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244. Forlængelse af URBAN 13 

Åbent - 01.11.20-P20-6-17 

Overskrift 

Forlængelse af URBAN 13 

Resumé 

URBAN 13 har siden åbningen i juni 2019 i forlængelse af områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret skabt 
gode rammer for liv og aktivitet under Bispeengbuen. Nu ønsker URBAN 13 at forlænge aftalen, så 
aktiviteterne kan fortsætte til og med 2026. Men denne sag skal udvalget tage stilling til forlængelsen. 

Beslutning 

By- og Miljøudvalget vedtog, at aftalen med URBAN 13 forlænges til og med 2026. 

Indstilling 

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, 
at aftalen med URBAN 13 forlænges til og med 2026 
 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 
at sagen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget tog den 7. juni 2021 sagen til efterretning, mens By- og Miljøudvalget på mødet 
samme dag udsatte sagen. 
 
Tidligere sagsfremstilling 
Efter Frederiksberg Kommunes områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret blev afsluttet i juni 2018, var 
ønsket, at private aktører skulle fortsætte med at skabe liv og aktivitet under Bispeengbuen. Derfor 
annoncerede Frederiksberg Kommune i samarbejde med Københavns Kommune efter aktører, der skulle 
byde ind med et oplæg til at skabe dagligt liv og aktivitet og samtidig give plads til eksisterende aktiviteter 
som Bas Under Buen, Veras Market og Carpark Festival. Blandt de bydende blev den socialøkonomiske 
virksomhed URBAN 13 valgt, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. april 2018. Herefter blev 
selve projektet konkretiseret og godkendt af By- og Miljøudvalget den 21. januar 2019 og en brugsretsaftale 
mellem kommunerne og URBAN 13 indgået. Denne aftale løber til og med august 2023.  
 
URBAN 13 har kontaktet Frederiksberg og Københavns Kommuner med et ønske om at forlænge aftalen. 
Begrundelsen er, at en fortsat udvikling af området, hvilket URBAN 13 mener at kunne, kræver midler. Disse 
midler rejser URBAN 13 via fonde, som skal kunne se et tidsmæssigt perspektiv længere end til august 
2023. På den baggrund har kommunerne og URBAN 13 været i dialog om vilkårene og indholdet af en mulig 
forlængelse. Der er tale om et tillæg til den gældende aftale, som er bilagt indstillingen. Med tillægget 
forlænges aftalen til og med 2026. Dernæst indarbejdes en konkret opsigelsesfrist på et halvt år. 
Udgangspunktet for dialogen om forlængelse har været, at der skal være liv og aktivitet under 
Bispeengbuen, så længe konstruktionen står. Som bekendt sættes undersøgelser om eventuel nedrivning af 
Buen og efterfølgende byudvikling af området snarligt i gang. Forlængelsen af URBAN 13 må ikke hindre 
hverken undersøgelsen eller det eventuelle nedrivnings- og byudviklingsprojekt. Derfor denne korte 
opsigelsesfrist. Begge kommuner forpligter sig til løbende dialog med URBAN 13 således, at URBAN 13 
løbende holdes orienteret og på den måde så hurtigt som muligt kan blive informeret, hvis en opsigelse 
bliver aktuel. Kommunerne vil i dette tilfælde undersøge mulighederne for relokalisering af URBAN 13s 



 

 
By- og Miljøudvalget 2018-21 
 

Mødedato:  
16. august 2021 

 Sidetal:  5 

aktiviteter uden dog at love at finde løsninger. Ligeledes vil den løbende dialog holde kommunerne opdateret 
på status for URBAN 13.  
 
URBAN 13 har siden åbningen juni 2019 og frem til december 2020 haft ca. 130 arrangementer. Mange af 
dem i Garagen, som er et kulturhus, hvor der afholdes koncerter, filmvisninger, pubquizzer mm. Street under 
Buen, der er en udvidelse af det oprindelige projekt skabt i samarbejde med en række (gade)idrætsaktører, 
har også lagt grund til en del arrangementer og er generelt velbesøgt. Efter åbningen af Street under Buen i 
sommeren 2020 viser optællinger mellem 75-100 daglige brugere. Street Under Buen planlægges i øvrigt 
udvidet ind i den del af arealet under Buen, som København alene er vejmyndighed over. Et led i URBAN 
13's tryghedsskabende arbejde er en løbende dialog med lokalområdet på begge sider af 
kommunegrænsen, blandt andet for at målrette arrangementer de lokale målgrupper. 
I kontorfællesskabet, der åbnede oktober 2019, sidder 17 forskellige små virksomheder og foreninger, som 
både bidrager til URBAN 13s mål om iværksætteri og til det daglige liv under Buen. For nylig åbnede Den 
Sociale Diner, som har åbent mellem kl. 14 og 22 på de fleste af ugens dage. For nærmere beskrivelse af 
URBAN 13s aktiviteter, mål og resultater henvises til bilaget "URBAN 13 - afrapportering", hvor der 
afrapporteres til fondene, der har bidraget til projektet. 
 
Sideløbende med URBAN 13 har andre tilbagevendende begivenheder, som Veras Market, Carpark Festival 
og Bas Under Buen, i det omfang coronasituationen har tilladt, fundet sted. 
 
Bispeengbuen og arealet under ejes af staten ved Vejdirektoratet. Frederiksberg og Københavns Kommuner 
har en aftale med Vejdirektoratet om vederlagsfri råderet over knap halvdelen af arealet under 
Bispeengbuen, og kommunerne må gerne udlåne arealet til en tredje aktør. En forlængelse af aftalen med 
URBAN 13 er med forbehold for Vejdirektoratets indgåelse af en forlænget aftale med kommunerne. Det er 
forvaltningens forventning, at en forlængelse bliver indgået.  
 
By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering 
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at URBAN 13 på et udfordrende sted i byen og under udfordrende 
omstændigheder, særligt med coronapandemien in mente, har formået at skabe et spændende og livligt 
miljø under Bispeengbuen. Det vurderes, at en forlængelse giver URBAN 13 mulighed for at fortsætte 
udviklingen, og at opsigelsesfristen på et halvt år sikrer, at der i fortsættelse og udvikling af liv og aktivitet 
under Buen tages højde for et eventuelt nedrivnings- og byudviklingsprojekt.  

Økonomi 

Nej 

Borgmesterpåtegning 

Nej 

Behandling 

By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget 

Historik 

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 221: 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
at aftalen med URBAN forlænges til og med 2026. 
 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
at sagen tages til efterretning. 
 
Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 7. juni 2021, pkt. 221: 
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By- og Miljøudvalget udsatte sagen. 
 
Indstilling 7. juni 2021, pkt. 65: 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
at aftalen med URBAN forlænges til og med 2026. 
 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
at sagen tages til efterretning. 
 
Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 7. juni 2021, pkt. 65: 
Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til efterretning. 

Ansvarligt område 

BKM 

Klar til BM/formand 

nej 

Klar til BMP 

nej 

DIR behandling 

nej 

Strategisk/Tværgåen 

nej 

Sagstype 

B 

Lukket 

nej 

BKM interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BKM. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i BKM. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

BKM fokussag 

nej 

BUO interne bemærkn 
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[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BUO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i BUO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

BUO fokussag 

[SKAL UDFYLDES! . Må kun udfyldes af BUO skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

KDO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af KDO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i KDO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

KDO fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af KDO. Skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

SSA interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af SSA. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i SSA. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

SSA fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af SSA. skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

Afdchef / fagl leder 

BKM: LRM/JD 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Sagsbehandler 

BKM: BHW 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Bilag 

 Underskrevet tidsbegrænset brugsretsaftale U13, KK og FK 30082018 
 URBAN 13 - Afrapportering 2021 

  

 

 

Bilag/Punkt_244_Bilag_1_Underskrevet_tidsbegraenset_brugsretsaftale_U13_KK_og_FK_30082018.pdf
Bilag/Punkt_244_Bilag_2_URBAN_13__Afrapportering_2021.pdf
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