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RESUMÉ 

Denne evaluering tager afsæt i Nordre Fasanvej Kvarterets Områdefornyelses ønske om en evaluering 
af  Det udendørs kulturhus under Bispeengbuen på Frederiksberg. Det udendørs kulturhus blev 
etableret i foråret 2015 og indviet 3. juli 2015 og har til og med december 2016 eksisteret i 18 måneder. 
Evalueringen danner grundlag for den fremadrettede udvikling af  området, dels i kulturhusets sidste 
levetid frem mod sommeren 2018, dels i beslutningen om, hvad området skal være, når 
områdefornyelsens periode udløber på samme tid. 

Evalueringen har undersøgt, om målsætningerne om at styrke den oplevede tryghed og skabe mere 
byliv under Bispeengbuen, samt at binde Frederiksberg og bydelene Nørrebro og Nordvest sammen, er 
indfriet. Det overordnede formål er at evaluere, hvilken værdi Det udendørs kulturhus har bragt til 
området, herunder om området opfattes positivt og mangfoldigt, samt hvilke behov og ønsker, der er til 
en forsættelse af  projektet. 

Evalueringens indsigter er tilvejebragt primært gennem kvalitativ metode og analyse, der er udført fra 
september til november til både kulturhusets hverdag og begivenheder. Den kvalitative undersøgelse 
dokumenterer, at Det udendørs kulturhus i dag er et særligt hektisk, åbent og råt byrum, præget af  en 
alsidig brug, et begrænset kendskab og et forskelligt tilhørsforhold blandt de forskellige brugergrupper. 
Mens kulturhusets omgivelser har en tydelig urban profil, har både kulturhusets navn og 
begivenhedsrække forekommet naboer og brugere uklare, hvilket har afholdt borgere fra at tage 
kulturhuset til sig. 

Overordnet viser evalueringen, at Det udendørs kulturhus har bidraget til, at området har udviklet sig i 
en positiv retning. De tre opstillede målsætninger er indfriet, idet byrummet under Bispeengbuen er 
blevet tryggere end tidligere, der er skabt nyt og mere byliv end før, og det er lykkes at binde 
nærområderne mere sammen. 

Imidlertid har Det udendørs kulturhus også skabt nye udfordringer og muligheder, end de der forelå 
for halvandet år siden. Først er byrummet under Bispeengbuen blevet forvandlet, idet kontrasten mellem 
hverdag og begivenhed er blevet mere markant. Dertil har utrygheden bevæget sig væk fra de fysiske 
rammer til relationer til udsatte borgere. Dernæst er byrummet under Bispeengbuen blevet forbundet, 
idet der er afholdt en mangfoldighed af  begivenheder, men ikke i overvejende grad skabt møder 
mellem mennesker. Desuden har borgere fra det “nære Frederiksberg” og “fjerne København” taget 
kulturhuset til sig, mens borgere fra det nære København og det fjerne Frederiksberg halter efter. Sidst 
er byrummet under Bispeengbuen blevet genfortalt, idet der er skabt nye og mere positive fortællinger, 
men området under Bispeengbuen slås stadig med sit rygte. Derudover har potentialet for et borgerhus 
med kultur frem for et kulturhus med borgere åbenbaret sig. 

Evalueringen kan konkludere, at Det udendørs kulturhus har opfyldt målsætningerne, har igangsat nye 
fortællinger, samt skabt værdi i form af  en tro på områdets fremtid og dermed et potentiale for at 
forankre indsatsen lokalt. Men til trods for at Det udendørs kulturhus er blevet positivt modtaget af  
både naboer og brugere, hersker der stadig uvished og forvirring om Det udendørs kulturhus er skabt 
af  kommunen til borgerne, eller skabt af  borgerne og for borgerne. Hvis også rummet under 
Bispeengbuen skal blive til borgernes by, er der behov for et borgerhus, som borgerne føler et stærkt 
ejerskab til, snarere end for et udendørs kulturhus med uklare tilhørsforhold. Dette kan opnås ved 
langsomt og understøttet at bringe buen tilbage til borgerne. 

Til dette formål anbefaler Gemeinschaft, at byrummet under Bispeengbuen faciliterer et mere 
kontinuerligt hverdagsliv, tilretter de fysiske rammer, gentænker projektets kommunikation, profil og 
koncept, samt udviser endnu større tillid og tro på borgerne med henblik på at forankre udviklingen 
lokalt. 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INDLEDNING



INDLEDNING 

Denne evalueringsrapport er blevet til på baggrund af  Nordre Fasanvej Kvarterets områdefornyelses 
ønske om en evaluering af  Det udendørs kulturhus under Bispeengbuen. 

Rapporten er resultatet af  en kvalitativ undersøgelse og analyse af  Det udendørs kulturhus udført af  
den antropologiske analysevirksomhed Gemeinschaft fra primo september til ultimo november 2016. I 
løbet af  denne periode har Gemeinschaft udført deltagerobservation, optællinger, uformelle samtaler, 
strukturerede interviews og fokusgruppemøder samt gennemført en spørgeskemaundersøgelse og et 
evalueringsworkshop sammen med brugere og lokale beboere. 

Formålet med evalueringen har været at undersøge, om områdefornyelsens målsætninger om at skabe 
mere tryghed, mere byliv og en styrket sammenbinding af  byområderne omkring Bispeengbuen er 
blevet indfriet. 

Det overordnede formål med evalueringen har været at tilvejebringe viden om: 

• hvilken værdi indsatsen har og har haft for området ved og omkring Bispeengbuen 
• om og i givet fald hvordan indsatsen har bidraget til, at området opfattes positivt og mangfoldigt 
• hvilke behov og ønsker der er til en forsættelse af  projektet 

Det har ydermere ligget områdefornyelsen på sinde, at evalueringen kan bruges som udviklingsværktøj. 
Ud over en evaluering af  målsætningerne, identificerer evalueringen derfor også uforløste og potentialer 
ved Det udendørs kulturhus. Dermed udgør evalueringen et grundlag for dialog mellem politikere, 
embedsværk og borgere til at træffe beslutninger for resten af  kulturhusets midlertidige levetid samt for 
fremtidens byrum under Bispeengbuen. 

Rapportens opbygning 
I afsnittet Metode redegøres for undersøgelsens fremgangsmåde og metode. Det følgende afsnit Det 
udendørs kulturhus i dag beskriver kulturhusets kontekst, dets omgivelser, dets brugere og dets profil, og 
generelt hvordan huset opfattes og bruges i dag. I det næste afsnit Det evaluerende overblik redegøres der 
for evalueringens målsætninger og resultater. I afsnittet Blandt borgerne belyses dels, hvilke forvandlinger, 
forbindelser og fortællinger, der er blevet skabt med Det udendørs kulturhus, dels fremanalyseres, 
hvilke nye udviklingspotentialer, som evalueringen har identificeret. Afslutningsvis følger evalueringens 
Konklusion, og der gives på baggrund af  de identificerede potentialer Anbefalinger til den fortsatte 
udvikling. I rapportens Appendiks præsenteres først naboer og brugeres ønsker til kulturhuset 
fremadrettet og dernæst et overblik over særligt iøjnefaldende resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
til brug og nytte for den videre dialog og arbejde med kulturhuset. 

Tak til borgere og lokale aktører, der har medvirket i evalueringen. God læse- og arbejdslyst! 
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METODE



METODE 

Gemeinschafts undersøgelse er gennemført i området under Bispeengbuen i perioden primo september 
til ultimo november 2016. Vi har udført antropologisk feltarbejde, som inkluderer deltagerobservation 
til begivenheder og i hverdagssituationer samt interviews med naboer og brugere. 

Tre antropologer har opholdt sig ved Det udendørs kulturhus og udført byrumstællinger og 
observationer af  bylivet på hverdage og i weekender. Det har fundet sted i morgentimer, på formiddage 
og eftermiddage og på tomme såvel som travle aftner i både sol, blæst og regn.  

Vi har opsøgt mennesker, som på forskellig vis har opholdt sig i rummet under Bispeengbuen, samt 
mennesker, der har passeret rummet og i det tilstødende område. Med de tilstedeværende har vi ført 
uformelle samtaler og foretaget semistrukturerede interviews. I Det udendørs kulturhus har vi afholdt 
en evalueringsworkshop med fotografier og kort over området samt fokusgruppemøder med 
nøglepersoner, herunder Platant, samt gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Det indsamlede 
materiale består således af  opfattelser, fortællinger og holdninger om området fra mennesker, der har 
forskellig tilknytning til området, og indeholder perspektiver på både fortid, nutid og fremtid.  

Den kvalitative undersøgelse har involveret ca. 150 mennesker mellem 15-65 år og ligeligt fordelt på 
køn. Alle fem brugergrupper (Se afsnittet Brugen) indgår i undersøgelsen. Desuden er der indsamlet 64 
spørgeskemabesvarelser, både analogt og digitalt. Citaterne, der er udvalgt og anonymiseret til 
nærværende rapport, repræsenterer gennemgående opfattelser af  byrummet.  

Vi har desuden trukket på erfaringer og indsigter fra Gemeinschafts projekt ”Bytopia” om midlertidige 
byrum og byens liveability, udført i 2015-16 for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Her 
indgik Det udendørs kulturhus som en af  12 cases. 

 7

Undersøgelsen i tal 

150 Uformelle samtaler i området 
10  Semistrukturerede interviews  
3   Fokusgrupper 
1  Evalueringsworkshop 
3   Dybdegående interviews  

64  Spørgeskemabesvarelser 
10  Besøg i hverdage og weekender 
6  Besøg til events i løbet af  
  efteråret 2016
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DET UDENDØRS 
KULTURHUS I DAG



KONTEKSTEN 

Det udendørs kulturhus er et midlertidigt byrum opført i foråret 2015 og indviet 3. juli 2015. 
Kulturhuset er anlagt på en inddraget parkeringsplads under motorvejsbroen Bispeengbuen, der 
markerer grænsen mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner. 

Kulturhuset 
Kulturhuset består af  fem gule containere, en rampe, en scene, et toilet, et køkken, en kombineret 
hockey- og basketbane samt et stort tomt areal, der fra tid til anden tages i brug i forbindelse med 
begivenheder. Flere af  kulturhusets faciliteter er aflåst. Nøgler hertil kan afhentes af  alle i den 
nærliggende café Ved Buen. 

Områdefornyelsen – fortællingen og byrummet 
Kulturhuset er et resultat af  en arkitektkonkurrence udskrevet af  Frederiksberg Kommune og Nordre 
Fasanvej Kvarterets områdefornyelse. Områdefornyelsen forløber i perioden 2013-2018, og indsatsen 
fokuserer blandt andet på, at den oplevede tryghed og det eksisterende byliv i området under 
Bispeengbuen skal udvikles. Af  programmet for områdefornyelsen fremgår det, at Bispeengbuen har et 
skummelt ry, der forbindes med mørke, bilafbrændinger og kriminalitet. Det tilføjes, at stedet i 
realiteten ikke er så slemt, som rygter vil vide. Af  programmet fremgår desuden, at midlertidighed skal 
bruges som greb for at undersøge, hvilke potentialer der er i byrummet. Målsætningen er, at området 
skal udvikles bæredygtigt både socialt og miljømæssigt. Desuden skal branding og begivenheder skabe 
nye fortællinger om og relationer til området. Der er afsat 2.500.000 kroner til udviklingen af  
Bispeengbuen. 

Borgerinddragelse 
Vinderforslagets arkitekter, Platant, udformede et kulturhus, Det udendørs kulturhus, til at facilitere 
førnævnte udvikling, mens en styregruppe af  lokale og kommunale aktører blev nedsat for at udvikle 
konceptet i tråd med områdefornyelsens visioner og den lokale forståelse af  området. I samarbejde 
med forskellige lokale aktører og institutioner har Platant gennemført borgerinddragende idéworkshops 
samt opbygning af  de fysiske forhold i området. Eksempelvis har Teknisk Skole været med til at bygge 
trætribunerne, mens Klub Lunden Pigeklub i Lundtoftegade har designet scenen. I den proces blev 
erfaringen, at lokale aktører, der ikke var involveret i det organiserede foreningsliv, fx naboer, var svære 
at engagere og fastholde. 
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Eventstrategi 
I Det udendørs kulturhus’ strategi for begivenheder har årlige tematikker for at inspirere og invitere 
forskellige typer begivenheder. Kulturhusets første sæson (2015) havde temaet scene, i anden sæson 
(2016) har det været mad. Derfor er køkkenområdet ud mod Nordre Fasanvej blev tilføjet på baggrund 
af  et dialogmøde mellem Frederiksberg Kommune, Platant og inviterede borgere. Temaet for den tredje 
og sidste sæson er endnu uafklaret. 

Det midlertidige kulturhus 
Det udendørs kulturhus’ midlertidige levetid er i første omgang sat til sommeren 2018, og inden da skal 
der tages politisk beslutning om byrummets fremtid. Denne evaluering er del af  grundlaget for den 
endelige beslutning. 
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RUMMET 
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I kontrast til den myldrende trafik på nabovejene og den brusende 

larm fra biler på Bispeengbuen ligger Det udendørs kulturhus stille 

hen. Fra den ene ende af Nordre Fasanvej inviterer en lysende 

kunstinstallation besøgende indenfor. Kommer man fra den anden 

side, møder man først et toilet på hjul og dernæst et køkken lavet af 

træ og beton. 

I køkkenet står tre borde med tilhørende bænke placeret. De er alle 

kolde og fugtige, selvom motorvejsbroen skærmer for regnen. På et 

af bordene vidner to tomme øldåser og en efterladt pizzabakke om 

livet, der udspillede sig aftenen forinden.  

De syv massive betonsøjler, der bærer Bispeengbuen udtrykker 

sammen med asfalten og brostenene byrummets permanente 

karakter. Blikket møder desuden en grå boldbane, fem skrigende 

gule containere og et hav af grå nuancer. 

På asfaltsporet går en pige med skoletaske på ryggen. Hun 

skærmer sig mod blæsten ved at holde sin lilla jakke tæt til halsen 

med den ene hånd, mens hun i den anden holder fat i sin mors. De 

går langsomt, men målrettet tværs over rummet fra Ågade mod et 

busstoppested på Nordre Fasanvej. De næste mennesker i rummet 

er to håndværkere iklædt arbejdstøj. De slentrer langs Ågade med 

en byggeplads på Nordre Fasanvej som destination. 

Øverst på containerne sidder en ung mand på sit skateboard og 

betragter de forbipasserende. Så tager han sine hovedtelefoner på, 

springer op på brættet og kører ned og væk fra Det udendørs 

kulturhus, der igen står tomt og venter på sin næste gæst. 

Observationer



Det midlertidige byrum, Det udendørs kulturhus, er blevet etableret i det, vi her kalder ‘rummet under 
Bispeengbuen’, defineret som den del af  området mellem de tre gader Nordre Fasanvej, Ågade og 
Bispeengen, hvor parkeringspladser er blevet inddraget. 

Hektisk 
Det udendørs kulturhus under Bispeengbuen har både hurtigkørende biler oven over sig og er 
omkranset af  veje, hvor en konstant og hektisk trafik både kan høres og ses. Til trods for omgivelsernes 
tempo, hektik og intensitet opfordrer kulturhuset til ophold, et temposkift, en pause eller blivende 
aktivitet. Når besøgende gør deres indtog, er det for at blive en stund. 

Når kulturhuset fra tid til anden udgør dette opholdssted, står det derfor i kontrast til det tempo, der 
udspiller sig på trafikårer ovenover og rundtom. Det udendørs kulturhus kan således ses som en 
kontrastfuld ø i det omgivende hav af  trafik. 

Åbent 
Den besøgende, der opholder sig ved Det udendørs kulturhus, vil opleve, at der er en slående åbenhed 
til alle sider. Der er ingen front og bagside, ingen indgang og udgang, intet centrum. Det er muligt at 
træde ind i rummet fra alle sider, og dermed inviteres alle passerende ind, uanset hvor de kommer fra.  

Råt 
Det udendørs kulturhus’ materielle omgivelser, som primært består af  beton, brosten og asfalt, sætter 
sanserne i spil; rå og kold beton, bidende blæst, skarpe lugte fra det liv, der udspiller sig, et 
bemærkelsesværdigt mørke om dagen og et tiltrækkende lys om aftenen. Det rum, man inviteres ind i, 
fremstår koldt og larmende. 

Kulturhusets omgivelser former dets vilkår, særtræk og potentialer. Trafikårerne, vindtunnellen og 
motorvejstaget udgør et rummeligt omrids og bliver derved også en naturlig del af  kulturhuset selv; et 
hektisk, åbent og råt rum. 
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BRUGEN 

Byrummet under Bispeengbuen bruges på nye måder som resultat af  inddragelsen af  parkeringspladsen 
og etableringen af  Det udendørs kulturhus.  

Alsidig brug 
I løbet af  en uge ser man en bred skare af  forskellige brugere ved kulturhuset. Lokale på udkig efter et 
byrum uden trafik. Børn, der rutsjer på rampen. Unge skatere fra andre steder i byen, der søger mod 
det overdækkede byrum. Midaldrende og ældre på vej til og fra butikker. Hjemløse, der søger ly og læ 
for vejret og efter et sted at lave mad og overnatte. Stofmisbrugere, der får udleveret fixegrej eller 
medicin af  kommunen. Løbere, der stopper op ved scenen og bruger faciliteterne til at træne. Grupper 
af  floorballspillere. Engagerede arrangører, der rydder op i containerne. 

Der er en mangfoldighed af  både mennesker og brugsmønstre. Der er koordinerede begivenheder i 
form af  festival, filmforestilling eller sangarrangement, og der er impulsiv brug som fx legende børn på 
vej hjem fra institution eller piratfester med mobile musikanlæg og bål i cementkrukkerne. Ofte ligger 
kulturhuset dog øde hen. 

Det er gået fra gråt og kedeligt til at være et sted, man kan bruge, selvom man ikke laver events. 
Når jeg cykler forbi, ser jeg ofte nogen, der laver armbøjninger eller spiller bold. Og der er børn, 
der leger. Men det er synd, at folk ikke rydder op efter sig selv. Det er ulækkert, når der er masser 
af skrald. Lige nu er det ikke så slemt, fordi det regner, men ellers lugter her også ret meget af tis. 
Hvis det er rent og velholdt, vil folk nok bruge det mere. 

Mand, 25, Vesterbro 

Begrænset kendskab 
De mennesker, der bruger og forholder sig til Det udendørs kulturhus, har forskellig grad af  kendskab 
til dets potentiale. Mens arrangører kender til nøgleordningen og ansøgninger, som skal udarbejdes 
forud for et arrangement, kender langt de fleste brugere og naboer ikke til de muligheder, kulturhuset 
rummer. De ved fx ikke, hvordan man får adgang til køkkenet eller mødelokalet. 

Jeg har ikke overvejet det med at låne nøgler hertil. Det ved jeg egentlig slet ikke, om man kan. 
Det tror jeg ikke, mine naboer ved. Jeg ville nok heller ikke komme ned og spille hockey, og jeg 
ville hellere grille i min egen gård. 

Mand, 34, Frederiksberg 

Forskelligt tilhørsforhold 
Nogle mennesker passerer blot Det udendørs kulturhus uden egentlig at ænse stedet, mens andre ser 
kulturhusets potentialer – hvad end det er til formelle arrangementer eller som overnatningssted. Det 
begrænsede hverdagsliv ved kulturhuset er dels betinget af  fysiske forhold som motorvejens 
vindtunnel, skyggen, som motorvejsbroen kaster, samt den rå og kolde atmosfære, som betonen giver 
resten af  byrummet, dels af  markant forskelligt tilhørsforhold til området. Mens flere naboer 
tilkendegiver en generel berøringsangst over for området, idet det opfattes semiprivat, tager andre mere 
aktive brugere kulturhuset til sig og udtrykker begejstring over, hvordan det bruges af  forskellige 
mennesker: 

Jeg synes altid, at der er en positiv stemning her. Der er folk, der spiser her og sover her. Der har 
aldrig været problemer. Folk er rigtig flinke, og det er et meget åbent sted. Det er et sted, hvor 
folk mødes og hygger sig. Der er en masse foreninger, der hurtigt finder de her faciliteter. Og så 
trækker det jo flere folk til, når der er nogen, der bruger stedet. 

Kvinde, 54, Vanløse 
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Brugere af  Det udendørs kulturhus 
De fem grupper er analytiske kategorier og kan have meningsfulde overlap. 
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Naboer 
Lokale beboere, der på begge sidder af  Det udendørs kulturhus er præget af  dets umiddelbare fysiske nærhed, 
men ikke alle i denne gruppe føler ejerskab over kulturhuset. Gruppen består blandt andre af: 
• Beboere fra Ågade, Bispeengen, Lundtoftegade, Nordre Fasanvej og Borups Allé.

Eventdeltagere 
Borgere fra hele byen, som enten følger begivenheder ved Det udendørs kulturhus tæt, eller som dukker op til 
markante arrangementer, som har offentlighedens brede opmærksomhed. Gruppen har ikke noget særligt 
tilhørsforhold til rummet. Gruppen består blandt andre af: 
• Gæster til loppemarked, Silent Dinner, Carpark World, Bas under Buen, filmvisninger, mv. 

Udsatte grupper 
Denne brugergruppe er typisk at finde ved det udendørs kulturhus om aftenen og natten. Disse brugere har til 
fælles, at de er uønskede af  mange andre brugere. Gruppen består bl.a. af:  
• Hjemløse, stofmisbrugere, sælgere, øldrikkere samt iværksættere af  piratfester. 

Hverdagsbrugere 
Gruppen er karakteriseret ved, at de bruger Det udendørs kulturhus’ fysiske faciliteter til hverdagsaktiviteter 
typisk i løbet af  dagstimerne, på samme måde som de bruger lignende byrum rundtom i byen. Gruppen består 
blandt andre af: 
• Bruger som skatere, sportsudøvere, rygere, hundeluftere og pokémon-jægere.

Nøglebærere 
Brugergruppen udgøres af  arrangører, frivillige og andre engagerede aktører, som anvender og anerkender 
kulturhusets fulde potentiale. Disse udvikler særlige tilhørsforhold til rummet. Gruppen består blandt andre af: 
• Arrangører af  loppemarked, Silent Dinner, Carpark World, Bas under Buen, filmvisninger, mv.



PROFILEN 

Det udendørs kulturhus har til trods for omgivelsernes markante fysiske udtryk, ikke opnået en klar 
profil blandt brugere og naboer. Det er derfor vigtigt at skelne mellem omgivelsernes fysiske profil og 
kulturhusets mentale profil. For at forstå kulturhusets profil må vi, jævnfør afsnittet Rummet ovenfor, 
forstå kulturhuset i forhold til de rammer, det er blevet placeret i.  

Urbant 
Alle brugergrupper er enige om, at byrummet under Bispeengbuen har en karakteristisk rå, urban 
profil. Naboer og brugere ser dette som et positivt træk, at det gør Det udendørs kulturhus til et særligt 
byrum i kraft af  dets rå omgivelser. Mange beskriver kulturhuset som et fedt byrum med masser af  
urbant og internationalt potentiale med ”newyorker-vibe”. 

Det er et sted, hvor unge går på genbrugsmarked og leder efter musik og kultur. Jeg synes, at 
stemningen er meget urban. Altså nærmest sådan et ikke-sted på den fede måde. Det er virkelig 
et storbysted med newyorker-vibe. Stedet behøver måske ikke at skulle lukke op for alle, for det 
er der måske nogle andre steder, der kan. 

Kvinde, 61, Frederiksberg 

Omgivelserne har en skarp profil for alle besøgende og det markante fysiske udtryk indvirker næsten 
umærkeligt på brugere og naboers opfattelse af  kulturhuset og dets arrangementer.  

Den røde tråd  
Til trods for omgivelsernes stærke fysiske profil er Det udendørs kulturhus’ mentale profil noget mere 
udvisket. Mange brugere og naboer har vanskeligt ved at forstå, hvordan kulturhuset bruges både til 
hverdag og begivenheder. Det bliver straks lettere for borgere at forholde sig til kulturhuset, når et 
arrangement flytter ind. Det er således særligt begivenhederne, der tegner kulturhusets mentale profil. 
Udfordringen for kulturhusets mentale profil er imidlertid, at brugere og naboer ikke ser en forbindelse 
mellem og en retning for disse begivenheder. 

Stedets image er ikke rigtig faldet på plads endnu. Der er så mange forskellige arrangementer, og 
der er ikke en rød tråd i dem. Folk kommer udefra og laver et arrangement, og så går de igen. Og 
næste uge er det et andet hold, som også går igen. Jeg kunne tænke mig flere strømlinede 
arrangementer. I den forstand at der ikke må være et alt for blandet og forvirrende tilbud til 
brugere og naboer. 

Mand, 25, Frederiksberg 

Mange bruger mener, at kulturhuset har en udfordring i forbindelse med de mange forskellige typer 
begivenheder, der afholdes. Kulturhusets forskellige temaer (scene i 2015 og mad i 2016) har ikke skabt 
en rød tråd for kulturhusets brugere, og ideen bag kulturhusets begivenheder fremstår derfor uklar for 
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både lokale naboer og brugere. Den mentale profil har således ikke samme gennemslagskraft som den 
fysiske profil, der er tydelig for alle brugere. 

Navnløst 
At der ikke er en sammenhæng mellem Det udendørs kulturhus’ mentale profil og dets arrangementer 
kommer særligt til udtryk blandt brugeres og naboers holdning til projektets navn. ”Det udendørs 
kulturhus” som benævnelse bruges relativt sjældent og det gælder for samtlige brugergrupper, at de 
færreste kender navnet. 

Kunne man ikke give det her sted et navn? 
Mand, 36, Nørrebro 

Flere af  dem, der kender navnet, udtrykker utilfredshed, da navnet ikke stemmer overens med deres 
opfattelse af  projektet, byrummet og dets koncept. Mange benytter i stedet forskellige variationer af  
”Buen” til at omtale byrummet. Flere har foreslået, at byrummet under Bispeengbuen bør have et nyt 
navn. 

Navnet ’Kulturhus’ lyder lidt langhåret. Det får mig til at tænke på kulturhuset på Islands Brygge. 
Altså et sted med restaurant, hvor man danser jitterbug om onsdagen, du ved. Så på den måde er 
det et dårligt navn. Det er blevet mere kendt som et sted nu. Men for at være helt ærlig er det 
nok ’Bas Under Buen’s fortjeneste. ’Under Buen’ er ligesom blevet det, man i folkemunde kalder 
det. 

Kvinde, 42, Frederiksberg  

Mens alle kan relatere til rummet under Bispeengbuen qua dets karismatiske fysiske udtryk, halter det 
mere med Det udendørs kulturhus’ profil. Kulturhuset er kendt som et urbant og råt byrum, som er 
kendt for nogle af  dets tilbagevendende arrangementer, men en uklar rød tråd blandt begivenhederne 
og projektets navnløshed bidrager til at udviske kulturhusets profil. 
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EVALUERENDE 
OVERBLIK 



MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER 

Evalueringen af  Det udendørs kulturhus har undersøgt udviklingen af  tryghed, byliv og 
sammenbinding af  de omkringliggende bydele. Nedenfor gennemgås overordnede indsigter i forhold til 
disse tematikker. 
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13 %

20 %

20 %

48 %

Ja, området er blevet mere trygt
Graden af  tryghed er den samme
Ved ikke
Nej, området er ikke blevet mere trygt 

Figur 1: Synes du, at området 
ved Det Udendørs Kulturhus 
er blevet mere trygt efter 
etableringen af  Det Udendørs 
Kulturhus? 

Tryggere end tidligere  
Den oplevede tryghed under Bispeengbuen er øget i takt med 
etableringen af  Det udendørs kulturhus. I 2011 evaluerede NIRAS 
festivalen ”Liv under Buen” og karakteriserede området som et 
byrum, der opleves som utrygt af  alle beboere uanset alder, 
etnicitet og ressourcemæssig baggrund_. Naboer undgik området 
på grund af  fortællinger om stofsalg, kriminalitet, bilafbrændinger 
mv.  
 I løbet af  de seneste fem år har dette mønster ændret sig, og 
Det udendørs kulturhus har bidraget til, at området er tryggere end 
tidligere. 48 % af  deltagerne i den aktuelle 
spørgeskemaundersøgelse angiver, at området et blevet mere trygt 
efter etableringen af  Det udendørs kulturhus. Kulturhuset 
appellerer i dag i høj grad til børnefamilier og unge mennesker 
med forskellig etnisk og ressourcemæssig baggrund, der er bredt 
repræsenteret. Evalueringen viser dog, at der ikke er flere ældre 
borgere, der bruger kulturhuset. Blandt de ældre gør den tidligere 
opfattelse af  og fortælling om området sig stadig gældende. Den 
oplevede tryghed er ud fra generelle parametre forbedret, men 
begrebet ”tryghed” er transformeret, så utryghed i dag i højere 
grad handler om uvished i forhold til de nye brugergrupper, som 
kulturhuset har tiltrukket. Opfattelse af  tryghed har rod i 
Bispeengbuens ry og historie, hvilket uddybes i afsnittet 
Fortællinger.

16 %

84 %

Der er kommet mere liv
Ved ikke
Der er ikke kommet mere liv
Der er den samme grad af  liv

Figur 1: Synes du, at der er 
kommet mere liv i området ved 
Det Udendørs Kulturhus efter 
etableringen af  Det Udendørs 
Kulturhus?

Nyt liv under Bispeengbuen 
Større arrangementer som ”Bas Under Buen” og lignende 
koncerter fik før etableringen af  Det udendørs kulturhus negativ 
opmærksomhed fra naboer, der syntes, at sådanne begivenheder 
generede ro og fred i deres hjem og i lokalområdet. Evalueringen 
viser, at de større begivenheder i dag genererer positiv 
opmærksomhed omkring Bispeengbuen. 84 % af  deltagerne i 
spørgeskemaundersøgelsen angiver, at der er mere byliv efter 
etableringen af  Det udendørs kulturhus. Borgere efterspørger både 
i spørgeskemaer og interviews endnu flere arrangementer og mere 
liv. Bylivet har udviklet sig fra enkeltstående større arrangementer 
til nu at bestå af  både større arrangementer og hverdagsaktiviteter 
såsom floorball og træning. Det forøgede byliv betyder samtidig, at 
mange oplever området som meget tomt og øde, når der ikke er 
mennesker, der bruger det. Dette uddybes i afsnittet 
Forvandlinger.



Evalueringen indikerer således, at målsætningerne med Det udendørs kulturhus om at udvikle 
trygheden og bylivet i området, samt at binde de tilstødende områder mere sammen, er blevet indfriet. 

I det følgende vil rapporten yderligere svare på, i hvilken grad Det udendørs kulturhus har bidraget til 
at området opfattes positivt og mangfoldigt, samt hvordan den udvikling, der med kulturhuset er fundet 
sted, har transformeret tidligere udfordringer og muligheder til andre og aktuelle potentialer og 
barrierer. 
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2 %16 %

50 %

32 %

Sammenbinder bydelene

Hører til enten Frederiks-  
berg, Nørrebro eller Nordvest
Hører ikke til nogen særlig bydel

Ved ikke

Figur 1: Hvilket af  følgende 
områder oplever du, at Det 
Udendørs Kulturhus hører til?

Sammen om Bispeengbuen 
Byrummet under Bispeengbuen ligger på grænsen mellem 
Frederiksberg, Nørrebro og Nordvest og har tidligere markeret 
skillelinjen mellem bydelene. Spørgeskemabesvarelser peger på, at 
området efter Det udendørs kulturhus’ etablering ikke henvender 
sig særligt til én specifik bydel. 32 % oplever, at Det udendørs 
kulturhus binder bydelene sammen, mens 16 % oplever, at Det 
udendørs kulturhus ikke har en særlig tilknytning til nogle af  
områderne. 50 % mener, at området hører til enten Frederiksberg, 
Nørrebro eller Nordvest. Det udendørs kulturhus opfattes altså 
som et bidragende greb at samle de tre bydele, men også som et 
endnu uforløst potentiale. Flere borgere påpeger, at parken ved 
Bispeengen bør tænkes sammen med Det udendørs kulturhus for 
at samle området mere. Den mentale sammenbinding mellem 
bydelene uddybes i afsnittet Forbindelser. 
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 BLANDT 
BORGERNE



BLANDT BORGERNE 

I det følgende analyseres borgernes brug og opfattelse af  Det udendørs kulturhus med et blik for den 
forandring, der løbende er fundet sted, og der identificeres nye og uforløste potentialer, som er 
relevante i den fremadrettede udvikling. 
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FORVANDLINGER



FORVANDLINGER 

Det udendørs kulturhus er som nævnt et midlertidigt byrum, der har til hensigt at omdanne byrummet 
under Bispeengbuen til et positivt og trygt område med byliv. Samtidig med at denne langsigtede 
transformation finder sted, transformerer rummet sig også over korte perioder. Det er denne 
forvandlingskraft, som undersøges nedenfor. 

Kontrast mellem hverdag og begivenhed 
83 % af  de adspurgte tilkendegiver, at der nu er mere byliv under Bispeengbuen. Det er dog centralt at 
skelne mellem den kvantitative stigning i byliv og den kvalitative art af  byliv. 

Før etableringen af  Det udendørs kulturhus blev parkeringspladserne under Bispeengbuen oplevet som 
et område, der hverken tilskyndede til gennemgang eller ophold. I dag har kulturhuset bidraget til at 
transformere rummet under Bispeengbuen til et område med stor variation i graden af  intensitet. Når 
arrangementerne fylder kulturhuset med mennesker, boder, musik, lys osv., er intensiteten høj og 
trækker forbipasserende og besøgende til. Samtidig er kontrasten mellem begivenhed og hverdag blevet 
så markant, at Det udendørs kulturhus uden arrangementer fremstår ekstra koldt og mennesketomt. 
Somme tider kan rummet ligefrem ligge ramponeret hen efter fx piratfester og lignende spontant brug. 

Det udendørs kulturhus består overraskende nok kun af  en fast ugentlig aktivitet, nemlig floorball, og 
dertil hverdagens spontane byliv, der kan være alt fra basket, at skate og leg til madlavning i køkkenet og 
piratfester. De fem brugergrupper bruger kulturhuset forskelligt i hverdagen og til begivenheder og fra 
begivenhed til begivenhed. Bylivet under motorvejsbroen kan opstå både planlagt og spontant, men det 
kontinuerlige byliv halter efter. 

De større events trækker rigtig meget positiv opmærksomhed og energi, hvilket jo er rigtig fedt. 
Der er jo mange shady steder herude i forhold til utryghed. Arrangementerne har positiv 
indflydelse på området. Det er rigtig godt, at stedet er blevet fornyet og shinet lidt op. Det gør 
det mere indbydende. Nogle gange er her super stille og mørkt, og det er måske også fint nok, 
men jeg oplever i høj grad, at der sker en masse positive ting. 

Mand, 21, Nørrebro 

Det virker ikke så slemt, når der er en masse mennesker der bruger det, for så kan man jo se, at 
der er aktiviteter. Men når det står tomt, så ser det ikke godt ud, for så ved man ikke hvad der kan 
ske. Og det der tomme rum kan bare virk vindblæst og sådan lidt slum og ubehageligt. Der 
mangler noget mere permanent liv. Eller man kunne måske inddrage det tomme rum fx med 
nogle lysinstallationer. Det ville faktisk gøre en forskel for mig. 

Kvinde, 50, Frederiksberg 

I dag har kulturhuset og rummet, der omgiver det, altså en transformerende karakter. Det ændrer sig 
løbende mellem at være et rum med og uden mennesker, aktivitet og byliv. Både hverdagsbrug og 
begivenheder samler fra tid til anden mennesker ved kulturhuset og giver rummet en fornemmelse af  
intensitet. Men det momentane, markante byliv til begivenheder har som effekt, at byrummet til 
hverdag fremstår i sin modsætning, som byrum, der er mere tomt, end det faktisk er tilfældet. 

Nedenfor er indtegnet en modelleret intensitetskurve, som udtrykker byrummets meget varierende 
intensitet. Kurven demonstrerer, at Det udendørs kulturhus så at sige kan fremstå ”tommere” end den 
tidligere parkeringsplads, til trods for at der er markant mere liv.  
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Fra utrygge rammer til utrygge relationer 
Det udendørs kulturhus har også transformeret trygheden. Kulturhuset har brudt det tidligere mørke 
med lys, skabt mere liv under Bispeengbuen samt ændret det fysiske rum, så der er blevet bedre udsyn 
mellem lejligheder og til tilstødende veje og rummet under Bispeengbuen. Det er alle sammen faktorer, 
som borgerne tilkendegiver, har øget trygheden. 

I forhold til at det var en parkeringsplads med smadrede bilruder, er der da kommet meget ud af 
det. Jeg sætter da faktisk min bil hernede under buen nu. Det ville jeg aldrig have gjort før. 

Kvinde, 32, Nørrebro 

Men samtidig er nye og andre utryghedsfaktorer opstået. Det overdækkede byrum og det udendørs 
køkken har tiltrukket hjemløse borgere. Utrygheden handler om, at disse udsatte borgere dels opleves 
som uforudsigelige, dels som uhensigtsmæssige for nærområdet og det potentiale for lokalt byliv, der er 
blevet opbygget med kulturhuset. 

Romaerne skaber jo netop en utryghed, som man har prøvet at modarbejde. Det er uanset, 
hvilken forsamling af sovende der vil være her. De brænder ting af, og forleden var flammerne 
helt op og slikke på broen. De skaber utryghed, fordi man ikke kender deres dagsorden. Vi ved jo 
ikke helt, hvad de kan finde på. 

Kvinde, 48, Frederiksberg 

Overordnet kan det udledes, at mens kulturhuset har faciliteret markant mere byliv under Bispeengbuen 
og øget trygheden, så oplever brugere og naboer tilstedeværelsen af  hjemløse som en udfordring for 
den positive udvikling, der er igangsat. 
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INTENSITET

* Kurven er indtegnet som formidling af  den oplevede intensitet, og er et analytisk greb.
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FORBINDELSER



FORBINDELSER 

Det udendørs kulturhus på kanten af  Frederiksberg, Nørrebro og Nordvest er etableret for at facilitere 
rammer for et mangfoldigt byliv. Det skal ske ved at tiltrække nye brugergrupper og binde områderne 
omkring kulturhuset mere sammen. Aldrig har der været så mange forskellige mennesker under 
Bispeengbuen, men skabes der forbindelser mellem dem og de forskellige områder? 

Mangfoldighedens begrænsning 
For at kunne svare på spørgsmålet, om der er skabt forbindelser og dermed mere mangfoldighed, er 
klarhed om begrebets betydning nødvendig. Med mangfoldighed tænkes her på tilstedeværelse af  og 
sociale møder mellem borgere, der er forskellige i kraft af  alder, etnisk baggrund, klasse og køn. Hvad 
angår tilstedeværelsen, er der sket en markant forandring, især i forhold til antallet af  unge brugere. 
Ældre brugere halter imidlertid stadig noget efter. 

Det mangfoldige er på en måde det, at der er mange forskellige events. Men det når måske ikke 
rigtigt ud til de ældre. Generelt er det mest unge mennesker, der bruger det til at træne og 
hænge ud. Og man kan sige, at arrangementerne måske også primært er rettet mod yngre 
mennesker. Men der er ikke meget for min gamle overbo. Hun fortalte mig, da der var ”Bas Under 
Buen”, at det eneste, hun ønskede sig, var fred og ro. 

Mand, 38, Frederiksberg 

Fire ud af  fem adspurgte brugere og naboer mener, at Det udendørs kulturhus kan bruges af  alle. Men 
selvom kulturhuset faciliterer begivenheder for meget forskellige brugergrupper, er det oftest relativt 
homogene grupper, der deltager i de konkrete begivenheder. Der er en buket af  forskellige 
begivenheder, som tiltrækker forskelligartede, men homogene brugergrupper, mens der er få 
begivenheder, der appellerer bredt og dermed tiltrækker mange forskellige brugergrupper. Et eksempel 
på det sidste er Carpark-festivalen, hvor brugergruppen måske ikke var decideret heterogen, men dog 
mere sammensat end ellers.  

At der er opstået mere byliv under Bispeengbuen, er altså ikke en garanti for, at der også er mere 
mangfoldighed. Men det er dels en forudsætning for det, dels en overvejende stærk tendens. Selvom det 
snarere er paletten af  begivenheder, der udgør mangfoldigheden, end egentlige møder mellem 
forskellige borgere, er mangfoldigheden blevet styrket med Det udendørs kulturhus – og der er stadig 
uforløste potentialer.  

Det mest eksplicitte potentiale udgøres af  de hjemløse borgere, som kulturhuset har tiltrukket. Med 
tilkomsten af  de hjemløse er der altså opstået et mulighedsrum for at facilitere møder mellem naboer, 
de hjemløse og andre brugere. Men inden dette møde lader sig udfolde er der behov for en officiel 
afklaring og udmelding om målgruppe og formål med kulturhuset. Lige nu går debatten særligt blandt 
naboer om, hvem der har retten til byrummet. Flere naboer ytrer, at der er behov for at flytte de 
hjemløse under Bispeengbuen væk snarere end for at skabe møder mellem naboer, hjemløse og andre 
brugere: 

Bagsiden af medaljen kommer måske også med den der åbenhed. Jeg sender ikke lige min 9-
årige søn ned for at spille basket, når der ligger en hel gruppe romaer og sover søndag morgen. 
Der var engang en flok hipsters, der sådan lidt trodsigt satte sig ned i det der køkken ved siden af 
romaerne, og så pakkede de jo automatisk lidt sammen. 

Kvinde, 39, Frederiksberg 

Lokale beboere finder det problematisk, at Det udendørs kulturhus tiltrækker byens udsatte borgere: 
hjemløse og stofmisbrugere. Hvis brugere og naboer skal tage området til sig til hverdag, skal denne 
udfordring løses, enten ved at skabe faciliteter, der er mindre opholdsvenlige for de udsatte borgere, 
eller ved at facilitere møder mellem naboer, de udsatte borgere og andre brugere under Bispeengbuen. 
Tilstedeværelsen af  de hjemløse ved Det udendørs kulturhus lægger yderligere et driftsmæssige pres på 
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kulturhuset. Uden øget og kontinuerlig drift er der en risiko for, at brugen af  og tilhørsforholdet til Det 
udendørs kulturhus vil svækkes blandt naboer og andre brugere.  

Nær og fjern 
Et mål med Det udendørs kulturhus har som nævnt været at binde de omgivende byområder mere 
sammen. Det har imidlertid vist sig, at Bispeengbuens og kulturhusets særlige udtryk har haft nemmere 
ved at appellere til naboer fra Frederiksberg-siden og brugere fra det fjerne Nørrebro og Nordvest end 
brugere fra det fjerne Frederiksberg og naboer fra Nørrebro-siden (Lundtoftegade). Især naboer fra 
Frederiksberg-siden benytter og værdsætter faciliteter og aktiviteter, mens frekvensen af  naboer fra 
Lundtoftegade endnu er begrænset. Dette forhold skyldes dels arten af  begivenheder, der indtil videre 
har haft en anden målgruppe, dels at Lundtoftegade i sig selv er et område med særlige udfordringer, 
som man i beboerforening og den boligsociale helhedsplan først og fremmest arbejder med at løse 
inden for området, frem for at engagere sig i nærområderne. 

Jeg synes, at der er multikulturalisme på Nørrebro-siden, der ikke bliver udnyttet. Hvis bydelene 
skal føres sammen, burde man gøre noget i den retning. Det kunne starte ved at 
arrangementstyperne også tilgodeser naboerne fra Lundtoftegade. Altså, at man kan få 
integreret forskellige typer mennesker. Det synes jeg godt, man kunne slå et slag for. 

Mand, 28, Nørrebro 

Der ligger et stort arbejde i at skabe forbindelser på tværs af  Bispeengbuen, og opgaven lader sig kun 
løse over længere tid. Det er også en opgave, hvor det er nødvendigt at være realistisk i forhold til, hvad 
forskellige borgere har behov for og er interesserede i. 

Som jeg havde forstået ideen, var det sådan lidt for at bringe Frederiksberg-delen og Nørrebro-
delen lidt tættere sammen i forhold til at være fælles om nogle aktiviteter og kulturelle ting. Jeg 
synes egentlig, at de ting, der er lagt op til af aktiviteter, formår at opfylde den målsætning 
meget godt. Det er jo ikke sådan, at vi sidder og griller hånd i hånd med dem i Lundtoftegade. 
Men jeg har da indtryk af, at det både er Nørrebro-folk og Frederiksberg-folk, der kommer her. 
Men romaerne har også været med til at skille områderne igen. 

Kvinde, 55, Frederiksberg 

At der faciliteres enkelte begivenheder og møder i løbet af  året er også med til at skabe stærkere 
forbindelser hen over og under Bispeengbuen. Der skal dog tages stilling til, hvordan man vil arbejde 
med gruppen af  hjemløse. Er gruppen en udfordring, der skal håndteres, eller kan den være en del af  
indsatsen for at bringe borgerne sammen ved at koordinere begivenheder, hvor alle grupper mødes? 

Overordnet set er Det udendørs kulturhus nok mangfoldigt, men har endnu ikke skabt mange 
forbindelser på tværs. Men selvom kulturhuset endnu ikke har bundet nærområderne markant mere 
sammen, har borgere fra forskellige steder i byen fundet sammen ved kulturhuset. 
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FORTÆLLINGER



FORTÆLLINGER 

Et mål med Det udendørs kulturhus er, at det skal bidrage til at skabe en anderledes og mere positiv 
fortælling om området under Bispeengbuen. En fortælling om forandringer, som folk anerkender og vil 
dele. Fortællingen om området består imidlertid af  en myriade af  forskellige historier, som er forankret 
i fortiden, nutiden og den mulige fremtid, som det midlertidige byrum kan være et perspektiv på. 

Bedre end sit rygte 
Det udendørs kulturhus har en stor opgave at løfte i form af  at udbrede den positive fortælling om 
byrummet under Bispeengbuen. Den negative fortælling er svær at gøre op med og lever da også stadig. 
For at ændre fortællingerne om rummet under Bispeengbuen er der ikke behov for at ”slette” gamle 
historier, men snarere at supplere fortidens historier med nye fortællinger. 

Sidst på eftermiddagen er det helt andre typer, der kommer. Så begynder det at blive lidt 
mærkeligt, og så er det ikke rart at være her. Det er rodløse typer, som helst ikke vil være steder, 
hvor der er for mange mennesker. Jeg kunne være bange for at blive vidne til noget, jeg ikke har 
lyst til at se. 

Pige, 23, Nordvest 

At ændre en fortælling tager tid. Man skal se Det udendørs kulturhus fungerer i praksis, før man 
begynder at ændre sin opfattelse af  området som et utrygt, øde rum. Men de nye fortællinger kan med 
fordel tage udgangspunkt i den faktiske forandring, der er sket. Og nye fortællinger er på vej: 

Altså, der var engang, at man sagde, at hvis man ville have stjålet sin bil, så skulle man bare 
parkere den under buen. Det hører man ikke mere. Vi parkerer også selv hernede nu, og det 
gjorde vi ikke før. Der er kommet lidt mere liv nu. 

Kvinde, 48, Frederiksberg 

Det udendørs kulturhus har skabt nye fortællinger: Man kan bruge byrummet til bevægelse og sport. 
Der er nu oftere end før kulturelle og musikalske begivenheder. Man kan nu trygt krydse over 
parkeringspladsen. Men de nye fortællinger skal også spredes til borgere, som ikke kender Det udendørs 
kulturhus eller endnu ikke har taget det i brug. 

Jeg ved ikke, om kulturhuset har været her længe nok, så man kan sige, at stedets image har 
skiftet. Det har jo været et halvbelastet område. Det har ikke været helt optimalt. Men det er jo et 
område, hvor der nu sker noget. Så på den måde er stedets image i hvert fald i gang med at blive 
bedre. Men folk ved ikke rigtigt endnu, hvad det er for et sted. 

Mand, 30, Frederiksberg 

Borgerhuset 
Mens fortællingen om rummet under Bispeengbuen er ved at ændre sig, er der en anden udfordring i at 
skabe en kollektiv fortælling om, hvad Det udendørs kulturhus er, og hvad man som borger kan bruge 
det til. Naboer såvel som brugere udtrykker, at de ikke oplever kulturhuset som inddragende, hverken 
til hverdag eller begivenheder. 

Som borger forstår jeg ikke, hvordan jeg selv kan bidrage til arrangementer. Det er svært at 
gennemskue, hvad det er, og hvordan man får lov at bruge det, medmindre man faktisk sætter sig 
ned og undersøger det. De forskellige aktørers virke og aktiviteter er ikke særlig godt formidlet. 
Det handler om at kommunikere bedre ud, at det er der, og at det kan bruges gratis. 

Mand, 41, Nørrebro 

At formidle mulighederne i Det udendørs kulturhus til borgerne er formentlig en kontinuerlig opgave. 
Men det skal også overvejes, hvilke rammer der skal være for det fremtidige kulturhus. For skal 
kulturhuset forankres lokalt på længere sigt, er der nu behov for at inddrage borgerne for alvor i deres 
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egen by. Her kan en del af  løsningen være at ændre ideen om et kulturhus til i stedet et mere 
medborgerhusagtigt koncept: 

Kommunen bør sænke paraderne og inddrage naboerne i højere grad. Essensen af det her sted 
er ikke, at det er et etableret kulturhus, men mere, at det skal kunne inddrage borgerne. Her kan 
man komme og lave arrangementer uden selv at have en masse midler. Når jeg tænker på et 
kulturhus, så er det noget, der fjerner fokus fra borgere. Sådan som jeg har forstået det her, så er 
det et sted, der fordrer, at borgerne er med til at skabe noget. 

Mand, 23, Nørrebro 

For at der ikke skal være uoverensstemmelse mellem Det udendørs kulturhus’ formål og det behov, 
som naboer og brugere tilkendegiver, er det altså afgørende at få afstemt Det udendørs kulturhus’ 
formål. Det kan fx ske gennem en målrettet og skarp formidling af, om Det udendørs kulturhus er af  
kommunen til borgerne, eller af  borgerne og for borgerne.  

Overordnet har de mange negative historier om Bispeengbuen fra fortiden hængt ved Det udendørs 
kulturhus, men kulturhuset har også været med til at igangsætte en hel række nye fortællinger. Disse 
fortællinger kan inkluderes i den fortsatte fortælling om, at kulturhuset faktisk er et borgerhus. 
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KONKLUSION 

Jeg er sindssygt glad for, at stedet er kommet, det gør området mere hyggeligt, men desværre 
ikke hyggeligt nok. Det er stadig meget industrielt og koldt. Men det ville være helt hul i hovedet, 
hvis det røg, altså hvis stedet ikke fortsætter. For der er sket rigtig meget, og der er kommet 
mange flere mennesker til. Nu mangler der bare lidt stabilitet og styring. Man må tænke på, at 
området stadig er i udvikling, og hvis indsatsen ikke fastholdes, risikerer området at falde tilbage 
som et utrygt og uvelkomment sted. 

Mand, 35, Frederiksberg 

Midlertidige byrum bliver ofte i begyndelsen set som et quick fix, der skal fjerne opmærksomheden fra 
et områdes problemer. Midlertidige tiltag ses i dette lys som udtryk for en kortsigtet og uigennemtænkt 
strategi, som ikke løser de overordnede problemer. Men efterhånden bliver midlertidigheden taget mere 
og mere alvorligt, idet den har været en effektiv og mindre ressourcekrævende tilgang til at afdække et 
byrums potentialer og kan være en del af  den fremadrettede udvikling af  et byområde, omend kun det 
første skridt. 

I Det udendørs kulturhus’ levetid er meget vand løbet under broen. Potentialer ved byrummet under 
Bispeengbuen er for lokale beboere og for resten af  byen blevet markant synligere end før. Samtidig er 
nye udfordringer dukket op. Det udendørs kulturhus i almindelighed og rummet under Bispeengbuen i 
særdeleshed er blevet transformeret fysisk, socialt og mentalt. Før var et af  de største problemer, at de 
store begivenheder var en gene for lokalområdet. I dag taler de fleste lokale brugere om, at det er et 
problem, at det ikke bliver brugt mere. Faktisk er en evaluering af  de oprindelige målsætninger allerede 
blevet uaktuel, idet nye vilkår, opfattelser og erfaringer er opstået sidenhen. Hvad der var et problem i 
går, er en mulighed i dag. 

Det kan være trivielt at konstatere, men ting tager tid. Det gælder i forhold til byliv, tryghed, 
mangfoldighed, sammenbinding og fortællinger. Fordelen ved midlertidige byrum er imidlertid, at 
processen foregår på en måde, hvor borgerne kan følge med i og bidrage til forandringen. Levetiden 
taget i betragtning er der taget store skridt, men det fulde potentiale er først begyndt at åbenbare sig. 

Derfor påpeger mange brugere og naboer da også, at der er stor risiko for at tabe den igangsatte 
udvikling på gulvet, hvis man beslutter sig for at lukke Det udendørs kulturhus. Nu hvor potentialerne 
og forandringen er identificeret, beder brugerne planlæggerne om at have modet til at forsætte og 
langsomt understøtte en bæredygtig forankring af  kulturhuset hos borgerne selv. 

Denne evaluering kan konkludere, at Det udendørs kulturhus på samtlige parametre har opfyldt 
målsætningerne, dvs. hvad angår trygheden, bylivet og sammenbindingen omkring Bispeengbuen. Nye 
fortællinger er blevet igangsat, der er skabt rammer for møder mellem naboer og mellem naboer og 
resten af  byens borgere, og der er blevet skabt værdi i form af  en tro på områdets fremtid og dermed et 
potentiale for at forankre indsatsen lokalt. Men for at understøtte den videre udvikling er der også 
behov for forbedringer, hvis man vil lykkes med at forankre projektet lokalt, herunder at: 

• facilitere et mere kontinuerligt byliv 
• tilrette de fysiske faciliteter 
• gentænke Det udendørs kulturhus’ kommunikation, profil og koncept 

Formålet med den overordnede udvikling, med byrummet under Bispeengbuen og med projektidéen 
om et kulturhus er først som sidst at lade borgerne komme til i samarbejde med områdefornyelsen og 
Frederiksberg Kommune. Hvis også rummet under Bispeengbuen skal blive til borgernes by, er der 
behov for et borgerhus, som borgerne føler et stærkt ejerskab til, snarere end for et udendørs kulturhus 
med uklare tilhørsforhold.  
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ANBEFALINGER 

Et udendørs kulturhus er noget, som brugere gør. Det er ikke noget, der så at sige er eller eksisterer i sig 
selv. Det er derfor helt essentielt for bylivet, at der sker en lokal forankring i aktiviteter og faciliteter 
under Bispeengbuen. 

Derfor anbefales det, at det kommende arbejde med Det udendørs kulturhus sætter fokus på 
hverdagens byliv, fysiske faciliteter, kommunikation, profil og koncept, samt fortsat borgerinddragelse. 

Hverdagens byliv 
Etabler bedre muligheder for kontinuerligt at kunne være ved kulturhuset. Den daglige tilstedeværelse 
vil fjerne den følelse af  ”ekstra” tomhed, der opstår til hverdag, som står i kontrast til de mange 
succesfulde og menneskerige begivenheder. Flere faste brugere af  Det udendørs kulturhus vil øge 
trygheden, da det vil skabe et mere genkendeligt byliv. Tiltag: Skab rammer for caféliv, studiepladser, små 
virksomheder, containerby, flere idrætsfaciliteter eller flere foreninger med tilknytning til kulturhuset. 

Fysiske faciliteter 
Tilret de fysiske faciliteter med henblik på at understøtte både hverdagslivet og begivenheder. Ved bl.a. 
at opprioritere faciliteter for bevægelse, og nedprioritere faciliteter for madlavning imødekommes nogle 
af  udfordringerne med at skabe mere byliv. Tiltag: Tilpas det udendørs køkken til den driftsmæssige kapacitet, og 
tilføj taphane, flere lyskilder, strømudtag, Wi-Fi-adgang, større arealer med hensigtsmæssigt træningsunderlag 
(gummibelægning), samt indkøb trækvogne. 

Kommunikation 
 Formidl tydeligere Det udendørs kulturhus og de begivenheder og hverdagsaktiviteter, der finder sted, 
og de muligheder for involvering, der er tilstede. Det skal være lettere at finde information om lån af  
faciliteter, nøgleafhentning, booking etc. Tydeliggørelsen af, hvordan borgere kan benytte sig af  
kulturhuset, vil generere mere byliv og lette borgerinddragelsen. For at skabe en bedre sammenbinding 
mellem bydelene er det centralt, at sprede information via kanaler, der rammer flere bydele og 
befolkningsgrupper (Facebook-annoncering er eksempelvis ofte rettet mod én slags brugere). 
Kommunikationen kan derfor med fordel være både digital og analog. Tiltag: Opret evt. en hjemmeside eller 
en anden digital platform, hvor naboer og brugere kan rette henvendelse, stille spørgsmål, sende klager og idéer m.v. med 
henblik på at udbrede kendskabet, styrke deltagelsen og imødegå utilfredshed. 

Profil og koncept
Giv Det udendørs kulturhus et navn, der i højere grad ligger sig op ad det overordnede koncept, bedre 
udtrykker, de muligheder, som projektet indeholder, samt bedre stemmer overens med brugernes 
opfattelse af  kulturhuset og området under Bispeengbuen. En afstemning mellem profil og koncept vil 
gøre det lettere for naboer og brugere at forstå, hvordan de kan tage del i projektet. De særlige 
karakteristika, såsom det borgerinddragende, det urbane, motorvejsbroen etc. kan medtænkes. Tiltag: 
Udskriv navnekonkurrence blandt brugere og naboer. 

Borgerinddragelse
Gør det lettere for borgere at deltage og engagere sig i Det udendørs kulturhus. Ved at nedsætte et 
forum for naboer, eventmagere og andre interessenter, hvor borgere kan tage ansvar og beslutninger 
for kulturhuset skabes et større ejerskab blandt borgere til huset. Områdefornyelsen kan med fordel 
afgive ansvarsområder for Det udendørs kulturhus til de engagerede borgere, der ønsker at tage del i 
det. Tiltag: Koordinér udveksling af  nøgler, bookinger, samt udvikl en erfaringsbasereret procedure til borgere, der ønsker 
at benytte huset. 

 34



 35

APPENDIKS



BILAG 1 - BORGERNES ØNSKER 

Naboernes og brugernes ønsker til Det udendørs kulturhus fordeler sig mellem specifikke fysiske ønsker om 
forbedring og mere organisatoriske ønsker. De oplistes i det følgende under disse to kategorier. 

Ønskerne er baseret på alle fem brugergrupper og kan være gensidigt udelukkende. Der henvises til Anbefalinger 
for at omsætte ønskerne i praksis. 
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Fysiske ønsker 

• Flere varmetønder 
•  Graffitivæg 
•  Brugervenligt træningsområde, fx som ved 

den grønne sti nær Roskildevej 
•  Varme og Wi-Fi i mødelokalet 
•  Sammenhæng til parken, evt. med samme 

slags bænke 
•  Mere rengøring 
•  En taphane, så det er lettere at få vand i 

større mængder 
•  Mere ”fylde” og indretning på den tomme 

plads ved kulturhuset, evt. i form af  flere 
lysinstallationer 

•  Trækvogn og rulleborde til eventmageres 
forberedelser 

•  Gøre det udendørs kulturhus ikke-attraktivt 
som sovested 

•  Afskærmende net ved floorballbanen 
•  Flaskecontainer 
•  Cykelparkering 
•  Flere muligheder for strømudtag, gerne med 

høj belastning 
•  Læskærme 
•  Legeplads 
•  Flere træningsmuligheder, herunder 

skaterområde, parkourbane, klatrevæg og 
slackline 

•  Mere grønt 
•  Flere lysinstallationer

Organisatoriske ønsker 

• Tydeligere information, fx på søjlerne eller 
flere steder end på nuværende tidspunkt 

•  Oversigt over begivenheder i god tid, evt. en 
virtuel kalender for begivenheder og 
hverdagsaktiviteter 

•  Mere information om områdets potentialer, 
fx containerenes indhold, lånemuligheder, 
nøgleordning osv. 

•  Kommunikationsplatform for eventmagere 
•  Liste over husnumre, der bør informeres, 

når der er begivenheder 
•  Styregruppe af  både lokale og eventmagere 
•  Flere begivenheder og en rød tråd i 

begivenheder 
•  Nøgleafleveringssystem uden for caféens 

åbningstider 
•  Flere containere til fx studiepladser, 

iværksættere, kontorer, caféer eller lignende 
•  Loppemarked med billige stande 
•  Flere faste, ugentligt tilbagevendende 

begivenheder såsom floorball, fodbold, 
yoga, etc. 

•  Mere struktureret brug af  køkkenet, fx faste 
arrangementer som folkekøkken eller 
morgenmad 

•  Online bookingsystem 
•  Begivenheder målrettet naboer og lokale 

borgere, evt. med særtilbud for lokale 
(naborabat)



BILAG 2 - FIGURER 
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Figur 4: Hvor bor 
brugerne af  Det udendørs 
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Figur 5: Hvad er det 
primære formål under 
ophold ved Det udendørs 
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Figur 6: Det udendørs 
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Figur 7: Det udendørs 
kulturhus er et område alle 
kan opholde sig i.
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Figur 8: Området ved 
Det udendørs kulturhus 
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Figur 9: Skal Det 
udendørs kulturhus 
fortsætte i sin nuværende 
form efter 2018?
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