 

Bispeengbuen omkranses af grønne områ-
der på begge sider. En lille ny renoveret kile-
formet park med store træer på den vestlige 
side, hvor der er skabt åbninger ud til områ-
det under broen. På den østlige side findes 
grønne områder ved boligbebyggelsen og 
vejtræer og hække langs Ågade. På hjørnet 
af Ågade og Nordre Fasanvej ligger en tom 
byggegrund, der ydermere medvirker til at 
rummet under Bispeengbuen opfattes som 
et stort tomt urbant rum. 

Arealet under broen

Bispeengbuen er konstrueret af to vejforløb 
med en åbning i mellem. Broelementet bæ-
res af store betonsøjler, der står taktfast ned 
gennem området. Det store bueslag danner 
en ren geometrisk form, hvor broens ribbe-
de underside understreger retningen. 

Området har et særligt råt udtryk med de 
hårde betonflader og stenbelagte arealer. 
Området besidder en storbykarakter, som 
ikke findes mange steder i København. Det 
åbne område er et krydsfelt mellem de tra-
fikerede veje på alle sider og i to niveauer og 
bilstøjen er nærværende, men understreger 
også områdets særlige storbykarakter. 

Det ca. 40 m brede rum under broen benyt-
tes i dag til parkering i den sydlige ende mod 
Borups Allé og som offentlig plads mod Nor-
dre Fasanvej. De to hovedfærdselsårer til 
stedet er Nordre Fasanvej og Borups Allé. 
Ved ankomsten medvirker broelementet til 
stedets urbane karakter, der springer skala-
en i det klassisk Københavnske brokvarter.

Den midterste strækning under åbningen 
mellem Bispeengbuens veje tiltrækker sig 
særlig opmærksomhed. Her kommer lyset 
ned på den mørke flade. åbningen mellem 
vejene danner en smuk lysstribe som van-
drer over pladsen, som dagen skrider frem. 

Bispeengbuene - højrestillet

Kommunegrænsee - højrestillet

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune
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View fra Nordre Fasanvej 
20. marts kl. 10.00, kl. 13.00 og kl. 16.00

View fra Nordre Fasanvej 
21. juni. 10.00, kl. 13.00,  kl. 16.00 og kl. 19.00

View fra Nordre Fasanvej 
22. september kl. 10.00, kl. 13.00, og kl. 16.00

View fra Nordre Fasanvej 
21. december kl. 10.00, og kl. 13.00

Illustrationstekst - White character style - højrestillet

Forventet største antal publikum: 20. marts kl. 13.00

Forventet største antal publikum: 21. juni kl. 13.00

Forventet største antal publikum: 22. september kl. 13.00

Lysstudier udarbejdet af GPA

ANALYSER



DAGSLYS-ANALYSE

GENERELT 

Der er foretaget dagslys-analyse af arealet 
under Bispeengbuen. Analysen er udarbej-
det digitalt pba. digital 3D-model. Der er la-
vet lysstudier på følgende dage og tidspunk-
ter:

• 20.03 kl. 10.00, kl. 13.00 og kl. 16.00.
• 21.06 kl. 10.00, kl. 13.00, kl. 16.00 og      

kl. 19.00.
• 22.09 kl. 10.00, kl. 16.00 og kl. 16.00
• 21.12 kl. 10.00 og kl. 13.00

Analysen er foretaget for at undersøge hvor-
vidt der er særlige steder som lysmæssigt 
kan have en betydning for hvor og hvordan 
man placerer noget på grunden.

Område

Området omkring buen består primært af 
klassiske beboelsesejendomme. Buen er pla-
ceret således, at den støjmæssigt har en re-
spektafstand og dermed er området under 
friholdt fra bygninger tæt på. Dette betyder, 
at der er kan være mulighed for at lyset kan 
trænge ind under buen på nogle tidspunkter 
af året /dagen. 

Buen er i sig selv et massivt bygningsværk 
som, bortset fra en sprække i midten hvor 
lyset kan trænge ned, spærrer for al dagslys 
både på tværs og på langs.

Dagslys

Dagslysstudiet viser at der kommer me-
get lidt dagslys på arealet. Mellem søjlerne 
falder kun det lys der trænger ned gennem 
sprækken mens der i siderne, mod vejene 
der løber paralellt, kun kommer med lidt 
dagslys ind og dette kun midt på dagen pri-
mært omkring kl. 13.

Herunder er oplistet de forskellige karakte-
ristika for de pågældende måneder:

• Marts: Morgensol og sol i kanten/til 
søjlekant i den vestlige side kl 13 samt 
spredte strejf omkring kl. 16.

• Juni: Sol kl. 13 og indtil solen går ned 
i den vestlige side af buen. Solen be-
væger sig ind for arealer og rammer 
søjlerækken kl. 19.

• September: Morgensol og sol i kan-
ten/til søjlekant kl. 13 samt spredte 
solstrejf om eftermiddagen kl. 16.

• December: Kun lidt sollys i dagstimer-
ne. Kl. 16 er der ingen sol.

Illustrationstekst - White character style - højrestillet

Forventet største antal publikum: 20. marts kl. 13.00

Forventet største antal publikum: 21. juni kl. 13.00

Forventet største antal publikum: 22. september kl. 13.00
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Illustrationstekst - Volut est re quod quiam, cupta paribus 
utatem. Eruptas mos corem latur andam, qui nulliqu

Institut X, Godsbanen, Aarhus

Amager Kulturhus, Musikpavillion

Foodtruck marked, container-marked, urban belysning, midlertidige rum

ANALYSER



DESK-ANALYSE

GENERELT 

Der er foretaget en desk analyse og telefo-
nisk opfølgning inden for følgende emner:

• Urbant marked
• Containermarked
• Midlertidig struktur
• Midlertidighed
• Lyssætning/urbane områder

Markeder

Det urbane marked er for mange steders 
vedkommende inspireret af det ikke-vest-
lige asiatiske marked som har en både til-
fældig, strukteret, midlertidig og fleksibel 
urban struktur. Markederne er ofte struk-
turerede og inviterer til daglig brug - som 
karaktermæssigt forandrer sig over dagen 
fra at være et marked/spisested til at være 
spise/musiksted. Men uanset tidspunkt på 
dagen er et sted hvor folk mødes.
Containermarkedet/containerstrukturen 
er udbredt. Fordelen er naturligvis enkelt-
heden i etableringen og at der samtidig med 
lethed kan ændres på antallet/størrelsen.

Strukturer

Den midlertidige struktur benyttes om 
mange forskellige typer urbane rum og 
med forskelligt formål. Det kan dels være 
en måde at strukturere og opdele et større 
område i mindre enheder og det kan være 

en måde at etablere og teste en funktion. Det 
kan også være en måde at udnytte et områ-
de for en periode som ellers ligger øde hen. 

Som en kobling mellem det midlertidige kon-
cept og midlertidige strukturer ligger Insti-
tut x i Aarhus. Institut x har midlertidigt til 
huse på Godsbanen i Aarhus og er en sam-
menslutning af forskellige lejere der tilsam-
men udgør éet hele. Arealet er ejet af Aarhus 
Kommune og skal for en dels vedkommende 
i fremtiden huse Aarhus Arkitektskole. Det 
overordnede mål for Institut x er at skabe 
motivation og aktivitet hos lejerne som pri-
mært er kreative iværksættere. Stedet er på 
mange måder en succes og lejerne omsætter 
tilsammen får 20 mio årlig.

Musikpavillionen ved Amager Kulturhus er 
en pavillion til arrangementer og events ved 
kulturhuset. Stedet inviterer til aktivitet og 
sikrer, at det kan være  i brug uanset vejr.

Lyssætning

Større urbane områder vil uanset karak-
ter ligge øde hen fra tid til anden og skabe 
utryghed for borgerne.  Samtidig lider de 
ofte af en mangel på dagslys. Det er mange 
steder løst ved brug af kunstig belysning i 
en lyssætning som understøtter en aktivitet 
eller en karakter - eller som en opdeling af 
området i større eller mindre zoner.

Institut X, Godsbanen, Aarhus

Amager Kulturhus, Musikpavillion
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Interviewrunde
Kap. 3.0
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Illustrationstekst - Volut est re quod quiam, cupta paribus 
utatem. Eruptas mos corem latur occuptatur

Illustrationstekst - Volut est re quod quiam, cupta paribus 
utatem. Eruptas mos corem latur andam, qui nulliqu

Illustrationstekst - Volut est re quod quiam, cupta paribus 
utatem. Eruptas mos corem latur andam, qui nulliqu

Illustrationstekst - Volut est re quod quiam, cupta paribus 
utatem. Eruptas mos 

Bas under Buen

INTERVIEWRUNDE

Veras loppemarked

Decideret Cider



”Det er ægte storby; en 
motorvejsbro midt i byen

19
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Kvaliteter

Stedets store kvalitet er, at det ikke findes 
lignende andre steder i byen - det er ikke et 
hygge-område men dog et sted med hjerte, 
hvor det rå og anonyme inviterer til at bru-
gerne kan sætte deres eget præg på det og 
være med til at forme det og give det karak-

ter. Stedets kendetegn - og samtidig dets ud-
fordring - er broen; den skaber naturligt læ 
for regnen men hindrer samtidig solen i at 
skinne på området. 

Broen ses som det stedskabende element - 
den kan have en funktion i forhold til over-
dækning og kan pga sin varierede højde ska-
be forskellige rum og intimitet og samtidig 
være det folk kender og genkender. 

Udfordringer

Områdets største udfordring er samtidig 
dets kvalitet - Bispeengbuen. Lige så anven-

GENERELT 
Der er blevet gennemført en interviewrunde 
med udvalgte personer som alle har det til 
fælles, at de før har lavet events/markeder 
under Bispeengbuen, har erfaring med lig-
nende byrum eller er/har været beboer i 
området.

Følgende personer er blevet interviewet: 

• Christian Fumz, GivRum
• Rebecca Vera Stahnke, Veras Copen-

hagen
• Jesper Julian Møller, Julian
• Henriette Humlebæk, beboer/ildsjæl
• Christian Mørck, Hiiyou
• Frederik Birket-Smith, Strøm
• Frederik Aske Sørensen, Rebel Food
• Jakob Cornelius Simonsen, Decideret
• Morten Pedersen/Isabel Enevoldsen, 

Aalborg Street Food

Bispeengbuen

Området beskrives som det rå, upolerede 
sted som ikke findes lignende andre steder 
i København og på Frederiksberg - og ka-
rakteriseres kort sagt som et stykke ægte 
storby midt i byen. Området ligger nærmest 
uspoleret hen og benyttes i det daglige pri-
mært af unge lokale beboere. 

INTERVIEWRUNDE

Veras loppemarked

Decideret Cider



”Man skal sætte nogle 
rammer - og så lade folk 

styre det selv”

• Fast belægning (ikke grus)
• Dedikerede p-pladser

RELATIONER OG SYNERGIER

Der er bred enighed om at synergi er yderst 
vigtigt. Dels som involvering af forskellige 
lokale iværksættere og dels fordi erfaringen 
viser, at de færreste tiltag når bredt nok ud 
alene og dermed kan tiltrække en bred ska-
re af borgere og besøgende.

Da området ønsket benyttet året rundt er 
der behov for en kombination af personer/
aktivteter, som er der hele tiden og som har 
en hverdag på stedet - enten folk der har en 
arbejdstilknytning til det eller aktivtieter 
som er en del af folks hverdag - kombineret 
med events og arrangmenter af pop up-ka-
rakter for at skabe stemning og brede kend-
skabet til området ud, således at det favner 
mere end det lokale. 

3 måder at organisere området fysisk og 
strategisk på har været gennemgående på 
tværs af de interviewede:

• Fysisk foreslås at skabe en naturlig vej 
igennem. Dermed kommer folk/borgere 
naturligt igennem og der kan skabes 
mulighed for at handle dyrke sport/ak-
tivitet ved Bispeengbuen. 

hvad mange er enige om (angivet med (x)) og 
hvad få er enige om - der er dog en bred enig-
hed om at stedet skal være lokalt forankret 
og rumme mulighed for at mange kan be-
nytte området.

Der er bred enighed om, at der for at områ-
det kan fungere optimalt og kan tiltrække 
mange brugere og borgere skal det rumme 
følgende:

Rumkrav:
• Værksteder/iværksætterrum (+)
• Fællesområde/køkken/lounge (+)
• Opbevaringsrum/depoter (+)
• Kloakerede toiletter (1 pr. 100) (+)
• Skrald/storskraldsrum (+)
• Kontorfællesskab/møderum
• Rumlig mulighed for lokal detailhandel
• Hal/stort lukket rum til 2000 m2

Krav/udearealer:
• Aktivitetsområde/leg, spil, skøjtebane
• Musikscene/scenepladser

Krav til faciliteter/materialer:
• EL 
• Vand/håndvaske
• Lys
• Vindsejl/afskærmning
• Lydisolering (fra Bispeengbuen)
• Varmekanoner

delig og stedskabende som den kan være 
lige så udfordrende er den - den skaber ly 
og læ men samtidig forhindrer den sollys i 
at trænge igennem. Dette kan være en for-
del på tidspunkter af året hvor solen ikke er 
vigtig i forhold til events/besøgende. Men i 
de varme måneder er det, som primært får 
folk til at vælge events og arrrangmenter til, 
solen; solen samler folk,  sikrer at man kom-
mer og at man bliver.

En anden udfordring er stedets isolerede 
placering. Dette skaber en utryghed og hin-
drer det naturlige i at mødes der. Dette be-
tyder grundlæggende at stedet ikke priori-
teres; beboere føler ikke ejerskab til stedet 
og kommunen prioterer ikke drift og vedli-
gehold. Dette resulterer i at storskrald efter-
lades, og at der generelt ikke ryddes op.

KRAV & ØNSKER

De involverede personer har forskelligarte-
de krav til stedet betinget af deres baggrund, 
interesse og virke. Af de afholdte interviews 
kan der dog udledes nogle generelle krav 
og ønsker som mange er enige om og dertil 
krav og ønsker som få kræver/ønsker. 

Generelt er der fokus på at det først og frem-
mest er et uderum og bør bevares således, 
også selvom det benyttes hele året rundt. 

Dernæst er det vigtigt at se på arealet/rum-
met. Det er stort og ensartet i sit udstryk. 
Der er derfor et ønske om at bryde den store 
skala ned i mindre zoner og rum, som hver 
især understøtter forskellige behov og som 
gør at man både kan samles mange og få - og 
samtidig bevare en intimitet.

Enkelte større aktører kan se en fordel i at 
overtage stedet som det er og selv investere 
penge i at udvikle og drifte stedet.

Krav 

Der er bred enighed om at stedets udfor-
dringer skal løses, før det kan fungere opti-
malt over hele året:

• Lys
• Vind
• Støj

Derudover er mange af kravene relateret 
til den enkelte og er derfor her angivet som 

INTERVIEWRUNDE
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• Arbejdsmæssigt kunne der skabes et 
arbejdsfællesskab - kontor eller værk-
stedsfællesskab som kan levere til 
events/markeder o. lign. 

• Leg og sport ses som en oplagt mulighed 
for at skabe en fast tilknytning og sikre,  
at der på daglig basis er mennesker i om-
rådet.

ØKONOMI

Der er bred enighed om at projektet skal 
holdes på et niveau, hvor alle kan være med 
økonomisk. Alle er kommet med input til 
hvilket økonomisk niveau der er muligt pba. 
de forudsætninger de forventer er indfriet i 
forhold til de krav og ønsker de har ytret. 

Udover krav og ønsker er der også et bredt 
ønske om at der stilles en startpulje og en 
reklame/brandingpulje til rådighed. Det 
tager erfaringsmæssigt tid for successen 
er skabt, og derfor vil en starthjælp kunne 
sikre at der er ro omkring opstarten. En re-
klame/braningpulje skal sikre at der rekla-
meres for stedet og for events både fysisk 
og digitalt både for at skabe kendskab men 
også for at bevare successen og kendskabet.

Der er et stort fokus på, at det er et offentligt 
område og dermed et ønske og en forvent-
ning om at område fortsat kan benyttes af 

alle og at der ved 1 dags-events/arrange-
menter ikke skal betales leje med mindre 
der er tale om et kommercielt foretagende.

Herunder er kategoriseret de økonomiske 
lejeudgifter der er oplyst mulige  og rimelige 
af de interviewede:

• Enkel lejer: 2.000 kr./mdr. 
• Kunsthåndværker: 5-700 kr./mdr.
• Plads i arbejdsfællesskab: 400-1.000 

kr./pr. m2
• Musikfestival/1 dag: 150.000 kr.
• Stade/foodtruck: 7.000-10.000 kr./mdr. 

(for ialt 1200 m2)
• Madmarked/hal, 2000m2: 100.000 kr./

mdr.
• Madmarked/investering: 5.000.000 kr.

UDBUD

Alle interviewede er blevet spurgt om deres 
holdning til et udbud af arealet, og her er der 
fremkommet 4 centrale pointer:

• Forankring
• Administration
• Gratis events
• Genindtrædelse vs. midlertidighed

Forankring
Der er et stort fokus på at det er et offentligt 

område og at det derfor har en naturlig for-
ankring i lokalmiljøet og blandt borgere.

Det bør derfor sikres, at forankringen er 
gældende uanset om der er tale om 1 aktør 
eller flere aktører - og uanset karakter og 
koncept.

Adminstration
Der er en anderkendelse af, at der er behov 
for en administrator - en der er ansvarlig for 
at alt forgår i forhold til den pågældende af-
tale, har kontakten med myndighederne og 
er ansvarlig for den daglige drift. Der er dog 
ikke enighed om det er en ekstern aktør el-
ler kommunen selv. Der er dog enighed om, 
at der uanset om der er 1 aktør eller flere 
aktører skal stilles krav om involvering fra 
de fremtidige lejere og at lejerne er beslut-
ningsdygtige i forhold til beslutninger der 
har betydning for dem og for stedet.

Gratis events
Uanset hvem der administrerer området er 
der et udbredt ønske om, at der gives mulig-
hed for at der kan afholdes events/markeder 
på udvalgte dage uden at det koster noget.

Dette for dels at sikre at der kan afholdes 
gratis events/markeder for byens borgere 
og dels for at sikre at området ikke kommer-
cieliseres. 

Genindtrædelse vs. midlertidighed
Der er fra enkelte interviewede ønske om at 
skabe en mulighed for genindtrædelse efter 
5 år for at sikre aktøren bedre mulighed ved 
investering i et tomt område. 

Samtidig er der et ønske om at bevare mid-
lertidigheden ved at give andre mulighed for 
at byde ind og skabe et nyt koncept for at dy-
namikken ikke forsvinder. 

Det skal i udbuddet under alle omstændig-
heder sikres, at der er klarhed over hvor in-
vestering ligger,  og hvem der får udbytte af 
det efterfølgende.
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Samlet konklusion
Kap. 4.0



SAMLET KONKLUSION
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benytte det som en del af deres hverdag. De 
skal tillige være informeret om events og 
arrangementer således at det ses og opleves 
som positive indslag.
Området skal fungere og være et trygt sted 
for både få og mange og dermed skal det 
store rum nedbrydes i mindre ”rum”/zoner.  
Samtidig skal sammensætningen af aktører 
være dynamisk således at det sikres at der 
dagligt er folk tilstede og at der kan skabes 
interessant events og arrangementer.

SCENARIER
Herunder er pba. det samlede materiale op-
listet forslag til scenarier:

Small;
• Scenarie 1 / Areal udlagt med EL og klo-

akering/vand
• Scenarie 2 / Areal udlagt med EL, kloa-

kering/vand, lysdesign, støjafhjælpning, 
vindskærm

Medium;
• Scenarie 3 / Areal udlagt med WCer, de-

poter, legeområde
• Scenarie 4 / Areal udlagt med WCer, de-

poter, værksteder/rum, legeområde
Large;
• Scenarie 5 / Areal udlagt med WCer, de-

poter, arbejdsfællesskab
• Scenarie 6 / Areal udlagt med WCer, de-

poter, arbejdsfællesskab, scene/pladser

GENERELT
Generelt har de adspurgte været forhodlds-
vis enige trods deres forskellige baggrunde 
og tilgange. Dertil er der centrale ting fra de 
øvrige analyser som underbygger deres mu-
ligheder og bekymringer - og som dermed 
anses som de centrale findings på tværs af 
analyserne - og de er oplistet herunder:

Findings

 Karakter; rå karakter, ægte storby

 Dagslys; skal skabes?

 Lokalbefolkning; involvering

 Zoner; nedbrydning af skala

 Synergi; dynamikskabende

Overordnet er det den rå karakter som ap-
pelerer og skaber den særlige stemning 
området har. Der er en minimal tilgang af 
dagslys, og derfor skal der enten skabes en 
lyssætning der enten erstatter dagslyset el-
ler skabes en lyssætning der på anden vis 
er stemningskabende - eller der skal arbej-
des bevidst med et område der kan funge-
re uden, dvs. et område hvor lys ikke er en 
vigtig faktor. Lokalbefolkningen skal invol-
veres for at de kan se værdien i området og 

SAMLET KONKLUSION
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Scenarier
Kap. 5.0



Bispeengbuen_scenarie 1

Bispeengbuen_scenarie 1

SCENARIER

Veras loppemarked

SIGNATUR

Eksisterende deling  mellem 
aktiviteter/p-areal

Placering EL/kloak/vand
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ØKONOMI
Det økonomiske overslag baserer sig på en 
samlet udgift i forhold til entreprisen samt 
tilslutningsafgifter, evt. byggesagsgebyr, 
rådgivningshonorar og et afsat beløb til 
uforudselige udgifter. Derudover indekse-
res den samlede pris med 2%.

Scenarie 1

Håndværkerudgifter      300.000,00
Honorar (5%)          15.000,00
Øvrige udgifter                                  183.866,00
Uforudselige udgifter (5%)              24.943,00
Indeksering (2%)  10.476,00

Samlet budget, ex. moms:         534.285,00
 

BESKRIVELSE 
Scenarie 1 er forslaget med den lavest muli-
ge økonomisk indsats. Der anlægges samlet 
sted for EL, kloak og vand udtag tæt på Ndr. 
Fasanvej. Yderligere udlægning af EL, kloak 
og vand i området kan etableres men dette 
medfører en væsentlig stigning i anlægs-
økonomien. 

SCENARIE 1

Veras loppemarked

Håndværkerudgifter:
EL, vand, kloak

Koncept/behov:
• Grundlæggende elementer
• Stor fleksibilitet



Bispeengbuen_scenarie 2

SCENARIER

SIGNATUR

Eksisterende deling  mellem 
aktiviteter/p-areal

Placering EL/kloak/vand

Placering rumlige elemen-
ter (200 m2 væg) og generel 
belysning
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ØKONOMI
Det økonomiske overslag baserer sig på en 
samlet udgift i forhold til entreprisen samt 
tilslutningsafgifter, evt. byggesagsgebyr, 
rådgivningshonorar og et afsat beløb til 
uforudselige udgifter. Derudover indekse-
res den samlede pris med 2%.

Scenarie 2

Håndværkerudgifter   1.108.000,00
Byggeplads (5%)         55.400,00
Honorar (10%)       116.340,00
Øvrige udgifter                                 346.266,00  
Uforudselige udgifter (10%)         162.601,00
Indeksering (2%)  35.772,00

Samlet budget, ex. moms      1.824.379,00
 

BESKRIVELSE 
Scenarie 2 rummer samme elementer som 
scenarie 1 og derudover rumlige elementer 
som kan fungere som afskærmning og op-
deling af området i mindre enheder samt 
supplerende general belysning for at imøde-
komme ønsket om tryghed i området.

SCENARIE 2

Håndværkerudgifter:
EL, vand, kloak, generel belysning, 
rumelementer/afskærmning

Koncept/behov:
• Grundlæggende elementer
• Tryghed
• Nedbrydning af skala



Bispeengbuen_scenarie 3

SCENARIER

SIGNATUR

Eksisterende deling  mellem 
aktiviteter/p-areal

Render

EL/kloak/vand, wc, depot, værk-
steder (450 m2)

Legeområde/børn (800 m2)

Legeområde/voksne (400 m2)



33

B
ISPEEN

G
B

U
EN

 / I2091.002_K12_C05.5_N
002 / 2017.09.11

ØKONOMI
Det økonomiske overslag baserer sig på en 
samlet udgift i forhold til entreprisen samt 
tilslutningsafgifter, byggesagsgebyr, råd-
givningshonorar og et afsat beløb til ufor-
udselige udgifter. Derudover indekseres den 
samlede pris med 2%.

Scenarie 3

Håndværkerudgifter   1.500.000,00
Udearealer    7.920.000,00
Byggeplads (6%)      565.200,00
Honorar (12%)                1.198.2245,00
Øvrige udgifter                    378.266,00
Uforudselige udgifter (10%)      1.156.169,00
Indeksering (2%)  254.357,00

Samlet budget, ex. moms    12.972.216,00

BESKRIVELSE 
Scenarie 3 rummer EL, kloak, vand samt ge-
neral belysning som i scenarie 1 og 2. Deru-
over rummer scenarie 3 wc’er, depoter (10 
rum), værksteder (5 rum), legeområde til 
børn samt lege/lounge til voksne. Depoter 
og værksteder er økonomisat som fleksible 
pavillionløsninger som lejes i hele perioden.
Legeområdet til børn og voksne er tiltænkt 
som blivende aktiviteter.

SCENARIE 3

Håndværkerudgifter:
EL, vand, kloak, generel belysning, 
WC’er, depoter, værksteder/rum, 
legeområder/ophold

Koncept/behov:
• Grundlæggende elementer
• Tryghed
• Iværkssættermulighed
• Akivitet/ophold



Bispeengbuen_scenarie 4

SCENARIER

SIGNATUR

Eksisterende deling  mellem 
aktiviteter/p-areal

Render

EL/kloak/vand, wc, depot, værk-
steder (450 m2)

Legeområde/børn (800 m2)
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ØKONOMI
Det økonomiske overslag baserer sig på en 
samlet udgift i forhold til entreprisen samt 
tilslutningsafgifter, byggesagsgebyr, råd-
givningshonorar og et afsat beløb til ufor-
udselige udgifter. Derudover indekseres den 
samlede pris med 2%.

Scenarie 4

Håndværkerudgifter   1.500.000,00
Udearealer    7.520.000,00
Byggeplads (6%)     541.200,00
Honorar (12%)                  1.147.344,00
Øvrige udgifter                                 410.266,00
Uforudselige udgifter (12,5%) 1.389.851,00
Indeksering (2%)  250.173,00

Samlet budget, ex. moms    12.758.834,00

BESKRIVELSE 
Scenarie 4 er en variation af scenarie 3 med 
samme elementer dog undtagen legeområ-
de/lounge for vokse. Depoter og værksteder 
er økonomisat som fleksible pavillionløs-
ninger som lejes i hele perioden. Legeom-
rådet til børn er tiltænkt som  en blivende 
aktivitet.

SCENARIE 4

Håndværkerudgifter:
EL, vand, kloak, generel belysning, 
WC’er, depoter, værksteder/rum, 
legeområde

Koncept/behov:
• Grundlæggende elementer
• Tryghed
• Iværkssættermulighed
• Akivitet



Bispeengbuen_scenarie 5

SCENARIER

SIGNATUR

Eksisterende deling  mellem 
aktiviteter/p-areal

Render/nedsivningszone

EL/kloak/vand, wc, depot 
(250 m2)

Arbejdsfællesskab (600 m2)



37

B
ISPEEN

G
B

U
EN

 / I2091.002_K12_C05.5_N
002 / 2017.09.11

ØKONOMI
Det økonomiske overslag baserer sig på en 
samlet udgift i forhold til entreprisen samt 
tilslutningsafgifter, byggesagsgebyr, råd-
givningshonorar og et afsat beløb til ufor-
udselige udgifter. Derudover indekseres den 
samlede pris med 2%.

Scenarie 5

Håndværkerudgifter   2.192.000,00
Udearealer               12.800.000,00
Byggeplads (5%)       749.600,00
Honorar (12%)                  1.889.992,00
Øvrige udgifter                                  410.266,00
Uforudselige udgifter (12,5%)  2.255.107,00
Indeksering (2%)  405.919,00

Samlet budget, ex. moms    20.701.885,00

BESKRIVELSE 
Scenarie 5 rummer udover EL, kloak, vand, 
general belysning, wc, depoter også et ar-
bejdsfællesskab på 600 m2. Arbejdsfæl-
lesskabet og depoterne er tænkt som en 
fleksibel pavillionløsning som lejes i hele 
perioden. Skybrudssikringen er en løsning 
som består af både render og begrønnede 
nedsivningszoner langs kanterne.

SCENARIE 5

Håndværkerudgifter:
EL, vand, kloak, generel belysning, 
WC’er, depoter, arbejdsfællesskab

Koncept/behov:
• Grundlæggende elementer
• Tryghed
• Iværkssættermulighed
• Tilhørsforhold/aktivitet



Bispeengbuen_scenarie 6

SCENARIER

SIGNATUR

Eksisterende deling  mellem 
aktiviteter/p-areal

Render/nedsivningszone

EL/kloak/vand, wc, depot 
(250 m2)

Scene/fleksible scenepladser
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ØKONOMI
Det økonomiske overslag baserer sig på en 
samlet udgift i forhold til entreprisen samt 
tilslutningsafgifter, byggesagsgebyr, råd-
givningshonorar og et afsat beløb til ufor-
udselige udgifter. Derudover indekseres den 
samlede pris med 2%.

Scenarie 6

Håndværkerudgifter   2.104.000,00
Udearealer               12.800.000,00
Byggeplads (7%)   1.001.200,00
Honorar (12%)                  1.908.624,00
Øvrige udgifter                    442.266,00
Uforudselige udgifter (12,5%)  2.282.011,00
Indeksering (2%)  410.762,00

Samlet budget, ex. moms    20.948.863,00

BESKRIVELSE 
Scenarie 6 rummer udover EL, kloak, vand, 
general belysning, wc og depoter en scene 
som kan benyttes året rundt. Depoterne er 
tænkt som en fleksibel pavillionløsning som 
lejes i hele perioden. Skybrudssikringen er 
en løsning som består af både render og be-
grønnede nedsivningszoner langs kanterne.

SCENARIE 6

Håndværkerudgifter:
EL, vand, kloak, generel belysning, 
WC’er, depoter, scene

Koncept/behov:
• Grundlæggende elementer
• Tryghed
• Særlig funktion/kendetegn





41

B
ISPEEN

G
B

U
EN

 / I2091.002_K12_C05.5_N
002 / 2017.09.11

Styringsmodeller
Kap. 6.0



STYRINGSSMODELLER

AKTØR
• Etabling af sted/projekt
• Drift og vedligehold
• Sikring af økonomistyring
• Presse/mediestyring
• Sikring af genopretningspro-

ces ved ophør

FREDERIKSBERG KOMMUNE
/ KØBENHAVNS KOMMUNE

VEJDIREKTORATET

KOMMUNER/VEJDIREKTORAT/AKTØR
• Styring af evaluering/overholdelse af målsætninger

KOMMUNER/VEJDIREKTORAT
• Rammesætning af målsætninger
• Udsendelse af udbud/dialog

AKTØR
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rer. Der bør opsættes målbare krav som lø-
bende eftervises og evalueres. Denne proces 
aftales ved kontraktindgåelse (faste evalu-
eringsmøder gennem forløbet) og styres af 
Frederiksberg og Københavns Kommune.

Løbende presse og reklame for stedet/
events iht. de overordende visioner og mål-
sætninger tilfalder aktøren. 

Økonomi
Det skal sikres at alt foregår iht. til gælden-
de lovgivning. Dette skal løbende påvises 
af aktøren . Aktøren skal ved kontraktind-
gåelse komme med muligt model og har det 
gennemgående ansvar og styring.

Driftt
Overordnet vil det være mest hensigtsmæs-
sigt og mindst kompliseret (juridisk og 
økonomisk) hvis al drift og vedligehold på 
området tilfalder aktøren i hele perioden. 
Løbende renovation/tømning er dog kom-
munens/kommunernes ansvar. Ansvar for 
drift og vedligehold af det omkringliggende 
område ligger hos Frederiksberg og Køben-
havns Kommune. 

Ved ophør skal området efterlades som ved 
overtagelse. Ansvaret og styringen heraf til-
falder aktøren.

GENERELT 
Generelt skal det sikres at alle tiltag udføres 
i sameksistens med Frederiksberg og Kø-
benhavns Kommunes generelle retningslin-
jer samt deres visioner for området lokalt og 
i generelt i byen. 

Vejdirektoratet indgår i det omfang det vur-
deres nødvendigt.

MODELLER OG FORDELING 
Overodnet set vil det være mest hensigts-
mæssigt og praktisk såfremt at det overord-
nede ansvar og styring ligger hos aktøren, 
herunder etablering af sted/projekt og lø-
bende drift og vedligehold. Det vil dog være 
nødvendigt at stille krav og kontrollere for 
at sikre at alting drives og forløber efter 
hensigten. 

Udover den generelle fordeling er der 3 ste-
der hvor det skal sikres, at sameksistens 
opretholdes og at projektet gennem hele for-
løbet er en sund forretning samt overholder 
de krav og ønsker, der er aftalt:

Anvendelse
Det skal løbende sikres, at de overordnede 
visioner og målsætninger beskrevet i ud-
budsmaterialet overholdes således at der 
sikres rimelige vilkår for underleverandø-

STYRINGSMODELLER

Styring af proces 
ift. anvendelse

Løbende drift og 
vedligehold

Løbende drift/vedligehold samt 
ansvar for genopretningsproces

St yring/reklame 
for stedet

FREDERIKSBERG KOMMUNE
/ KØBENHAVNS KOMMUNE

ANVENDELSE:

ØKONOMI:

DRIFT:

FREDERIKSBERG KOMMUNE
/ KØBENHAVNS KOMMUNE

FREDERIKSBERG KOMMUNE
/ KØBENHAVNS KOMMUNE

AKTØR

AKTØR

AKTØR




