Kommissorium
Arbejdsgruppe for Mozarts Plads / Midlertidige byrum i anlægsperioden
Baggrund:
Når anlæggelsen af metrostationen på Mozarts Plads går i gang vil pladsen være en stor byggeplads. Det vil
derfor ikke være muligt at opholde sig på pladsen i perioden 2016/17 og frem til 2023 hvor stationen åbner.
Det betyder at der skal findes andre steder i nærområdet hvor der kan foregå noget af det byliv der i dag
foregår på Mozarts Plads.
Arbejdsgruppen har fokus på genetablering af pladsens funktioner i nye midlertidige byrum samt
udsmykning af hegnet omkring metrobyggepladsen.
Formål:
1. Byliv - lokale ønsker og behov
- At få lokal viden og feedback så løsningerne passer bedst muligt ind i de lokale forhold og behov.
F.eks. mulige placeringer for de midlertidige byrum og hvilke aktiviteter skal der foregå i de enkelte
midlertidige byrum
2. Forankring
- At erfaringerne fra de midlertidige byrum bringes videre til Følgegruppen for Mozarts Plads* som
input til den endelige udformning af pladsen
- At skabe forståelse for processen og deri at gruppens medlemmer agerer ambassadører for
projektet overfor naboer og andre interessenter i kvarteret.
Ramme:
Arbejdsgruppen har ikke nogen formel beslutningskompetence, den ligger hos Københavns Kommune og i
Styregruppen for Områdefornyelse Sydhavnen. Gruppen skal diskutere mulige placeringer og funktioner for
de midlertidige byrum. Eksempelvis mulige placeringer af caféen (wolfie). De enkelte projekter skal altid
godkendes af styregruppen inden de kan realiseres.
Gruppen inviteres til en række møder, hvor de kan komme med input og kommentarer til placeringerne af
de nye midlertidige opholdsmuligheder, samt deres funktioner. Derudover kan gruppen kan være vært for
borgermøder, workshops eller lignende når flere borgere i Sydhavnen skal involveres.
Gruppens input tages med videre til projektgruppen i sekretariatet.
Tidsplan:
Arbejdsgruppen dannes i efteråret 2015. Mozarts Plads bliver lukket for ophold medio – ultimo 2016. På
dette tidspunkt skal der være etableret minimum et midlertidigt byrum.
Arbejdet med midlertidige byrum samt udsmykning af metrohegnet fortsætter frem til 2020 når
Områdefornyelse Sydhavnen afsluttes.

* Følgegruppen har fokus på selve Mozarts Plads, herunder både i anlægsperioden og den endelige udformning.
Følgegruppen nedsættes af Københavns Kommune og ikke Områdefornyelse Sydhavnen. Følgegruppens medlemmer
består en række lokale aktører, herunder også en repræsentant for Områdefornyelse Sydhavnens styregruppe samt
en repræsentant for sekretariatet.

