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På grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i København løber 
Bispeengbuen, der forbinder storbyen med motorvejsnettet. Pladsen under 
broen, der hovedsageligt blev brugt til parkering, er imidlertid blevet et 
kulturelt  samlingspunkt  med spillested , sport  og iværksætteri  m.m. Bag 
transformationen  står den socialøkonomiske  virksomhed  URBAN 13, der 
har udvikle  det midlertidige  byrum med henblik på at skabe grobund for 
nye fællesskaber på tværs af kommunegrænsen.

Foruden at være et kulturelt og kreativt centrum i byen er målet  at skabe 
et nyt samlingspunkt for områdets beboere, der kan knytte de to meget 
forskellige områder, på hver side af Bispeengbuen, sammen og samtidig 
give noget tilbage til byen.

Efter URBAN13 fik vi et bystrategisk udviklingsblik på området omkring 
Lundtoftegade. Til trods for at beboerforeningen AKB Lundtoftegade er på 
regeringens ghettoliste, er stedet i rivende udvikling og der gøres et stort 
stykke arbejde for at skabe aktiviteter  og fællesskab  i området . Bl.a. med   
initiativer som fodboldklubben Nørrebro United og en beboerdemokratisk 
udviklingsplan, hvor hele Nørrebro indgår i en samlet strategi for bydelens 
udvikling, der skal skabe social stabilitet i område.

Dagen blev afsluttet i det nye byrum under buen.



Under den 6-sporede motortrafikvej har 
URBAN13 skabt et midlertidigt byrum.

Lundtoftegade med dens mange boligblokke 
ligger klods op ad Bispeengbuen.



Alexander Stevns Jensen er sekretariatschef i URABN13 og 
fortalte om udviklingen fra parkeringsplads til byrum.

Under buen er der basket- og fodboldbaner. Her mødes
unge i skellet mellem kommunerne.



Den røde garage er et spille- og eventsted, hvor der bl.a. afvikles koncerter og filmfremvisninger. 
Overskuddet der genereres fra ølsalget går til videre udvikling af aktiviteter.



Der er mange forskellige aktivitetsmuligheder og på 
den måde er byrummet i brug hele døgnet rundt. 

Den rå beton har fået lys på, som er med til at 
skabe en mere tryg stemning under broen.



Søren-Emil Schütt, Beboerformand for
AKB Lundtofte fortalte om beboerinddragelse mv.

Nørrebro United er en af områdets store fællesskabssucceser med over 1600 medlemmer. I
Lundtoftegade-kvarteret træner de små såkaldte “Tigerhelte“ og danner fællesskaber.



Mellem boligblokkene ligger grønne områder. Man lægger ikke mærke til, at 
man befinder sig ved siden af en støjende motortrafikvej.



I Lundtoftegade er både børnehus og plejehjem, 
så man i princippet kan bo her fra vugge til grav.
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