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Midlertidighed som strategi for borgerdeltagelse  
Et stærkt kvarter er et kvarter, der har en ”stemme” – der kan formulere sine ønsker til kvar-
terets udvikling og deltage i realisering af denne. Kvarterets ”stemme” er et netværk af institu-
tioner, politiske organisationer, foreningsliv og enkelt personer, nogle gange formelt organise-
ret, andre gange uformelt. 

En områdefornyelse kan medvirke til at styrke denne ”stemme” fordi den netop sætter en fæl-
les dagsorden gennem kvarterplanen for udviklingen af kvarteret – og har kræfterne til bevidst 
og strategisk at inddrage kvarterets borgere i processen.    

Denne inddragelsesproces har imidlertid ofte karakter af en mobilisering. Det er ikke sådan, 
at borgere automatisk strømmer til kommunens arrangementer når områdefornyelsen indby-
der til deltagelse i projekter. Borgerinddragelse er en selvstændig indsats, hvor mange former 
og metoder anvendes – alt efter projektets art og målgruppen.  

Ved udvælgelse af kvarterer til områdefornyelse lægges der i høj grad vægt på sociale kriterier 
som: lave indkomster, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, integrationsproblemer osv. 
Politikerne ønsker at modarbejde en opdeling af byen i kvarterer med store sociale forskelle. Et 
politisk hovedmål for København er skabe en by med høj grad af social sammenhængskraft.

Når vi ser på områdefornyelserne kvarterplaner, der skal skabe denne udvikling, er det i høj grad 
fysiske projekter: renovering af boliger, gadeforskønnelse, nye byrum, lommeparker, kulturhuse 
osv. I en kvarterplans budget er der tildelt relativt få midler til egentlige sociale og kulturelle 
projekter. 

Men, når man ser på arbejdet i det lokale sekretariat for en områdefornyelse, vil man opdage, at 
arbejdet i høj består af netop at arbejde med den sociale sammenhængskraft i kvarteret, og dette 
arbejde foregår ofte gennem netop de fysiske projekter. Via borgerinddragelses-processerne, der 
fører frem til for eksempel et nyt byrum, skabes netværk og dermed øget sammenhængskraft i 
kvarteret.   

En områdefornyelse kan i kraft af, at den kommer med ekstra finansielle og sekretariatsmæssige 
ressourcer til et område, skabe nye forbindelser mellem personer og netværk, der ellers ikke ville 
være blevet knyttet. En områdefornyelse er således et enzym eller katalysator, der kan øge den 
sociale kapital i et kvarter, ved at koblede og udvikle de ressourcer, der er til stede i kvarteret, på 
nye måder. 

Gennem de mere end tyve år, der har været kvarterløft og områdefornyelse i København, er 
metoderne for borgerdeltagelse blevet udviklet og har taget mange former. Fra traditionelle sty-
regrupper, projektgrupper borgermøder og workshops, til teater, event og performans. Formerne 
for inddragelse må tilpasses formålet og målgruppe: ”One suit do not fit all”.  Borgerdeltagelsen 
i Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter har alene i 2013 omfattet 166 møder og arrangementer 
med i alt 9053 deltagere. 
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”Midlertidighed”
I det følgende vil jeg fokusere på ”midlertidighed” som form for inddragelse. ”Midlertidighed”: 
det forhold, at man i en periode bruger et ubenyttet areal eller bygning til aktiviteter er blevet 
mainstream i det seneste årti. Tidlige pudsede man ordensmagten på borgere, der tog ubenyttede 
arealer og huse i brug, men i dag søger man at legalisere og fremme denne praksis. Kunstnere, 
iværksættere, urban-gardening folk bruger i høj grad ”midlertidighed” i deres projekter. 

I områdefornyelser har ”midlertidighed” også vundet indpas, det er især blevet brugt til at afprø-
ve aktiviteter i en periode, inden en permanent løsning er blevet etableret. Men midlertidig kan 
også være en særdeles effektiv form for borgerinddragelse.

I forbindelse med planlægningen af fysiske projekter som f.eks. byrum kan det være svært at få 
en tilstrækkelig bred borgerdeltagelse, til trods for ihærdige forsøg på mobilisering. Men når så 
den fysiske etablering begynder – når der sker noget fysisk, så dukker folk op og vil gerne have 
indflydelse: ”Hvorfor er vi ikke blevet spurgt?”. Men da er det ofte for sent.

Med midlertidige aktiviteter kan man ”simulere” denne fysiske etablering og dermed skabe en 
opmærksomhed og interesse for projektet, mens det endnu er i planlægningsfasen og der dermed 
er mulighed for at påvirke projektet. Denne strategi blev som eksempel benyttet ved projektet 
Tåsinge Plads: 

Tåsinge Plads 
Fra sommeren 2012 og til maj 2014 blev gennemført en lang række midlertidige aktiviteter, som 
har haft til formål at: 

 - At inddrage beboerne omkring pladsen i forhold til input til det færdige program for pladsen 
 - At skabe et fællesskab omkring og ejerskab til pladsen 
 - At skabe midlertidige rammer for byliv for at teste funktioner 
 - At sætte fokus på grønne initiativer, som støtter op om projektet Klimakvarter 
Før områdefornyelsen gik i gang med de midlertidige rammer og aktiviteter var pladsen kun en 
græsbevokset bunker, der hovedsagelig blev brugt som hundetoilet. Et sted hvor få opholdt sig. 

Det følgende er et udpluk af aktiviteterne 
Sommer 2012:  Internationale kunstnere fra 
”Critical Engagement” på besøg i kvarteret 
skabte midlertidige rammer på pladsen fra maj 
til august.  Der var kunst- installationer, plante-
kasser og” fælles morgenmad” og så videre. 

August 2012:  Projekt klimakvarter skydes i 
gang med en stor event, hvor der bl.a. var lop-
pemarked, urtehaver og økologisk folkekøkken 
og levende musik.
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Vinteren 2012/13:  Spejderne laver julemarked på pladsen og bylivsgruppen Open Air Neigh-
bourhood skaber midlertidig lysinstallationer til pladsen på baggrund af workshops og input fra 
beboere med projekt: Lys i Mørket. Solhverv fejres med live musik og en stor ”solballon” stiger 
op over pladsen.

April 2013:  Fokus på hundelortsproblemet på pladsen med et skilt designet specielt til pladsen 
af kunstner Henrik Dybdahl, en affaldsdag og en flag-i-lort event.

Maj 2013:  Ourøgade afspærres for gennem-
kørende biler og der holdes forårsfest med nye 
plantekasser på pladsen, Ricos kaffebar flytter 
ind og Legetøjsbiblioteket åbner i det lille nye 
kulturlokale på pladsen.  Bynaturs projektet 
Vild med vilje har aktiviteter på bunkeren.

Maj 2013:  Byggefestivalen Bevægelsesmøbler skaber midlertidige rammer på den afspærrede 
del af pladsen – både børn, voksne og teenagepiger leger og opholder sig på møblerne dagligt i 
den periode de stod på pladsen – 17. maj til 1. september 2013.
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December 2014: 

Stort julemarked på pladsen.

----------------------

Langsomt men sikker er folk begyndt at benytte pladsen som en del af det gode hverdagsliv, og 
der har været en god opbakning og positiv proces omkring udviklingen af projektet. 

Der er sket en organisering af folk en forening der skaber aktivitet omkring, der er således også 
skabt forudsætninger for en god lokal forankring af pladsen.

Denne form for ”midlertidighed” – simulering af at den fysiske proces er i gang, og at grav-
køerne snart kommer - kræver naturlig planlægning og at der afsættes ressourcer til formålet. 
Genvindsten er at man får de rigtige input, på det rigtige tidspunkt. Færre konflikter og klager 
til kommunen, som kræver juridiske ressourcer. Desuden får man en forankring af projektet hos 
beboerne. 

Selve processen omkring udviklingen af og etablering af de fysiske projekter bliver således sam-
tidig netværksskabende og dermed med at styrke kvarterets sammenhængskraft ind ad til og med 
resten af byen.

Afrapportering og dokumentering.
Det er rimelig simpelt at afrapportere de fysiske projekter. Det er straks svært at dokumentere 
opbygningen af øget sammenhængkraft og dermed af social kapital, som disse midlertidige pro-
cessen skaber. Men det kan gøres ved ”story telling”, og beskrivelse af de nye netværk, og måske 
også ved et mindre antal klagesager.   

/ Torkil Lauesen, Københavns kommune, torlau@tm.kk.dk

1. maj til 1. oktober:  Vild med Vilje – projektet skaber naturlige rum på pladsen ved at lade dele 
af beplantningen gro vildt – der er arrangementer hvor man lærer at artsbestemme floraen, Work-
shop hvor man lærer at høste med le og workshop om at bygge stenbed med grøntsager, blomster 
og urter.


