
PROJEKTBESKRIVELSE 

 

 

Beskrivelse af projektet: 

 
Flere områder på Nørrebro har potentiale til at blive nye samlingspunkter og spirende 
byrum. Afhængig af området kan det være et nyt byrum for kultur, idræt, skoler, 
institutioner, miljø og/eller erhverv. Et eksempel på et område med potentiale er 
området ved Vingelodden/Rovsinggade. 
 
Men det kan være svært at udvikle ideer og inddrage Nørrebros borgere, erhvervsliv og 
civilsamfundsorganisationer uden visualisering af ideerne. Samtidig kan en aktivering 
af flere samfundsaktører skabe vigtige diskussioner, skabe nyt liv på Nørrebro og øge 
sammenhængskraften i bydelen. Det er også meget relevant ift. den Bydelsplan der 
skal laves i efteråret. 
 
Vi har gjort det før. Sammen med arkitektfirmaet Cobe samlede vi ideer for området 
omkring Nørrebro Station. Projektet gav vigtigt input til udviklingen af stationsområdet 
og er stadig en vigtig guidance for Nørrebro Lokaludvalg. 
 
Som lokaludvalg ser vi vores indsats som understøttende og faciliterende. Det fulde 
potentiale ser vi kun, hvis alle samfundsaktører arbejder tæt sammen og engagerer sig. 
Derfor skal alle relevante aktører inddrages (f.eks. områdefornyelser, de boligsociale 
helhedsplaner, naboer, borgere og andre aktører).  
 
Med denne projektbeskrivelse vil vi gerne sætte gang i følgende initiativer: 
 

1. Dialog i Nørrebro Lokaludvalg om mulige områder, som skal visualiseres med 
nye ideer 

2. Dialog med Bispebjerg Lokaludvalg om et samarbejde 
3. Dialog med forskellige arkitektbureauer om et muligt samarbejde 
4. Møder med lokale aktører for at give input til visualiseringsarbejde 
5. Udvalgt(e) Arkitektbureau(er) udvikler ideer sammen med Nørrebros borgere 

og foreningsliv 
6. Borgermøder for at vise og diskutere ideer 
7. Formidlingsarbejde afhængig af de forudgående punkter   

 
 

Navn på projektet: Visualisering af Nørrebro  
Ansvarligt medlem: Jonathan Ries, Mogens Petersen 
Deltagere fra arbejdsgruppen:  
Formål med projektet: Visualisering af ideer for udvalgte områder på Nørrebro 

for at vise deres potentiale og for at skabe debat om 
Nørrebros fremtid 

Dato for afholdelse af 
projektet: 

I løbet af 2022 



Succeskriterier: 

• Skabe debat om Nørrebros fremtidige byrum  

• Engagere borgere og andre samfundsaktører på Nørrebro 

• Guide Nørrebros byrumsudvikling 

Samarbejdspartnere: Lokale erhvervs-, idræts- kultur- og miljøorganisationer 
Kommunikationsstrategi: Før: info-møder, 

avisartikler, plakater, 
facebook og hjemmeside 

Under/efter: info-mødere, 
avisartikler, plakater, 
facebook og hjemmeside 

 

Tidsplan/milepæle: 

Skal afstemmes efter punkterne 1-3 under projektbeskrivelsen 

Arbejdsfordeling: 

Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet: 

80 timer (for nu) 
 

Opgave fordeling: Sekretariat NLU medlemmer Samarbejdspartn
ere 

Møder med arkitektbureauer  x x  
Dialogmøder med 
samarbejdspartner 

x x x 

Formidling af arbejde x x x 
    
    
    

 

Økonomi  

Budget for afholdelse af projektet: 

Udgifter  
Dialogmøde med forskellige 
samarbejdspartner – online, fysiske møder 

5 x 2.000  

Visualisering af ideer og borgermøder 
gennem arkitektbureau  

80.000 

Formidling af ideer til relevante 
samarbejdspartner 

5.000 

  
  
  
I alt  95.000 

 


