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Kortet viser den del af Vestvolden, der omfattes af projektet
Baggrund
Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget
2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V), at der skal laves et
Samskabelsesprojekt på Vestvolden.
I forbindelse med opstarten af arbejdet med Samskabelsesprojektet forelægges
Teknik- og Miljøudvalget en plan for projektforløbet til orientering. Dette notat
beskriver processen for projektforløbet.
Teknik- og Miljøudvalget vil i foråret 2017 få forelagt et idékatalog for de
mulige indsatser i det samlede projekt.
Procesplan for Samskabelsesprojekt på Vestvolden
Samskabelsesprojektet på Vestvolden udgår fra Byudviklingsstrategien for
Tingbjerg-Husum, som er besluttet af BR (BR 20. august 2015) (A, B, C, F, I, O,
V og Ø). Samskabelsesprojektet har følgende målsætninger:
-

at gøre Vestvolden mere attraktiv for lokalområdets beboere og gæster
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-

at få bundet Tingbjerg bedre sammen med Husum og resten af København
gennem forbedrede færdselsmuligheder og attraktioner på Vestvolden
at binde den del af Vestvolden, der ligger i Københavns Kommune sammen med
den øvrige del af Vestvolden
Samskabelsesprojektets slutprodukt er et idékatalog, som præsenterer en række
fysiske anlægsprojekter, der understøtter visionerne i tilgrænsende strategier og
planer: Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum, Revitaliseringen af
Vestvolden og den reviderede Pleje og Anlægsplan for Vestvolden. Derudover
skal idékataloget udvikles med udgangspunkt i de lokales ønsker til områdets
funktionalitet.
Samskabelsesprojektet skal kombinere de forskellige visioner for området med
omverdenens behov samtidig med, at der tages hensyn til fredningerne og de
kulturhistoriske værdier i området. Samskabelsesen vil ske i tæt dialog med
relevante interne og eksterne interessenter. Outputtet fra det indledende arbejde
vil blive brugt til dialog og samskabelse med lokale kræfter og fagpersoner med
det formål at finde frem til deres behov, ønsker og barrierer. Målet er at
præsentere realistiske bud på fysiske anlægsprojekter, der vil gøre Vestvolden
mere inviterende og synlig for omverdenen.
Alle aktiviteterne i Samskabelsesprojektet vil blive udført i 2016, TMU vil få
fremlagt idékataloget primo 2017 og siden vil det blive spillet ind til
budgetforhandlingerne for 2018.
.
Samskabelsesprojektet falder i fem faser, der alle rummer en række aktiviteter,
som er beskrevet i denne procesplan.
Fase 1 – Kontakt og information
Den indledende fase igangsattes i april 2016. I denne fase afholdes møder med
relevante medarbejdere fra TMF, som har et særligt kendskab til området – enten
på baggrund af arbejde med stedets fredningsforhold, driften af Vestvolden eller
igangværende og kommende anlægsprojekter.
Samskabelsesprojektets historik og afdækning af tilgrænsende projekter
Samskabelsesprojektets tilgrænsende projekter afdækkes og der afholdes
løbende møder med relevante parter fra disse projekter. Der er tale om
Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum, Revitaliseringen af Vestvolden og
den reviderede Pleje og Anlægsplan for Vestvolden, samt medarbejdere fra den
nu afsluttede områdefornyelse i Husum. Målsætningen er at få overblik over de
processer og strategier som kommunen arbejder efter.
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Afdækning af fredningsudfordringer
Vestvolden er et dobbeltfredet område – det er fortidsmindefredet og arealfredet.
Disse fredningsforhold har betydning for, hvilke metoder der vælges for
Samskabelsesprojektet og i sidste ende har fredningsforholdene stor betydning
for valget af, hvilke fysiske anlægsprojekter der skal indgå i idékataloget. Det
tilstræbes at præsentere så realiserbare projekter som muligt for at imødekomme
målsætningen om at gøre Vestvolden mere attraktiv. Ambitionen er således, at
80 % af projekterne er umiddelbart realiserbare, og de resterende 20 % vil kræve
særlig dispensation hos Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen.
Fase 2 – Analyse af projektområdet
Fase 2 er ligeledes påbegyndt i april 2016 og har til formål at besigtige
projektområdet og i den forbindelse undersøge, hvor projektets geografiske
afgrænsning skal være.
Besigtigelse af projektområdet
Hovedformålet med denne fase er, at forvaltningen laver en række registreringer
og analyser med det formål at afdække potentialer og udfordringer i
projektområdet. Analyserne vil være grundlaget for den senere samskabelse med
interne og eksterne interessenter. Samskabelsesprojektet vil besigtige hele
Vestvolden i sin fulde strækning og undersøge de aktiviteter som er etableret på
den øvrige del af Vestvolden for at sikre, at idékataloget peger på både
realiserbare og anderledes funktioner til volden.

Baggrundsinformation for området
Der er igennem en årrække gennemført forskellige processer i området,
heriblandt af Områdefornyelsen Husum. Derfor er det vigtigt at have en
forståelse for beboersammensætningen i området, og hvilke processer
omverdenen allerede har deltaget i for på den måde at undgå gentagelser. Det er
vigtigt for planlægningen af de kommende aktiviteter i området – både i forhold
til rekruttering og rammesætning for aktiviteterne.

Analyse af det grønne cykelnet i København
Vestvolden skal blive en destination, men samtidig skal naturområdet også
kobles til det øvrige grønne cykelnet i København, så cyklister kommer naturligt
igennem området og dermed får øjnene op for Vestvoldens mange muligheder.
Det kræver en analyse af sammenhængen i København og at udpege potentielle
geografiske nedslagspunkter, der kan forbedre cykelnettet og gøre Vestvolden til
en del af den rekreative rute.
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Fase 3 – Omverdensinddragelse
Omverdensinddragelsen kan opdeles i to overordnede delelementer – den
specifikke brugergruppe og den specifikke lokalitet. Samskabelsesprojektet vil
have fokus på nogle geografiske nedslagspunkter, hvor der inviteres bredt ud,
mens andre aktiviteter er tematisk betinget af hvilken brugergruppe, der ønskes
inddraget.
Vestvolden udgør et stort geografisk areal, så de potentielle brugere af
Vestvolden ved Utterslev Mose er formentlig ikke de samme som dem, der
potentielt indtager arealer i retning mod Rødovre. Derfor vil
Samskabelsesprojektet lave nogle adskilte geografiske aktiviteter.

Området ved Frederikssundsvej
Den vestlige del af Vestvolden, der vender ud mod Frederikssundsvej, er et af de
steder på Vestvolden, der rummer uudnyttede potentialer. Arealet er fladt, når
man ser bort fra bunkeren på stedet. Først og fremmest er der tale om et stort
græsareal, hvor der kun er placeret en bænk med udsigt til den trafikerede vej,
men ellers inviterer arealet ikke til ophold. Det er Samskabelsesprojektets
intention at lave en event på arealet og i den forbindelse afdække og teste de
lokales input. Eventen planlægges, så der på dagen produceres prototyper af en
række af de deltagendes idéer til stedets fremtidige funktionalitet.
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Området mellem Tingbjerg og Bystævnet-broen
Med målsætningen om at gøre Vestvolden mere attraktiv og at få flere
Tingbjerg-borgere til at bruge Vestvolden vil Samskabelsesprojektet bringe
arealet mellem Tingbjerg og Bystævnet-broen i spil. Der er tale om en lokalitet,
der har potentiale til at blive en oplevelsesdriver, der kan trække borgerne ned til
Vestvolden. Samskabelsesprojektet vil afholde en event på stedet med det formål
at få de lokale input til, hvilken funktionalitet arealet skal indeholde og hvad skal
der til for at gøre Vestvolden mere attraktiv for dem. Eventen planlægges, så der
på dagen produceres prototyper af en række af de deltagendes idéer.
Dobbeltkaponieren og indgangene til Vestvolden
Samskabelsesprojektet vil afholde en workshop om dobbeltkaponierens
fremtidige funktion. En række visualiseringer af mulige funktioner i
dobbeltkaponieren vil blive brugt som et dialogredskab til denne workshop. På
workshoppen skal dobbeltkaponierens fremtidige brug afdækkes og udfordres.
Vestvolden ligger i dag skjult i krat, så mange ikke kender det naturskønne
område. Det kan en bearbejdning af indgangene ændre på. Derfor bringes
potentielle indgange i spil i den samme workshop for professionelle faglige
interessenter.
Skoleprojekt
Der ligger tre folkeskoler og et gymnasium i umiddelbart nærhed af Vestvolden.
Skolerne er en god indgang til elever og deres forældre i nærområdet. Skolerne
bør derfor inddrages for at udbrede kendskabet til Vestvoldens mange
muligheder og få input til, hvad der i fremtiden kan få de potentielle brugere til
at opholde sig på de fredede grønne arealer.
Københavns Naturskole, BUF, tilbyder skoleforløb for alle klassetrin –
naturvejlederne har blandt andet gode erfaringer fra Amager Naturcenter. I
samarbejde med projektgruppen strikker de forløb sammen på Vestvolden, så de
i løbet af efteråret 2016 kan få erfaringer derude samtidig med, at eleverne får til
opgave at komme med bud på initiativer, der kan få dem ned på volden alene
eller sammen med venner og familie.
Lærere og pædagoger fra områdets skoler og institutioner
Vestvolden har mange potentialer som læringsrum – stedet tilbyder allerede leg,
mulighed for bevægelse og er i sig selv en fantastisk ramme for
historieundervisningen med sin spændende kulturhistorie.
Samskabelsesprojektet vil afholde en workshop for områdets lærere og
pædagoger og benytte anledningen til at afdække om Vestvolden bruges af
denne brugergruppe, hvordan og hvornår de bruger stedet, og hvad der skal til
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for at understøtte Vestvolden som læringsrum. Denne workshop planlægges i
samarbejde med Københavns Naturskole.
Kollegiet i Tingbjerg
Tingbjerg Kollegiet har omtrent 290 studerende boende. Samskabelsesprojektet
vil planlægge en event på Vestvolden, der henvender sig specifikt til de unge.
Målet er at få en dialog om, hvad der i deres øjne skal til for at gøre Vestvolden
mere attraktiv.
Plejehjemmet i Tingbjerg
Plejehjemmet i Tingbjerg besøges af Samskabelsesprojektet for at få input fra
beboerne og særligt plejepersonalet. Der vil i interviews blive spurgt ind til,
hvorvidt de allerede bruger Vestvolden og om der er nogle barrierer, der
afholder dem fra det, som idékataloget kan bringe i spil.
Folkekøkkener på Energicenter Voldparken
Ifølge den afsluttede Områdefornyelse i Husum er det muligt at komme i dialog
med de ressourcestærke borgere fra Husum på de folkekøkkener, som afholdes
af frivillige i Energicenter Voldparken hver tirsdag og torsdag.
Samskabelsesprojektet vil deltage i enkelte folkekøkkener og i den forbindelse
give de spisende gæster anledning til at komme med deres oplevelse af området
og idéer til, hvordan Vestvolden gøres mere attraktiv.
Boligorganisationerne fsb, SAB/KAB og AAB
Samskabelsesprojektet vil tage kontakt til boligorganisationernes ansatte og
derefter de enkelte afdelingsbestyrelser, der grænser op til Vestvolden – både på
Tingbjerg- og Husum-siden. Disse forventes at være en vigtig kanal til lokale
beboere i området. Den videre dialog vil blive fastlagt i samarbejde med disse.
Fase 4 – Kvalificering af projekter
Workshop med faglige interessenter
Samskabelsesprojektet skal pege på en række initiativer, der skal udvælges
blandt de mange potentialer, som processen peger på. For at sikre, at det er de
rigtige projekter, der udpeges, og at de er så realiserbare som muligt, afholdes en
workshop for faglige interessenter, som skal kvalificere projekterne ud fra en
række forskellige parametre – designmanual, drift, fredningsforhold, uudnyttede
potentialer, de lokales ønsker etc.
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Fase 5 – Udarbejdelse af idékatalog
Samskabelsesprojektets slutprodukt er et idékatalog med bud på en række
anlægsprojekter, der kan medvirke til at gøre Vestvolden mere attraktiv. En
ekstern rådgiver vil få til opgave at visualisere de beskrevne initiativer for på den
måde at illustrere målet med de enkelte indsatser. Idékataloget fremlægges for
TMU i maj 2017 og vil indgå som bilag ved budgetforhandlingerne 2018.
Idékataloget udarbejdes af projektgruppen.
Input til fundraising
Sideløbende med Samskabelsesprojektet varetager Byens Udvikling et
fondsarbejde med det formål at skaffe eksterne midler til realisering af dele af
projektet. Nogle fonde kan have interesse i at medvirke i Samskabelsesprojektet,
andre har brug for visualiseringer af konkrete projekter. Samskabelsesprojektet
understøtter Byens Udviklings arbejde med fundraising og leverer, hvad der
måtte være nødvendigt i det arbejde.
Tidsplan
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