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LÆSEVEJLEDNING
I kapitel 1 beskrives visionen for Grønningen-
Bispeparken, projektets målsætninger samt de 
specifikke opgavekrav som rådgiver skal indarbejde i 
løsningsforslaget.

Kapitel 2 beskriver de eksisterende forhold for 
Grønningen-Bispeparken og er et uddrag af 
forskellige analyser foretaget på og omkring stedet, 
bl.a. egenartsanalyse (inkl. landskabsanalyse), 
byrumsanalyse, og bylivsanalyse. I kapitlet beskrives 
følgende temaer; Menneskerne omkring Grønningen, 
Det Grønne Nordvest,  Arkitektur, Landskab og Byrum 
samt Trafik og Forbindelser.

Kapitel 3 beskriver de tekniske forudsætninger for 
regnvandshåndteringen i Grønningen-Bispeparken 
nord og syd for Tuborgvej

Kapitel 4 beskriver planforudsætninger, strategiske 
politikker og bilag til programmet.(bilag udleveres ved 
projektopstart)

Stednavn
I Kvarterplanen for Områdefornyelse Nordvest anvendes 
navnet Grønningen for stedet. Stedet dækker både over 
fsb Bispeparkens åbne, grønne areal nord for Tuborgvej 
og det grønne areal syd for Tuborgvej imellem AAB’s 
og AKB Københavns boligblokke. Grønning betyder 
græsbevoksning og refererer dermed til den bevoksede 
plæne. I projektet og i arbejdet med arbejdsgruppen er 
navnet Grønningen blevet brugt, velvidende at stedet 
er blevet kaldt forskellige ting igennem tiden som f.eks. 
Bispeparken og Plænen. 
I Københavns Kommunes Skybrudsplan anvendes 
navnet Bispeparken Nord og Bispeparken Syd for 
skybrudsprojekterne. 
Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt at projektet 
har ét navn og dette afklares i opstartsfasen.

I nærværende program bliver det samlede projekt kaldt
Grønningen - Bispeparken og følgende betegnelser 
anvendes i det videre forløb:

Grønningen – Bispeparken refererer til det samlede 
anlæg på tværs af Tuborgvej

Nord – referer til det grønne areal omgivet af og ejet af 
fsb Bispeparken

Syd – refererer til det grønne areal ejet af Københavns 
Kommune og omgivet af boligafdelingerne AAB afd. 33 
og AKB København, Bispevænget.

Forpladsen – referer til pladsen mellem Tagensbo Skole  
og det sydlige grønne areal.
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PROJEKTET
Vision
Baggrund
Projektområde
Opgaven
Målsætninger
Konkrete krav til opgaven

1
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”Et grønt åndehul 
lige her ville være 
fantastisk for vo-
res mulighed for 
at mødes med hin-
anden på tværs af 
afdelingerne – vi har 
jo aldrig noget med 
hinanden at gøre” 
(nabo)

”Jeg kan ikke være 
her, når der ikke er 
noget at lave for 
mine børn” (nabo)
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”Hvis der var flere 
som opholdt sig på 
Grønningen ville jeg 
nok også være der 
mere” (Nabo)

”Jeg elsker det åbne 
langstrakte kik mod 
kirken” (Beboer)

”Det kan være en 
udfordring at lave 
noget på Grønnin-
gen i dag - beboerne 
har ikke vænnet sig 
til at der sker noget 
lige der” (forening i 
kvarteret)
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VISION - 
GRØNNINGEN-BI-
SPEPARKEN 2025
Fremtidens Grønning er blevet et af byens  bedst funge-
rende lokale mødesteder. Et lokalt mødested, der tilfører 
noget nyt til kvarteret.
Det er det fordi her er “himmelrum” og plads til at 
udfolde sig. Det er storslået og samtidig er der plads til 
det intime og hjemlige. Her kan man dyrke og udvikle 
fællesskaber og samtidig bare være sig selv.
Kvarteret har over de seneste år oparbejdet en stolthed 
over Grønningen. Stedet har udviklet sig fra at være et 
nedslidt og utilnærmeligt sted, som ingen rigtig følte 
ejerskab over til at være det sted man mødes. Mange i 
kvarteret har hver deres personlige historie om stedet. 
Historier som vidner om liv og traditioner. Men også om 
gensidig respekt - Grønningen tilbyder nu noget for alle 
aldre og grupper og er blevet et sted, hvor man kan være 
sammen og ved siden af hinanden.
Det der er lykkedes så fantastisk godt her er, at man ved 
at vise omhu for de eksisterende landskabsværdier har 
formået at gentænke Grønningen. Regnvandshåndterin-
gen er blevet en integreret del af byrummets udform-
ning og anvendelse uanset årstid og vejrforhold. Den 
arkitektoniske og landskabelige fortælling med det ka-
rakteristiske kig mod kirken og skole er blevet forstærket 
og bynaturen udviklet med variation og sanselighed hele 
året. Med nye funktioner er der skabt et godt udgangs-
punkt for oplevelser som samler kvarteret. Kort sagt er 
det med mennesket i centrum lykkedes at fremhæve 
landskabet og fremme bylivet så trygheden i kvarteret er 
øget.

Foto: dronelab.dk
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”Jeg elsker min udsigt 
til himlen og stjernerne 
– det tror jeg ikke, at jeg 
kan finde andre steder” 
(Nabo)

”Jeg vil gerne føle 
mig så meget hjem-
me, at jeg kan være 
vært på Grønnin-
gen” (Nabo)

”Når vi som bor her 
ikke tager ejerskab 
- er der andre mere 
utrygge aktiviteter, 
som gør det i stedet 
for - det er noget 
rod” (nabo)
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BAGGRUND 
Den brændende platform
I Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse er 
Bispebjerg udpeget som en af de mest utrygge by-
dele i København. Området omkring Grønningen-Bi-
speparken er et af de steder i Nordvest, som beboerne 
fremhæver som særlig utrygt. Her er umiddelbart 
grønt og fredfyldt og alligevel er der ingen tvivl om at 
bander kæmper om at indtage territoriet. Stofsælgere 
sælger åbenlyst fra bænken under træerne og politiet 
patruljerer på daglig basis igennem området. Hensig-
ten med dette projekt er, at omdanne Grønningen-Bi-
speparken til en tryg, klimatilpasset lokal park, som 
kan fungere som et mødested for kvarteret. Borgerne 
i Nordvest efterspørger flere gode mødesteder, hvor 
tilfældige og planlagte møder kan bidrage til at styrke 
kvarterets sociale sammenhængskraft. Klimatilpas-
ningen af Grønningen-Bispeparken indgår i Køben-
havns Kommunes skybrudsplan og er en central brik 
i skybrudshåndteringen af København. Skybrudsløs-
ningen skal skabe merværdi for kvarteret ved at højne 
kvaliteten af parkrummet.

Politisk baggund 
Etableringen af en lokal park på Grønningen-Bispe-
parken indgår i Kvarterplanen for Områdefornyelse 
Nordvest, godkendt af borgerrepræsentationen i 
september 2016 og i Københavns Kommunes klima-
tilpasningsredegørelse 2017. 
Der er indgået medfinansieringsaftale med HOFOR til 
både den nordlige og sydlige del af Grønningen-Bi-
speparken. HOFOR har budgetteret med 11.6 mio.kr.til 
skybrudsprojektet i den nordlige del og 20.9 mio. kr i 
den sydlige del.
På Budget 2019 bevilligede forligspartierne i Borger-
repræsentationen, 27,7 mio. Kr. i byrumsmidler til den 
sydlige del. Områdefornyelsens styregruppe beslutte-
de i februar 2019 at bevillige 3 mio. kr. til Bispeparken 
i den nordlige del..

Områdets kontekst
Grønningen-Bispeparken er placeret i et af byens 
højeste områder. Det strækker sig syd for Bispebjerg 
Bakke  og Grundtvigskirken. Området er præget af et 
kupperet terræn og er karakteriseret ved  et markant 
stigende terrænforløb op mod Grundtvigskirken. 
Området stiger ca. 9 meter fra Tagensbo Skole i syd 
til Grundtvigskirken i nord. Området  omkring Bispe-
bjerg og Grønningen var tidligere landbrugsjord, 
inden det i 1930’erne blev udlagt som større boligbe-
byggelsesområde. Området har et unikt kulturmiljø 
på grund af dets markante og bevaringsværdige 
almene bygningsmiljøer fra 1930’erne og 40’erne  

C. Th. Sørensen

C. Th. Sørensen er landskabsarkitekten bag det åbne 
parkareal, der strækker sig fra Tagensbo Skole (tidl. 
Grundtvigskolen), til Grundtvigskirken. C. Th. Søren-
sen tegnede og planlagde flere have - og parkanlæg 
både nationalt og internationalt. Han var meget opta-
get af at skabe smukke, landskabelige, grønne frirum, 
med fokus på lys og luft, for borgerne i byen. I slutnin-
gen af 1930érne og 40’erne tegnede han flere anlæg i 
Bispebjerg-Nordvest i forbindelse med opførelsen af 
de store sociale boligbebyggelser i denne periode. C. 
Th. Sørensen tegnede bl.a. gårdanlægget i Klokker-
gården syd for Bispebjerg Kirkegård og Bispeparken 
nord for Tuborgvej. 

C. Th. Sørensen arbejdede med dét enkle formsprog 
og brugte ofte geometriske former i sine designs. Han 
anvendte få materialer og arbejdede med et bevidst 
plantevalg bestående af få arter - ofte monokulturer.
I Bispeparken (bebyggelsen nord for Tuborgvej) 
arbejdede han med temaerne havet, skoven og engen 
og brugte disse referencer til at lade sig inspirere til 
indretningen af haverummene imellem husene.
I Bispeparken, som også var fællesbetegnelsen for 
parkarealet nord og syd for Tuborgvej, friholdte C. 
Th. Sørensen grønningen for beplantning i midten, 
så der dannedes et udsigtsareal - point de vue. Han 
placerede beplantning og mindre cirkulære lege-
pladser i randen, netop for at forstærke udsigtsarealet 
til Grundtvigskirken. Han arbejdede bevidst med et 
funktionsfrit udsigtsareal og placerede kun få funkti-
oner på arealet, da der fandtes bolignære funktioner i 
de omkringliggende gårdmiljøer. 

I det fremtidige løsningsforslag for Grønningen-Bi-
speparken skal der arbejdes med en særlig opmærk-
somhed og respekt for det historiske anlæg og den 
fremtidige plan skal understøtte de eksisterende 
kvaliteter og værdier. Nye funktioner skal indordnes i 
det landskablige hierarki. 

Sekundær projektafgrænsning (inkl. brandvej og hækområder

Primær projektafgrænsning

Ejerafgrænsninger
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AAB

Ejer:
fsb Bispeparken

AKB København, 
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Ejer: 

Københavns Kommune

Tagensbo Skole

Opland - hverdagregn

Oversigtskort: Grønningen-Bispeparken - 
ejerforhold
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C. Th. Sørensen oprindelige landskabsplan over Bispeparken 1940.

Landskabsplan over det sydlige 

parkareal.Kilde: Havearkitekten 1940

Bygningsdetalje: Teglmursten i Bispeparken. Altaner - Bispeparken

Gule teglmursten, som de almene be-
byggelser i området er opført i

Bygningsdetalje: pastelfarvede altaner, 

AKB København, Bispevænget.

Udsigt fra Grundtvigsskolen over Grønningen, ca. 1940

Kilde: Grundtvigsskolen-nv.dk

Tjørnetræer på Grønningen
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PROJEKTOMRÅDE
Grønningen - Bispeparken ligger i den nordlige del 
af Nordvest og består af to græsarealer på henholds-
vis 7000 m2 og 7800 m2 gennemskåret af Ring 2- 
Tuborgvej. Den nordlige del er ejet af boligselskabet 
fsb og den sydlige er eget af Københavns Kommune. 
Både den nordlige og sydlige del af projektområdet 
afgrænses af almene boliger på begge sider. Sydligt 
afgrænses området af Tagensbo Skole
I det videre forløb anvendes betegnelserne:

Grønningen – Bispeparken refererer til det samlede 
grønne anlæg på tværs af Tuborgvej

Nord (Bispeparken) – refererer til det grønne areal 
omgivet af og ejet af fsb Bispeparken. 
(En tinglyst servitut fra 1940 giver Københavns Kom-
mune bestemmelsesret over anvendelsen/brugen af 
arealet - bilag 2 udleveres ved projektopstart)

Syd – refererer til det grønne areal ejet af Københavns 
Kommune og omgivet af boligafdelingerne AAB afd. 
33 og AKB København, Bispevænget.

Forpladsen – referer til pladsen mellem Tagensbo 
Skole  og det sydlige grønne areal

Primært projektområde
Nord 
Dækker over fsb’s grønne område inklusiv brandvejen 
øst for det grønne område og gårdarealerne vest for 
det grønne areal

Syd
Dækker over det grønne område, der strækker sig 
mellem Tuborgvej og Hovmestervej, inkl. brandvejene 
øst og vest for det grønne areal.
Som en del af projektforløbet og opgaven skal det 
afklares, hvorvidt projektområdet kan udvides til at 
inkludere områderne bag ved hækkene på AAB afd. 
33 og AKB København, Bispevængets matrikler. Dette 
kræver dialog med administration og afdelingsbesty-
relser i de to boligafdelinger. (Se proces på s. 15)

Det skal yderligere afklares hvorvidt Forpladsen ved 
Hovmestervej, syd for det grønne areal, kan indgå i 
projektområdet. Dette afhænger af muligheden for 
at lukke vejen helt eller delvist og skal afklares i dialog 
med politikere.

Sekundært projektområde
De sekundære projektområder dækker over AAB afd. 
33, AKB København, Bispevængets matrikler, hvor der 
skal laves render til transport af afkoblet hverdagsregn 

og skybrudsvand til parken  I fsb Bispeparken skal der 
laves render til opsamling af skybrudsvand der skal 
ledes til skybrudsløsningen i det grønne areal (se 
markering af gul stiplet streg på kortet s.13)
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afd. 33

Brandvej
Hækområde

Matrikelgrænse

Syd: Den eksisterende matrikelgrænse går ml. det grønne are-
al og brandvejen. Det skal afklares hvorvidt projektområdet 
kan udvides til at  inkludere brandvej samt hækkeområder på 
AKB København, Bispevænget og AAB afd. 33 ’s matrikler
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Primær projektafgrænsning

Ejerafgrænsninger

Vandopland - hverdagregn (i fsb Bispeparken etableres render til at opfange 
skybrudsvand)

Sekundær projektafgrænsning - områder der indbefatter render/terrænregulering 
på boligafdelingernes matrikler
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*Ejet af
Københavns 

Kommune

NORD

Tilslutningsledninger og Tømmeledninger

Ejer: fsb Bispeparken

Økonomi:  
2.55  mio. kr. til byrumsforbedrin-
ger* (OMF-midler)
9.8 mio. kr. til skybrudsikring og 
terrænregulering
(HOFOR-midler)

* Byrumsmidlerne i den nordlige del 

er en option og afhængig af beslut-

ning i fsb Bispeparken.

Ejer: Københavns Kommune

Økonomi:  
20.4 mio. kr. til byrumsforbedringer 
17.7 mio. kr. til skybrudsikring og 
terrænregulering (HOFOR-midler)

Ejer: HOFOR

Økonomi:  
1.4 mio. kr. til tømmeledning under 
Tuborgvej 
0.6 mio. kr. til tilslutning fra Tuborg-
vej til den sydlige del.

Ejer: HOFOR

Økonomi:  
2.3 mio. kr til Tilsutning fra 
Frederiksborgvej
0,2 mio. kr. til tømmeledning i 
Hovmestervej.
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OPGAVEN
Opgaven er at udvikle et forslag til et samlet greb for 
en klimatilpasset lokal hverdagspark på Grønningen-
Bispeparken. 
Med en stærk forankring i C. Th. Sørensens historiske 
parkanlæg skal Grønningen-Bispeparken  klimatilpasses 
til at kunne håndtere skybrud såvel som hverdagsregn 
og opgraderes til at danne ramme om et mere nutidigt 
parkliv. 
Grønningen-Bispeparken skal blive en park, som kendes 
på sin storslåethed, med sine enkle greb, og sigtelinje 
og samtidig fungere som en hverdagspark, som bl.a.  
kan danne ramme om stærke og trygge fællesskaber i 
kvarteret.

Opgaven består af to dele:

1. Nord (Bispeparken)
2. Syd evt. inkl. forplads

Rådgiver skal med udgangspunkt i programmet og 
beboernes ønsker udarbejde et samlet forslag for 
Grønningen-Bispeparken. Projektet skal udarbejdes i tæt 
dialog med kvarterets beboere og brugere.

Særligt for Nord
Da arealet i den nordlige del er ejet af fsb Bispeparken og 
dermed underlagt beboerdemokratiets beslutning, skal 
rådgiver, i forbindelse med dispositionsforslagsfasen, 
udarbejde 3 forskellige scenarier for  byrums - og 
skybrudsløsningen. Scenarierne skal udarbejdes i dialog 
med afdelingen og skal indbefatte en skybrudsløsning i 
det grønne areal samt terrænregulering i gårdarealerne 
(se foranalyser - udleveres ved projektopstart). 
Scenarierne inkl. finansieringsoplæg skal fremlægges for 
afdelingen, hvorefter afdelingen vælger scenarie.

Forslag til scenarier

1. En skybrudsløsning, hvor der reetableres til en 
minimumsløsning i overfladen. Løsningen skal også 
indbefatte terrænregulering på fsb arealer.

2. En mellemløsning, hvor skybrudsløsningen 
suppleres med et kvalitativt løft af parkområdet svarende 
til midler tilført fra områdefornyelsens Kvarterplan 3 mio. 
Kr. Løsningen skal også indbefatte terrænregulering på 
fsb’s arealer.

3. En “plus-løsning”, hvor skybrudsløsningen 
suppleres med et kvalitativt løft af parkområdet 
svarende 3 mio. Kr. fra Områdefornyelsen plus en 
mindre huslejestigning. Løsningen skal også indbefatte 
terrænregulering på fsb’s arealer.

Når fsb Bispeparken har besluttet sig for, hvilket scenarie 
man ønsker at arbejde videre med, skal rådgiver 
udarbejde samlet dispositionsforslag, projektforslag og 
hovedprojekt  for hele Grønningen-Bispeparken

Særligt for Syd

Som led i opgaven skal det afklares om brandvejene 
og hækområderne skal indarbejdes i projektområdet. 
Brandvejene og hækområderne ejes af henholdsvis af 
AAB Afdeling 33  og AKB København, Bispevænget på 
hver side af det grønne areal. Rådgiver skal som led i 
dispositionsforslagsfasen udarbejde nogle scenarier, 
der skitserer mulige løsninger for mødet mellem de 
to matrikler øst og vest for Grønningen. Scenarierne 
udarbejdes sammen med en mindre arbejdsgruppe 
bestående af beboerrepræsentanter fra de to afdelinger 
og fremlægges efterfølgende til beslutning blandt 
beboerne (se beslutningsdiagram på næste side)
I forbindelse med regnvandshåndteringen skal rådgiver 
også udarbejde løsninger for terrænregulering (f.eks. 
render) på AKB København, Bispevænget og AAB’s 
arealer. (foranalyser udleveres ved projektopstart ).

Herefter skal rådgiver udarbejde et samlet 
dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt  for 
hele Grønningen.

Som en del af løsningen skal der også placeres en 
skybrudsledning under Tuborgvej i samarbejde med 
HOFOR.
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Matrikelafgrænsning

fsb Bispeparken

AKB København, Bispevænget

AAB afdeling 33

Proces med fsb 
Bispeparken
Forud for dispo-
sitionsforslaget 
udarbejder rådgiver 
scenarier for byrum 
-og skybrudsløsnin-
gen på det grønne 
areal. Scenarierne 
med dertilhørende 
finansieringsoplæg 
fremlægges for 
afdelingsbestyrel-
sen og evt. ved fsb 
Bispeparkens årlige 
afdelingsmøde.

Beslutning:
Scenarie vælges på 
et afdelingsmøde

Proces med AKB Bispe-
vænget
Forud for dispositions-
forslaget udarbejder 
rådgiver scenarier for 
brandvej, hækkeområder 
samt render. Scenarierne 
fremlægges for afd.besty-
relsen.

Proces med AAB 
afd. 33
Forud for dispositi-
onsforslaget ud-
arbejder rådgiver 
scenarier for brand-
vej, hækkeområder 
samt render. Scena-
rierne fremlægges 
for afdelingsbesty-
relsen, der vælger 
et scenarie, som  
rådgiver skal arbejde 
videre med i disposi-
tionsforslaget.

Beslutning:
Organisationsbestyrelsen 
godkender scenarie på 
baggrund af en indstilling  
fra afdelingsbestyrelsen. 
Afdelingsmødet skal god-
kende projektet for så vidt 
det har økonomiske konse-
kvenser for afdelingen.

Beslutning:
Scenarie vælges af 
afdelingsbestyrelsen

Proces for det sydlige areal
Forud for dispositionsforslaget udarbejder rådgiver 
scenarier for byrums -og skybrudsløsningen i det 
grønne areal syd for Tuborgvej.
Scenarier fremlægges for arbejdsgruppen.

Scenarier

Beslutning:
Arbejdsgruppe, 

afdelingsbestyrelse 
eller org. bestyrelser 
eller afdelingsmøde

Scenarie AAB

Scenarie AKB

Scenarie fsb 

Grønningen 
Syd

Samlet 
dispositionsforlsag

Beslutning: Københavns Kommune.

15

Beslutningsprocesser og ejerforhold

Rådgiver udarbejder forskellige 
scenarier for de respektive 
boligafdelingers arealer i 
samarbejde med en gruppe 
beboere fra afdelingerne

Beslutningen af scenarierne 
afhænger af forskellige 
beslutningshierarkier i 
afdelingerne.

Et scenarie vælges for 
hvert område

Rådgiver arbejder videre 
med de valgte scenarier 
og udarbejder samlet 
dispositionsforslag
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KUNSTPROCES MED 
KERSTIN 
BERGENDAL
Københavns Kommune har sammen med Statens 
Kunstfond indgået en toårig samarbejdsaftale med 
Kunstner Kerstin Bergendal ifm. udviklingen af 
Grønningen. 
Kerstins redskaber og metoder hører til i den socialt 
orienterede proceskunst, hvor hun veksler mellem 
forskellige faser af og former for dialog samt fysiske 
manifestationer. Hun arbejder med at skabe en 
dybere og bagvedliggende forståelse af stedets 
beboere og etablerer et fælles afsæt for fælles 
refleksion over den fremtidige Grønningen NV. Ved 
hjælp af videofilm kortlægger Kerstin Bergendal 
beboernes levede erfaringer af, behov for og ønsker 
til at styrke det fremtidige sociale liv i og omkring 
Grønningen NV. Det er en forudsætning for opgaven, 
at Rådgiver samarbejder med Kerstin Bergendal 
igennem hele projekteringsforløbet. Samarbejdet 
med Kerstin Bergendal vil erstatte mere klassiske 
borgerinddragelsesforløb, hvorfor Rådgiver ikke skal byde 
på denne del af projektet. Dog er det en forudsætning, 
at rådgiver er indstillet på at skabe et samarbejde, 
hvor den tilvejebragte viden bringes i spil i et fælles 
udviklingsforløb og i den eventuelle udformning.

Elementer i kunstprocessen

1. Kortlægning og lytning
Kerstin indleder projektet med en langsom og lyttende 
dialog, hvor hun kortlægger og reflekterer beboernes 
historier og refleksioner om stedet – et portræt af stedet 
som resulterer i et antal videofilm af ca. 8 minutters 
varighed.

2.	 Udstilling	og	refleksion
Efterfølgende opføres en fysisk form, hvor ”stedets 
stemmer mødes” i en fælles dialog. Kunsten bliver 
på den måde en katalysator og et bindeled mellem 
naboerne, fordi de mange indsamlede historier og 
sammensatheden kan tydeliggøres og indarbejdet i et 
fælles billede af stedet. Lokale aktører bliver via kunsten 
vigtige dialogpartnere for rådgiverne. Den konkrete 
fysiske manifestation er ikke formsat endnu.

3. Samarbejde med Rådgiver
Samarbejdet mellem Rådgiver og kunstner starter 
allerede i tilrettelæggelsen af processen, hvor de to parter 
tilrettelægger en fælles proces med udgangspunkt i den 
planlagte kunstproces. Samarbejdet mellem Rådgiver og 
kunstner skal sikre, at kunstværket bliver en integreret del 
af det kommende anlægsprojekt og således bidrage til at 
de menneskelige lag indarbejdes i det fysiske udtryk og 
derigennem bidrage til, at flere føler et større ejerskab til 
fremtidens Grønning NV.

I alt udarbejder Kerstin Bergendal 15-20 film med 
udvalget aktører fra lokalområdet. Filmene vil være til 
rådighed ved projektopstart.
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1. Regnvandsløsninger skal skabe 
merværdi

Som led i Københavns Kommunes Skybrudsplan skal 
Grønningen-Bispeparken både håndtere hverdags-
regn samt forsinke ca. 3500 m3 vand i forbindelse 
med skybrud. Skybrudsvandet skal forsinkes, for at 
aflaste kloaksystemet i de områder i byen, der ligger 
nedstrøms, inden skybrudsvandet ledes til Lersøpar-
ken og til sidst ud i Svanemøllebugten. Skybrudsløs-
ningen skal ses som en mulighed for at højne kvalite-
ten af parkrummet .

Målet er:
• At der skabes en kombineret løsning, som 
håndterer klimaudfordringerne på en effektiv måde 
og sikrer områderne nedstrøms og samtidig fremmer 
kvarterets behov for øget byliv, flere rekreative udfol-
delsesmuligheder, mere sundhed og øget bynatur.

• At løsningen tager afsæt i eksisterende vær-
dier for egenarten således at det klimatekniske anlæg 
bidrager til at forstærke det landskabelige greb udført 
at C. Th. Sørensen. Regnsvandshåndteringen skal 
indgå som et landskabselement, der er integreret i og 
underordnet det store samlende træk mellem bebyg-
gelsen, Grundtvigskirken og Tagensbo skole.

• At regnvand ses som rekreativ ressource og 
kan bidrage til at tilføre området en større oplevelses-
mæssig variation.

• At styrke Grønningen-Bispeparken så hele 
byrummet på tværs af matrikel- og driftsskel kommer i 
spil således at vejenes og hækkenes barrierer mellem 
Grønningen og bebyggelsen nedbrydes og der ska-
bes tydeligere invitationer og sammenhæng igennem 
området.

• At  højne stedets bynatur, ved at styrke den 
eksisterende beplantning og tilføre nye arter, så den 
sanselige oplevelse styrkes og der skabes variation 
igennem året.

MÅLSÆTNINGER 

Visionen beskriver det overordnede mål med 
udviklingen af Grønningen-Bispeparken. For at 
realisere visionen skal følgende 5 målsætninger 
indfries; 1 Regnvandsløsninger skal skabe mervær-
di, 2. Historiske linjer opgrades til nye tider, 3. Et 
lokalt mødested med plads til alenerum, 4. Tagens-
bo Skole som motor for liv i det grønne, 5. Stier 
skal forbinde og skabe tryghed. . Målsætningerne 
beskriver ønsket om en helhedsløsning for det 
samlede projektområde. 

Principsnit

Eksisterende LAR-projekt i et af fsb’s gårdområder
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2. Historiske linjer opgraderes til nye 
tider

C. Th. Sørensen enkle design af Grønningen-
Bispeparken med et friholdt og funktionsfrit 
udsigtsareal i midten og en karakteristisk 
beplantning i kanten er på en og samme gang 
med til at understrege stedets unikke karakter 
og dets udfordring. Den stærke kobling mellem 
bygning og landskab samt det særlige terræn, 
skaber og understreger det styrede kik op mod 
Grundtvigskirken. Der er ingen tvivl om, at dette er et 
særligt sted. Men Grønningen er desværre også i vid 
udstrækning noget man kigger på og ikke noget man 
indtager. Med nutidige briller vil vi sige, at det er svagt 
eller dårligt programmeret. Der er få funktioner og lidt 
byrumsudstyr og de slidte bænke understreger en af 
forladthed på stedet fremfor storhed. 

Målet er 

• At parkrummet tænkes ind i en nutidig 
kontekst med et nyt greb, men at dette sker i respekt  
for den historiske kontekst, det oprindelige formsprog 
samt stedets kulturarv. 

• At det lokale ønske om at Grønningen-
Bispeparken i fremtiden både skal kunne rumme 
de store samlinger og de mindre intime rum 
kan imødekommes uden at kompromittere den 
oprindelige plan med den identitetsgivende syd-
nordgående akse 

• At der skabes en samlet fortælling for den 
nordlige og sydlige park, således at opfattelsen af en 
samlet grønning bibeholdes.

3. Et lokalt mødested med plads til alle, 
mange og få

Mødesteder er centrale for at skabe og sikre den so-
ciale sammenhængskraft i et kvarter. Steder hvor man 
kan støde på hinanden, steder hvor man kan skabe no-
get sammen og være sammen. Mødesteder som kan 
danne rammen om positive fællesskaber, hvor man 
føler sig tryg. Det er karakteristisk for Nordvest at der 
er meget få lokale, attraktive mødesteder. Området 
omkring Grønningen-Bispeparken er tillige et af de 
mest utrygge i det særligt udsatte byområde Bispe-
bjerg/Nordvest. Tiltagende bandeaktiviteter kombi-
neret med nedslidthed og dårlig belysning skaber 
utryghed og påvirker færdsel og brug af de offentlige 
arealer. Byrummets uklare intentioner og naboernes 
begrænsede ejerskab til Grønningen har efterladt 
området “ejerløst”. Det har gjort det lettere at indtage 
for uønskede lyssky aktiviteter.

Målet er:

• at Grønningen-Bispeparken går fra at være 
et ejerløst ”ikke-sted” til at blive en aktiv levende lokal 
park, som kvarteret har lyst til at tage ejerskab til og 
bruge året rundt.

• at tilføre nye varierede opholds- og udfoldel-
sesmuligheder og rekreative aktiviteter, som appelle-
rer til en bred gruppe af borgere. Der skal være mulig-
hed for at mødes i større og mindre forsamlinger. 

• at en styrket belysningen vil bidrage til øget 
gennemgang og ophold. Lyseffekter skal understrege 
stedets karakter og skabe øget tryghed og stemning 
uden at overbelyse området.

• At indretningen af parken sikrer en balance 
mellem, de der vil bruge stedet aktivt, og de der blot 
tager en naturlig pause.

• At højne trygheden generelt også således at 
der skabes rum for at kvarterets unge kan indgå i posi-
tive fællesskaber på Grønningen.
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4. Tagensbo Skole som motor for liv i 
det grønne

Står du i aulaen på Tagensbo Skole og kigger mod 
Grundtvigskirken, har du en af Københavns smukke-
ste udsigter foran dig. Grønningen strækker sig op 
mod kirken. Skolen orienterer sig primært den anden 
vej mod skolegården og vender ryggen til parken, 
adgangen til parken begrænses af Hovmestervej. Fra 
skolens side peges der på dårlige adgangsforhold og 
de manglende funktioner som væsentligste årsag til 
de ikke anvender parken. Tagensbo Skole som modta-
ger nogle af byens mest udsatte børn og familier har 
et stort ønske om dels at koble sig bedre til det grønne 
for at udvide udfoldelses- og læringsrummet for sko-
lens elever, dels at blive et mødested for kvarteret. 

Målet er;

• at der skabes en bedre fysisk kobling mel-
lem Tagensbo Skole og Grønningen-Bispeparken, så 
elever og lærere inviteres til at bruge parken som en 
naturlig del af skoledagen

• at koblingen mellem skole, Hovmestervej og 
park får sin egen rumlighed og funktionalitet måske i 
form af en decideret plads af mere urban karakter som 
forplads til parken. Forpladsen må gerne være med 
til at give skolen en stærk lokal identitet  og dermed 
binde kvarteret bedre sammen.

• at en inviterende kobling mellem skole og 
park vil være med til at understrege skolen som kvar-
terets nye lokale samlingssted, hvor naboer, familier, 
børn og unge mødes om forskellige sociale, kulturelle 
og sportslige aktiviteter.

• at Grønningen vil danne ramme om at børn 
og unge samt kvarterets daginstitutioner vil bruge 
området som et udvidet læringsrum med multifunkti-
onelle løsninger.

Tagensbo Skole Grønningen Syd

5. Stier skal forbinde og skabe tryghed

En af Grønningen-Bispeparkens største funktionel-
le udfordringer er, at den er dårligt forbundet med 
byen. Grønningen kobler sig ikke direkte på områ-
dets øvrige grønne områder og forbindelser. Ring 
2 - Tuborgvej er en markant barriere og afskærer den 
frie uhindrede bevægelse på tværs af den nordlige og 
sydlige Grønning. Sammen med dårligt fungerende 
eller manglende stier på langs og på tværs bidrager 
det yderligere til at færdslen igennem området er 
begrænset.  Grønningen er ikke en naturlig forbin-
delsesvej igennem kvarteret og kommer man dertil - 
inviteres man ikke ind - tvært imod. 

Målet er;
• At koble Grønningen-Bispeparken Nord og 
Syd bedre sammen visuelt  for at understrege det 
sammenhængende parkanlæg.

• at etablere gennemgang og lokale smutveje 
(stier) igennem Grønningen-Bispeparken, som invi-
terer folk til at bruge parken som forbindelsesvej både 
langsgående og på tværs af området. En øget bevæ-
gelse og aktivitet i området skal bidrage til at skabe 
mere tryghed.

•  Forbindelsen markeres som en offentlig for-
bindelse der kan bruges af alle.

• at styrke oplevelseselementet og den natur-
lige invitation ind på Grønningen-Bispeparken fra 
Tuborgvej og fra Hovmestervej, så gående og cyklister 
føler sig velkommen og har lyst til at bruge Grønnin-
gen som en naturlig smutvej igennem kvarteret.

Principsnit: Fysisk kobling mellem skole og Grønningen
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KONKRETE KRAV
TIL OPGAVEN

Skybrudssikring

Skybrudsløsningen skal håndtere 
hhv. 1700 m3 vand i nord og 1800 
m3 vand i Syd. Skybrudsvandet skal 
primært tilbageholdes i de grønne 
områder inden det via udløb i den 
sydlige park kan sendes videre i 
systemet. Rådgiver skal;

• Tage udgangspunkt i 
Rambølls hydrauliske foranalyser 
for den nordlige og sydlige del af 
Grønningen-Bispeparken. (Bilag 
til foranalyserne udleveres ved 
projektopstart)

• Skybrudsvand fra den 
nordlige del skal ledes under 
Tuborgvej, via rørføring til det 
sydlige areal. Løsningen skal udføres 
i samarbejde med HOFOR

• Sikre at skybrudsløsningen 
indordner sig livet i park – og 
byrummet

• Tage højde for stedets 
kvaliteter og respektere sigtelinjen 
op mod Grundtvigskirken og 
den eksisterende beplantning og 
mulighed for passage på tværs.

• Skybrudsvand fra 
den sydlige del skal ledes til 
Hovmestervej, løsningen skal 
udføres i samarbejde med HOFOR.

Hverdagsregn

Anlægget i syd  skal også 
håndtere hverdagsregn fra 
tagflader og belægningsflader fra 
boligafdelingerne AAB afd. 33 og  
AKB København, Bispevænget,i syd 
(Se diagram s 51.). Rådgiver skal;

•  projektere terrænreguleringer 
f.eks i form af render, beliggende 
på boligafdelingernes matrikler og 
koble disse til parken. Renderne skal 
kunne transportere vandet i både 
skybruds- og hverdagssituationer, 
så det ledes ind i parken i stedet for 
at løbe ned od Hovmestervej.

• I den nordlige 
del skal det eksisterende 
LAR-projekt medtænkes i 
regnvandshåndteringen.
.
• Hverdagsregn må gerne 
være synligt og indgå som et 
rekreativt element i dele af parken, 
men skal som udgangspunkt 
forsvinde igen indenfor 24 timer

NB. Nærmere detaljer omkring 
dimensionering vil blive udleveret 
ved projektopstart
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Drift		
Parken skal være robust i design og 
brug og skal udstyres med løsninger 
og funktioner der er lette at drifte og 
vedligeholde. Rådgiver skal;

• Sikre materialevalg der kan tåle 
en høj grad af gentagen brug og 
slitage.

• Sikre at plantevalget er robust og 
at det generelle plejeniveau er lavt. 
Enkelte steder kan det dog være 
mere plejekrævende. 

• Sikre at anlægget er let at renholde 
samt fri driftsadgang til anlægget 

• Materialevalg og placering af 
funktioner skal tilpasses anlæg-
gets funktion som skybrudsbassin. 
(elementer placeres så de skades 
mindst mulig af strømmende eller 
forurenet skybrudsvand) 

• Indarbejde driftsgrænser i desig-
net (udføres som kvalitative elemen-
ter i designet.)

Københavnerstandard og byrums-
udstyr 

Parken skal signalere, at den er en 
del af København og at der er lige 
adgang for alle. Rådgiver skal:

• Arbejde med Københavns 
Kommunes Københavnerstandarder 
i parkens møde med vejforløbet for 
at skabe genkendelighed i koblin-
gen til byen. Eksempelvis i form af 
københavnerfortov 

• Anvende københavner-by-
rumsudstyr for at understrege, 
at parken er tilgængelig for alle i 
kvarteret. Københavnerstandarden 
kan brydes og kombineres med 
byrumsudstyr og elementer, som er 
særlige for netop dette sted.

• Indarbejde cykelparkering, 
hvor det giver mening ift. forbindel-
sesveje og indgange til parken.

Bynatur og beplantning 
Nordvest har med mosen, kirkegår-
den og Lersøparken nogle markante 
grønne træk. Grønningen-Bispepar-
ken er en vigtig brik i dette træk og 
skal understreges som en væsentlig 
adgangsvej til det grønne for kvarte-
rets beboere. Rådgiver skal;

• Besigtige eksisterende 
træer og i forbindelse med opgave-
løsningen, vurdere deres tilstande.

• Sikre, at de eksisterende 
træer så vidt muligt bevares. Træer-
ne kan dog tilpasses den fremtidige 
brug af området ligesom de kan 
indgå som støtte til en ny beplant-
ning. 
• Tilføre variation i beplant-
ningen og sørge for at beplantnin-
gen tilbyder oplevelser hele året og 
har en høj biodiversitet. Den større 
biodiversitet skal ske i respekt for 
landskabets egenart.
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Belysning 
Den manglende og utilstrækkelige 
belysning i og omkring Grønningen 
-Bispeparken er en væsentlig kilde 
til utryghed og begrænset brug af 
området. Mere lys i området med-
fører dog ikke i sig selv mere tryg-
hed. Derfor skal der arbejdes meget 
bevidst med lyset for at øge tryghe-
den. Rådgiver skal:

• Indarbejde en belysning der 
tilfører parkrummet mere kvalitet og 
tryghed.

• Belysningen skal under-
støtte det sociale liv i parken og 
samtidig vise respekt for de nærlig-
gende boliger samt det unikke åbne 
himmelrum på dette sted.

Bunkere 
Bunkerne på Grønningen-Bispe-
parken har i dag ingen funktion og 
det er ikke et krav at de skal bevares. 
Rådgiver kan:

• Nord: Indarbejde bunker nr. 
1 og 2 som en del af parkens design 
og rekreative brug uden at det med-
fører gener for de nærmeste bebo-
ere (bunkerne kan ikke indtænkes i 
skybrudsløsningen). Alternativt kan 
de fjernes helt

• Syd: Indarbejde bunker nr. 
3 som en del af parkens design og 
rekreative brug evt. som en del af 
den tekniske skybrudsløsning, så-
fremt et traditionelt anlæg er dyrere, 
og under hensyntagen til at den ikke 
må skærme sigtelinjen mod Grundt-
vigskirken.

Forbindelser
Grønningen-Bispeparken skal være 
et sted man stopper op og slår sig 
ned. Men Grønningen-Bispeparken 
skal også være et sted man går igen-
nem på sin vej. Rådgiver skal:

• Indtænke Stedet som en 
grøn rute igennem kvarteret og give 
et bud på, hvordan en styrket stifor-
bindelse kan invitere til øget brug 
af Grønningen også som gennem-
gangsvej. 

• Komme med bud på, hvor-
dan åbningen af parken nord og syd 
for Tuborgvej og fra Hovmestervej 
kan fremme færdslen igennem 
Grønningen-Bispeparken 

• Komme med bud på, 
hvordan der kan skabes en tydeli-
gere forbindelse og sammenhæng 
imellem den nordlige og sydlige del 
- visuelt eller funktionelt

• i Syd: komme med bud, 
som sikrer tværgående og langs-
gående forbindelser i parken, som 
kobler parkens aktivitets- og op-
holdsmuligheder til kvarteret.

• i Nord: komme med et bud 
på en forbindelse, der går på tværs 
af parken og kobler sig til afdelin-
gens intention om en forbindelse 
fra Tagensvej, tværs over parken til 
Frederiksborgvej og Bispebjerg 
Kirkegård. (se diagram s.45)
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Brandveje og kantzoner 
De to langsgående brandveje på 
hver side af det sydlige areal ønskes 
omdannet  således, at arealet kan in-
tegreres som en del af parkområdet. 
Rådgiver skal;

• Undersøge og sandsynlig-
gøre, at henholdsvis Magistervej 
og Bogtrykkervej kan benyttes som 
brandredningsvej i stedet. 

• Udarbejde scenarier som 
viser mulighederne ved en omdan-
nelse af hækområderne mod bebyg-
gelserne til en mere åben kantzone. 
Scenarierne skal anvendes i dialo-
gen med AAB og AKBs administrati-
oner og afdelingsbestyrelser.

• Afhængig af udfaldet af 
dialogen med boligafdelingerne og 
undersøgelsen indarbejdes konklu-
sionerne for henholdsvis brandveje 
og hækområder i dispositionsfor-
slaget. Den endelige udformning af 
brandvejene afklares med brand-
myndighederne i projektforslagsfa-
sen.

Trafik	og	Parkering	/
Kobling ml. Skole og Park 
Trafik og Parkering /Kobling ml. 
Skole og Park
Trafik og parkeringsforholdene på 
Hovmestervej mellem skole og park 
er en væsentlig barriere for den 
direkte adgang og brug af parken. 
Rådgiver skal;

• Udarbejde forslag til en 
overgang mellem skole og park som 
giver den bedst tænkelige oplevel-
sesmæssige og trygge adgang

• Sandsynliggøre at en tilsva-
rende trafikmængde kan ledes ad de 
omkringliggende gader så vejstræk-
ningen i Hovmestervej kan lukkes. 
Denne del kan kræve en politisk 
beslutning og skal afklares som en 
del af projektforløbet. I tilfælde af at 
det ikke er muligt at lukke vejen, skal 
vejen indrettes som en sikker skole-
vej. 
• Udarbejde en parkerings-
redegørelse, som redegør for om 
muligt hvor de eksisterende parke-
ringspladser kan erstattes i nær-
området. Denne del kan kræve en 
politisk beslutning og skal afklares 
som en del af projektforløbet 

Mødesteder 
Grønningen-Bispeparken skal blive 
et lokalt mødested i kvarteret, der 
tilbyder en variation af  rekreative 
funktioner. Rådgiver skal:

• analysere områdets 
omkringliggende funktioner og 
vurdere, hvilke konkrete funktioner 
der skal indarbejdes i parken.

• Indarbejde forskellige 
rekreative funktioner i parken 
der både har udfoldelses - og 
opholdskarakter og som appellerer 
til en bred målgruppe, men hvor 
de nære bebyggelsers privatsfære  
stadig respekteres og bibeholdes 

Kunstprojekt med 
Kerstin Bergendal 
Københavns Kommune 
har sammen med Statens 
Kunstfond indgået en toårig 
samarbejdsaftale med Kunstner 
Kerstin Bergendal ifm. udviklingen 
af Grønningen-Bispeparken. Det 
er en forudsætning for opgaven, at 
Rådgiver samarbejder med Kerstin 
Bergendal (se. s.16).
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GRØNNINGEN-BISPE-
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MENNESKER 
Ejerløst med potentiale
En solrig eftermiddag på Grønning i juni måned. 
Græsset står grønt og der er højt til den blå himmel. 
Der er ikke et menneske at se, ikke et tæppe, ikke en 
gril. Der er ingen glade børnestemmer eller stille 
summen af liv. Der er stille – utrygt stille. For hvorfor er 
her ingen mennesker? Midt i det asfalt tunge og tæt-
befolkede Nordvest ligger denne skønne grønne park 
med en af byens måske flotteste udsigter. Den kunne 
være et åndehul og et samlingssted for kvarteret. Men 
parken er tom.
Når man spørger kvarterets beboere hvorfor, siger 
de næsten samstemmende, at der ikke er noget at 
komme efter. De sætter pris på udsigten men har 
ellers kun en begrænset eller slet ingen relation til ste-
det. Der er ingen traditioner knyttet til stedet og kun 
ganske få har en personlig fortælling relateret til par-
ken. Måske netop derfor er, de eneste som har taget 
ejerskab til stedet, de unge på bordet. Fra den tidlige 
eftermiddag til sen aften har gruppen af unge “sat sig” 
på parken og med stofsalg og banderelationer gjort 
livet i parken utrygt. 
Men kvarteret vil gerne tage ejerskab og gøre stedet 
til deres.
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”Jeg kunne godt 
tænke mig, at 
Grønningen blev 
sådan et sted, 
hvor man svinge-
de forbi med en 
pizza fredag ef-
termiddag” (be-
boer i kvarteret)

Men der er jo ingen 
som gider være der - 
så gider jeg jo heller 
ikke (Elev 6. klasse på 
Tagensbo Skole)
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Mennesker omkring Grønningen-Bispeparken

Sammensat og tolerant 

Nordvest er et udsat byområde med komplekse socia-
le udfordringer. Der er en forholdsvis høj andel af bo-
liganviste beboere i de almene bebyggelser. Andelen 
af borgere med dårligt mentalt helbred er det tred-
jehøjeste i København. 25% af borgerne i Nordvest, 
har permanente eller forbigående psykiske lidelser. 
Området har det gennemsnitlige laveste indkomstni-
veau i byen og beskæftigelsesfrekvensen og uddan-
nelsesgraden er væsentligt under københavnergen-
nemsnittet. Men Nordvest er så meget mere end det. 
Nordvest er blevet et krydsningspunkt. Med almene 
boliger, andelsboligforeninger, villaer, private ud-
lejningsejendomme og nybyggede ejerlejligheder 
er borgersammensætningen bred. Nordvest er den 
blandede by. Nok huser området en del borgere med 
psykiske og sociale udfordringer, men her bor også 
helt almindelige mennesker og engagerede borgere 
der har lyst og vilje til at lære deres naboer at kende. 
Her er en høj grad af tolerance og en åben tilgang til 
at bo i forskellighed. Den almene indstilling er, at der 
skal være plads til den psykisk syge på bænken, der 
må gerne være børn, som larmer og de unge må også 
gerne være en del af fremtidens Grønning. Så læn-
ge der er plads til alle og tilstedeværelsen og mødet 
sker med gensidig respekt. Fremtidens Grønning 
skal være hele kvarterets lokale park, som kan rumme 
familierne, de unge, de psykisk sårbare og de aktive 
engagerede borgere.

Regeringens G-liste
Bispeparken som omkranser den nordlige Grønning 
er på regeringens såkaldte Ghettoliste og er i farezo-
nen for at komme på den hårde ghettoliste, hvilket 
betyder at andelen af almene familieboliger skal ned-
bringes til højst 40 procent.  fsb Bispeparkens besty-
relse og Københavns Kommune arbejder ihærdigt på 
at undgå den udvikling. Bispeparkens bestyrelse har 
udarbejdet et udkast til en eventuel udviklingsplan  for 
Bispeparken (se bilag 3), som boligafdelingen ønsker 
at anvende, hvis Bispeparken kommer på den hårde 
ghettoliste i december 2020. Frem mod medio 2021 
skal Københavns Kommune sammen med fsb  også 
udarbejde en såkaldt forandringplan.  En forandrings-
plan fungerer som et overordnet styringsdokument 
for en række forskelligartede indsatser, der samlet skal 
løfte det udsatte boligområde.

AAB afd. 33 og AKB København, Bispevænget der 
omkranser den sydlige Grønning er  i dag omfattet af 
den boligsociale helhedsplan PULS.

Det nære opland til selve Grønningen har ca. 4000 be-
boere i alt, ca. 1500 i den nordlige del og ca. 2500 i den 
sydlige del. Området består af almene boliger med ca. 
2000 lejemål á 2-3 værelses lejligheder, hvor beboer-
sammensætningen hovedsaligt består af børnefamilier 
samt enlige og ældre. 

Potentielle brugere 
Selvom Grønningen-Bispeparken har et stort opland 
og potentielt set mange brugere blandt børn, familier, 
enlige og ældre er der ingen af disse grupper, der har 
taget ejerskab til stedet. Der er derfor ingen tydelige 
primære brugergrupper.

Ældre og enlige
Qua områdets mange små lejligheder udgør de 
enlige en meget stor gruppe både i den nordlige og 
sydlige del af Grønningen-Bispeparken. 56% af det 
samlede antal beboere  i nord er enlige og 57% i syd. 
Enlige spænder fra de yngre erhvervsaktive, pensioni-
sten og den ensomme psykisk sårbare. 
Ældre pensionister er en af de store borgergrupper. 
Mange har boet i kvarteret største delen af deres liv. 
Men her bor selvfølgelig også tilflyttere. De ældre 
efterspørger aktiviteter og opholdsmuligheder for 
ældre på Grønningen-Bispeparken. Noget som kan 
inspirere til bevægelse og mødet med naboer, men 
også noget som kan give mulighed for at nyde ud-
sigten og livet i parken. For at opmuntre flere ældre 
til at lægge deres vej igennem Grønningen vil velpla-
cerede bænke, hvor man kan tage et pust, være helt 
afgørende.  

FSB
1700 beboere

2300 beboere
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’Forpladsen’

Bispebjerg Skole

Ungdomsskolen Nord

Tagensbo Byhave

AKB Beboerlokale

Tagensbo Skole

Integrationshuset 
Kringlebakken

Bispeparkens 
fritidsklub

Familier

Til trods for områdets mangel på store lejligheder, 
bor der en del børnefamilier. Området huser mange 
udsatte familier præget af komplekse problemstillin-
ger og deraf begrænsede livsmuligheder. Børnene 
går typisk på Tagensbo Skole og i de nærliggende 
daginstitutioner. Bispeparkens børn er delt mellem 
Utterslev Skole, Tagensbo Skole og Holbergskolen. 
På Tagensbo Skole, som har 64 % flersprogede elever 
oplever man, at flere børn og unge ikke tager del i 
fritidsaktiviteter og foreningslivet eller indgår i et 
positivt fællesskab udenfor skolen. Mange går direkte 
hjem fra skole til onlineaktiviteter. Skolen frygter, at 
børn og unge isoleres i en onlineverden uden næv-
neværdig menneskelig kontakt til omverdenen og 
med en usund livsstil og meget lidt motion.

De omkringliggende gårde tilbyder i begrænset 
omfang legefaciliteter og formår ikke at ramme både 
børn og voksne. Børnefamilierne efterspørger derfor 
en park, som taler til flere aldersgrupper. En park som 
kan være et fælles rum for hele familier, hvor voksne 
og børn i alle aldre kan lege sammen og hvor man 
kan slippe sine børn fri og en park som kan være et 
samlingssted på vejen hjem fra skole eller børnehave.

De unge og studerende
Kvarterets unge er en meget divers gruppe og spæn-
der fra den universitetsstuderende på gennemfart til 
den utilpassede unge, som har boet her hele sit liv. 
En stor andel af områdets unge kommer fra uddan-
nelses- og beskæftigelsesfremmede hjem og får ikke 
den nødvendige hjælp ift. skole, uddannelse og fri-
tidsliv. Det giver udfordringer i løbet af skolegangen, 
det ses i uddannelsesstatistikkerne og det fastholder 
de unge på overførselsindkomster. Nogle af de unge 
i området er stærkt kriminelle og andre vurderes af 
politiet at være børn og unge, som er i farezonen for 
at blive rekrutteret af de kriminelle netværk. Heldigvis 
hjælpes en del af de udfordrede unge også på vej. 
De er typisk tilknyttet områdets ungdomsklubber og 
deltager i fritidstilbud på skole og i lokalområdet. Det 
kan være svært for kvarterets beboere at skelne mel-
lem om de unge – om de er kriminelle eller om de 
bare ligner. Det giver utryghed for beboere og det er 
hæmmende for de velfungerende unges tilstedevæ-
relse i kvarteret. De unge, som ønsker at indgå i po-
sitive fællesskaber, efterspørger steder, hvor de “må 
være” og hvor de ikke bliver forvekslet med banderne. 
Da mange af lejlighederne er små og huslejen til at 
betale for en studerende, tiltrækker kvarteret også en 
del studerende. Nogle er nysgerrige på deres nye 
område og ønsker at engagere sig i deres bolig-
forening og kvarteret, f.eks. ved at lave byhaver og 
arrangere fællesspisning for naboerne. Hvor andre er 
på gennemfart - de bor i området mens de er stude-

Omkring Grønningen-Bispeparken er der en del instituti-
oner foruden Tagensbo Skole. Der er bl.a. fritidsklubber, 
skolefritidsordninger, integrationshus m.fl., der ligger i 
nærhed til Grønningen, Der er også mange beboernetværk. 
Bl.a. byhavegrupper, fællesspisningsgrupper, kvindeklub-
ber, bankoklubber m.m., hvilket vidner om at folk gerne vil 
komme hinanden nær og ønsker et fælles mødested, hvor de 
kan mødes som naboer, på tværs af alder, boligforening og 
etnicitet.

rende, men flytter ud af kvarteret når de er færdige 
med at studere. 
Områdefornyelsen forventer at beboersammensæt-
ningen vil ændre sig en smule i takt med udbyg-
ningen i industrikvarteret omkring Rentemestervej 
og Frederiksborgvej. Her flytter familier og unge 
ind i nybyggeri, som ikke har nævneværdige grønne 
områder i baghaven. Grønningen-Bispeparken vil 
være den nærmeste park og børnene vil høre under 
Tagensbo Skoledistriktet.
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DET GRØNNE 
NORDVEST
Set fra oven er Nordvest meget grønt. Grønne gårdrum, 
Bispebjerg Kirkegård, Utterslev Mose og Lersøparken er 
store grønne områder, som målt i m2 gør Nordvest til et af 
de mest grønne kvarterer i København. Men går vi ned på 
gadeplan og ser på kvaliteten af de grønne områder og på, 
hvad de tilbyder borgerne i deres hverdagsliv, er historien 
en anden. Den gode grønne lokale hverdagspark findes ikke 
i kvarteret. Lersøparken har qua sin placering og størrel-
se mere karakter af at være en bydelspark med nærmeste 
reference til Fælledparken på Østerbro. Mosen er decideret 
natur, som tilbyder store vider, kirkegården er et rum til stille 
gåture og gårdrummene er enten aflukkede eller med en 
begrænset kvalitativ tiltrækning. Grønningen-Bispeparken 
har potentialet til at blive den lokale grønne park, hvor hver-
dagslivet kan udspille sig. Det kræver en opgradering og det 
kræver, at forbindelserne til området styrkes. 
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Degnestavnens legeplads

Større rekreative, grønne områder i 
Nordvest

De nære gårdmiljøer
De nærliggende boligafdelinger til Grønningen-Bi-
speparken har alle tilhørende åbne gårdmiljøer. 
Gårdanlæggene varierer både i udbud af funkti-
oner og kvalitet. I fsb Bispeparken har man beva-
ret C. Th. Sørensens overordnede arkitektoniske 
udtryk og tilført mindre omdannelser. Bl.a. har 
man i opgraderingen af et af gårdmiljøerne lavet et 
større LAR-anlæg, hvor regnvand ledes til et større 
staudebed. Gårdmiljøet tilbyder en større rekreativ 
oplevelse end de fleste andre gårdmiljøer i områ-
det. I Bispeparkens store gårdrum er legepladsen 
opgraderet for ganske nyligt og fungerer ganske 
udmærket. 

Flere af gårdrummene i den sydlige del har lege-
plads og simple opholdsmuligheder, men mange 
steder er de nedslidt og utidssvarende eller rettet 
mod bestemte aldersgrupper. Særligt børnefamili-
erne peger på monofunktionaliteten i gårdrumme-
ne og efterspørger kombinationen af funktioner, 
som gør det muligt at mødes på tværs af alder og 
interesse.
I AAB-afdelingen vest for den sydlige park, har 
afdelingen for nyligt lavet en fælles byhave i et af 
gårdanlæggene med blomster og dyrkningsbe-
de. Det har tilført gården en stor rekreativ kvalitet 

og givet kvarteret et grønt åndehul. Andre gårdrum 
har private haver tilknyttet til stuelejlighederne med 
blomsterbede og dyrkning, men her er det kun ejerne 
selv, der kan nyde haverne. 

Grønningen-Bispeparken skal være kvarterets lokale 
hverdagspark og i den fremtidige bearbejdning skal 
funktioner og aktiviteter på Grønningen-Bispeparken 
ses i relation til, hvad de umiddelbare nære gårdmiljø-
er tilbyder.

Det Grønne Nordvest
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Varieret kvalitet og udbud af funktioner i de omkirngliggende nære 
gårdmiljøer:

1: Gårdmiljø med private haver 2: Legeplads og private haver 3: 
Gårdbygninger 4: Legeplads 5:Plæne med ophold og boldbane 6: 
Plæne med ophold 7: Garager grønt gårdmiljø med skovbeplant-
ning 8: LAR-have

1

2

3

4

5

6

7

8

Kvaliteten af de nærliggende gårdrum og deres 
tilbud varierer meget.
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ARKITEKTUR, 
LANDSKAB OG 
BYRUM
Boligbebyggelserne omkring Grønningen-Bispeparken blev 
planlagt, som en del af de større sociale bebyggelsesplaner i 
slutningen af mellemkrigstiden. Etagebygningerne blev teg-
net og opført af prominente arkitekter bl.a. Kooperative Arki-
tekter med Ivar Bentsen og Kaare Klint i spidsen. Det særlige 
ved de sociale boligbyggerier fra denne moderne guldalder, 
er det fine sammenspil mellem bygningsmiljø og landskab. 
Bygningerne er modelleret fint ind i terrænet og forholder 
sig til det omkringliggende landskab. Mange af bebyggel-
serne har høj bevaringsværdi og de samlede bebyggelser og 
landskab har en høj kulturhistorisk værdi.
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”Jeg elsker de blom-
strende træer , der 
omkranser parken”
(Beboer)

”Jeg kunne godt 
tænke mig, at Grøn-
ningen blev sådan 
et sted, hvor man 
svingede forbi med 
en pizza fredag ef-
termiddag” (beboer 
i kvarteret)
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Arkitektur og landskab
Tre store almene bebyggelser danner væg mod 
Grønningen-Bispeparken. Harmoniske og karakteri-
stiske gule teglbygninger, som orienterer sig omkring 
en nord-sydgående akse op mod Grundtvigskirken. 
Landskabsarkitekt C. Th. Sørensen tegnede det til-
hørende landskab og skabte to åbne såkaldte ud-
sigtsarealer – parkrum med frit sigte og vué op mod 
Grundtvigskirken. Parkrummet blev anlagt som et 
beskuelsesrum mere end et oplevelsesrum. Set med 
nutidens øjne er der bestemt kvaliteter i parkrummets 
stærke aksiale træk, men funktionen ikke er fulgt med 
tiden. Stedet opleves i dag som et efterladt ingen-
mandsland uden identitet.

Grønningen- Bispeparken - to områder

Grønningen-Bispeparken er anlagt som et samlet 
hele. Men med Ring 2, Tuborgvej deles parken i to - en 
nordlig og en og sydlig del. Tuborgvej er domineren-
de barriere for den frie adgang igennem de grønne 
og de to områder opleves som to forskellige parkrum 
med hver sin karakter.

Nord 
Boligområdet Bispeparken i nord er opført i gule 
tegl med røde tegltage. Bebyggelsen har altaner og 
karnapper og er rig på fine bygningsdetaljer. Med 
forskudte sammenhængene blokke danner bebyggel-
sen en fin ramme omkring parkarealet. Bygningerne 
orienterer sig mod det grønne og har aktive facader 
og indgange, der ”interagerer” med parkrummet. Re-
sultatet er, at rummet har en god menneskelig skala, 
som i langt højere grad inviterer til at blive brugt end 
det sydlige område.

Landskabet består af få elementer – en græsflade 
samt grupper af yngre og ældre tjørnetræer placeret i 
plænens randzone ud mod brandvejene. To fodbold-
mål vidner om at der er lidt aktivitet på stedet, men 
ellers tilbyder rummet ikke meget i form af byrumsak-
tiviteter og parklivet begrænser sig til den naturlige 
bevægelse til og fra opgangene.

Der er tilføjet få elementer siden C. Th. Sørensens 
oprindelige anlæg, bl.a. bunkerne ud mod Tagensvej, 
legeredskaber, affaldsskure og et regnvandsanlæg, 
der modtager afkoblet regnvand fra enkelte tagfla-
der. LAR-bassinet er fint integreret i det eksisterende 
landskab og formsprog. Mod nord afsluttes området 
af bunkere med vildere kratbevoksning. Bunkerne 
danner væg og skærmer for den befærdede Tagensvej 
mod nord, men blokerer samtidig også for noget af 
udsigten til den smukke Grundtvigs kirke, som ellers 
fornemmes meget tæt på bebyggelsen.

Grønningen Nord: De forskudte bygningskroppe er integreret fint i landskabet og danner ramme omrkring parkrummet

GRØNNINGEN
NORD

TUBORGVEJ

Hovmestervej

GRØNNINGEN
SYD

Tuborgvej gennem-
skærer Grønnin-
gen-Bispeparken i 
en nordlig og sydlig 
del

Arkitektur, Landskab og Byrum
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GRØNNINGEN NORD

TUBORGVEJ

GRØNNINGEN
SYD

Passiv facade

Semiaktiv facade

Aktiv facade

Syd 
Den sydlige del af Grønningen-Bispeparken er 
omkranset af tre langsgående stokbebyggelser på 
hver side af det grønne areal. Mod øst i afdeling AKB 
Bispevænget danner dush farvelagte altaner ud mod 
Grønningen en semiaktiv facade. Mod vest i AAB, 
afdeling 33 danner bygningerne en hård væg ind til 
parken, med passive bygningsfacader, der består af 
vinduer uden altaner eller indgange fra Grønningen. 
Man fornemmer tydeligt C. Th. Sørensens stramme 
lige linjer og enkle formsprog i det grønne areal tyde-
ligst i beplantningsstrukturen, hvor en monokultur af 
tjørnetræer danner lige linjer langs græsarealets rand. 
Træerne giver variation i det stramme landskabelige 
udtryk og er et vigtigt element, der giver parken ”liv”. 
Fra det oprindelige anlæg er det nu kun træerne der 
står tilbage. Oprindeligt lå der små cirkulære lege-
pladser med tilhørende bænke i randen af det grønne 
areal.

På begge sider af græsarealet er der asfalterede 
brandveje. Langs bygningerne udgør brandvejene 
sammen med lavere busk og hækbeplantninger 
kantzonen mellem bygninger og græsarealet. Kantzo-
nerne er inaktive barrierer for interaktionen mellem 
bygning og park og bidrager for nogen til den utryg-
ge oplevelse af parkrummet. Området bliver brugt 
til at køre knallertræs og til at gemme sig bag. På den 
anden side er hækbeplantningen også med til at mar-
kere en privat grænse mellem offentlig park og privat 
beboelse som for nogen beboere, særligt i Bispevæn-
get, er vigtig.

Passive og aktive bygningsfacader omkring Grønningen

Syd: Kantzone  bestående af brandvej og hækbeplantningSyd: Bunker skærmer mod Tuborgvej, men danner visuel 
barriere for udsigt til kirken
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Arkitektur, Landskab og Byrum

Grønningen Syd: Tydelig akse op mod Grundtvigskirken, randbeplantningen af Tjørnetræer giver parken liv.

Visuel forbindelse fra syd mod Grundtvigskirken

Oplevelsen af parkrummet
Grønningen-Bispeparken opleves med det store vué 
som én rumlighed. Det giver et stærkt landskabsarki-
tektonisk udtryk, men det store åbne rum kombineret 
med de tætbeliggende boligblokke medfører for man-
ge også en følelse af at være overvåget. Det påvirker 
lysten til at tage ophold.  Parken bruges primært som 
“transitrum”. Går man nærmere forstår man hvorfor; 
hele området virker trist og nedslidt og der er ingen 
tiltrækningskraft eller noget der inviterer folk ind. De få 
eksisterende opholdsmuligheder der er, er enten ned-
slidte eller så ødelagte at de intet formål tjener. Samti-
dig er den manglende belysning med til, at
stedet opleves meget mørk og utryg om aftenen.

Kobling mellem skole og park
Grønningen-Bispeparken afsluttes mod syd af Tagens-
bo Skole. Der er en meget stor forskel på om du står 
indenfor og kigger ud på Grønningen eller om du ser 
skolen fra Grønningen. Fra skolens aula kan man be-
skue parkrummet og det frie sigte op mod Grundtvigs-
kirken og man får næsten en sugende fornemmelse ud 
mod det grønne. Mens man set fra Grønningen mødes 
af en lukket væg. Fysisk vender skolen ”bagsiden” til det 
grønne og der er intet direkte samspil mellem skole og 
Grønning. Hovmestervej gennemskærer skole og park 
og bliver en barriere for den fysiske kobling mellem 
skole og Grønning. En overgang eller en forplads kan 
gøre adgangen til og brugen af Grønningen mere 
umiddelbar.

Terrænhældning
Et markant landskabstræk er terrænbevægelsen fra 
syd mod nord. Terrænet stiger 9 m og underbygger 
det dramatiske kig mod den store højtliggende kirke. 
Variationen i terrænet betyder, at perspektivet op 
mod kirken ændrer sig afhængig af, hvor du står.  Det 
giver en variation i oplevelse af rummet. Eksempelvis 
oplever man ikke en visuel forbindelse fra nord mod 
syd i samme grad som fra syd mod nord. Terræn-
hældningen vil få en afgørende betydning for den 
vandtekniske løsning såvel som for den landskabelige 
bearbejdning.
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TUBORGVEJ

HOVMESTERVEJ

ophold

primære ruter

sekundære ruter

tertiære ruter

463

totale fodgængertal
Grønningen Nord

466

totale fodgængertal
Grønningen Syd

Bylivsundersøgelse 2017: Grønningen bliver hovedsaligtanvendt som tran-
sitrum

Byliv og bevægelsesmønstre
Selvom Grønningen har et stort opland og potentielt
har flere brugergrupper, bestående af børn, familier,
enlige, ældre og skolebørn, er der ingen af disse grupper,
der har taget ejerskab til stedet og man oplever
derfor ingen tydelige, primære grupper der anvender
stedet. Beboere fortæller at der mangler funktioner og
aktiviteter til både børn og voksne. Af bylivsundersøgelsen
fremgår det tydeligt at der er mere bevægelse
end ophold i både Nord og Syd, så Grønningen-Bispepar-
ken i dag bliver mere brugt som gennemgangs –
og transitrum end opholdsrum.
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TRAFIK OG 
FORBINDELSER
Grønningen-Bispeparken er omgivet af større, domi-
nerende færdselsårer, der gennemskærer og adskiller 
de grønne
områder, dette resulterer i en fragmenteret grøn
struktur, der er afkoblet fra hinanden.
Området mangler overgange og forbindelser og der
er ikke naturlige stiforbindelse, der binder Grønnin-
gen-Bispeparken sammen. De manglende forbin-
delser og overgange medfører en lav bevægelse og 
gennemgang
igennem hele området, hvilket resulterer i lav brug og
øget utryghed.



43



Trafik
De større veje der omgiver Grønningen-Bispeparken 
er kommunale

veje med høj trafikintensitet. (Gule) Bebyggelserne 
omkring Grønningen-Bispeparken har interne private 
adgangsveje. Området er karakteriseret ved at have en 
moderat-høj parkerings-belægningsgrad om dagen 
og højere om aftenen (over 100%). Der er ingen cykel-
stier eller planlagte cykelruter igennem

området.

Manglende forbindelser og overgange
Skal man fra den nordlige til den

sydlige del, er der ingen langsgående stiforbindelse.

Man må gå en større omvej og krydse én af

områdets største færdselsårer - Tuborgvej.

Hovmestervej - manglende kobling mellem skole

og park

Området mellem Tagensbo Skole og den sydlige del 
af Grønningen-Bispeparken er i dag domineret af en 
befærdet vej – Hovmestervej, der løber foran skolen og 
syd for Grønningen.

Strækningen mellem Frederiksborgvej og Tagensvej er 
karakteriseret ved at have en høj trafikintensitet i form 
af gennemkørende trafik og tæt parallel-parkering. 
Vejen er indrettet med det klassiske københavnerfortov 

på begge sider af vejen.

Til trods for at Hovmestervej er skolevej er den

ikke indrettet som skolevej, den tætte parkering og

gennemkørende trafik gør vejen kaotisk og utryg og

inviterer ikke til ophold på nogen måde.

Der mangler forbindelser og overgange mellem

skole og park og de omkringliggende boligbebyg-
gelser.

Der er intet trygt område til aflevering af skolebørn.

Stiforbindelser på tværs
I dag er der tværgående stiforbindelser over Grøn-
ningen-Bispeparken fra øst mod vest. Stierne bliver 
brugt til at komme til og fra boligområder fra øst 
mod vest og anvendes hovedsaligt af beboere der 
skal til og fra Frederiksborgvej. Den tidligere direkte 
forbindelse fra Tagensvej til Frederiksborgvej igen-
nem den sydlige del af området, er idag lukket af 
et hegn internt i afd. 33 ud mod Frederiksborgvej  
I Bispeparken i nord, er der i dag en tværgående 
øst-vest forbindelse fra plænen og igennem bolig-
blokkene til Frederiksborgvej. Det er tydeligt at se at 
stien anvendes af beboerne, men der er behov for at 
styrke og fremhæve forbindelsen. 

De langsgående nord-syd forbindelser er i dag kun

mulige igennem de eksisterende brandveje og der

mangler en stiforbindelse igennem selve parkrum-
met, der kan trække folk ind igennem parken.

Grønningen-Bispeparken er omgivet af større færdselsårer. 
Kommunale vej (Gule), Private interne veje (røde) Brandveje 
(lilla)

Ingen direkte forbindelse mellem nord og syd, for at komme 
over fra nord til syd skal man krydse Tuborgvej
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I en fremtidig plan skal stiforbindelser på tværs og langs 

Grønningen-Bispeparken styrkes for at skabe mere flow og 

bevægelse i området og dermed tryghed. Stiforbindelserne 

skal kobles til rekreative oplevelser

En styrket stiforbindelse igennem fsb Bispeparken fra Ta-

gensvej, over plænen og igennem bebyggelsen til Frederiks-

borgvej og indgang på Bispebjerg Kirkegård.

Lukning og omdannelse af Hovmestervej skal gøre skole-

vejen for børnene tryg og koble skole og Grønning bedre 

sammen.

TUBORGVEJ
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REGNVANDS-
HÅNDTERING 

3



48 LAR-projekt i fsb Bispeparken blok  2
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REGNVANDS-
HÅNDTERING

Den fremtidige park på Grønningen-Bispeparken skal 
i den nordlige del opsamle og forsinke skybrudsvand  
I den sydlige del skal parken håndtere hverdags-
regn og forsinke skybrudsvand i overfladen. Der skal 
samtidig skabes en park der indeholder funktioner 
der inviterer til aktivitet og byliv. Skybrudsløsningen 
skal dermed være mere end en teknisk løsning, der 
håndterer vand, den skal integreres i parkrummet, så 
der skabes en merværdi for området. 



Regnvandshåndtering

Københavns Kommune har indgået
medfinansieringsaftale med HOFOR om et skybruds-
anlæg  i henholdsvis Bispeparken Nord og Bispepar-
ken Syd, der tilsammen skal håndtere og forsinke ca. 
3500 m3
Skybrudsvand fordelt på ca. 1700 i nord og 1800 i syd.
De to anlæg skal være forbundet hydraulisk via rørfø-
ring (tømmeledning)
under Tuborgvej og skal i videst mulig udstrækning
også bruges til håndtering af daglig regn fra lokalop-
landene.

Nord
Skybrudsanlægget i nord skal håndtere lokal afstrøm-
ning fra det hydrologiske opland omkring fsb-bebyg-
gelserne afgrænset af Jakob Lindbergs Vej,
Frederiksborgvej, Tagensvej og Tuborgvej, samt over-
fladeafstrømning
fra Frederiksborgvej og Tuborgvej.
Skybrudsvandet ledes droslet videre til Syd.
Der er lavet en hydraulisk foranalyse for nord  (Bispe-
parken Nord). Her er foreslået placering og udform-
ning af skybrudsanlæggets
samt eventuel terrænregulering for at sikre
tilledning til skybrudsanlægget. Analyse skal betrag-
tes som en sandsynliggørelse af, at skybrudsløsnin-
gen kan lade sig gøre, ikke som en endelig løsning.

Syd
Skybrudsanlægget i syd skal håndtere lokal afstrøm-
ning fra AAB-bebyggelsen (afd. 33) mod vest, dele af 
KAB-bebyggelsen mod øst, overfladeafstrømning fra 
Tuborgvej og Frederiksborgvej og skybrudsvand fra 
den nordlige del.
Vandet fra AAB-bebyggelsen lokaloplandet skal ledes 
via render/terrænregulering til den sydlige del (Bispe-
parken Syd). Fra  Syd, skal vandet på kort sigt tømmes 
til fælleskloakken, indtil de nedstrøms skybrudsløsnin-
ger er etableret. På længere sigt tømmes Bispeparken 
Syd til skybrudsledningen/render i Hovmestervej og 
derfra
ledes videre til Lersøparken. Der er lavet en hydraulisk 
foranalyse for syd (Bispeparken Syd), der beskriver 
oplandene og de hydrauliske forhold.Den beskriver 
den hydrauliske sammenhæng, input fra områder 
omkring, volumenestimater, mulighed for nedsivning 
samt anlægsteknisk screening.
Hydrauliske foranalyser udleveres ved opstart af pro-
jekt.

Skybrudsløsningen skal skabe merværdi
Skybrudsløsningerne skal integreres i parkrummet og
skabe merværdi for området, så beboere oplever at
skybrudsløsningen bliver et aktiv for kvarteret.
Vandet må gerne have et rekreativt formål og være
synligt i dele af parken. Bassinerne skal være multi-
funktionelle og bidrage til parkrummet, f.eks. kan de
udformes som bløde lavninger, der bidrager til det
landskabelige udtryk og indeholde rekreative funktio-
ner. Der skal sikres tilgængelighed og passage på
tværs af bassinerne. Skybrudsløsningen skal respekte-
re sigtelinjen op mod Grundtvigskirken og skal i videst
muligt omfang tage hensyn til de eksisterende træer
og deres beplantningsstruktur.

Robust løsning og hydraulisk sammenhæng i mellem 
nord og syd

Der ønskes et samlet greb for både byrummet og
den tekniske skybrudsløsning, således at anlægget i
nord og syd hænger hydraulisk sammen og der er et
samlet design eller enkelte elementer der går igen i
både nord og syd. Skybrudsløsningen og renderne fra
boligområdet skal være robuste og programmerbare
ifht. fremtidig brug. Skybrudsløsningen må gerne
understøtte den ønskede, visuelle forbindelse mellem
nord og syd.
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Regnvandshåndtering

Plan over estimerede skybrudsvolumner i nord (Bispepar-
ken) Kilde: Rambøll - Bispeparken Nord - hydraulisk og 
anlægsøkonomisk foranalyse.
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Oversigt over fordeling af areal, der kan lede vand direkte til 
Bispeparken Syd, areal til Hovmestervej og Tagensvej. Kilde: 
Rambøll - Foranalysen udleveres ved projektopstart.

Grænsefladeprojekter	i	skybrudsprogrammet

Grønningen-Bispeparken indgår i et større skybrudssystem, der består af i alt 16 projekter. Opstrøms-
etableres et forsinkelsesbassin i Bispeparken Fsb har også et skybrudsprojekt på Gravervænget, som 
forsinker skybrudsvand. 

På Hovmestervej, som ligger syd for Grønningen-Bispeparken etableres en skybrudsvej, som tager i 
mod vand fra Gravervænget og Grønningen-Bispeparken og leder dette via Tagensvej til Lersøparken. I 
Lersøparken etableres et stort forsinkelsesbassin, som tilbageholder skybrudsvandet inden det ledes til 
Svanemøllen Skybrudstunnel. Københavns Kommune arbejder også på et skybrudsprojekt på Bispebjerg 
Kirkegård og Degnestavnens Legeplads som også indgår i skybrudsgren Lersøparken. 
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udleveres ved projektopstart.



52



53

TEKNISKE FORUD-
SÆTNINGER 
Planforudsætninger
Relevante politikker
Bilag

4
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VEJSTØJ I 4M HØJDE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER PARKERINGSPLADSER SYD

PARKERINGSPLADSER NORD

PLANFORUDSÆTNINGER
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STØJBELASTEDE BOLIGER

TRÆER



56

RELEVANTE POLITIKKER OG 
FORUNDERSØGELSER
Politiske strategier og målsætninger

Kvarterplan Områdefornyelse Nordvest 2016-
2021 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?-
mode=detalje&id=1579

Fællesskab København 
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/
b3b11b28-5dfc-4142-9132-55f8a5ce3a46/45f-
04dd7-9b87-4abb-99c0-9fa67a1d5706/Attach-
ments/13700823-15711499-1.PDF

Bynatur i København2015-2025 
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/
e0a9935f-3899-4462-917c-38c002f61dc9/22a1fc-
cf-e91a-4e15-94a9-8f35be2811eb/Attach-
ments/13820605-16290433-1.PDF

Københavns Kommunes træpolitik 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.
asp?mode=detalje&id=1522 

Københavns Kommuneplan 2015 
http://kp15.kk.dk/

Politik for udsatte byområder 
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/871_2Oh-
6MqcOSn.pdf

Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan 
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1270_UE-
soeIrcLC.pdf

Københavns Kommunes Skybrudsplan  
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1018_
l9HA0rd2PF.pdf

Designpolitik København 
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/962_5mt-
fU5plnw.pdf

Arkitekturpolitik for København 2017-2025 

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?mode=detal-
je&id=1646

Andre retningslinjer

HOFOR kravspecifikationer 
http://www.hofor-tekniskdesign.dk/ 

Relevante eksisterende  
forundersøgelser

Bispeparken Syd Foranalyse 
Bispeparken Syd Foranalyse, Rapport udarbejdet af 
Rambøll om de hydrauliske forhold for den sydlige del 
af Grønningen-Bispeparken. (se bilag 1A)

Bispeparken Nord Foranalyse 
Bispeparken Nord Foranalyse, Rapport udarbejdet af 
Rambøll om de hydrauliske forhold for den nordlige-
del af Grønningen-Bispeparken (se bilag 1B)

Andre projekter i relation til 
Grønningen:

Foranalyse af stiforbindelse over Tuborgvej 
Områdefornyelsens styregruppe har bevilliget midler 
til et afklaringsprojekt omkring en overgang/brofor-
bindelse på Tuborgvej mellem Grønningen Nord og 
Syd. Der er udarbejdet en foranalyse af en stiforbin-
delse over Tuborgvej af Bystrup Arkitekter og Desig-
nere.

Skybrudsgren - Lersøparken 
Se grænseprojekter på s. 51
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RELEVANT VIDEN 
(BILAG UDLEVERES VED 
PROJEKTOPSTART)
Bilag 1A

Bispeparken Syd  Hydraulisk Foranalyse, Rambøll

Bilag 1B

Bispeparken Nord Hydraulisk og Foranalyse, 
Rambøll

Bilag 2

Servitut for arealerne omkring Bispeparken inkl. 
parkarealet ml. blok 3,5 og 4 (se s.12-13)

Bilag 3

Eventuel Udviklingsplan for Bispeparken, udar-
bejdet af fsb Bispeparkens afdelingsbestyrelse

Planen afventer godkendelse af ministeriet i 
december 2020 i tilfælde af at Bispeparken er på 
regeringens hårde ghettoliste.

Bilag 4

Bispeparken, indsatser i forandringsplanerne, 
Københavns Kommune

Bilag 5 

Foranalyse af stiforbindelse over Tuborgvej, By-
strup Arkitekter og Designere
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BYENS FYSIK

Programmet er skrevet af Områdefornyelse 
Nordvest med input fra den lokale arbejdsgruppe for 
Grønningen samt  følgende enheder i Byens Fysik og 
Byens Drift: Center for Anlæg og Bygningsfornyelse, 

Center for Klimatilpasning og  Center for 
Driftsudvikling

Foto Københavns Kommune


