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BAGGRUND 



Forord 
 
Street under Buen udvikles af Copenhagen Panna House, 
Street Society, BørneBasketFonden, Streetball København, 
URBAN 13 og DFFC.    
   
I dette afsnit vil der blive redegjort for de tanker, milepæle 
og erfaringer, som har gennemstrømmet stedet omkring 
Bispeengbuen de sidste par år. Vi vil først nævne debatten 
om Bispeengbuen, som den er lige nu. Derefter vil vi tage 
udgangspunkt i Frederiksbergs og Københavns kommuners 
udbudsrunder i 2014 og 2017, inddrage tal fra børne- og 
ungearbejdet i Lundtoftegade, der, for nyligt, igen er 
kommet på ghettolisten og til sidst fortælle om behovet for 
brugerskabte gadeidræts-faciliteter i Hovedstaden.  
 
Bispeengbuen  
 
I dag er Bispeengbuen et af Hovedstadens mest 
omdiskuterede steder. På den ene side lyder det, at den er 
grim, støjende, forurenende, utryg, at den bidrager til 
oversvømmelser ved skybrud, til overophedning af byen, 
overdødelighed blandt ældre, at tiden er løbet fra byen som 
en betonørken, og at vi må tænke livskvalitet i en større 
skala. På den anden side lyder det, at Bispeengbuen nok er 
barsk, grim og ond, men at den er et tegn på, at 
København er en dynamisk storby med plads til det skæve.  
 
Buen har fået meget politisk omtale i den seneste tid, og 
mange ønsker den væk. Organisationerne bag projektet 
følger med i udviklingen, men ligegyldigt hvad, har en 
nedrivning af broen lange udsigter. URBAN 13 har vundet 
brugsretten til området frem til september 2023 med 
mulighed for forlængelse, og selvom der skulle blive taget 
en beslutning om broens endeligt allerede i år, mangler 
både planer for finansiering, projektering, entrepriser og 
trafikale justeringer hos kommunerne. 

 
I mange år fremover, vil Buen altså agere enestående 
chance for at lave et udendørs klubhus, der, på den ene 
side, kan samle gadeidrætten, kombinere den med kulturen 
og de kreative iværksættermiljøer i URBAN 13, og, på den 
anden, udvikle området socialt fra et brugerdrevet bottom-
up perspektiv. Med både lokale, nationale og internationale 
perspektiver.    
  
Historie: Tanker for området i 2014 
   
Omra ̊defornyelsen Nordre Fasanvej Kvarteret inviterede i 
sommeren 2014 tre tegnestuer til at give et forslag til et 
midlertidigt projekt under Bispeengbuen. Projektet var 
planlagt til at åbne i 2015 og lukke igen i sommeren 2018. 
Kommunen søgte en totalrådgiver, som kunne varetage 
opgaven, og visionen for projektet var i 
konkurrenceprogrammet formuleret med følgende dele: 
     
”Liv Under Buen, Københavns og Frederiksberg Kommuner 
ønsker at aktivere arealet under Bispeengbuen med henblik 
på at skabe liv på og nye historier om stedet. [...] men det 
er vigtigt, at området inviterer folk indenfor – det skal pirre 
nysgerrigheden og give lyst til at indtage det. Det skal 
være indbydende og vedkommende. Selv i sin midlertidige 
karakter skal området være med til at binde arealerne på 
hver sin side af Bispeengbuen sammen.” (Evaluering 2017, 
PLATANT, s.3) 
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Historie: Uddrag fra kommunernes udbud i 2014
    
”I dag er det meget svært at skabe forbindelse mellem 
arealet under Buen og boligbebyggelsen på Lundtoftegade.” 
(Projektbeskrivelse 2014, Områdefornyelsen, s.2) 
     
”Der skal findes den rette balance mellem afskærmning og 
tryghed i indretningen. Der skal tages højde for: Vind, støj, 
åbenhed og tryghed.” 
     
”Det er vigtigt, at der er en lokal forankring. Derfor skal der 
løbende ske en inddragelse af lokale aktører, som skal sikre 
en lokal forankring af aktiviteterne. [...] Der skal være et 
særligt fokus på unge i inddragelsen. ” (Ibid. s.3) 
     
”Multifunktionalitet vurderes som en forudsætning for at få 
opgaven til at lykkes.” (Ibid. s.3)  
     
Historie: Forløb 2014-2018 
     
Arkitektvirksomheden PLATANT vandt udbuddet med et 
udendørs kulturhus, der omfattede både tribuner, 
mødelokaler, lagercontainere og forskellige udendørs-
faciliteter, der skulle skabe liv under Bispeengbuen.  
 
”Evalueringen [fra PLATANT] viser, at projektet med dets 
mange arrangementer har skabt nye fortællinger om 
Bispeengbuen, som har øget interessen fra borgere og 
kulturmagere (amatører og professionelle) i forhold til at se 
potentialer i stedet. Der er dog meget mere der kan gøres 
for at skabe et netværk af brugere omkring stedet, som på 
sigt kan skabe meget mere liv under Bispeengbuen.”
   
”[...] Bispeengbuen er et helt specielt sted, som kræver en 
særlig tilgang fra embedsfolk og driftsfolk, men ved at 
arbejde sammen og prøve sig frem findes løsningerne i 
sidste ende.” (Evaluering 2017, PLATANT, s.3) 

Historie: Mad med mere 2018-2023 
 
I 2017, og i umiddelbar forlængelse af PLATANTs projekt, 
gik Frederiksbergs og Københavns Kommuner sammen om 
at sætte 4000 m2 under Bispeengbuen i udbud. I 
udbudsteksten stod, at: ”Frederiksberg og Københavns 
Kommuner ønsker at skabe mere liv under Bispeengbuen 
(Buen) i form af Madmarked med Mere. Med dette menes 
en form for madmarked, som ikke er nærmere defineret, 
suppleret med andre funktioner. Det kunne eksempelvis 
være små producerende værksteder, små start-ups, kunst 
og kultur eller andre kreative ideer. Det er op til 
tilbudsgiver at definere et levedygtigt koncept. Målet er at 
skabe et miljø, der både udnytter potentialet i det rå, 
urbane miljø og løfter det til et aktivt, attraktivt rum med 
masser af daglig – eller i hvert fald flere gange ugentlig – 
aktivitet. 
 
Kommunerne forventede desuden, at tilbudsgiver 
udformede et koncept, der  

• talte ind i det rå, urbane miljø  
• bibragte kvalitet og god stemning  
• skabte en sammenhæng med eksisterende faciliteter  
• sendte et signal om, at området var dagligt - eller 

flere gange ugentligt - i brug,  
• skabte synlighed  
• var attraktivt og indbydende for borgere i 

København og på Frederiksberg. 
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Historie: URBAN 13 - et projekt for de små med de 
store idéer 
 
Ud fra det nævnte forløb, ønskede foreningen bag URBAN 
13-projektet, Foreningen Carpark, at udvide 
konceptbeskrivelsen:  
 
Projektet under Bispeengbuen skulle desuden:  

• skabe tryghed  
• invitere folk indenfor 
• være multifunktionelt 
• være lokalt forankret  
• binde arealerne sammen på hver sin side af 

Bispeengbuen 
• skabe et netværk af brugere omkring stedet.  

 
I slutningen af 2017 vandt foreningen udbuddet med et 
projekt, der, med nøgleord som laboratorie, fællesskaber 
og social innovation, skal forvandle området til et rum fuld 
af muligheder.  
 
Fra forsommeren 2019, vil den socialøkonomiske 
containerby, URBAN 13, byde på iværksætteri i form af 
spisested, detailhandlere, digitale start-ups, håndværkere, 
kunst- og kulturskabere, byudviklere, sociale projekter og 
en multisal, der skal fungere som koncertsted, biograf, 
teater, markedsplads og medborgerhus. 
 
De unge  
  
Tal fra UU København viser, at der blandt de 15-24-årige er 
en restgruppe på 10%, som hverken er i uddannelse eller i 
beskæftigelse. Samme data viser, at der blandt de 15-24-
årige er 43% i Lundtoftegade, der har gennemført en 
uddannelse, mens tallet for hele København er 57%. Disse 
tal viser, at der er en stor udfordring med at fastholde de 

unge i den påbegyndte uddannelse og få dem til at 
gennemføre dem.  
  
En væsentlig årsag til, at de unge har svært ved at bide sig 
fast i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet er, at 
de allerede i folkeskolen er blevet hægtet af, fagligt og 
socialt. Uddannelseskløften skyldes også negativ social arv. 
Det faktum, at mange forældre i Lundtoftegade står uden 
for arbejdsmarkedet, og, i mange tilfælde, aldrig har haft et 
arbejde, betyder, at de ikke har en arbejdsidentitet. De 
mangler viden om hverdagens rutiner på en arbejdsplads, 
som de kan give videre til deres børn. Netop fordi de 
mangler kendskab til arbejdsmarkedet, kan de have svært 
ved at hjælpe deres børn med at søge et fritidsjob eller 
frivillige foreninger. Forskning viser, at netop et fritidsjob 
eller frivilligt arbejde kan være en vigtig ballast for disse 
børn senere i livet. På et fritidsjob, og med frivilligt arbejde, 
lærer de unge de mange skrevne og uskrevne regler og 
normer, der gælder på en arbejdsplads.  
  
Ifølge den boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade, 
mangler de unge i Lundtoftegade i høj grad noget at tage 
sig til, når skolerne og klubberne har lukket samt i 
weekenderne. Derudover er der, ifølge helhedsplanen, en 
forholdsvis stor restgruppe, som hverken går i skole, har 
arbejde eller kommer i en forening. Manglende brug af 
tilbud gør, at der jævnligt opstår konflikter mellem grupper 
af børn og unge i boligområdet, og deres adfærd opfattes 
ofte som støjende, provokerende og i nogle tilfælde 
truende.  
  
Ved at trække disse unge ind i fællesskabet omkring Street 
under Buen og URBAN 13 og lære dem om det 
selvorganiserede foreningsliv og iværksætteriet, bliver de 
en del af et lokalt fællesskab, hvor de samtidig får 
kompetencer, der kan hjælpe dem til at få en uddannelse 
eller et arbejde senere i livet. 
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Men projektet skal være til for HELE områdets unge. På 
tværs af kommunegrænser og andre mulige skel.  
 
Fællesskabet på banerne skal faciliteres af unge ledere, der 
selv har erfaringer med den selvorganiserede gadeidræt og 
som nyder stor respekt på gadeplan. Der skal være lokale 
rollemodeller og trænere til stede, der, sammen med 
URBAN 13-projektet, sørger for udvikling og indhold. 
Foruden egenskaber indenfor boldspillet, vil projektet skulle 
fordre helt basale kompetencer som mødestabilitet, 
overholdelse af aftaler og forståelsen af den enkeltes 
betydning for et fællesskab. Ligesom det er tilfældet i det 
traditionelle danske foreningsliv. At det har betydning, at 
lige netop du møder op og bidrager. Det er kompetencer, 
der vil kunne hjælpe med både uddannelse og arbejde 
senere i livet.  
 
Vi vil give områdets unge et lokalt tilhørsforhold og et sted, 
hvor de kan få et nyt netværk. De skal alle være med til at 
gøre stedet under Bispeengbuen til et åbent fællesskab. 
  
Gadeidrætten  
  
Nationalt 
Dansk idræt er under forandring, og det gælder ikke mindst 
ungdommen. Spontane løbefællesskaber og kreative 
aktiviteter i byen peger alt sammen på en “do it yourself” 
tilgang, ofte også kaldet selvorganisering. Gadeidrætten 
kan ses som en forlængelse, omend fornyelse, af den 
danske idrætstradition omkring fællesskaber, som 
forpligter, demokratisk involvering, frivillighed og 
samfundssind. På trods af, at gadeidræt ofte forbindes med 
en uafhængig modkultur, så er gadeidrætten i dag blevet 
mainstream og man sætter nu “street” foran en lang række 
forskellige aktivitetsformer. Ifølge IDAN og DGI er 
gadeidræt Danmarks 6. største børneidræt. Hvad angår 
teenagere og voksne dyrker omkring 100.000 danskere 

gadeidræt, og samlet set anslås det, at 195.000 dyrker 
gadeidræt i aldersgruppen 7-35 år.   
 
Lokalt 
Historien om manglende idrætsfaciliteter i lokalområdet er 
ikke en ny fortælling, men den bliver mere og mere aktuel. 
Senest har unge på Nørrebro samlet politikere (heriblandt 
Ninna Hedeager Olsen (Teknik- og Miljøborgmester, EL) og 
Franciska Rosenkilde (Kulturborgmester, A)) og lokale 
idrætsforeninger til et Medborgerne-arrangement den 20. 
februar 2019, hvor problematikken omkring de manglende 
faciliteter blev offentligt italesat. Hovedbudskabet var, at 
Nørrebro har brug for rollemodeller. Er der ikke faciliteter, 
som rollemodellerne kan agere i, idræts- såvel som 
kulturfaciliteter, så flytter rollemodellerne væk. Rent 
materielt, er de områder, der findes, desuden ikke uden 
problemer. Der er nemlig talrige eksempler på faciliteter, 
hvor underlaget ikke er jævnt, hvor der mangler 
baneopstregninger, hvor kurvene og pladerne er af et 
design og materiale, der måske æstetisk er flotte, men som 
rent funktionelt hæmmer basket- og fodboldmulighederne. 
Street under Buen er et brugerskabt projekt, der vil sætte 
et eksempel på fremtidens gadeidrætstilbud - og på den 
måde fordre nye samarbejder mellem kommuner, brugere, 
arkitekter, produktionsvirksomheder og designere. 
 
Det selvorganiserede klubhus skal bygge bro 
For mange unge mennesker i Hovedstaden er det 
traditionelle foreningsliv desuden på retræte (se bl.a. 
dr.dk: Københavnerbørn vælger håndbold fra: De er mere 
street). I stedet er det den mere selvorganiserede idræt, 
hvor rammer sløres, kreativitet og engagement stimuleres, 
og hvor der er fokus på individuel frihed i kontekst af et 
fællesskab, der er på vej frem. Disse alternative idrætter 
har altså ligeså meget, hvis ikke mere, brug for et 
samlingspunkt og et klubhus, som de traditionelle 
sportsgrene har det.  
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GAME Streetmekka 

Street under Buen – et mulighedsrum for alle 
 

Anas Jaber på 14 fra Blågårds Plads på Nørrebro og August 
Gade på 15 fra Frederiksberg er bedste venner. Det lå ikke 

lige i kortene; drengene ser vidt forskellige ud, går på 
forskellige skoler, har forskellige daglige omgangskredse og 

meget forskelligt sprogbrug. Men alligevel fandt de sammen til 
en gadefodbold-jam for 3 år siden, hvor de delte en passion 
omkring fodbolden. Der var et sprog, de virkelig kunne tale 

sammen på, og det har de fortsat med lige siden. 
 
Vi ser den samme historie igen og igen. Gadeidræt samler 
mennesker på en helt unik måde. Copenhagen Panna House er 
grundlagt på samme basis af en 37-årig roma, 29-årig 
marokkaner og en 25-årig dansker. Det samme gør sig 
gældende for mange af de andre forskelsgørende 
gadeidrætsforeninger i Danmark.  

Street under Buen har til formål at samle folk fra forskellige 
aldersgrupper og områder gennem gadeidræt. Det er 
drømmen, at området under Bispeengbuen skal agere klubhus 
for de eksisterende fællesskaber for gadeidræt, som primært 
består af unge i aldersgruppen fra 12 til 30 år fra 
Hovedstadens bydele. Men formålet er ligeledes at synliggøre 
disse communities for offentligheden og dermed aktivere 
endnu flere af de lokale unge og bygge sociale broer mellem 
Nørrebro, Nordvest og Frederiksberg.  

For mange unge mennesker er det traditionelle foreningsliv 
ikke længere en attraktiv livsstil. I stedet er det den mere 
selvorganiserede idræt, hvor rammer sløres, kreativitet og 
engagement stimuleres og der er fokus på individuel frihed i 
kontekst af et fællesskab, på vej frem. Disse alternative 
idrætter har altså ligeså meget, hvis ikke mere, brug for et 
samlingspunkt og et klubhus som de traditionelle sportsgrene. 
Desuden er det vores erfaring at gadeidræt er et fantastisk 
værktøj til at samle folk med mange forskellige baggrunde. 
Om det så er socialt udsatte, akademikerbørn, arbejderklasse 
etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VM i Panna – Israels Plads 
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Behov 
Vi ser tre primære behov. For det første, skal projektet 
sikre, at området bliver trygt. Med tryghed mener vi på den 
ene side, at stedet skal føles mere sikkert at færdes i. På 
den anden side skal trygheden også komme gennem at 
skabe et dagligt mødested, hvor sociale fællesskaber, 
dialog og netværk unge og andre borgere imellem kan gro.  
 
For det andet, og i forlængelse heraf, vil 
gadeidrætsfaciliteterne blive drevet af ansvarlige 
rollemodeller, der i forvejen har stor respekt i gademiljøet. 
Aktørerne har i flere år arbejdet med udsatte unge, som 
ligger på grænsen til at tage de forkerte valg i livet ved at 
give dem et positivt fællesskab gennem gadeidrætten. 
Stedet skal fordre, at de unge selv kan udvikle sig til at 
blive rollemodeller. Igennem gadeidrætten og på tværs af 
socioøkonomiske forskelligheder.  
 
For det tredje, er der en akut materiel mangel på brugbare 
gadeidrætsfaciliteter. Gadeidrætten er et fantastisk værktøj 
til at skabe positive fællesskaber på tværs af 
socioøkonomiske og -demografiske forskelligheder, men 
der er i dag meget få steder, udover GAME, hvor 
indsatserne rent faktisk er understøttet. Gennem en fælles 
gadeidrætsfacilitet, et udendørs klubhus, vil de mindre 
gadeidræts-communities, som faktisk gør den store forskel 
lokalt, få mulighed for at understøtte det 
relationsopbyggende arbejde, der skabes gennem 
foreningerne.  
 
 
 
 
 
 

Målgrupper 
Banerne har som formål at samle børn og unge fra 
forskellige aldersgrupper og områder. Stedet kommer dog 
til at agere klubhus for de eksisterende fællesskaber for 
gadeidræt, som primært består af unge i aldersgruppen fra 
12 til 30 år fra alle Hovedstadens bydele. Men formålet er 
ligeledes at synliggøre disse communities for offentligheden 
og dermed aktivere endnu flere af de lokale unge. Her er 
det et særskilt mål, at bygge sociale broer mellem 
Nørrebro/Nordvest og Frederiksberg.  
 
Foreningerne bag projektet har desuden som mål at være 
så inkluderende som muligt for alle subkulturer, som hører 
under gadeidrætten. Her er der tale om alt fra 60-årige 
damer som spiller street-hockey (som det rent faktisk har 
været tilfældet under Bispeengbuen i de senere år) til hip-
hop-dansende gadedrenge og -piger. Lige netop pigerne er 
der stor fokus på at få inddraget.  
 
Buen skal være et indbydende sted, hvor udefrakommende 
automatisk bliver suget ind. Om det er på baggrund af 
kulturarrangementer, fællesspisning og dansk iværksætteri 
i URBAN 13 - eller om det er daglige træningspas for unge 
på Buens Streetbaner.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

Aktivitet BørneBasketFonden 

Indhold 
Følgende er en oversigt over projektets aktiviteter. Det 
viser interne og eksterne aktiviteter fordelt på 
fokusområder:  
 

Fokus Intern - B2B Ekstern - gæster 

Gadeidræt: 
Fodboldbaner 

Udendørs klubhus, 
farverige boldbaner, 
daglige aktiviteter og 
træningspas, lys etc. 

Events & aktiviteter, 
offentlig plads, bane-

booking 

Gadeidræt: 
Basketball-baner 

Udendørs klubhus, 
farverige boldbaner 

m. high-end 
basketmål, daglige 

aktiviteter og 
træningspas, lys etc. 

Events & aktiviteter, 
offentlig plads, bane-

booking 

Gadeidræt: Alle Faciliteter til ex dans 
og street hockey 

Events & Aktiviteter, 
offentlig plads 

Kontor Arbejdsplads og 
foreningsmødelokale  Modtagelse 

Tribuner Faciliteter til events 
Hæng-ud-sted, publikum 

til 
gadeidrætsarrangementer  

Container- 
Omklædningsrum 

Faciliteter til 
foreninger 

Eksterne foreninger og 
andre gæster  

Sæsonbetinget 
facade 

”Indendørs” facilitet, 
så fodbolden kan 
køre året rundt på 

en af banerne. 

”Indendørs” facilitet, så 
fodbolden kan køre året 
rundt på en af banerne. 

Lager 
Bolde, mål, panna-

baner, musik, 
kegler, trøjer, etc. 

Faciliteterne vil kunne 
lånes efter aftale.  
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Projektets dele 

Vi vil lave mindst to og gerne fire unikke og farverige 
asfaltbaner med en kunstnerisk overflade, som bliver 
indbydende for befolkningen og giver inspiration til 
gadeidrætsudøvere såvel som forbigående. Banerne skal 
sætte et eksempel for streetbaner og skal være et 
samarbejde mellem udøvere og designere for at sikre høj 
kvalitet og undgå endnu en ubrugelig bane. Vi bestræber 
os på, at banerne skal være små kunstværker i sig selv, 
fordi vi tror på at omgivelser har stor andel i skabelsen af 
et kreativt miljø, hvilket er et vigtigt, men ofte overset, 
aspekt i gadeidræt. 

For at kunne rumme tilskuere og fungere som mødested vil 
vi bygge multifunktionelle og transportable 
opbevaringstribuner og et omklædnings/møderum. 
 
 
Fase 1 (se situationsplan på s. 18) 
Den første målsætning for projektet er at få bygget og 
aktiveret Danmarks fedeste multifunktionelle 
gadeidrætsanlæg. Det består af en kunstnerisk farvet 
fodboldbane, som vil blive lavet gennem et tæt samarbejde 
mellem udøvere fra alle de respektive discipliner og 
designere, så man sikrer en indbydende facade og undgår 
endnu en ubrugelig multibane. Desuden vil der være en 
halv kunstnerisk basketbane, hvor man kan spille 
streetbasket. Den bliver udviklet på samme vis.  
Der vil desuden blive indkøbt mobile afskærmninger, så 
man kan dele banen op, sådan at flere aktiviteter kan køre 
på samme tid.  

På det sociale område vil området omkring banerne blive 
vægtet højt allerede i Fase 1. Det er nemlig vigtigt for os, 
at stedet også kan fungere som hang-out spot for unge fra 
både Nørrebro/Nordvest og Frederiksberg. Det vil bestå af 

en mobil-tribune (som også kan bruges til opbevaring), en 
opholds-container samt sofaer, stole og bænke.  

Værdien i dette ligger også i, at det kan være skræmmende 
for nogle at springe ud i gadeidræt, hvis udøverne ser ud til 
at have et stærkt fællesskab og et højt niveau. Så hvis man 
har mulighed for at kigge på først, vil det for mange være 
lettere at begynde selv. Derudover skal der selvfølgelig 
være et musikanlæg, da musik og gadeidræt går hånd i 
hånd samt god belysning til aftenaktiviteter. 

Fase 2 (se situationsplan på s. 18) 
Ambitionerne for området er dog større end det 
ovenstående. Vi vil derfor arbejde på at få tilladelse til at 
bruge en endnu større bid af området under Bispeengbuen 
for at kunne bygge flere unikke baner og et evt. 
dansestudie. I dag agerer grunden, hvor vi påtænker Fase 
2, parkeringsplads. Det vil derfor kræve en yderligere 
dialog med Københavns Kommune for at kunne aktivere 
området. 

Derudover er målet også at indrette 4 containere (2 etager) 
som vil fungere som klubhus og kontor for alle de 
forskellige aktører. Herfra vil de ansvarlige for området 
have base, så eventuelle spørgsmål fra omverdenen om 
stedet vil kunne blive besvaret. 

For at kunne fastholde vores aktiviteter i vinterperioden, er 
planen desuden at lave en innovativ sæsonbetinget facade 
på en af banerne, som vil kunne holde aktørerne varme og 
være indbydende for udefrakommende. Vi håber, at vi vil 
kunne finde sådan en løsning gennem konkurrencer på 
lokale design- og arkitektskoler. 
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Aktiviteter  

Banen kommer til at have et bookingsystem, hvor nogle 
faste tider vil være afsat til de store communities som har 
brug for et sted at have ugentlige træninger. Heriblandt vil 
der være panna-træninger, 5vs5 “winner stays” aftener, 
streetbasket-træninger, freestyle-fodbold-træninger, 
danse-sessions og meget mere.  

Disse forskellige gadeidrætter vil også blive kombineret, 
når vi holder fælles arrangementer, hvor man skal prøve de 
andres disciplin og få ny inspiration til sin egen, og 
selvfølgelig for at lave nye venskaber. Alle aktiviteter er 
åbne for omverdenen så alle kan prøve at være med. 

Der vil også være mulighed for at booke banen til hvilken 
som helst anden aktivitet, og hvis man har nok deltagere, 
kan man også få sig en fast tid på banen. Nogle tider på 
ugen vil være åbne, så banen ikke altid er fyldt op med folk 
fra hele byen. På den måde vil den i de tidsrum kunne blive 
brugt af andre lokale, til hvad end der er lyst til på den 
givne dag.  

Derudover vil de drivende foreninger invitere skoler og 
institutioner hen til banen, hvor vi vil lave workshops. Det 
kan fx være som en del af idrætstimerne.  

Sidst, men slet ikke mindst, vil banen fungere som venue 
for store events som Pannahouse Invitationals (VM i 
gadefodbold) og mindre events som Street Societys 
København mesterskaber i 5vs5 og fester med bolden og 
bevægelse i fokus. Multisalen i URBAN 13 gør det desuden 
muligt at lave nogle spændende koncepter med 
eksempelvis en koncertproduktion ”on spot”.  
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Resultater  
 
Vi forventer indtil udgangen af 2021: 

• at rekruttere mindst 300 nye medlemmer inden for 
målgruppen på tværs af de organiserende foreninger 
gennem aktiviteter og events 

• at uddanne mindst 20 lokale unge som 
rollemodeller, der kan lede deres egne projekter og 
agere både som frivillig-ansvarlige på banen med 
kompetencer indenfor inklusion og 
konflikthåndtering, men også som stemme for de 
lokale, når der tages beslutninger om området.  

• at mindst 100 af vores gadeidrætsudøvere tilegner 
sig helt nye kompetencer ved tilkoblingen til URBAN 
13s iværksætter-fællesskab gennem diverse åbne 
workshops i mm. 

• at have mindst 6 forskellige ugentlige aktiviteter, 
som bliver koordineret i et samarbejde mellem 
deltidsansatte, bestyrelsen og de frivillige aktører.  
Antallet af faste aktiviteter forventes at vokse med 
tiden til ca. 10, når vi inddrager endnu flere aktører 
fra andre discipliner.  

• at afholde mindst 12 større events i løbet af 
projektperioden, som sikrer forankring og 
tiltrækning af de daglige aktiviteter. Ved større 
events menes der events, der tiltrækker mindst 100 
mennesker. 

 
 

 

 

På brugerniveau forventer vi at målgruppen: 

• Oplever glæden ved gadeidræt og får mulighed for 
at tage del i et fællesskab, som er opbygget omkring 
koblingen mellem respekt, kreativ udfoldelse, 
mangfoldighed og bevægelse på lige fod med andre 
unge. 

• Tilegner sig nye venskaber og netværk på tværs af 
Nørrebro/Nordvest og Frederiksberg, samt andre 
bydele. 

• Via de forskellige discipliner får et sted, som de 
oplever ejerskabsfornemmelse over og bedre 
mulighed for at træne, samt voksende inspiration 
når disciplinerne mødes. 

• Føler at de tilegner sig et netværk ud over det lokale 
gennem nationale og internationale events såsom 
DM og VM indenfor de forskellige street-discipliner. 

• Oplever at Bispeengbuen som lokalitet er forvandlet 
fra et skummelt til et rart og sjovt sted at være med 
sine venner  
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Situationsplan m. URBAN 13 & Street under Buen (Fase 1 + 2)

FASE 1

FASE 2
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               ANLÆG 



Anlægsoversigt  
 
Anlægsudgifter udgør en væsentlig del af projektets 
samlede udgifter. Disse forventes at blive finansieret via 
fondsmidler og sponsorater. 
  
Street under Buen er allerede blevet bevilliget 850.000 kr. 
til anlægget af Fase 1 fra Realdanias Underværker. 
Anlægget af Fase 1 forventes derfor allerede påbegyndt i 
foråret 2019, så det er klar til ibrugtagning i forsommeren.  
  
Ansøger forventes desuden at søge Lokale & Anlægsfonden, 
ligesom der, som bekendt, er en dialog i gang med både 
Frederiksberg og Københavns kommuner.  
 
Fase 2 kræver en dialog med Københavns Kommune, da 
det grænser ind på et område, der agerer 
parkeringspladser for de lokale beboere. Projektet er dog 
dynamisk i sin helhed. Så selv med Fase 1, vil 
mulighederne være mange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORGANISATION  
 
 
 
 
 



Initiativtagere 
 
Projektets overordnede organisering er et samarbejde 
mellem Copenhagen Panna House, BørneBasketFonden, 
Street Society, DFFC, Streetball København og URBAN 13, 
der, foruden at have brugsret til området under 
Bispeengbuen frem til efteråret 2023 (med evt. mulighed 
for forlængelse), også vil kunne koble banernes brugere til 
containerbyens kultur- og iværksætterliv.  
 
Copenhagen Panna House og DFFC er internationalt 
anerkendte som front-runners for den eksploderende 
gadefodbold- og freestylefodbold-kultur. Igennem 6 års 
gratis træninger, digital tilstedeværelse og socialt arbejde 
har vi opbygget et community i København og omegn med 
nogle af verdens bedste spillere og talenter indenfor 
sporten. Det stærke fællesskab udgør fundamentet, hvorfra 
der skabes en (street)-kultur for engagement, udtrykkelse 
og frivillighed.  
 
Street Society (New Generation) er en non-profit 
organisation, der blev etableret i 2014. Foreningen er 
stiftet af tre iværksættere, som i mange år primært har 
arbejdet med børn og unge i belastede områder i 
København. Social innovation er et af Street Societys 
omdrejningspunkter, da vi ønsker at skabe nye løsninger 
som imødekommer sociale behov. Vi uddanner derfor lokale 
rollemodeller fra boligområderne, som vi arbejder med, 
som Street Coaches i samarbejde med Københavns 
Kommune og andre relevante aktører. Derved fungerer 
vores rollemodeller, som et bindeled mellem de unge og 
Street Society. 
 
BørneBasketFonden får børn til at bevæge sig med sjove, 
dynamiske og inkluderende basketball-aktiviteter. Vi 
tilbyder kvalificeret, professionel undervisning og træning 
på skoler og SFO’er, afholder børnebasketcamps og 

etablerer basketballklubber særligt for børn. Alt sammen 
med udgangspunkt i en stor kærlighed til basket, børn og 
bevægelse! 
 
Streetball København blev dannet i 2018 som en 
folkeoplysende forening i Københavns Kommune. Formålet 
med foreningen er at organisere massen af spillere på 
gaden og dels forbedre forholdene på de københavnske 
baner og dels at skabe en social ramme hvor børn, unge og 
voksne kan mødes om streetbasket gennem turneringer for 
alle aldersgrupper, og camps for børnene og de unge 
 
URBAN 13 er et socialøkonomisk lokalt initiativ, der på én 
gang vil støtte vækstlaget i Hovedstaden med tilgængelige 
rammer og søge at skabe lokale fællesskaber for at gøre en 
positiv forskel i lokalområdet. Fra forsommeren 2019, vil 
projektet byde på iværksætteri i form af madboder, 
detailhandlere, digitale start-ups, håndværkere, kunst- og 
kulturskabere, byudviklere, sociale projekter og en 
multisal, der skal fungere som koncertsted, biograf, teater, 
markedsplads og medborgerhus. Som et pulserende 
storbylaboratorium, skal URBAN 13 være en rugekasse for 
de “små	med de store ideer”. Hvad end det er kokke, 
håndværkere, designere, kulturskabere eller håbefulde 
musikere. URBAN 13 skal desuden skabe tryghed i 
lokalområdet gennem etableringen af lokale fællesskaber 
og daglige aktiviteter, og så skal URBAN 13 være en ny 
fortælling om Bispeengbuen, der gør stedet til et naturligt 
og hyggeligt samlingspunkt for alle. 
 
DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt 
i Danmark. DGI ønsker, at gadeidrætten står centralt 
placeret i en grundlæggende nytænkning af den danske 
idrætstradition baseret på progressive engagerende 
fællesskaber i forhold til unge. Via demokratiske organer, 
læring og dannelse ønsker DGI at understøtte 
selvorganiseringen, brobygningen mellem udøvere og det 
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offentlige samt kompetenceniveauet hos 
gadeidrætsudøvere, –ledere og –grupperinger. 
 
Organisering 
 
Projektets aktører vil organisere sig gennem en alliance 
hvor der laves en styregruppe med medlemmer fra de 
respektive foreninger. Styregruppen mødes så vidt det er 
muligt hver anden måned for at sikre sig, at Street under 
Buen og dets projekter forløber som planlagt. Til disse 
møder er det meningen at styregruppen diskuterer idéer fra 

brugere af faciliteten samt bliver briefet af projektledere på 
de diverse projekter, der køres på faciliteten.  
 
Til at begynde med vil gademedarbejdere og trænere 
kunne være en del af URBAN 13 administrativt, der på 
nærværende tidspunkt allerede har et fungerende 
sekretariat, lønsystem, bogføring og revision.  
 
På et senere tidspunkt kan det være, at det giver mening 
at lave en ny forening med overordnet ansvar for 
administration på området.

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKEDSFØRING 
 



Markedsføringsplanen består af fire delelementer:  
• Projektets markedsføringsprofil  
• Målgrupper  
• Platforme 
• Eksempler på kommunikationstyper 

 
Projektets markedsføringsprofil  
 
Markedsføringsprofil 
 
Projektets markedsføringsprofil skabes på baggrund af den 
organiserende alliance og bruges til at skabe en overordnet 
strategi for markedsføring. Det er vigtigt at aktørernes 
værdigrundlag (som i mange tilfælde overlapper) såvel som 
gadeidrættens forcer er fremtrædende: 
 
Copenhagen Panna House & DFFC: Leg med bold, 
kreativitet, engagement, lederskab, organisation af det 
uorganiserede & ansvar 
 
Street Society: Tillid, venskab, rollemodeller, organisation 
af det uorganiserede 
 
BørneBasketFonden: Leg med bold, dynamik, inklusion 
 
Streetball KBH: Baneforbedring, organisation af det 
uorganiserede 
 
URBAN 13: Social innovation, Laboratorie, Fællesskaber 
 
Gadeidræt: Livsstil, social identitet, udfordring af 
individet, selvudtrykkelse, Kreativitet 
 
Fælles for alle: Fællesskab, respekt, vidensdeling & leg 
med bold 
 
 

Hvordan skabes projektets profil? 
 
Projektets markedsføringsprofil skabes både internt og i 
samarbejde med andre. Det er vigtigt, at vi i den 
organiserende alliance er bekendt med hinanden og kan 
involvere hinandens værdigrundlag i den kommunikation, 
der foreligger omkring banen. Det er også vigtigt at hver 
aktør aktivt gør en indsats for at fremhæve banerne. Der 
bør desuden laves samarbejde med andre organisationer 
der ligger tæt op af vores værdigrundlag og profil såsom 
GAME, Medborgerne, andre street-foreninger m. fl. 
 
Overordnet skal vores kommunikation 

• tiltrække nye brugere: Primært børn og unge fra 
Frederiksberg, Københavns Nordvestkvarter og 
Nørrebro.  

• skabe en ‘hype’ omkring stedets brand, som skal 
tiltrække gæster - både fra ind- og udland. 

• række ud til naboer og lokalområde 
• skabe politisk omtale af byen 

 
Målgrupper  
 
Markedsføringen sigter efter to primære ma ̊lgrupper:  

• Gæster (brugere eller iagtagere af banerne) 
• Indholdsskabende brugere af banerne 

 
Begge målgrupper er essentielle for projektets succes, idet 
de gensidigt styrker hinanden. Idéen er at nogle typer 
gæster skal incentiveres til at blive indholdsskabere og 
dermed få endnu flere øjne på området.  
 
Vi er opmærksomme på at den overordnede målgruppe er 
12 til 30 år, og derfor kan det også være vigtigt at overveje 
at have forældre som målgruppe. 
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Desuden er det vigtigt, at kommunikationen også kan 
henvende sig til fonde, kommunalpolitikere og andre 
økonomiske interessenter, der kan finde interesse i at 
støtte projektet økonomisk.  
 
Platforme  
 
Det forventes, at projektet kommunikeres via følgende 
platforme på tværs af de individuelle organiserende 
aktører: 

• Hjemmeside 
• Facebook-side 
• Instagram 
• YouTube 
• Pressemeddelelser og interviews 
• Andres platforme 

 
Det bør dog overvejes at skabe platforme for banerne i sig 
selv; her tænkes specielt Instagram, da banernes 
kunstneriske udtryk kombineret med aktivitet er oplagt at 
“reposte”. Desuden er det vigtigt at banerne oprettes som 
Google lokation så stedet kan ”pinnes” på diverse 
platforme. 
 
Eksempler på typer af kommunikation: 
 
Til slut foreslår vi typer af kommunikation på baggrund af 
markedsføringsprofilen samt målgrupperne, som kan 
bruges både af de individuelle organiserende aktører og 
banernes egne platforme (oftest stærkest i kombination): 
 
 

Indhold som skabes internt: 
 

• Aktivitets og event information: Opslag med fokus 
på fællesskab, leg med bold og organisation af det 
uorganiserede  

• Individuelle portrætter af banens brugere / Historier 
fra banens brugere: Fokus på livsstil og social 
identitet (med potentiale for fokus på inklusion, 
respekt, venskab og rollemodeller) 

• Vidste du / Street fact: Opslag med fokus på 
vidensdeling af gadeidræt eller baneforbedring 

• Læringsvideoer: Opslag med fokus på vidensdeling 
og laboratorie-tænkning 

• Indhold med kobling til URBAN 13: Opslag med 
fokus på fællesskab, social innovation, laboratorie-
tænkning 

 
Indhold som skabes internt, men lægger på til indhold fra 
brugere: 
 

• Konkurrencer: Opslag med fokus på kreativitet og 
selvudtrykkelse (med potentiale for fokus på 
inklusion, venskab, dynamik og udfordring af 
individet) 
 

Indhold som skabes af brugerne: 
 
Det bedste indhold vil være det som brugerne selv skaber. 
Vi håber at banernes rammer vil lægge op til, at brugerne 
selv laver content indenfor vores markedsføringsprofil, som 
vi kan genbruge til vores egen markedsføring. 
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DGI Gadeidræt er i dag et strategisk indsatsområde i DGI 
Storkøbenhavn, der arbejder med understøttelse og 
udvikling af selvorganiseret og organiseret fællesskaber, 
hvorfor DGI indgår i et tæt samarbejde om udviklingen og 
fornyelsen af området under Bispeengbuen.  
 
Med en stærk forankring på gaden, har foreningerne 
Copenhagen Panna House, DFFC, Street Society, 
BørneBasketFonden, StreetBall København og URBAN 13, 
påtaget sig en rolle som forbilleder for unge, udviklingen af 
gadeidrætten i København og sammen skabt muligheden 
for at understøtte nye organiseringsformer. Det udendørs 
klubhus vil blive et bevis på hvordan brugergrupper 
sammen kan skabe en facilitet, der gør op med den 
manglende brugerinddragelse fra tidligere uudnyttede 
faciliteter, da udviklingen sker af brugerne selv.   
 
Det stærke kendskab til kulturen og livsstilen på gaden, gør 
de involverede aktører til specialister i udtænkningen af et 
nyt gadeidrætshus. Samarbejdet på tværs af foreningerne 

og communities, vil ikke kun bygge bro til nye miljøer og 
samle unge op fra gaden, men fordre mødet mellem 
beboerne fra ghettoen og ejerlejlighederne på 
Frederiksberg. Gadeidrætshuset vil blive et samlingspunkt 
for kreativitet og kultur, og medvirke til øget tryghed og 
fornyelse af området under Bispeengbuen.  
 
Det er i DGI Storkøbenhavns interesse at støtte og følge 
udviklingsprojektet, samt medvirke til at sikre den 
fremtidige drift og udvikling af huset. Videns og 
erfaringsopsamling vil fremadrettet kunne bidrage til 
udviklingen af gadeidrætten i DGI Storkøbenhavn og 
generelt være et forbillede på et stærkt samarbejde blandt 
lokale aktører om realiseringen af en fælles drøm.  
 
Med held og lykke om støtte til projektet 
 
Anders Riis 
DGI Storkøbenhavn Gadeidræt - Projekt og Udvikling 

	


