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00 Forord

URBAN 13 er i fuld gang! Siden åbningen 
i 2019 har flere tusinde mennesker slået 
deres vej forbi det nye socialøkonomiske 
bylaboratorium i Hovedstaden. 
Bispeengbuen er blevet et mere sikkert sted 
at være, og det tiltrækker i dag mennesker 
med mange forskellige baggrunde; beboere, 
iværksættere, gadefodboldspillere, sultne 
maver, fulde maver, frivillige kulturaktører, 
kommunale aktører, unioner, politikere, 
studerende, koncertgæster, biografgæster, 
byudviklere, arkitekter, socialarbejdere, 
crossfittere, kunstnere, skuespillere, 
musikere, teknikere og byvandrere.

De næste sider skal give et indblik i 
URBAN 13s fysiske og sociale elementer. 
De vil tage udgangspunkt i den originale 
projektbeskrivelse, både med hensyn til 
byggeri og resultater.

Laila Vetterlain,  
Google-anmeldelse

”Pladsen under Bispengbuen bliver bare federe 
og federe. Særligt efter sportsbanerne er 
kommet på plads. Jeg glæder mig helt vildt til at 
komme til koncerter i garagen igen, når corona 
forhåbentlig er overstået. Mens corona hærger, 
har URBAN 13 alligevel sørget for coronavenlige 
arrangementer! I er nice! Tak for jer!”
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01 Byggeri

1.1 Byggeriets interessenter, rådgivere og 
entreprenører

Bygherrer/Projektledere
URBAN 13 v. Anas Kababo, Benjamin 
Randbøll og Alexander Stevns

Bygherrerådgiver
Bent Randbøll (Arkitekt v. Albertslund 
Kommune - pensioneret)

Advisory board
Jesper Koefoed-Melson (Direktør, GivRum), 
Morten Jensen (Head of Marketing & 
Partnerships, Too Good To Go), Michael 
Kistrup (Konference- og Eventchef, 
Nationalmuseet), Esben Marcher 
(Sekretariatsleder, Dansk Live), Steven 
Vildgaard Hansen (Advokat, Foldschack)

Bogføring og Revision
CK Revision / Account the Beat / 
Statisfactory 

Advokatbistand
Advokaterne Foldschack, Forchhammer, 
Dahlager, Barfoed v. Steven Vildgaard 
Hansen og Alexander Bergmann

Totalrådgiver
PLATANT v. Ellen O’ Gara

Arkitekt
PLATANT v. Ellen O’Gara og Rune 
Bundgaard

 

1.2 Udbudsproces

Anden rådgivning
Bygherrerådgiver og advisory board brugte 
deres fritid på at hjælpe projektet på vej. 
Gratis. 

Arkitekt & Totalrådgivning
PLATANT blev valgt som både arkitekt og 
totalrådgiver - dels på baggrund af deres 
historik og erfaringer som skabere af ‘Det 
Udendørs Kulturhus’ under Bispeengbuen 
mellem 2014-2018. Dels på baggrund af 
vores kendskab til dem som bruger af netop 
disse faciliteter. Dels på baggrund af deres 
høje grad af inddragelse og pragmatiske 
løsninger. 

Entreprisen
Efter dialog med flere entreprenører fandt 
vi frem til, at det var mest hensigtsmæssigt, 
at opgaven blev udbudt i fagentrepriser.

Garagen blev bygget af Bundgaard Byg A/S, 
som var én af to specialister i industribyggeri, 
vi fik tilbud fra. De tømrerfirmaer, vi ellers 
havde dialog med, kunne ikke konkurrere 
på kvadratmeterprisen.
 
Toiletterne blev leveret af CHS-Containers, 
som er specialister i containerbyggeri. 
Deres tilbud var det bedste ud af tre. 

El-entreprise
Nørbjerg El

Kloak og vand 
Bentsen VVS

Garagen (Multisal)
Bundgaard Byg A/S

Byporten (kontorer, cafécontainer,  
lysskilt etc.)
Logik & Co.

Klyngerne (toiletter) 
CHS-Containers

Ekstra containere
Titan Containers
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Vand og kloakinstallationer blev lavet af 
Bentsen VVS, hvis tilbud var det bedste af 
tre. 

Byporten var i udbud i flere omgange. Hos 
både HRH, DC Supply og Logik & Co. 
Vi valgte at gå med sidstnævnte.

El-installationer blev udført af Nørbjerg El. 
Nørbjerg El blev valgt som samarbejdspartner 
pga. deres erfaring med midlertidighed og 
fleksibilitet i forhold til projekts karakter. 

1.3 Detaljeret oversigt over valg af 
løsninger + redegørelse for 
etapeløsningen

Som beskrevet tidligere i skrivelsen pr. 
25. april 2019, havde vi på daværende 
tidspunkt ikke en fuld bevilling, hvorpå vi 
i stedet gik i gang med en etapeløsning.. 

Denne etapeløsning - og de forandringer 
det medførte i budgettet - har vi forsøgt at 
gennemgå på overskuelig vis i bilag 2 og 3.
 
• Bilag 2 viser, med udgangspunkt i det 

oprindelige budget, hvordan vi konkret 
arbejdede videre med etapeløsningen. 
Her er de enkelte elementer sat op overfor 
hinanden. Bilaget viser også, hvordan vi 
kom i mål med projektet på anden vis. 

• Bilag 3 viser en mere detaljeret 
gennemgang af de enkelte bestanddele. 

Nedenfor vil vi gennemgå de største dele 
af projektet—også dem, der er kommet 
til gennem en etapeløsning med nye 
samarbejdspartnere. 

Installationer og forsyning (oprindeligt 
projekt + ekstra projekt)

Modningen af området har været en smule 
dyrere end forventet. Dog er vi kommet fint 
i land med de ting, vi gerne ville. 

For at holde udgifterne nede, placerede 
vi de stationer, som krævede det, 
hensigtsmæssigt, så omkostningerne ved 
rørlægning af kloak/vand blev holdt nede. 
Derudover øgede vi omkostningerne en 
smule på el, for at hele nettet kunne klare 

en større belastning ampere.. 160A i alt.

Konkret har det betydet at vi, udover 
at kunne køre URBAN 13, også har haft 
mulighed for at tilføje en 63A tavle i 
modsatte ende af pladsen. Til glæde for 
både lokale eventmagere, såsom Carpark 
Festival og Bas Under Buen - og for 
tillægsprojektet ‘Street Under Buen’, der 
har fået ekstra lyssætning til deres baner 
og strøm til deres klubhus. 
 
Garagen (oprindeligt projekt)

Vi vurderede, at en væsentlig faktor for 
projektets bæredygtige drift var, at vi skulle 
kunne holde arrangementer under Buen 
af en vis kvalitet. Hele året rundt. Derfor 
var det også et krav for os, at projektets 
multisal, Garagen, skulle være isoleret. 

Løsningen blev modulbyggeri, der både 
rent tidsmæssigt og m2-prismæssigt 
kunne levere noget helt andet, end hvad 
vi selv, og vores totalrådgiver, ellers 
kunne finde på markedet. Bygningen 
blev 229m2 stor og 5,3m høj. Indeni 
placerede vi 4 skibscontainere til hhv. 
køkken, backstagerum, bar og nærlager. 
Scenen på 6 x 4 m blev bygget af fleksible 
scenepodier, som vi købte brugt af Gentofte 
HF. Udover tre almindelige indgangsdøre 
blev kulturhuset udstyret med en elektrisk 
garageport, 6 m bred og 3,5 m høj. Porten gør 
det muligt at åbne rummet helt op, således 
at man fx kan udvide en koncertkapacitet 
fra 150 personer til 3-400 personer. 

Gulvet er beklædt med vinyl og ‘flyder’, 
for akustikkens skyld. Derudover er 
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der indkøbt professionelt musikanlæg, 
lysproduktion, mixere og andet teknik. 
Baren, og yderligere akustikløsninger, har 
vi bygget selv - og alt teknisk barudstyr er 
stillet til rådighed af Carlsberg. 

Kontorfællesskab & Café (oprindeligt 
projekt + privat investering i Drivhus) 

Byporten blev en lang bygning bestående 
af containere, vinduer, træ og lysskilt. På 
den ene side, skulle Byporten omkranse 
stedet fra Nordre Fasanvej og vise, at her 
skete der noget nyt. På den anden side, 
skulle den agere hovedindgang til byen. 

Kontorfællesskabet er seks 20-fods-
containeres bredde. Bygningen blev 
designet med to high cube containere i 
enderne og en træ- og vindueskonstruktion 
i midten. Dette for at holde fast i URBAN 
13s containerlook. Ligesom med Garagen, 
var det vigtigt, at kontoret havde en høj 
standard. Det skulle følge alle krav fra 
myndighederne, have træfiberisolering og 
efter dialog med forskellige entreprenører, 
forventede vi desuden, at konstruktionen 
ville være billigere end at etablere seks 
separate container-kontorer. Vi forventede 
også, at et større fællesrum ville fordre 
flere samarbejder iværksætterne imellem 
(i afsnit 2 kan det læses, at det allerede er 
sket). Kontoret har plads til 17 iværksættere.

Indeni er væggene af rå OSB-plader. Gulvet 
er beklædt med et mørkegråt ‘kontortæppe’. 
Hævesænkebordene er hentet fra et kontor 
hos Skattestyrelsen, men har alle fået nye 
bordplader. Lamper og en del af interiøret 
har vi også fundet på genbrug - bl.a. fik vi lov 

til at tømme et Mærsk-kontor ved kanalerne. 
Så det er nogle gode kvalitetsting. 

I umiddelbar forlængelse af kontoret, kun 
adskilt af en indgang i midten, findes en 
café/restaurantcontainer. Containeren har 
strøm, kloak og vand, og er, ved hjælp af 
en privat investering, netop blevet udvidet 
med en 5 x 6 pavillion med indlagt varme, 
således at man kan spise sin mad indendørs. 

Andre containere / Klyngerne (oprindeligt 
projekt)

Toiletterne består af en 20-fods container 
og en 10-fods container. Førstnævnte har 
indlagt to vaske, pissoir, samt fem båse 
med toiletter. Sidstnævnte fungerer som 
handicaptoilet. Budgettet var desværre sat 
lavere end markedsprisen, og dertil ville 
vi gerne kunne tilbyde netop en handicap-
tilgængelig løsning til de gæster eller 
brugere, der måtte have behov for dette. 
Derfor kom udgiften, som det ses på de to 
budgetter (+regnskabet), til at stige en del. 

URBAN 13 købte, udover de allerede nævnte 
containere, 1 ekstra lagercontainer. En 
fuldstændig oversigt findes i bilag 3. 

Væksthuset / Orangeri (etapeløsning, 
bevilget - foråret 2021)

Ift. drivhuset, kunne en fuld løsning 
desværre ikke lade sig gøre med det 
oprindelige budget. Til gengæld laver vi nu 
en lignende løsning - på mellem 30m2-40m2 
- i forbindelse med vores nye ‘Buens Torv’-
projekt. Buens Torv er et byrumsprojekt 
med rod i feministisk arkitektur. Projektet 

skal arbejde med rummet mellem 
bygningerne og få flere kvinder med. 
Væksthuset bygges i foråret 2021 og det 
fulde projekt, der også indeholder et 
bygalleri og et stort brugerskabt kunstværk 
på Buens ‘gulv’, er støttet af Frederiksberg 
Fonden, Tuborgfondet, Flügger Farver og 
Frederiksberg Kommune. 

Street Under Buen (etapeløsning, bevilget 
- sommeren 2020) 

Med en stærk forankring i gademiljøet, 
gik vi sammen med foreningerne 
Copenhagen Panna House, Street Society, 
BørneBasketFonden, Streetball København 
og DFFC om projektet ’Street Under Buen’, 
der skulle agere socialt samlingssted for 
unge, udvikle gadeidrætten i Hovedstaden 
og udfordre det traditionelle danske 
foreningsliv med nye organiseringsformer. 

Projektet - der indeholder en brugerskabt 
basketbane, en brugerskabt fodboldbane, 
et foreningsklubhus, en tribune, 
lagercontainere, strøm og lamper under 
broen - er i fuld gang og projektet var i januar 
i finalen som ét af tre på landsplan ved 
’Danskernes Idrætspris’. Danmarks Radio 
er også igang med en dokumentar om en af 
stedets kvindelige gadefodboldspillere. 

Projektet er støttet af Underværker, 
Frederiksberg Fonden, Frederiksberg 
Kommune, Københavns Kommune og 
STARK Frederiksberg. Vi har desuden 
fået hjælp af elever og lærere fra TEC 
Frederiksberg/Ballerup til at lave gelænder 
på toppen af containerne. 
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Buen & Engen (etapeløsning, private - 
foråret 2021)

Buen & Engen er et fysisk rum såvel som en 
ramme for kreativt engagement. Projektet
hører til i White Cube, en ombygget 
togcontainer, der er placeret under 
Bispeengbuen.. Buen & Engen tager 
kunstens White Cube ud på gaden og giver 
plads til at unge kan tage aktivt ejerskab 
og del i kunsten og kreativitetens verden. 
For hver 2. måned er en ung kunstner i 
residence med et kunstnerisk projekt. 
Udover det har Buen & Engen med White 
Cube stort fokus på at være en platform 
for skabelsen af samarbejder med andre 
kulturinstitutioner samt events for og af 
unge omkring kunst og kreativitet. 

Projektet er udarbejdet af Foreningen 
For Social Innovation og er støttet af 
Frederiksberg Fonden.

Afsluttende 

Overordnet set er alle projektets funktioner, 
som beskrevet i den oprindelige ansøgning, 
bevaret, mens nogle af de fysiske rammer 
for disse funktioner er blevet ændret 
for at tage højde for den økonomiske 
situation (jf. skrivelse d. 25. april 2019) 
samt som konsekvens af arkitektoniske 
overvejelser, nye spændende muligheder 
og diskussioner med vores totalrådgiver. 

Flere værksteder og madstader kan komme 
til, og vi forventer, at pladsen i fremtiden 
vil blive udvidet med containere fra private 
aktører / virksomheder. 
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02 Resultater—en opfølgning 
på formålsbeskrivelsen

I vores formålsbeskrivelse beskrev vi, at 
formålet med URBAN 13 var, 

• at URBAN 13 skulle være en rugekasse 
for ”de små med de store idéer”, 

• at URBAN 13 skulle skabe tryghed i 
lokalområdet gennem etableringen 
af lokale fællesskaber og daglige 
aktiviteter, og 

• at URBAN 13 skulle være en ny fortælling 
om Bispeengbuen, der ville gøre stedet til 
et naturligt og hyggeligt samlingspunkt.

I projektansøgningen fra 2018, brød 
vi formålsbeskrivelsen ned i en række 
konkrete målsætninger for det første år.

Under overskriften TRYGHED beskrev vi,

1. at vi ville etablere et borgerråd med en 
repræsentation af 25% lokale naboer.

2. at vi ville have arrangementer hver 
uge, der vedrørte områdets forskellige 
segmenter, dvs. unge; børnefamilier og 
gamle med forskellige socioøkonomiske 
baggrunde.

3. at vi ville lave mindst ét længerevarende 
projekt, der direkte vedrørte områdets 
unge. Det kunne være skabelsen af 
events, udstillinger, sports- eller andre 
former for aktiviteter etc.

4. at vi ville sikre et dagligt liv under Buen 
med events, aktiviteter, netværksmøder, 
debatter og workshops.

Under overskriften IVÆRKSÆTTERE 
beskrev vi,

1. at byens containere skulle fyldes med 30 
virksomheder af forskellig art

2. at URBAN 13 skulle fungere som et 
rentabelt rum, når det kom til de lokalt 
sælgende virksomheder. Herunder:

  a. 9 butikker og værksteder
  b. 6 madboder
  c. 5 kontorcontainere med     
  kontorfællesskaber
  d. 1 venue (Garagen) 
3. at der blev lavet et fællesskab for unge 

kulturskabere og byplanlæggere in spe.

Under overskriften IMAGE beskrev vi,

1. at vi ville lave ét stort åbningsevent for 
at gøre opmærksom på byen og projektet

2. at vi ville deltage i mindst ét 
debatarrangement om byudvikling, 
naboskab, socialt iværksætteri eller 
andre relaterede spørgsmål udenfor 
URBAN 13’s rammer

3. at vi ville åbne kommunikationskanaler 
på Instagram og Facebook

4. at vi ville placere URBAN 13 strategisk 
på internettet. Det kunne være under 
Visit Copenhagens platform, AOK eller 
lignende.

5. at vi ville kommunikere projektet 
gennem lokalaviser og aviser med 
nationalt afsæt

6. at vi ville kommunikere projektet på 
TV - eksempelvis på TV2 Lorry eller 
Aftenshowet.

Næste afsnit vil tage udgangspunkt i 
ovenstående.
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2.1 Tryghed

Ift. trygheden i lokalområdet, er et af vores 
største mål at skabe fællesskaber på et 
sted i byen, der mest af alt har været kendt 
for bilafbrændinger, hash-salg og almen 
utryghed. Det kan vi bl.a. gøre ved hjælp af 
arkitekturen, placeringen af lys og ved at 
lave opholdssteder i byen under Buen. 

Indtil videre, har vi bygget et venue 
(GARAGEN), et kontorfællesskab, et
gadeidrætsområde, en socal diner, et 
kunstværksted, og så har vi modnet området 
fra et næsten-nulpunkt (dvs. tilført stedet 
el, vand, kloak). Desuden udvides stedet 
med et 30m2-40m2 orangeri i foråret 2021, 
mens der med projektet ‘Buens Torv’ også 
vil være et særskilt fokus på rummene 
imellem bygningerne. 

Stedet udvikler sig hele tiden. 

I vores projektansøgning beskrev vi, 

1. at vi ville etablere et borgerråd med en 
repræsentation af 25% lokale beboere. 

Det er vi endnu ikke nået helt i mål med. 
Til gengæld har vi arbejdet med andre 
interventioner i lokalområdet: 

a. Vi har månedlige snakke med beboerne 
på begge sider af motorvejen (Nørrebro/
Lundtoftegade, Helhedsplanen og 
Frederiksberg), hvor vi taler både 
udviklingspotentialer, samarbejder og 
udfordringer. 

b. Sammen med gadeidrætsaktørerne - CPH 
Pannahouse, BørneBasketFonden, Street 

ift. den oprindelige projektbeskrivelse, 
har en målgruppe, som hedder 10-30 
årige. Her viste en optælling, at der 
var mellem 75-100 daglige brugere, 
fodboldspillere og basketspillere, efter 
åbning i sommeren 2020. Både børn og 
unge fra København og Frederiksberg - 
og både piger og drenge.

b. Kulturhuset, har typisk haft gæster 
mellem 20-35 år. Det har bl.a. haft at 
gøre med de 129 arrangementer, der, på 
trods af pandemien, er blevet udbudt 

Society og Streetball København - har 
vi oprettet en ny lokalforening, Street 
Under Buen, som skal udvikle på Buens 
idrætsmiljø. Bl.a. arbejder vi allerede på 
en udvidelse af sportsområderne.

c. Ultimo 2020 har vi afholdt 2 
inddragelsesworkshops på projektet, 
Buens Torv, der, med rod i feministisk 
arkitektur, skal højne andelen af 
piger og kvinder i byrummet under 
Buen. Projektarbejdet fortsætter, i tæt 
samarbejde med områdets unge piger og 
kvinder, i foråret 2021.

d. I samarbejde med Mandag Morgen, 
havde vi i 2019 et workshop-
forløb, hvor vi modererede 2 
borgerinddragelsesworkshops, som 
skulle sætte fokus på, hvordan lokale 
beboere i fællesskab kunne gøre 
kvarteret bedre. Det kom der mange 
spændende læringer ud af - flere af dem, 
er der allerede eksekveret på.

e. Af andre initiativer, har dialogkaffen 
også været en brugt metode. Udtaler folk, 
at de har oplevede støjgener, inviterer 
vi dem indenfor til en hyggelig snak. 
Kender vi hinanden som naboer, er vi af 
den opfattelse, at man i højere grad vil 
tage projektet til sig. Det har virket rigtig 
godt, de få gange, der har været noget. 

På den måde gør vi allerede meget ud af at 
være lokalt inddragende i vores virke. 

2. at vi ville lave arrangementer hver uge, 
der omfavnede alle områdets forskellige 
segmenter. Det er vi endnu ikke helt i mål 
med, MEN vi er allerede nået langt.

a. Street Under Buen, der er en udvidelse 

siden åbningen i slutningen af 2019; 
her tiltrækker koncerter og niche-
filmvisninger et yngre segment. Dog har 
der også været lanceringer, konferencer 
og prisfester, hvor målgrupperne har 
været mere blandede. Der er masser af 
potentiale.

c. Byrummet: Mens stedets egne aktiviteter 
har haft godt fat i aldersgrupperne 
mellem 10-35 år, har de skiftende 
nedlukningsperioder vist, at byrummet 
under Buen er blevet et samlingssted 

for en ny målgruppe mellem 25-55 år. 
Crossfitters, boksere, yogees, vægtløftere 
og helt almindelige motionister bruger 
de nye faciliteter på nye måder, nu hvor 
træningscentrene holder lukket. Især i 
tidsrummet 16.00-19.00.  
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3. I punkt 3, nævnte vi, at vi ville lave 
mindst ét længerevarende projekt, der 
direkte vedrørte områdets unge. Det har 
vi opnået! Og det er endda blevet belønnet 
med en finaleplads (som ét af kun tre 
projekter) ved ‘Danskernes Idrætspris’ 
på nationalt niveau, samt en regional 
førsteplads for Hovedstaden + Bornholm. 

a. Projektet ”Street under Buen” er et 
samarbejde mellem URBAN 13, CPH 
Panna House, Street Society, DFFC, 
BørneBasketFonden, Streetball 
København og DGI Street. URBAN 13 har 
projektledet processen, og projektet består 
af en community-designet basketbane, 
en community-designet fodboldbane, et 
klubhus for gadeidrætten, af tribuner, 
ekstra strøm, ekstra lys, hegnsætning og 
mål. Banerne er allerede i brug og har 
i de første åbningsuger over sommeren 
gennemsnitligt tiltrukket mellem 75-100 
børn og unge hver aften til træninger og 
turneringer. Både børn fra det umiddelbare 
nærområde i Lundtoftegade (KBH) og 
Bispeengen (FRB)– men også spillere fra 
FCK og unge fra forstæderne har været 
forbi. Både piger og drenge deltager. 

4. I punkt 4 fortalte vi, at vi ville sikre 
et dagligt liv under Buen med events, 
aktiviteter, netværksmøder, debatter og 
workshops. Det har vi opnået!

a. På daglig basis bruges byrummet til 
udendørs træning, hvor børn, unge og 
voksne motionerer på Danmarks måske 
mest urbane street-baner. 

b. Iværksættere går på arbejde på URBAN 
13s kontorfællesskab

c. På Kulturhuset Garagen er der typisk 
events af forskellig art (musik, film, 
workshops etc.) på onsdage, torsdage, 
fredage og lørdage.

d. På Buens nyåbnede sociale diner kan 
folk sætte tænderne i en burger mellem 
14.00-22.00 på de fleste af ugens dage. 

Selvom der fortsat kan udvikles på stedets 
faciliteter og muligheder, føler vi, at 
projektet allerede er nået meget langt. 
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I alt 129 arrangementer fra august 2019 
til december 2020.
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2.2 Iværksætteriet

Ift. iværksætteriet, ville vi gerne skabe et 
projekt, som kunne huse ‘de små med de 
store idéer.’

1. URBAN 13 har endnu ikke nået målet 
om 30 nye fastboende virksomheder. 
Til gengæld er der, udover de 17, der er 
tilknyttet på fast basis, indgået samarbejder 
med kommuner, idrætsunioner, offentlige 
institutioner og flere udefrakommende 
foreninger/organisationer. 

a. I øjeblikket er stedet oppe på 17 
virksomheder og foreninger, der har 
deres faste gang under Buen. Dertil 
kan dog lægges samarbejdspartnere og 
andre, som, på den ene eller anden måde, 
er med. 

b. Udover virksomheder, projekter og 
foreninger udefra, er der indgået 
samarbejder med kommuner, 
idrætsunioner, offentlige institutioner. 
Københavns og Frederiksbergs 
Kommuners forvaltninger, Frederiksberg 
Idrætsunion, TEC Frederiksberg/
Ballerup er eksempelvis alle aktører, vi 
har samarbejdet med.

c. URBAN 13s iværksættere arbejder 
indenfor både byudvikling, arkitektur, 
mad, tec, marketing, kunst og kultur, 
socialområdet og sport. 

d. Kontorfællesskabet åbnede i oktober 
2019, og det har i alt 17 faste pladser. 

e. I GARAGEN har rugekassetanken bl.a. 
manifesteret sig i samarbejder med 
lokale og nye koncepter, som har gjort 
brug af de nye faciliteter. Carpark 
Festival bruger stedet som event-rum, 

men også som samlingssted på tirsdage 
for deres 34 ildsjæle. Filmklubben 
Niche Avtostrady er en gruppe af 
filmnørder, der laver kulturhuset om 
til åben biograf hver onsdag. Bas under 
Buen, Strøm Festival og Golden Days, 
har leveret events og elektroniske 
musikworkshops for børn. URBAN 13 har 
desuden afholdt Frederiksberg Priserne, 
releasefester, ageret produktionssted for 
managements og pladeselskaber, tændt 
op for fredagskoncerter med upcoming 
musikartister, ageret teaterrum for PT 
Teater og har lavet udlejninger af privat 
karakter. Bl.a. konferencer og fester. 

 I alt 129 arrangementer fra august 2019 
til december 2020.

På den måde har URBAN 13 allerede 
tiltrukket mange forskellige typer af 
iværksættere til under broen. Både på fast 
basis og på en mere eventbaseret basis. 

2. Ift. at gøre stedet rentabelt, er selve 
URBAN 13 godt på vej. 

a. Ift. driften, betaler virksomheden bl.a. 
ikke leje til kommunen for brug af 
området. Det er en stor hjælp, der betyder, 
at vi ”kun” skal koncentrere os om andre 
driftsudgifter, såsom el, vand, løn, 
abonnementer etc. Målet var, at projektet 
skulle køre rundt uden driftunderskud 
i foråret/sommeren 2020, men så ramte 
pandemien. Afhængigt af udviklingen, 
er vi dog fortrøstningsfulde.

b. Ift. at gøre stedet rentabelt for andre 
virksomheder, kan vi endnu ikke sige 
noget om det. Den sociale diner åbnede 
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dog ultimo januar 2021 - og den har mere 
eller mindre haft udsolgt hver dag, lige 
siden. Det er lovende. 

3. URBAN 13 er allerede blevet en rugekasse 
for mange forskellige projekter. Det er også 
blevet et fællesskab, hvor ”beboerne” ikke 
bare går på arbejde, men hvor de også 
hænger ud og laver projekter på tværs. 

a. Her kan bl.a. nævnes Trine fra Street 
Society og Asal, der er i færd med 
at starte en arkitektvirksomhed op. 
Asal er trådt til som frivillig i Trines 
gruppe, der bl.a. skal få flere piger med i 
gadeidrætsfællesskabet. 

b. Samtidigt er COurban, en 
byudviklingsvirksomhed siddende 
på kontorfællesskabet, og URBAN 
13 gået sammen om et feministisk 
byrumsprojekt, Buens Torv, der skal 
øge den arkitektoniske ligestilling og 
derpå gøre områdets udearealer mere 
demokratiske. 

Projektet er en direkte udledning af 
iværksætterfællesskabet under Buen. 
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2.3 Image

Åbningsevent

URBAN 13 afholdte i august 2019 
et stort åbningsarrangement for 
at gøre opmærksom på byen og 
projektet. Åbningsarrangementet 
havde bl.a. deltagelse af Realdania, 
Frederiksberg Fonden, Frederiksbergs 
Borgmester, Direktionen fra Kultur- og 
Fritidsforvaltningen på Københavns 
Kommune etc.

Deltagelse i mindst ét debatarrangement 
om byudvikling etc. 

URBAN 13 har deltaget i 4 panelsamtaler, 
en podcast-samtale om byudvikling 
med bl.a. LOA og Lundtoftegade og et 
radioprogram hos LOUD. Panelsamtalerne 
skete i forbindelse med Kulturmødet Mors 
i 2019 og i forbindelse med ”Vækst med 
Kultur” på Børsen i 2019 – en konference 
med Have Kommunikation som afsender. 

Kommunikationskanaler 

URBAN 13 har åbnet 
kommunikationskanaler på både  
Facebook, Instagram og Linked In.

Placering på internettet

URBAN 13 arbejder stadig på at placere sig 
strategisk på internettet ift. Hovedstadens 
tilbud, men har dog i enkelte tilfælde bl.a. 
været i Hovedstadens busser i forbindelse 
med Soundvenue.

URBAN 13 er blevet kommunikeret gennem 
lokalaviser og aviser med nationalt afsæt.
 
Flere gange lokalt gennem Frederiksberg 
Bladet – og bl.a. gennem en forside i 
Nørrebro/Nordvest Bladet. Nationalt har vi 
udtalt os om Bispeengbuen i bl.a. Berlingske 
Tidende. 

Kommunikation på TV

URBAN 13 har været i TV2 Lorry – 2,5 minut 
live. Ali fra Pannahouse og Street Under 
Buen har også været i TV2 Lorry. 

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/15-08-2019/1930/1930-15-aug-2019?clip=c6b6397f-cfda-45fb-809d-b3e55c73836c
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/ali-er-verdens-bedste-til-saerlig-sport-det-har-givet-mig-en-ny-familie
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Afsluttende

Alt i alt er projektet, på trods af en 
verdensomsluttende pandemi, kommet 
godt fra start. 

URBAN 13 har manifesteret sig som et 
spændende og mere trygt sted-i-byen, hvor 
der i dag er plads til eksperimenter og liv. 

Afhængigt af hvad der sker med 
Bispeengbuen i det næste årti, er det den 
klare forventning, at URBAN 13 vil være en 
faktor i mange år frem. Vi glæder os!

Laila Vetterlain,  
Google-anmeldelse
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”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.”

Anders Riis, 
DGI Storkøbenhavn Gadeidræt

URBAN 13 
Bispeengen 20F
2000 Frederiksberg 

På vegne af holdet bag URBAN 13,
Projektleder, Alexander Stevns
+45 28198644 
alexander@urban13.dk


