
    

Bilag 6: Oversigt over projekter i kvarterplanen for Om-
rådefornyelse Bispeparken 

Kvarterplanen er en vision for udviklingen af Bispebjerg Bakke-kvarteret. 
Den indeholder en række konkrete projekter, der skal realisere visionen. 
I tabellen nedenfor er en skematisk oversigt over projekterne i kvarter-

planen. For en uddybning af projekternes indhold, se kvarterplanen i bi-
lag 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. 

Tabel 1: Projektoversigt for Områdefornyelse Bispebjerg Bakke   

Projekt Budget i 
kvarterpla-
nen 

Potentiale 
for yderli-
gere finan-
siering 

PROJEKTPAKKE NORD – STOLT KULTURARV 

Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej 

Omdannelse af Bispebjerg Torv til et samlende byrum med re-

spekt for stedets kulturhistoriske kvaliteter. Projektet vil forbedre 
mulighederne for byrumsaktiviteter, kulturarrangementer og op-
hold. 

Der udvikles et samlet greb for Frederiksborgvej Nord fra Bispe-

bjerg Torv til Tuborgvej. Projektet bygger videre på forandrings-
planens projekt ”Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborg-

vej”, der fik tildelt 24,7 mio. kr. til en delstrækning ved Budget 
2022. Der er behov for yderligere finansiering, hvis hele stræknin-
gen skal realiseres.  

Der etableres en ny indgang til Bispebjerg Kirkegård på hjørnet af 
Skoleholdervej og Frederiksborgvej. 

18,9 mio. kr. 10-20 mio. 
kr. 

Bispeparken sociale liv og grønne landskab 

Udarbejdelse af et idéoplæg for udviklingen af Bispeparkens 
gårdrum i samarbejde med fsb. 

0,65 mio. kr.  
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Forsøgspulje til borgeraktiviteter i Bispeparken og til test af mulige 
funktioner fra idéoplægget i gårdrummene.  

Fra Utterslev Mose til Fælledparken 

Der laves en forundersøgelse af en grøn og attraktiv rute fra Bispe-
bjerg Torv og Bispeparkens nordlige del til Lersøparken. Forbin-

delsen skal fuldende ruten fra Fælledparken til Utterslev Mose i 
samarbejde med Områdefornyelsen ved Skjolds Plads.  

0,85 mio. kr.  

PROJEKTPAKKE MIDT – DET GODE HVERDAGSLIV 

 Kvarterhuset ved byparken 

Mindre fysiske tiltag ude og inde på Tagensbo Skole, herunder 
bl.a. skolegårdens afgrænsning. 

Modning af Tagensbo Skole som kvarterhus, herunder organise-

ring som et delvist brugerdrevet kvarterhus, hvor foreninger og 
ikke-organiserede aktører kan benytte skolens aktiviteter udenfor 

almindelig skoletid. Projektet gennemføres i sammenhæng med 
Børne- og Ungdomsforvaltningens projekt ”Multifunktionelle kva-
dratmeter i Københavns Kommune”.  

5,7 mio. kr.  

Lersøparken 

Opgradering af den eksisterende legeplads og tilføjelse af nye 
hverdagsfunktioner i Lersøparken. 

4,65 mio. kr. 
5-10 mio. 

kr. 

Det gode ungeliv 

En styrkelse af udsatte og kriminalitetstruede unges tilknytning til 

kvarterets fritids- og uddannelsestilbud gennem stærkere netværk 

mellem relevante lokale aktører, inddragelse af de unge og udvik-
ling af fælles viden og metoder. 

2,7 mio. kr.  

PROJEKTPAKKE SYD – HÅNDVÆRK OG BYLIV 

Campus Next: Værkstedsgaden 

Byrumsforsøg, inddragelse og modning af potentielt projekt om 
udvikling af campusmiljøet med en værkstedsgade på NEXT. 

Etablering af bedre ankomstområder ved indgangene til NEXT’s 
matrikel. 

Aktivitetsmidler til events og aktiviteter, der kan synliggøre NEXT 
som et relevant uddannelsestilbud for kvarterets unge. 

4,4 mio. kr.  

Rentemestervej 

Opgradering af gågadezonen på Rentemestervej og Emajlehavens 

forplads til et grønt byrum med mulighed for ophold og et godt 
hverdagsliv. 

Etablering af små grønne tiltag på Rentemestervej 

4,5 mio. kr. 
7-15 mio. 

kr. 

PROJEKTPAKKE KVARTERET – SAMMENHÆNG OG GRØN OMSTILLING 

Smutveje gennem kvarteret 6,0 mio. kr.  
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Etablering af mindre fysiske nedslag, der muliggør og fremhæver 

smutveje og skjulte oplevelser i kvarteret. De fysiske nedslag er fx 
med til at skabe bedre forbindelse til Tagensbo Skole og den kom-
mende bypark på Grønningen. 

Opgradering af udvalgte grønne udearealer, der muliggør ophold, 
aktivitet eller øget biodiversitet. 

Grøn omstilling og bedre boliger 

Ansættelse af en lokal klimamedarbejder, der tilbyder vejledning 
og information om Klima Taskforce (Københavns Kommune og 

EU) og diverse tilskudsordninger, der kan støtte grøn omstilling 
og energioptimering af boliger. 

Hjælp og vejledning til bygningsfornyelse og udbedring af instal-
lationsmangler.  

Informationskampagner og opsøgende indsatser med henblik på 

at nedbringe forbruget af vand, varme og el i områdets ejen-
domme. 

1,65 mio. kr.  

Udviklingspuljen 

Udviklingspuljen kan give tilskud til realisering af muligheder, der 

kommer kvarteret til gavn og som ikke var kendte i kvarterplans-
processen. Puljen kan fx støtte initiativer der tryghedsfremmende 
initiativer eller sociale indsatser relateret til Lyngsies Plads. 

4,0 mio. kr.  

BORGERINDDRAGELSE OG LOKAL TILSTEDEVÆRELSE 

Lokalt sekretariat og programledelse 

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

Midtvejsstatus og slutevaluering. 

13,6 mio. kr.  

Projektledelse 

Udvikling og borgerinddragelse i de enkelte projekter 
9,8 mio. kr.  

Kvarterplan og omverdensinddragelse 

Udarbejdelse af områdefornyelsens kvarterplan og omverdens-
inddragelse. (midlerne er forbrugt i 2021, jf. TMU-beslutning 24. 
juni 2020) 

1,4 mio. kr.  

I alt 78,8 mio. kr.  

 

 


