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Dokumentet presenterer en idébank med 7 identifiserte tema for midlertidig 
aktivisering av Breivika. Temaene er basert på brukerbehov og innspill 
som ble kartlagt i spørreundersøkelsen gjennomført i februar 2019, samt 
juryevaluering av parallelloppdrag og planprogram for området. Hvert 
tema introduseres med en begrunnelse for valg, etterfulgt av en kort 
eksemplifisering av hvordan midlertidighet kan bidra til å synliggjøre og 
styrke de utvalgte fokusområdene. Her er det hentet inspirasjon og erfaring 
fra lignende prosjekt ute i verden. Forslagene til midlertidig aktivisering er 
valgt med utgangspunkt i deres potensiale for å bli til permanente tiltak, 
som kan legge føringer for arealstruktur og kommersielt innhold i den 
nye bydelen. De foreslåtte temaene og mulighetsperspektivene bør ses i 
sammenheng med hverandre, fordi størst verdi generes gjennom samspill 
og samlokalisering av tiltakene.

De midlertidige aktivitetenes kommersielle innhold er særlig vektlagt, da 
utadrettet virksomhet på gateplan er en viktig forutsetning både for prosjektets 
realisering og for å skape en levende og attraktiv bydel. Forslagene som 
presenteres her har derfor som mål å skape grunnlag for å involvere og 
engasjere kommersielle aktører, som på sikt kan bli permanente leietakere. 
Vekten på kommersielt innhold er også ment å kunne komplimentere andre 
medvirkningsprosesser som i større grad retter seg mot ’mannen i gata’. 
Samtidig skal tiltakene også kunne fremme engasjement og entusiasme 
blant folk, og særlig potensielle boligkjøpere, på tvers av kjønn, alder, 
livsfase og kultur.

De midlertidige tiltakene skal danne grunnlag for liv, begeistring og 
verdiskapning gjennom alle prosjektets faser, både for kommersielle og 
ikke-kommersielle aktører. Alle forslagne har Breivika Utviklings målsetting 
’’Hyggelig, mangfoldig og bærekraftig utvikling for fremtiden med mennesket 
i fokus’’ som en klar ledetråd, i tillegg til Breivika utviklings syv definerte 
strategier. Alle tiltakene skal være med å fortelle en historie om stedet som 
etterhvert skal bli stedets tydelige stemme utad med en klar identitet for 
området. 

Introduksjon
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Stand in

Impuls 

Konsolidering 

Sameksistens 

Parasitt 

Subversjon/undergravelse

Pioner 

Den midlertidige aktivitet 
har ingen betydning for den 
fremtidige utvikling.

Det skapes f. eks et kluster i 
et område som tiltrekker mer 
permanent bruk.

Den midlertidige aktivitet blir 
permanent.

Den midlertidige aktivitet 
fortsetter (i en mindre 
størrelse).

F.eks. et marked eller en 
kiosk, som plasserer seg der 
det er mange fotgjengere.

Midlertidig anvendelse som 
avbryter en eksisterende 
funksjon gjennom besettelse. 

En midlertidig aktivitet som er 
den første urbane aktivitet på 
stedet som kan bli permanent.

Kilde:(Larsen, 2007 og Hausenberg 2008)
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Park og parsell for grønt fellesskap1.
Tilgang på gode grøntområder er viktig for Bodøs befolkning. Spørreundersøkelsen 
viste at folk mener natur er en viktig del av Bodø sin identitet, men at tilgang til gode 
grøntareal er en utfordring i dag. Mange ønsker seg lune, attraktive og hyggelige 
grønne oppholdsrom. Bevaring og styrking av eksisterende grøntområder ble 
også vektlagt i parallelloppdraget og i planprogram for området. Det er ønskelig å 
tilrettelegge bedre for rekreasjon og friluftsliv i sentrum. 

Det eksisterende grøntområdet innenfor planområdet skaper en naturlig arena for 
midlertidige aktiviteter tilknyttet grønne fellesskap. Etablering av parsellhager kan 
være et tiltak som ikke bare legger til rette for ny aktivitet og møteplasser, men 
som også kan integreres i den fysiske og kommersielle utviklingen av Breivika. 
Her finnes det blant annet muligheter for å inkludere kjøp av parsellhage som 
del av et leilighetskonsept. Parsellhager kan etableres utendørs eller på sikt i 
tilknytning til drivhus eller takhager. Kommersielt innhold kan kobles på gjennom 
utviklingen av et matkonsept, der lokale restauranter kan dyrke råvarene de 
trenger i parsellhagen. Eller ved at virksomheter som driver med salg av planter, 
blomster, hagemøbler etc. kan bruke tiltaket som en utsalg- og utstillingsarena. 
Arrangementer som Bondens marked kan også være med å synliggjøre tiltaket og 
trekke folk til området. 

Identifiserte tema

Gourmet restauranten Amass bruker det offentlig 
rom til å dyrke råvarer. Restauranten er midlertidig 
lokalisert på Refshaleøen i København, et område 
som i fremtiden skal utvikles til boliger.

ØsterGro tilbyr 
vanlige folk mulighet 
til å dyrke mat på 
taket av et gammelt 
næringsbygg. 
I tilknytning til 
takhagen er det 
etablert en restaurant 
inne i et drivhus. 
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Havet og havna som aktivitetsarena2.
På lik linje med grøntstrukturer, er havet og havna en viktig identitetsmarkør og 
kvalitet ved Bodø. Spørreundersøkelsen viste at mange er opptatt av god tilgang 
til vannet, hele året. Det å kunne nyte sjøfronten er et viktig ønske for den nye 
bydelen. Nærhet til havet og aktivisering av sjøfronten har også blitt vektlagt som 
en viktig kvalitet ved Breivika i parallelloppdraget og Planprogram. 

Det finnes stort potensial for å tilrettelegge for kontakt med vannet og vannbaserte 
aktiviteter i Breivika. Fokus på kajakkpadling, båtliv, dykking, seil, surf og rekreasjon 
kan danne grunnlag for flere midlertidige aktiviteter. En midlertidig båtslipp, sjøbad, 
solplass, badstue eller kunstnerisk utsmykking som tar utgangspunkt i havaktivitet, 
kan være eksempler. Ikke-kommersielle aktører som kan bidra til å drifte og 
utforme slike midlertidige aktiviteter kan være lokale foreninger og lag som driver 
med havsport. Denne typen aktører kan også på sikt bli leietakere i området. 
Kommersielt innhold kan kobles på ved at sportsforretninger får et utsalgssted 
knyttet til de midlertidige tiltakene. Etablering av midlertidig mattilbud eller handel 
kan for eksempel muliggjøres gjennom bruk av midlertidige konstruksjoner eller 
båter. Kommersielt innhold kan også oppmuntres ved å legge vekt på spa- og 
velvære, for eksempel tilknyttet en badstue eller boblebad ved havkanten. Denne 
type tiltak kan også tilrettelegge for helårsaktivitet. 

På Refshaleøen har 
man tilrettelagt for 

badstuer og boblebad 
ved vannkanten. Her 
er det skapt en unik 

spaopplevelse.
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Innovasjon og nyskapning3.
Spørreundersøkelsen viste at folk er opptatt av å ta vare på Bodøs særpreg, 
historie og identitet. Samtidig var folk også opptatt av at den nye bydelen skal 
være nyskapende og bidra til innovasjon. I undersøkelsen ble det også påpekt 
at det eksisterer et ønske om flere kreative verksteder der folk kan samles i 
interessefellesskap. I planprogram for Breivika vektlegges tilrettelegging for 
innovasjon og et ønske om å prøve ut nye løsninger.  

Etablering av et lokalt makerspace/skaperverksted/fablab der både vanlige folk, 
etablerte virksomheter og startups kan delta i utformingen av nye idéer og løsninger 
kan være et eksempel på midlertidig aktivitet. Tiltaket kan gi rom for at innovative 
idéer utvikles og testes i den nye bydelen, både utendørs og innendørs. Her finnes 
det også mulighet for å koble på skoler og universitetsmiljø som kan bruke tiltaket 
inn i undervisningen. Kommersielt innhold kan sikres ved at etablerte selskaper og 
startups rimelig får leie seg inn i gamle eller nye lokaler. Trekkplasteret vil være at 
virksomheter som arbeider innenfor samme felt kan få sitte tett på hverandre, med 
mulighet for at kunnskapsoverføring og innovasjon oppstår. 

Midlertidig 
Makerspace 

etablert under 
Roskilde 

festivalen.

Med fokus på 
forskning og 
vitenskap holdt 
Experimentarium 
midlertidig til 
på Papirøen i 
København, i 
påvente av at 
området skulle 
transformeres til 
bolig og næring.

På en brygge i 
Helsingborg har 
ulike aktører fått 
tildelt 10*10m hvor 
de midlertidig 
kan prøve ut ulike 
tiltak. Prosjektet 
heter Pixlapiren.
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En “community 
wall” som 

fellesprosjekt 
for et nabolag i 

Utah.

En pop-up konsert under en 
motorvei i Ottawa.

Et gatekunstprosjekt 
(sted ukjent).

Kunst, kultur og lokalt håndverk som drivkraft4.
Fra spørreundersøkelsen er det mulig å spore en etterspørsel etter flere kulturtilbud 
og kulturelle samlingspunkt. Her ble både kulturelle aktiviteter og utstillingsarenaer 
fremhevet. Folk ønsker også i stor grad at man skal tilrettelegge for kulturelle 
virksomheter i området. I planprogrammet fremheves bruk av kulturtilbud som 
verktøy for å skape gode møteplasser. 

Midlertidige kulturelle og kunstneriske tiltak kan enten kobles på andre midlertidige 
aktiviteter, eller gjennomføres som en separat innsats. Eksempel på førstnevnte 
kan være å koble denne type tiltak opp mot et makerspace, ved å gi lokale aktører 
tilgang på materialer, verktøy og produksjonslokaler. Kunst og kultur kan også 
benyttes i forbindelse med wayfinding i området, og som identitetsskapende og 
interaktive installasjoner i det offentlige rom. Publikumsrettet virksomhet kan 
sikres ved å tilrettelegge for utsalgssteder, utstillingsarenaer eller atelier for 
lokale kunstnere. Musikkarenaer etterspørres særlig av folk, og man kan se på 
mulighetene for å etablere et øvingslokale, produksjonsstudio eller konsertlokale. 
Lokale kulturaktører kan potensielt også være aktuelle leietakere. 
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Mat- og drikkekultur5.
Opplevelser knyttet til mat og drikke etterspørres av folk. Dette omfatter innspill om 
både spisesteder, matmarkeder og mathall. Tilrettelegging for drikke- og mattilbud 
inngår som del av ønsket om å fremme publikumsrettet virksomhet på gateplan i 
Breivika, noe som er vektlagt både i planprogram og parallelloppdrag. 

Midlertidige aktiviteter kan omfatte etableringen av et servering/matmarked/
mathall i tilknytning til eksisterende bygg, eller et område bestående av food trucks/
containere. Matopplevelser kan også være del av et pop-up konsept. Matmarkedet 
kan fungere som en attraksjon og bygge fellesskap. Kommersielt innhold kan 
sikres gjennom utleie av plass til food trucks/stands/lokaler til matkjeder, gourmet-
butikker eller lokale restauranter/kaféer. Annet type kommersielt innhold kan 
være matlagingskurs, vin- og ølsmakning for privatpersoner eller bedrifter. Bådins 
tilstedeværelse og aktivitet i området gjør bryggeriet til en naturlig aktør å involvere 
i denne typen tiltak.

Pop Brixton er et samfunnsprosjekt 
som ble bygget for å støtte lokale 
bedrifter og sosiale virksomheter. 
Det har blitt et av Londons 
hotteste nye begivenhetsrom. 
Flerbruksområdet består 
av restauranter, popups og 
forhandlere med forskjellige steder 
tilgjengelig for arrangementer. 
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Møteplasser på tvers av aldersgrupper6.
Behovet for å skape aktiviteter for ulike aldersgrupper ble fremhevet i 
spørreundersøkelsen. Spesielt ungdom føler at det i dag er få steder de kan 
oppholde seg med vennene sine. Det er også et ønske om å satse på møteplasser 
som kan bringe folk sammen på tvers av alder, kjønn og etnisitet. Å skape en 
mangfoldig og inkluderende bydel, er også vektlagt i parallelloppdraget,  visjonen 
for Breivika, samt i planprogrammet. 

Etableringen av et midlertidig multihus/multisal/multiplass kan bidra til å skape nye 
møteplasser og styrke Breivikas sosiale bærekraft. En fleksibel utforming av et 
slikt tilbud, vil kunne fremme bruk og aktivitet blant ulike interessefellesskap og 
tiltrekke både kommersielle og ikke-kommersielle aktører. Her kan man invitere 
forskjellige aktører til å avholde planlagte arrangement som favner bredt (outlet 
salg/yoga/plantemarked/veteranbilutstilling/hundeutstilling/barnedisko osv.), eller 
gi folk mulighet til ta tilbudet i bruk på egenhånd. I tilknytning til et multiplass eller 
–hus, kan det også etableres en visningsarena for utviklingen av Breivika. Dette vil 
gi potensielle kommersielle aktører eller boligkjøpere en arena hvor de kan få mer 
kunnskap om prosjektet, se planer, leilighetsprospekt og lignende.

På Fornebu har OBOS etablert 
det midlertidige tiltaket Punkt. På 
Punkt avholdes det blant annet 
yoga, hageutsalg, gåturer og 
andre sosiale arrangement. I 
tillegg kan folk som er interessert 
i å kjøpe bolig eller lære mer 
om prosjektet få informasjon om 
OBOS planer for området. 

Absalon er en 
tidligere kirke omgjort 

til samfunnshus. 
Her arrangeres 

fellesspisning, yoga, 
quiz, silent disco, 

plantemarkeder og 
andre arrangement.
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Opplevelsesbasert næring og aktivitet7.
Det er ønskelig at Breivika skal være et levende og attraktivt byområde i hjertet av 
Bodø. I spørreundersøkelsen kom det frem at det er et ønske om flere aktiviteter 
og opplevelser, særlig rettet mot barn og unge, og gjerne i det offentlige rom.

Opplevelsesbaserte aktiviteter og tiltak kan skape rammer for å synliggjøre 
forbindelser, siktlinjer og bygg, både eksisterende og fremtidige. De kan brukes 
som en midlertidig strategi for å bygge kjennskap og identitet gjennom lek, 
utforskning, sanselig opplevelse og aktivitet. Opplevelsesbaserte midlertidige tiltak 
kan gjerne ses opp mot og kobles til de overnevnte tema, eller de kan fungere som 
egne tiltak. Man kan for eksempel satse på å skape opplevelser der natur, klima 
og værforhold kommer i spill. Eller tiltak som legger vekt på sosiale og kulturelle 
tilbud og arrangement. Guidede turer i området kan synliggjøre og styrke både 
den fysiske og mentale koblingen til resten av sentrum. Kommersielt innhold kan 
sikres gjennom å koble på for eksempel turistnæringen, som kan bruke tiltakene 
i sin markedsføring av Bodø som destinasjon og gi potensielle besøkende mer 
spennende innhold som utløser deres ’’reason to go’’. Turistnæringen er generelt 
et viktig segment som kan bidra til å pushe opplevelsesutviklingen lenger, og tilby 
et innhold til besøkende som vil berike deres opphold, og også tilby noe ekstra til 
byens innbyggere for å gi påfyll i hverdagen. 

I påvente av 
utbygging, har man 
i Køge etablert 
Kulturruten Tråden 
som strekker seg 
fra det historisk 
bysentrum og gjennom 
det nye nabolaget. 
Her kan publikum 
oppleve kunst og 
kultur, og delta i ulike 
aktiviteter. Guidede 
turer gjennomføres 
for å gi folk kunnskap 
om området og dets 
utvikling.

Midlertidig installasjon i Malmø, der vind aktiviserer 
platene, og hvor installasjonen inviterer til interaksjon.

Bruk av 
lysinstallasjoner 
skaper opplevelser 
og tilrettelegger 
for opphold 
også i de mørke 
vintermånedene. 
Også dette bildet 
er hentet fra 
Kulturruten Tråden.
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Oppsummering

Temaene som er belyst vil være hensiktsmessig å utforske videre gjennom 
involvering av utvalgte interesseakøter. Det er viktig å huske på at midlertidige 
aktiviteter og tiltak skal kunne påvirke potensielle boligkjøpere og leietakere 
positivt, noe som skjer både direkte og indirekte. I tillegg er potensielle brukere og 
potensielle kjøpere en sammensatt gruppe med veldig ulike behov. Det er viktig å 
tenke på denne forskjelligheten når man jobber videre med tiltakene. 

Temaene presentert bør ses i forhold til hverandre og i sammenheng, for å skape 
synergieffekter utover hva de enkelte tiltakene bidrar med alene. I tillegg er det 
viktig at tiltakene som gjennomføres er i tråd med Breivika Utviklings visjon, mål 
og strategier. For at tiltakene skal bidra til å styrke historien man ønsker å fortelle 
om Breivika, bør de kobles tett til en overordnet stedsbranding for området. Dette 
innebærer at man identifiserer hvordan kommunikasjon og merkevarebygging kan 
utgjøre en del av de midlertidige tiltakene, samt hvordan de midlertidige tiltakene 
kan styrke profileringen av Breivika.   

I Breivika er det mulig å omprogrammere eksisterende bygninger midlertidig 
(som Bunkersen og Bispegården) og benytte områder som ikke står i veien for 
byggeprosessen. Noen tiltak vil være årstidsavhengig. Her er det viktig å tenke 
på funksjonsmiks for å aktivere området gjennom hele året. Noen tiltak vil være 
gjentakende, f.eks. en matfestival, mens andre er mer varige, f.eks. makerspace.    

Det er avgjørende å få inn lokale aktører som bidragsytere og ambassadører for 
en ”hyggelig, mangfoldig og bærekraftig bydel der menneskenes behov er satt 
sentrum”. Det anbefales derfor å arbeide videre med de identifiserte tema gjennom 
involvering av strategisk valgte interesseaktører, som ønsker å teste tiltak som kan 
bli til permanente løsninger i den nye bydelen. 
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Midlertidig aktivering av bygninger og byrom er viktig av mange grunner. I 
utgangspunktet handler det om å  teste mer permanente løsninger og bli trygg 
på hvilke strategiske valg som skal til for å realisere visjoner for utvikling. De ulike 
aktørene innenfor midlertidig aktivisering har egne interesser og opptrer derfor 
etter ulike logikker. I praksis kan de tre hovedaktørene samarbeide sammen eller 
to og to. Utfordringen, og målet, blir uansett å finne overlappende områder hvor det 
er muligheter for å skape synergier mellom aktørene.

Midlertidighet kan kan fungere som en drivkraft for utviklingen, og skape 
engasjement, aktiviteter, attraksjoner og møteplasser på områder allerede før 
utviklingen er satt i gang. Det igjen kan lede til positivt omdømme som antakelig 
resulterer i større verdi for innbyggere og investorer, både i form av sosiale og 
kulturelle forhold, økonomisk vekst, fysisk utforming og miljø. Punktene på neste 
side er basert på tekstanalyse av ulike rapporter om midlertidighet, deriblant 
”Mental byomdannelse” (Indenrigs- og Socialministeriet), ”Temporære byrom” 
(Miljøvernsdepartementet) og ”Midlertidige aktiviteter i byudvikling” (Realdania).

Midlertidighetens verdi for byen

BRUKERE EIENDOMSUTVIKLER

KOMMUNALE AKTØRER

• utvikle ideer
• billig husleie
• rom til utvikling
• utvikle nye fellesskap
• utprøve ideer

• bedre byliv
• kulturell utvikling
• utprøving av aktiviteter
• utvikling av et område
• aktiv deltakelse i byen

• oppnå verdistigning
• reklame
• tiltrekke oppmerksomhet
• gi området identitet

Figuren er basert på et diagram 
utarbeidet av analyse- og 
rådgivningsfirmaet Hausenberg 
(Hausenberg 2008). 
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Sosialt 
• Midlertidig aktivisering er et tydelig startskudd for en transformasjonsprosess 

der innbyggere, kommunen og næringsaktører sammen skaper engasjement 
rundt utviklingen. Det er med å styrket medvirkningsprosessen og knytte 
sosiale bånd mellom mennesker og aktører, samt et meningsfullt innhold.

• Midlertidig aktivisering kan bidra til å skape sosialt mangfold  gjennom levende 
steder som programmeres og tilpasses ulike brukergrupper. Det kan føre til 
et sterkere fellesskap, engasjement og eierskap blant lokalmiljøet, samt økt 
sosial kapital. 

• Det bidrar til en utvikling som ikke låser stedet til en bestemt type bruk, men 
som kan være åpen og inkluderende for forandring og lokale initiativ. Utbygger 
får en bedre forståelse av hva folk er opptatt av, og hvilke områder det burde 
satses videre på.

• Eksempelvis kan midlertidige tiltak gi raskere revitalisering av et område, ved 
at bidragene kommer fra folk selv. Det er større sjanse for at lokalmiljøet tar del 
i utviklingen hvis de gis mulighet til å organisere begivenheter og prosjekter på 
egenhånd. På den måten oppstår ofte innovative idéer i tillegg til at uutnyttede 
ressurser aktiveres.

Økonomisk 
• Midlertidig aktivisering av bygninger og byrom kan stimulere til gentrifisering, 

skape ny næring og flere arbeidsplasser. Det kan også gjøre det mulig å søke 
om ytterliggere prosjektmidler og generere interesse for nye investeringer, 
både offentlig og privat. Det er en god strategi for å øke eiendommens 
attraksjonsverdi, og kan i det lange løp bidra til økt markedsverdi.

• Det skjer ofte at innbyggere og brukere får eierskap til utviklingen av stedet, 
siden de kan ta større del i utviklingen. Det bygges dermed opp et nettverk og 
nye kompetanseområder som stimulerer til økonomisk aktivitet.

• Midlertidig aktivisering gjør et sted kjent gjennom fortellinger fra person til 
person. Dette er en populær og ofte rimelig form for markedsføring. For mange 
har det en verdi i seg selv at de er blant de første som oppdager nye steder 
og kan vise det frem eller fortelle om det til andre. Av den grunn er det viktig at 
aktivitetene er gjennomtenkt og forankret i en lengre strategi for området.

• Midlertidig aktivisering kan, i tillegg til markedsføringsstrategier, være branding 
i seg selv og tiltrekker kjøpere, leietakere, virksomheter og lokale besøkende, 
samt bidra til økt innslag av turisme, hvor kulturelle tilbud er særlig viktig. 

• Områder med lav markedsverdi kan revitaliseres ved å bruke bygningsmassen 
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eller stedet til midlertidige kulturaktiviteter. Næringslivet ønsker i større grad å 
lokalisere seg i nærheten av kreative miljøer, hvor det også er tatt klare visuelle, 
identitetsskapende og aktivitetsbaserte grep.

Kulturelt 
• Midlertidig aktivisering kan forsterke eksisterende identitet eller bidra til ny 

stedsidentitet. Det skjer ikke bare gjennom fysiske investeringer i bygninger 
eller byrom, men er avhengig av bruk og fortellinger om stedet. 

• Gjennom midlertidighet kan kreative aktører gis mulighet til å eksperimentere, 
for på den måten finne ut om det er grunnlag for større satsning og eventuelt 
gjøre prosjektet permanent.

• Gir rom for inspirasjon, kreativitet og kunst som igjen vil gi innbyggerne og 
brukere eierskap, mening og påvirkningskraft. Det medfører en mer spennende 
bydelen på lang sikt. Kreative og kulturelle aktiviteter vil naturlig skape lokal 
medieinteresse. Spesielle aktiviteter kan også medføre både regional og 
nasjonal interesse, som gir kjennskap til utviklingsprosjekter. 

Fysiske 
• Gjennom utprøving og bruk av midlertidige aktiviteter lærer man hva som er med 

å fremme byliv på et spesifikt sted. Det gir en forståelse for hvilke bruksområder 
som kan gjøres permanente. Intime, små steder som legger til rette for sosial 
interaksjon på en annen måte enn de større mer fremmedgjørende stedene 
man ofte ser i byen.

• Tidsavgrensede prosjekter kan være et fysisk bindeledd mellom steder ved 
at det skjer noe i de mer «døde» områdene. Det reduserer også barrierer og 
bidrar til trygghet,  på samme måte som det er et bindeledd mellom fortid og 
fremtid. 

• Midlertidige installasjoner kan tilføre en menneskelig skala til et sted, invitere 
til ny bruk og gi folk en grunn til å stoppe opp og bli lenger i et område som de 
ellers bare ville ha gått igjennom.

• Byen blir et slags testlaboratorium hvor prosjekter kan prøves ut i 1:1. Innbyggere 
og andre interessegrupper får større mulighet til å påvirke utviklingen når det 
er mulig med utprøving i full skala, og det gir bedre forståelse av nye ideer enn 
hva utredninger og tegninger kan gjøre.

• En måte å tilpasse seg den raske utviklingen i samfunnet. Gjør det enklere å 
ta riktige avgjørelser senere i utviklingsforløpet, f.eks. når det gjelder ulike type 
møblering/bymøbler, landskapsarkitektur/grøntstrukturer, aktivitetetsbaserte 
tiltak (apparater, spill, sport etc.). 
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Miljømessig 
• Der kommunen, private og kreative aktører møtes, kan det oppstå miljøer og 

byrom som ikke er mulig å planlegge gjennom tradisjonelle planleggingsverktøy. 
• Midlertidig aktivisering har et miljømessig aspekt ved at det kan gjenbruke 

områder til nye formål.
• Ved prosjekter hvor man gjennom midlertidig aktivisering tester ut hva den 

beste permanente løsningen er, gis utbygger trygghet for hvilke tiltak som er 
vellykket og mulighet til å korrigere det før endelig opparbeidelse.

Utover dette må det undersøkes hvordan midlertidig aktivisering kan brukes for 
å styrke prosjektets visjoner og mål. Det gir nemlig en god forutsetning for å 
jobbe med målene på et tidlig tidspunkt. For eksempel kan midlertidige aktiviteter 
brukes til å bygge oppunder visjoner om en mangfoldig og bærekraftig bydel. Det 
krever ressurser og riktige prioriteringer, men kan til gjengjeld bidra med verdier, 
inspirasjon og trygghet som ellers ikke er mulig.  Det gir svar man ellers ikke ville 
fått.
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