DOCKSVILLE ++ MANUSKRIPT

væksthus, midlertidighed &
borgerdeltagelse på værftsgrunden

ADEPT Cowi og Kollision i samarbejde med Noema Research and Planning, Topotek1 og Bureau Detours

KONCEPT
Ideen med Docksville ++ er at få aktiveret Værftsgrunden i samarbejde med borgere, institutioner, organisationer og
erhvervsliv i Fredericia. Målet er, at en udviklingsproces med afsæt i midlertidige aktiviteter på sigt vil føre til et dynamisk
byliv, nye samarbejdsformer og etablering af nye virksomheder med rod i de kompetencer, der allerede nu er tilstede i
byen.
Navnet Docksville afspejler selvfølgelig den geografiske placering og områdets historie, men refererer også til ideen om, at
skabe et byliv inden rammerne etableres ved at lade mennesker og deres aktiviteter være det bærende frem for
’kulisserne’.
Som en del af det samlede Team Adept-projekt, ser vi Værftsgrunden som et iværksætterområde, eller et væksthus for
fremtidig erhvervsudvikling med afsæt i de ideer, der bl.a. er skitseret i Fredericia Former Fremtiden-projektet samt i Team
Adepts egne ideer om nye fællesskabsformer, frihed og fordele, der tilsammen kan være med til at skabe en anderledes
fristad. Projektforslaget ligger også i forlængelse af Fredericia egne visioner om muligvis at ansøge om at blive
frikommune.
Konkret betyder det, at vi igennem et projekt der sigter mod at skabe f.eks. byrumsinventar og byrum i tæt samarbejde
med relevante aktører, arbejder for at sætte gang i en iværksætterkultur i Fredericia C, der kan pege ind i fremtiden i
forhold til spørgsmålet om, hvad Fredericia skal leve af fremover.
Docksville vil på denne måde samtidig være en prøvesten på den strategi for borgerdeltagelse, kulturplanlægning, byliv og
midlertidighed, der kan være bærende for Team Adepts overordnede projektforslag – samtidig med at Docksville-projektet
kan stå alene. Erfaringerne fra Docksville vil dermed kunne bruges til at kvalificere fremtidige strategier og aktiviteter for
borgerdeltagelse og midlertidighed i Fredericia C.
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AKTIVERING AF OMRÅDET
Strategien for aktiveringen af området spiller på flere strenge. Først og fremmest ønsker vi at etablere en ’hemmelig
have’ i tørdokken, der i sig selv vil være en attraktor i området. Haven er samtidig tænkt som et symbol på hele området
som et væksthus.
Derudover vil vi med base i såvel eksisterende bygninger som midlertidige installationer arbejde med at aktivere området
i tæt samarbejde med lokale aktører. Dels er det vores mål at skabe aktiviteter i havens ’lommerum’, dels vil vi sammen
med byens aktører arbejde på at etablere projekter, der kan være med til at skabe liv på værftsgrundens øvrige arealer.
Aktiveringen af værftsgrunden tager afsæt i de fysiske erindringsspor, der findes i området – ikke mindst tørdokken, men
også administrationsbygningen og øvrige bygninger.
Også de mentale erindringsspor mener vi er værd at bygge videre på, dvs. området som tidligere industri- og
produktionsområde og en ’motor’ for udviklingen i Fredericia som industrisamfund og selvfølgelig områdets status som
havn.
Med afsæt i denne strategi vil vi med haven som startskud udbygge ’kulisserne’ til et aktivt, levende kvarter, der lever op
til ideen i vores hovedprojekt om værftsgrunden som et dynamisk og innovativt iværksætterområde.
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DEN HEMMELIGE HAVE
Ideen med den hemmelige have er, at etablere en have – eller et væksthus – i den gamle tørdok. Haven tilplantes med
æbletræer fra hele verden og er frit tilgængelig for byens borgere.
Kanten af tørdokken sikres i første omgang med et byggepladshegn, mens det på sigt er planen at lade borgerne selv
udbygge og udsmykke et mere permanent hegn.
Samtidig etableres adgang tre steder ved hjælp af vindeltrapper, der lever op til de sikkerhedskrav der er stillet for brug af
tørdokken.
I bunden af tørdokken etableres et lag med 10 cm grus i bunden, der sikrer vandafledning og ovenpå dette 1 m jord til
træerne. Ovenpå jorden plantes græs, der kræver minimalt vedligehold.
På de eksisterende metalrammer etableres et trædæk, der fungerer som det primære gangareal i området. På sigt er der
mulighed for at etablere yderligere trædæk i haven, platforme til picnics og ’lommerum’, der kan indtages af borgerne til
ophold og aktiviteter.
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INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI
Ideen om at bruge værftsgrunden som væksthus for innovation og iværksætteri hænger sammen med teamets
overordnede idé for en erhvervsstrategi for Fredericia C baseret på nye samarbejdsformer, der skal sikre en organisk vækst
og klæde Fredericia på til at tiltrække både nye virksomheder og samtidig skabe et dynamisk erhvervsklima for byens
aktører.
I grundtræk er ideen at Docksville giver plads til nye former for iværksætteri, der dels er med til at præge bybilledet i
området, men også skaber inventar, funktioner og aktiviteter til de øvrige områder i tæt samarbejde med lokale ildsjæle,
kreative iværksættere, etablerede virksomheder, organisationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner, kommunen og
borgerne.
Målet er at skabe en fornyet sammenhæng mellem produktion og innovation; en sammenhæng der i en aktuel
undersøgelse udpeges som helt central for Danmarks erhvervsøkonomiske fremtid af 9 ud af 10 erhvervsledere
(Ugebrevet A4, 2011, nr. 8). Vi mener, at (gen)etableringen af denne sammenhæng kan – og bør – tage afsæt i de
kompetencer, der allerede er tilstede blandt borgerne og andre aktører i Fredericia.
Ved at aktivere lokale aktører i innovation, produktion og iværksætteri får vi desuden skabt en stærk kobling mellem
temaer som midlertidighed, borgerdeltagelse, levende bymiljø og ikke mindst den fremadrettede erhvervsstrategi. Vi
tror på, at denne kobling kan være med til at understøtte Fredericias ambitioner om at forme fremtiden.
Målet er at aktivere aktørerne i projektets tidlige faser gennem opsøgende arbejde og ved at etablere et tæt samarbejde
med lokale foreninger, kommunale myndigheder, uddannelsesinstitutioner m.m.
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BYLIV & EVENTS
Samtidig med at Docksville ++ indgår som en del af erhvervsstrategien er det også et projekt rettet mod at skabe (by)liv i
området. Dels vil projektet i sig selv arbejde målrettet med at trække borgere og andre aktører ned i området for at
deltage i konkrete aktiviteter, dels vil haven og de øvrige områder – med det nye inventar, der skabes gennem
samarbejdet med borgerne – kunne benyttes som rammen om aktiviteter og events, der allerede er planlagt.
Et eksempel kunne være at bygge borde og bænke, der kan bruges i forbindelse med events som Fredericia Tall Ships,
etablere fiskerensepladser for byens lystfiskere, markedsboder for midlertidige loppe- eller grøntsagsmarkeder, scener for
mindre koncerter etc.
Når vi har trukket folk ned i området, vil vi gerne sikre os, at de får – og giver hinanden – en god oplevelse. Dvs. de skal
aktivt engageres i udviklingen i området gennem konkrete aktiviteter, hvor borgerne selv er med til at forme fremtiden.
Det kan f.eks. være at svejsere, håndværkere, arbejdsløse industriarbejdere sammen med børnefamilier, bedsteforældre,
musikere og pædagoger bygger instrumenter og inventar til en musiklegeplads. Eller at ældresagen bygger bænke og
borde sammen med lokale arbejdsløse håndværkere til en midlertidig restaurant.
På den måde bliver Docksville ++ ikke bare en midlertidig installation, men kimen til et aktivt byliv, der peger ind i
fremtiden for Fredericia C – og byen som helhed.
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DOKUMENTATION & CITY BRANDING
Undervejs i projektet vil repræsentanter fra projektgruppen i samarbejde med projektet øvrige aktører dokumentere
forløbet og de konkrete aktiviteter med henblik på at skabe en række korte film, der kan bruges til at fortælle historien
om Docksville og Fredericia C til byens borgere og andre aktører – men også til omverdenen, som et eksempel på en ny
måde at skabe byliv på i fællesskab.
Denne dimension af projektet handler også om, at fokusere på den mentale byomdannelse – at ændre billedet af
Fredericia hos borgere og lokale aktører, men også hos omverdenen – på lige fod med den fysiske byudvikling.
Filmene bliver dermed en del af fortællingen om den nye by samtidig med, at de vil fungere som dokumentation af de
aktiviteter og projekter, der sættes i gang på området.
Filmene kan dels præsenteres på Fredericia C’s hjemmeside, dels kan de fremadrettet bruges i forbindelse med
installationer, hvor de eksempelvis projiceres på facader m.m.
Fortællingerne om byens tilblivelse kan eksternt bruges som en del af en overordnet branding-kampagne, der sætter
fokus på Fredericia og Fredericia C som et innovativt og dynamisk byområde, der finde nye veje ind i en fælles fremtid.
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OVERORDNET SAMMENHÆNG
Docksville ++ bliver en integreret del af det samlede projekt, dels ved at indgå i Team Adepts overordnede strategi for
Fredericia C, dels ved at blive et væksthus og eksperimentarium for en række aktiviteter og tilgange, der på sig kan være
med til at informere de øvrige områder.
I relation til den overordnede strategi er det holdets mål at give hvert område langs kajen en selvstændig identitet, der
etableres som en funktion af midlertidige aktiviteter og en høj grad af borgerdeltagelse. Docksville er ét af disse områder,
hvor fokus er iværksætteri, innovation og produktion, mens andre handler om viden, rekreation etc.
Strategien for udvikling af Docksville ++ bliver startskuddet for og prøvestenen på den type udviklingsstrategi, vi ønsker
at implementere for de øvrige områder i relation til kultur, byliv, borgerdeltagelse og midlertidighed.
Ideen er at skabe et projekt, hvor aktørerne kommer før kulisserne og bylivet før byen i et dynamisk samspil mellem
midlertidige aktiviteter og permanente strukturer.
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ORGANISERING & BYLIVSPULJE
Projektet organiseres i første fase af repræsentanter fra Team Adept – simpelthen for at skabe momentum i udviklingen.
Det betyder, at vi lægger ud med en intensiv projektstart med en høj grad af ekstern deltagelse, og en langsom udfasning
over et halvt år, hvor borgere og andre aktører efterhånden overtager aktiviteterne og området.
Projektet vil etablere en projektorganisation – eller et advisory board – med repræsentanter fra Fredericia C,
lokalmiljøet, f.eks. kommunale institutioner (klubber, daginstitutioner, skoler m.m.), erhvervsliv, foreninger etc. samt
personer fra Team Adept. Denne organisation skal være medbestemmende i forhold til hvilke projekter, der skal støttes af
den foreløbige Docksville-pulje på DKR 350.000,00, der reserveres af den samlede projektsum.
Samtidig vil projektet være en anledning til at eksperimentere med nye former for urban governance, forstået således at
projektet sigter mod f.eks. at aktivere ledige i projektet, indgå i samarbejdsrelationer med private aktører og
virksomheder, skabe nye virksomhedstyper, lette betingelserne for små iværksættere og konkrete projekter, hjælpe med
drift, administration og procedurer etc. Denne type samarbejde har bl.a. været afprøvet i forbindelse med udviklingen af
Godsbanen i Århus Kommune.
Målet er at understøtte og organisere projektet på måder, der dels sikrer den direkte, ønskede effekt; byliv og aktiviteter i
området, men også på sigt er med til at etablere nye virksomheder og kommercielle aktiviteter i området. Dvs. én af
målsætningerne er også at gøre aktørerne i de midlertidige aktiviteter til iværksættere – og på sigt til gode lejere, ejere
og aktører i den ’færdige’ by.
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REFERENCER/TEAM
Det udførende team på Docksville ++ består af Adept, Topotek, Kollision & Bureau Detours. På de følgende sider har vi
listet en række referencer på projekter med relevans for udførelsen af Docksville ++
Øvrige referencer kan ses på de enkelte virksomheders hjemmesider.
http://www.adeptarchitects.com/
http://www.topotek1.de/
http://www.kollision.dk/
http://www.detours.biz/
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