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Idébeskrivelse
Idebeskrivelsen er udarbejdet af beboergruppen „Liv under Buen“
bestående af E/F Bispeengen, AKB Lundtoftegade,
AB Bispebuen og E/F Boups Allé 112-116 mf.
med bistand fra Beboernes Kvarterssekretariat
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Indledning
Bispeengbuen og området omkring buen er et bagsideområde
der adskiller Nørrebro og det nordlige Frederiksberg. Selv om
Bispeengbuen er bygget på en bro gennem området for ikke at
skabe en barriere, virker buen som et meget uvedkommende
og utrygt område. Der er ingen attraktion forbundet med
arealerne umiddelbart under og i forbindelse med buen.

Områdets umiddelbare naboer er fire boligforeninger. På
Københavnssiden er der AKB Lundtoftegade med ca. 2.000
beboere. På Frederiksbergsiden er det AB Bispebuen, EF
Bispeengen og EF Borup Alle 112-116 mf. med tilsammen ca.
1.000 beboere.

De fire boligforeninger er nået frem til en fælles vision for
hvordan området omkring buen kan omdannes. Visionen går i
alt sin enkelthed ud på at skabe et attraktivt område, der kan
gøre området til et mødested og nedbryde barrieren.

Visionen er blevet videreudviklet til denne idébeskrivelse.
Idebeskrivelsen skal danne grundlag for ansøgninger til
Vejdirektoratet, Frederiksberg og Københavns Kommuner om
at deltage i det videre arbejde med forbedringen af området.

På lidt længere sigt skal Idebeskrivelsen indgå i det materiale
der skal fremsendes til de organisationer og fonde der kunne
tænkes, at ville bidrage til omdannelsen og forskønnelsen af
området.
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Resumé
Hvor Bispeengbuen står idag var der før i tiden en våd eng.
Gennem denne eng løb Ladegårdsåen. Det er tankenom denne
å, der har været drivkraften for arbejdet med „Liv under
buen“.

Idebeskrivelsen indeholder 3 hovedelementer - Slangen og en
genåbning af Åen på begge sider af broen. For at bløde det
hårde underlag under Bispeengbuen op, foreslåes i skitsen, at
der etableres en lang grussti, kaldet Slangen, hele vejen under
Bispeengbuen. Ladegårdsåen skal genåbnes på begge sider af
broen for at give hele byområdet et nyt attraktivt grønt/blåt
element. Langs de nordvendte facader på Frederiksbergsiden
kan kanalen evt. etableres som en kanal med lavt og levende
vand, for at reflektere lyset mellem bygningerne og broen.

Der er til det projekt, der præsenteres her, udarbejdet et over-
slag på anlægsudgifterne. Det ligger meget tæt på 10 mio. kr.,
og er dermed ikke uoverkommeligt dyrt.

Idebeskirvelsen indeholder en procesbeskrivelse. Proces-
beskrivelsen angiver en række vigtige punkter i arbejdet med
at realisere Visionen for omdannelsen. Disse punkter vil natur-
ligt blive milepæle i en fremtidig projektbeskrivelse.
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Området
Bispeengbuen er omgivet af boligejendomme på alle sider.

Umiddelbart nordøst for broen ligger AKB Lundtoftegade, der
er en af Nørrebros største almene boligforeninger. AKB
Lundtoftegade er opført i 1960erne og råder over store
ressourser inden for det frivillige arbejde, hvilket betyder at de
der bor i bebyggelsen føler stor tilknytning til området.

Langs sydvestsiden af broen ligger tre boligforeninger, to
ejerforeninger og en andelsboligforening. Disse tre foreninger
har en lang tradition som velfungerende boligforeninger. Be-
byggelserne er opført i perioden fra 1908 til 1913.

Bispeengbuen er bygget på en bro for et udgå kryds med Ndr.
Fasanvej og Borups Alle. Broen burde betyde at der kunne
oprteholdes en kontakt mellem Nørrebro og Frederiksberg,
men områderne omkring broen er ikke lavet som et åbent
område. Det opleves tværtimod som en mur mellem Nørrebro
og Frederiksberg.

Under broen er arealet belagt med sten og asfalt, og bliver
kun brugt til parkeringsplads og henkastning af affald. Områ-
derne op til broen er små usammenhængende grønne områ-
der, der kun bruges som „hjørnet“ til områdets drankere.

Områderne langs broen er anlagt
som små grønne „parker“, men de
har ikke nogen sammenhæng.
Derfor bliver de ikke brugt til andet
end opholdsteder for personer, der
skaber utryghed i området.

Områderne har dog også kvaliteter
bl.a. er der en hel del store træer
der giver Bispeengbuens beton et
mere rart udtryk.

Luftfoto af Bispeegnbuen og områderne
omkring den.
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Den historiske Å
En af de ideer der har været bærende for det arbejde der er
blevet lavet, er ideen om at genåbne Ladegårdsåen.

Ladegårdsåen har siden middelalderen været en vigtig del af
vandforsyningen til København primært til vandkraft. Åen løb,
langt uden for København, gennem det våde område Bispe-
engen. Den sidste del af dette område forsvandt, da man
byggede AKB Lundtoftegade.

Indtil man byggede Bispeengbuen lå boligerne omkring
Munkensvej ud til dette engområde. De gamle foto viser at det
er en å med en betragteligt vandmængde.

Ladegårdsåen før den blev
rørlagt. Området er i dag en
lille park med en grøft uden
vand.

Ladegårdsåen langs Ågade

Ladegårdsåen på sin vej mod
Borups alle
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Visionen
Området skal være et åndehul i kvarteret. Det er meget vigtigt
for kvarteret at området kommer til at samle byen.

Visionen bygger på beboernes ønsker til området, og dermed
ikke til højtflyvende projekter der fra starten vil møde mod-
stand fra naboerne. Samtidigt afspejler visionen beboernes
forventninger til, på hvilket niveau omdannelsen bør finde
sted.

Visionen går i alt sin enkelthed ud på at skabe et attraktivt
område, der kan ændre hele kvarterets syn på arealerne.
Området skal være et sted man tager til, ikke et sted man
vender ryggen. På den måde kan området blive et sted hvor
bydelene mødes, ikke skilles.

Beboernes Vision for området fra 2003
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Idebeskrivelse for omdannelse af området
Visionen er blevet brugt til at udarbejde en skitse til hvordan
området kan komme til at se ud. Idebeskrivelse indeholder 3
hovedelementer - Slangen, Åen og Kanalen.

Slangen
Arealet umiddelbart under Bispeengbuen er belagt med
chaussesten. For at bløde det hårde underlag op, foreslåes i
skitsen, at der etableres en lang grussti, kaldet Slangen, hele
vejen under Bispeengbuen. Slangen suppleres med enkelte
tværgående stier, der opdeler chaussestensbelægningen under
Bispeengbuen. Denne opdeling giver mulighed for, at man
senere kan etablere forskellige aktiviteter for områdets naboer.

Disse aktiviteter kunne f.eks. være
- Legepladser. Under buen kunne der etableres en eller to

moderne legepladser med klatrenet, gynger eller lignende.
- Petanquebaner? Ved at anlægge et antal petanquebaner vil

der blive mulighed for, at hele kvarterets beboere vil kunne
mødes på en anderledes møde end i dag.

- Hundebaner. Der er mange hunde i kvarteret, men der er
ingen steder at tage dem hen for at motionere dem. Hvis der
gives mulighed for en agilitybane, vil områdets hunde og
hundeejere få bedre vilkår, og muligheden for at lære, hvor-
dan man kan have hund i en by.

- Skulpturpark. En skulpturpark kunne puste til de mange
kreative kræfter, der utvivlsomt ligger gemt i kvarteret. Hvis
der både bliver plads til etablerede kunstnere og kvarterets
nye kunstnere er der måske mulighed for at fremelske kvar-
terets kreative side.

- Loppemarked. I kvarteret er der flere gange om året små
loppemarkeder, hvor beboerne sælger lidt af hvert. Langs
Slangens snoede forløb kan der afholdes anderledes loppe-
markeder, hvor alle beboerne i området kan mødes.

- Sommermorgenmad. AKB Lundtoftegade holder ugenligt
morgenmadsarrangemenet for sine beboere. Denne tradition
kunne udenvidere udvides til flere sommermorgener under
broen hele byen sammen?

Nogle af disse ting kræver anlæg og evt. overvågning, og er
derfor ret dyre. Andre kræver blot, at nogle af beboerne bliver
enige om at gøre det. Det er vigtigt, at huske på at Slangen
giver muligheder for disse ting. De skal ikke gennemføres for
at omdannelsen bliver en succes. Blot det at muligheden kom-
mer, så nogen kan gøre noget, er en succes.

Gode eksempler på
pladser, Hamltorvet og
Glostrup Rådhuspark
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Det er vigtig at der ikke komme støjende aktiviteter under
broen, for bro og det hårde underlagt virker som den lyd-
forstærker, hvor lyde giver ekko frem og tilbage i området.

Stierne på tværs giver en ny adgang til området. I dag er
adgangen til området på langs af broen ad Ågade. Dette læg-
ger ikke op til at man går mellem Nørrebro og Frederiksberg.
Den nye adgang på tværs af området vil i sig selv betyde at
oplevelsen af området ændres.

N
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Borups Allé

P

P

Slangen

Åen

Evt. Kanal

Plads

Planskitse for området.
Planskitsen er udarbejdet af
beboergruppen i fællesskab.
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Åen langs AKB Lundtoftegade
Genåbningen af Ladegårdsåen er en gammel drøm. Ladegårds-
åen leverer vand til de centrale søer i København, og den var
før anlæggelsen af Hareskovvej-Ågade-vejen åben hele vejen
ind til søerne.

Åen har meget vand. Gamle foto viser, at der er lige så meget
vand i åen som i Århus Å. Derfor vil det kun være noget af
åens vand, der skal bruges. Den gamle rørføring bevares, så
der ikke bliver risiko for, at åen går over sine bredder.

En genåbning af Ladegårdsåen vil give hele byområdet et nyt
attraktivt grønt/blåt element på linie med Frederiksberg have,
Søerne eller Fælledparken, forstået på den måde at beboere i
området vil tage „en tur“ ned til Åen, når de skal ud.

Der har i forbindelse med Visionen været nogle naboer,
der har udtrykt nervøsitet for en relativ dyb å i nærheden
af tæt boligbygeri. Det er især risikoen for at børn skulle
falde i og ikke kunne komme op igen, der har bekymret.
Ved at gøre åen rundbundet, kommer kanterne til at blive
skrå, så det bliver muligt at kravle op af åen.

En genåbning af Ladegårdsåen vil få meget stor betydning
for oplevelsen af området som attraktivt.

Gode eksempler på hvordan man
kan bruge vand i byen. Her fra
Berlin og Stockholm.

Visualisering af åen langs
Bispeengbuen. Vejen
(Bispebuen) er nedlagt, og der
er sået græs, så man kan se
åen.
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Bro

Åen CykelstiGangsti

Snit gennem den fritlagte å ved
siden af Bispeengbuen.
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Åen nord for facaderne på Frederiksberg
Langs de nordvendte facader på Frederiksbergsiden foreslåes i
idebeskrivelsen, at der etableres en å eller kanal med lavt og
levende vand. åen skal her reflektere det lys, der kommer ned
mellem bygningerne og broen. Denne løsning er valgt, da
bygningerne på Frederiksbergsiden står meget tæt på broen,
og dermed ikke lukker meget lys ned. Kanalen kan også være
med til at styre gangtrafikken lidt væk fra facaderne.

Åen/kanalen kan udformes med trappe kanter eller bænke i
belægningen. Det kan giove mulighed for qt der om sommeren
bliver mulighed for at man kan sidde og kigge på øens bevæ-
gelser.

Eksempel på „kontroleret
vand“ i Ørestaden.

Visualisering af „Slangen“ under
broen.
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Visualisering af åen mellem
bygningerne og broen. Ved Borups
Allé kan der blive plads til en
fortorvscafé.
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Parken som helhed
De 3 elementer danner den nye park i området og under
broen. Parken kan blive grobund for nye oplevelser i kvarteret.
Men der behøver ikke komme en masse nye ting for at omdan-
nelsen bliver en succes. Alene de små tiltag der følger med
anlæggelsen, vil kunne vende folks oplevelse af Bispebuen.

F.eks. kan der langs åen lægges græsplæner ovenpå små
bakker. De kan fungere som småbørnslegeplads. Der kan også
laves plads til en nedpakkelig hundebane for områdets hunde-
ejere. Alle er tiltag, der kan trække nye bruger til området.

Trafik - Parkering og cykelsti
Området bliver i dag brugt til parkering af ca. 75 biler. Derfor
skal der etableres p-pladser i begge ender af området under
broen. I skitsen til omdannelsen er der langt op til, at der
etableres 40 p-pladser ved Ndr. Fasanvej og 70 p-pladser ved
Borups Alle. Ved flere tællinger har det vist sig at der normalt
holder ca. 75 personbiler under Bispeengbuen.

Der vil stadig være brug for en cykelsti langs broen mellem
Ndr. Fasanvej og Borups Allé. Den kan med fordel løbe langs
Åen. Før cykelstien når Borups Alle deler den sig i to, så
trafiken ind mod City nemt kan komme over på den rigtige side
af Ågade.

Afslutning af cykelstien ved
Borups Allé

P-plads til ca. 70 biler

Torv med Café

Cykelsti < Cykelsti

Cykelsti >

Noget af området kunne blive
brugt til en agilitybane for
hunde, og møde sted for
beboerne
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Overslag for udførsel
For at give et indtryk af størrelsen af udgiften til gennemfø-
relse af projektet har gruppen fået udarbejdet et overslag.
Overslaget bygger på en grundig gennemgang af den tidligere
udarbejdede „Liv under buen Vision for forskønnelse“.

Byggeplads
Drift af byggeplads 478.685

Rydning
Optagning af fliser, kantsten og chaussésten for
bort kørsel og depot. Rydning af buske, træer m.v. 915.000

Jordarbejde
Profilering af det grønne areal og etablering af
muld for græs. 290.000

Kloak / vandarbejder
Etablering af bygværker til ind og udløb af den
rørlagte å, ledning mellem åen og vandbassiner.
Afvandning af p-arealer. Etablering af åben kanal
med sten og lermembran, og bassin med beton-
sider og lermembran i bund. 1.791.000

Belægninger
Lægning af fliser og sætning af chaussé og kant-
sten fra depot. Ny asfalt samt stenmel på stier
og etablering af græsarealer. 6.527.700

Diverse
50.000

Samlet overslagssum
10.052.385

Detalieret gennemgang af overslag fremgår af bilag 1. De
nævnte priser er uden moms. Følgende forbehold er gældende
for overslaget.
pkt 1 Dansk Byggeri’s standard forbehold af marts 2001
pkt 2 LDA’s standard forbehold
pkt 3 Eventuel jord til bortkørsel forudsættes ren, så det kan
deponeres i råstofgrav
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Procesbeskrivelse
For ikke at arbejdet med omdannelsen skal blive et luftkastel,
er gruppen bag Liv under buen blevet enige om denne proces-
beskrivelse. Procesbeskrivelsen vil også angive en række vig-
tige punkter i arbejdet med at realisere Visionen for omdannel-
sen. Disse punkter vil naturligt blive milepæle i en fremtidig
projektbeskrivelse.

Vision
Visionen er de fire boligforeningers fælles vision for hvordan
området omkring buen kan omdannes. Visionen har dannet
grundlag for gruppens første følere til politikere og andre
beslutningstagere. Visionen er også blevet omtalt og citeret i
Københavns Radio og TV2 Lorry.

Idébeskrivelse
Visionen er blevet videreudviklet til denne idebeskrivelse.
Idébeskrivelsen skal danne gundlag for egentlige ansøgninger
til Vejdirektoratet, Frederiksberg og Københavns Kommuner
om at deltage i det videre arbejde med omdannelsen af
området.

Idébeskrivelsen er en grundigere gennemgang af Visionen,
således at idebeskrivelsen bl.a. indeholder et første overslag
for anlægsudgifter og denne procesbeskrivelse.

Opbakning fra Kommunerne og Vejdirektoratet
Idebeskrivelsen skal danne grundlag for at Københavns og
Frederiksberg Kommuner og Vejdirektoratet evt. Trafikministe-
ren kan tage beslutning om deltagelse økonomisk og/eller
kompentancemæssigt i det videre arbejde med „Liv under
buen“.

Dette arbejde skal, udover en detaileret redegørelse for økono-
mien og de tekniske løsninger, også beskrive mulighederne for
finansering af anlægsomkostningerne.

Det er meget vigtigt for det videre arbejde at Kommunerne og
Vejdirektoratet, som minimum bakker op om ideen, og tilkend-
giver at de f.eks. vil foretage den nødvendige lokalplanlægning,
og vil indgå i forhandlinger om den fremtidige vedligeholdelse.

Ansøgning om støtte til forprojektering hos fonde ect.
I forbindelse med undersøgelser af mulighederne for finansie-
ring af omdannelsen, vil der skulle ansøges om støtte til for-
projekteringen hos fonde og sponsorer. Med opbakning fra de
indvoldverede myndigheder, må man kunne forvente, at det
bliver lettere at opnå støtte.

Udarbejdelse af forprojekt,
Efter der er opnået støtte fra div. fonde og virksomheder og der
er opnået opbakning fra Kommunerne og Vejdirektoratet, skal
der udarbejdes et egenligt forprojekt. Forprojektet skal rede-
gøre for udformning, konstruktion og tidsplan for omdannelsen
at området. Den skal eventuelt også belyse de trafikale konse-
kvenser af vejlukning og reduktion af p-kapcitet.
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Forprojektet skal også opstille en model for finansieringen af
omdannelsen, således at beslutningstager har overblik over
hvor store udgifter de vil få.

Forprojektet skal danne grundlag for et endeligt beslutnings-
grundlag.

Ansøgning om støtte til finansiering af etablering af
projektet, fonde ect.
Forprojektet skal også danne grundlag for at fonde og andre
sponsorer kan vurdere om de vil støtte projektet. Igen er det
som i forbindelse med støtte til forprojektet, meget vigtigt at
der er opbakning fra myndighederne på dette tidspunkt.

Gennemførelse
Når finansiering af projektet er faldet på plads kan det fysiske
arbejde starte. Det må forventes at bidragsyderne vil stille krav
om at omdannelsen skal i udbud.

Vedligeholdelse
Efter området er blevet etableret vil det overgå til en drifts-
situation. Her vil et antal brugere og to kommuner skulle
koordinere deres arbejde. Derfor er det vigtigt, at der inden, er
lavet aftaler om dette vedligeholdelsesarbejde. Det kan med
fordel forhandles på plads allerede i forbindelse med for-
projektet.

Vision

Idebeskrivelse

Opbakning fra Kommunerne og Vejdirektoratet

Ansøgning om støtte til forprojektering hos fonde ect.

Udarbejdelse af forprojekt

Ansøgning om støtte til finansiering af etablering af
projektet, fonde ect.

Gennemførelse

Vedligeholdelse

marts 2003

jan 2005

april 2005

maj 2005

dec 2005

2006

2007

<-2007

SKITSE FOR TIDSPLAN
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Jord

Beskrivelse enhed antal enhed pris pris

Profilering af grønt areal, 
eventuel overskydende jord 
fra opgravning forsøges 
indbygget i terrænet m2 1.500,00  60,00        90.000,00    
Etablering af muld for 
græsareal m2 2.500,00  80,00        200.000,00  

pris i alt 290.000,00  

Tilbudsliste

Rydning

Beskrivelse enhed antal enhed pris pris

Optagning af brosten til 
depot for senere sætning m2 11.200,00 50,00          560.000,00

Optagning af kansten til 
depot for senere sætning lbm 300,00      50,00          15.000,00
Optagning af kantsten til 
bortkørsel lbm 500,00      50,00          25.000,00
Optagning af fliser til depot 
for senere lægning m2 1.250,00 50,00          62.500,00
Optagning af fliser til 
bortkørsel m2 350,00      50,00          17.500,00
Optagning af ren asfalt til 
bortkørsel m2 2.700,00 50,00          135.000,00
Rydning af buske, træer 
m.v. sum 1,00          100.000,00 100.000,00

pris i alt 915.000,00

Tilbudsliste

Byggeplads

Beskrivelse enhed antal enhed pris pris

Ca. 5% af det samlede 
overslag  sum 9.573.700,00 5% 478.685,00
Skal dække drift af 
byggeplads og funktionær

pris i alt 478.685,00

Tilbudsliste

Bilag 1
Overslag på anlægsudgifter
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Diverse

Beskrivelse enhed antal enhed pris pris

-                   
Udførelse af hundebane sum 1,00                 50.000,00        50.000,00        

pris i alt 50.000,00        

Tilbudsliste

Belægninger

Beskrivelse enhed antal enhed pris pris

Opretning af eks. Asfalt m2 1.000,00    75,00          75.000,00        
-                   

Lægning af fliser fra depot m2 800,00       150,00        120.000,00      

Sætning af kantsten fra depot lbm 300,00       150,00        45.000,00        
Sætning af chaussésten fra 
depot m2 9.000,00    470,00        4.230.000,00   
Regulering af planum +/- 
10cm m2 9.800,00    35,00          343.000,00      
Ny asfalt på 
parkeringspladserne m2 2.200,00    250,00        550.000,00      
Stenmel på stier m2 2.000,00    75,00          150.000,00      
Sætning af granitkansten lbm 275,00       300,00        82.500,00        
Lægning af fliser  m2 800,00       200,00        160.000,00      
Etablering af græs m2 4.000,00    25,00          100.000,00      

Ny bund under belæningerne m2 5.000,00    100,00        500.000,00      
Granikant på vandbassin med 
flier lbm 164,00       1.050,00     172.200,00      

-                   

pris i alt 6.527.700,00   

Tilbudsliste

Kloak og vand
Beskrivelse enhed antal enhed pris pris

Etablering af bygværker ved 
ind og udløb af den rørlagte 
Ladegårdså stk 2,00        130.000,00     260.000,00        
Etablering af ledning mellem 
Ladegårdsåen og 
vandbassiner lbm 200,00    500,00            100.000,00        
Afvandning af 
parkeringsarealer -                     
Vejbrønde stk 10,00      5.000,00         50.000,00          
Kloakledninger lbm 50,00      500,00            25.000,00          

-                     

Etablering af åben kanal med 
ler og fiberbentonitmembran 
og større sten i bunden og 
langs siderne lbm 210,00    2.500,00         525.000,00        

Etablering af vandbassiner, 
med betonsider, ler og 
bentonitmembran i bund med 
små sten som afslutning lbm 210,00    3.600,00         756.000,00        
Etablering af broer stk 3,00        25.000,00       75.000,00          

pris i alt 1.791.000,00     

Tilbudsliste
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