
    
Bilag 6: Oversigt over projekter i kvarterplanen for Om-
rådefornyelsen ved Skjolds Plads 

 

Kvarterplanen er en vision for udviklingen af Haraldsgadekvarteret. Den 
indeholder en række konkrete projekter, der skal realisere visionen. I ta-

bellen nedenfor er en skematisk oversigt over projekterne i kvarterpla-
nen. For en uddybning af projekternes indhold, se kvarterplanen i bilag 
3.  

Områdefornyelsens styregruppe har i samarbejde med områdefornyel-

sens sekretariat det overordnede ansvar for, at områdefornyelsens pro-
jekter gennemføres indenfor kvarterplanens rammer, herunder den 

økonomiske ramme.     

Da projekter gennemføres i tæt samarbejde med de lokale borgere og 
interessenter og Københavns Kommunes forvaltninger, kan projektud-

viklingen ændre præmisserne for projekterne, herunder hvornår de en-
kelte projekter kan realiseres og hvordan de finansieres. Viser det sig, at 
der er et behov for at Københavns Kommune bidrager yderligere til fi-

nansiering af projekterne, vil dette ske gennem den almindelige bud-
getproces. 

 

Projekt Budget i 
kvarterpla-
nen 

Potentiale 
for yderli-

gere finan-
siering 

Byrum der forbinder 

Nørrebroruten og Krakas Plads 

Idéoplæg for en attraktiv videreførelse af Nørrebroruten og den 
grønne rute gennem kvarteret. 

Krakas Plads og Sigynsgade omdannes med udgangspunkt i for-
andringsplanen for Aldersrogade. 

6,6 mio. kr. 10-20 mio. 
kr. 

Ankomst til kvarteret 

Bedre indgange til kvarteret ved Sifs Plads/Sigurdsgade og i kryd-
set ved Tagensvej/Haraldsgade. 

8 mio. kr.  

Tryg i trafikken 

En kortlægning og analyse af den største trafikale utryghed og år-

sagerne hertil samt afprøvning af forskellige midlertidige løsnin-
ger til trafiksikring. 

0,6 mio. kr. 5-15 mio. 
kr. 

Kunst der samler 

Strategi for og midler til at integrere kunst og identitetsskabende 
byinventar i kvarterplanens øvrige projekter. 

1,2 mio. kr.  
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Et grønt kvarter 

Grønne gader 

En analyse skal kortlægge hvilke veje der kan indsnævres, for at 

skabe bedre trafikale forhold for bløde trafikanter og vejene skal 
begrønnes.  

9 mio. kr.  

Forbindelse til Lersøparken 

Idéoplæg for en forbindelse til Lersøparken fra Rovsingsgade for 
bløde trafikanter. 

1,5 mio. kr.  

Lersø Parkallé 

Alléens bynatur skal forbedres og overgangen ved Nørre Fælled 

Skole skal indtænkes som en sikker forbindelse. Den høje kvalitet af 
bynatur skal kunne bruges i et læringsforløb for skolens elever. 

Alléens sydlige motions faciliteter skal opgraderes. 

4,5 mio. kr. 20-40 mio. 
kr. 

Klima og bedre boliger 

Kvarterets boliger skal have udredt installationsmangler og varme-
forbruget skal reduceres til københavnerniveau. 

2 mio. kr.  

Kultur, bevægelse og fællesskaber 

Optur kultur 

En kortlægning skal synliggøre de kulturtilbud kvarteret har og 

gøre dem mere tilgængelige for kvarteret, samt afdække mulighe-
derne for etableringen af nye. Der afsættes midler til fællesskab-
ende arrangementer. 

4,6 mio. kr.  

Motion og idræt for alle 

Kvarterets faciliteter til bevægelse skal forbedres.  

3,4 mio. kr.  

Sammen om sundhed 

En partnerskabsaftale med Københavns Professionshøjskole skal 
undersøge mulighederne for etableringen af praksishus, til gavn 
for de lokale beboeres sundhed 

0,3 mio. kr.  

Kvarterkroner 

Pulje til styrkelse af kvarterets by- og kulturliv gennem fællesskab-
ende arrangementer. 

1 mio. kr.  

Bedre livschancer og uddannelse 

Parat til skolen 

Indsats for sprogstimulering af de mindste børn og åbning af kvar-
terets legepladser udenfor åbningstid 

2,1 mio. kr.  

Glad i skolen og i fritiden 

En kortlægning af lokale aktører skal danne en strategi for målrettet 

indsats mod børn- og ungesamarbejde. Et koordineret 

1 mio. kr.  
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samarbejde skal gøre det lettere for børn og unge at blive en del af 
foreningslivet. 

Brobygning til ungdomsuddannelserne 

Kvarterets unge skal motiveres til at vælge en ungdoms- eller vide-
regående uddannelse. 

0,4 mio. kr.  

Tryghedssamarbejde 

Et samarbejde med Sikker By og etableringen af et kriminalitetsfo-
rebyggende netværk skal bidrage til at den oplevede tryghed er på 
københavnerniveau 

0,8 mio. kr.  

Tværgående 

Udviklingsplan 

Planen skal skabe en samlet retning for nye forbindelser og by-
rumsinitiativer, der skal være retningsgivende og binde kvarteret 
sammen. 

1,8 mio. kr.  

Mulighedskassen 

Der afsættes midler der kan gribe potentialer der opstår undervejs 
i områdefornyelsens levetid.  

3,5 mio. kr.  

Borgerinddragelse, lokal tilstedeværelse og evaluering 

Projektledelse 

Udvikling og borgerinddragelse i de enkelte projekter. 

12,7 mio. kr.  

Lokalt sekretariat 

Styregruppebetjening, generel kommunikation og borgerinddra-
gelse, husleje, kontorhold, ledelse og økonomistyring. 

11,8 mio. kr.  

Evaluering 

Midtvjes- og slutevaluering. 

0,6 mio. kr.  

I alt 77,4 mio. kr. 35-75 mio. 
kr. 

 


