Nørrebroparken
- mange parker i én!
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Baggrund
Hvad er en park?
Parken er et udtryk for overskud. Historisk er parker derfor blevet anlagt af
bestemte befolkningsgrupper: adelen i 1700-tallet, borgerskabet i 1800-tallet og
arbejderklassen i 1900-tallet.
Det 20. århundredes park var et fælles anlæg finansieret af det offentlige. Det
udtrykte ideen om et homogent samfund.
Vision
Hvad er det 21. århundredes park?
Det 21. århundredes park tilpasser sig forskellige og skiftende krav fra mange
individuelle brugergrupper. Og financieres af både offentlige og private sponsorer.
For det 21. århundredes samfund er komplekst og dynamisk, sammensat af
mange mindre grupper med forskellige sociale, kulturelle og livstilsmæssige
tilhørsforhold. Ingen steder kommer dette bedre til udtryk end på Nørrebro.
Koncept
Nørrebroparken udformes som to forskellige parker, der komplementerer
hinanden. En multianvendelig eventpark og en sammensat minoritetspark.
Eventparken anvendes til midlertidige begivenheder, der henvender sig til mange
forskellige brugergrupper. Den forandrer sig dagligt, afhængig af de
begivenheder der udspiller sig.
Minoritetsparken er opdelt i felter, tilpasset specifikke brugergrupper. Størrelsen
og indholdet af de individuelle felter kan løbende ændres.
Strategi
Den miderste, østlige del af Nørrebroparken omdannes til en eventpark, med
overflader af græs, kunstgræs og asfalt. 2 af de eksisterende bunkeranlæg
bevares og der etableres stadion-belysning, samt depot- og teknikrum i mindre
pavillioner, som kan understøtte skiftende begivenheder. Begivenhederne kan
være store og små, og flere begivenheder kan udspille sig samtidig.
Den vestlige del af Nørrebroparken omdannes til en minoritetspark, med felter
som udvikles i faser. I første fase etableres en grundpark med mange uudfyldte
felter. I de følgende faser udfyldes flere og flere felter, som også tilpasses nye
krav og behov. Dette er en mellempark. Når alle felter er udfyldte er der
etableret en fuldpark. De enkelte felter kan dog stadig skifte størrelse og indhold.
Proces
Københavns Kommune skaber begyndelsesbetingelserne for Nørrebroparkens
fremtidige udvikling og overlader derefter ansvaret for denne udvikling til en
selvstændig Fond. I Fonden er kommunen repræsenteret, som én blandt flere
interessenter. Udviklingen af den nye Nørrebropark vil være baseret på en
blanding af mange forskellige initiativer, som koordineres og organiseres af
denne Fond.

Oplevelse
Eventparken opleves som en stor åben flade i den tæt bebyggede bydel. En flade
som hver dag er den samme og som hver dag er forskellig, afhængig af de
begivenheder som udspiller sig.
Minoritetsparken opleves som sekvenser af forskellige aktiviteter man kan
"zappe" sig igennem. Eller man kan styre direkte hen til sin favorit.
Anvendelse
Eventparken kan bruges af DBU til en lokal fodboldturnering, af Den Kgl Ballet til
en udendørs forestilling, af Nørrebro Handelsforening til markedsdage, af
politiske organisationer til demonstrationer, af en gruppe venner til hockey, af
lokale daginstitutioner til fælles leg og af mange andre til mange andre formål.
Minoritetsparken kan bruges individuelt. Nogle brugere vil kun bruge et enkelt
felt, mens andre vil bruge flere. De fleste felter er udformet til formål som
bestemmes af brugeranalyser, mens et mindre antal anvendes som jokere til
funktioner der ikke umiddelbart er den store efterspørgsel efter. Det vurderes
løbende hvilke funktioner der skal udskiftes og hvilke der skal bibeholdes.
Scenarier
Eventparken kan blive et sted hvor der nogle dage samles mange mennesker til
store begivenheder og andre dage færre mennesker til mindre begivenheder. Det
kan være mange forskellige mennesker som bruger den på mange forskellige
tidspunkter.
Minoritetsparken kan blive et sted hvor nogle felter samler mange brugere og
andre færre. Afhængig af de økonomiske muligheder vil parken forandre sig
hurtigere eller langsommere. På længere sigt kan den udvides både nord og syd
for konkurrenceområdet.
Bæredygtighed
Den nye Nørrebropark vil optimere livskvaliteten for bydelens beboere gennem
en lang række differencierede fritidstilbud. Disse tilbud, som tilgodeser både
individuelle og kollektive behov, gør det muligt at være sammen med dem man
har noget tilfælles med og at møde andre. Parken er baseret på økologiske
principper om mangfoldighed og omskiftelighed. Og den udvikler sig i forhold til
de økonomiske muligheder.
Financiering
Kommunen financierer anlæg af en eventpark, grundversionen af en
minoritetspark, belysning, cykelsti og forbedringer af vejanlæg. Kommunen
financierer desuden etableringen af en Fond. Fonden varetager den daglige drift
og vedligeholdelse af parken, med tilskud fra kommunen. Disse tilskud svarer
nogenlunde til det nuværende udgiftsniveau. Udgifter herudover forventes
dækket af indtægter fra licenser.
Licenser
Fonden udsteder licenser til anlæg af nye eller udvidelse/forbedringer af
eksisterende felter i minoritetsparken. Disse licensafgifter dækker de faktiske
omkostninger til nyanlæg og udvidelser/forbedringer. Fonden udsteder endvidere
licenser til afvikling af begivenheder i eventparken. Disse licensafgifter dækker

leje af parkarealer og udgør således Fondens reelle indtægter. En række
begivenheder vil være fritaget for licensbetaling.
Licenser tilbydes sponsorer, som kan være offentlige myndigheder, private
virksomheder, fonde, græsrodsbevægelser, frivillige organisationer, lokale
foreninger og institutioner, individuelle initiativer …
Markedsføring
Nørrebroparken markedsføres overfor mulige sponsorer som en ny parktype, der
sætter nye standarder for samarbejder mellem private og offentlige aktører.
Blandt disse sponsorer er fremsynede virksomheder, som ikke (kun)
markedsfører sig ved reklamer i det offentlige rum, men ved at gøre disse rum
mere attraktive.
Organisation
Der oprettes en selvstændig Fond, som er ansvarlig for markedsføring,
sponsorpleje, brugeranalyser, koordinering og organisering af events,
planlægning af nyanlæg, drift og vedligeholdelse. Resultaterne af Fondens
arbejde opsamles i evalueringsrapporter hvert andet år.
Fonden er en let og smidig organisation, som er fysisk placeret i umiddelbar
nærhed af parken. I Fondens bestyrelse sidder repræsentanter for brugerne,
sponsorerne og Københavns Kommune. Det daglige arbejde varetages af et
sekretariat med følgende personale:
1/2 projektering
1/2 markedsføring og sponsorpleje
1/4 brugeranalyser og -kommunikation
1/2 koordinator, processtyring
1/4 økonomistyring
1 1/2 teknikker
1 1/2 gartner
Fonden kan desuden anvende frivillig arbejdskraft.
Budget
Mange parker til prisen for én!
Udgifter over 5 år
kommunen
Minoritetspark
etablering (grundpark)
9.750.000
licencer (mellem- og fuldpark)
Eventpark
etablering
6.500.000
licenser (events)
Fond
lønninger
3.000.000
husleje
600.000
andet
760.000
Arkitektfirma
design, planlægning og projektering 2.500.000
ialt
23.110.000

sponsorer

9.750.000

2.000.000

11.750.000

Det forventes, at kommunens udgifter til anlæg af eventparken og
grundversionen af minoritetsparken vil udgøre 80% af det afsatte beløb til den
nye Nørrebropark. De resterende 20% anvendes til drift af Fonden i en femårs
periode. Herudover er der udgifter til sekundære områder som cykelsti, vejkryds
o.lign. Samt udgifter til drift og vedligeholdelse.
Drift og vedligeholdelse
Drift og vedligeholdelse af parken varetages af Fonden, som herigennem
opretholder en daglig kontakt med parkens brugere. Fonden modtager således
direkte feed-back fra brugerne og udvikling af parken kan ske i direkte
samarbejde med dem. Denne model tilskynder samtidig til en vis grad af
selvorganisering og -pleje.
Produkter
Det vigtige er ikke hvordan parken ser ud, men hvordan den bliver brugt!
Der anvendes derfor ikke dyre designerprodukter, men billige og robuste
standardprodukter. Tilsvarende udføres overflader og belægninger af billige og
robuste materialer.
Trafik
Der etableres en asfalteret cykelsti som forbindes med den regionale cykelrute
ved henholdsvis Nørrebrogade og Jagtvej. På hele strækningen gennem parken
males asfalten blå (standard farve for cykeltrafik). Ved cykelstiens krydsning
med henholdsvis Nørrebrogade, Hillerødgade, Steffansgade og Jagtvej etableres
særlige zoner for fodgængere og cyklister. Her males asfalten ligeledes blå.
Der er adgang til eventparken fra alle sider, imellem de træer som omkranser
parken. Inde i parken foregår trafikken på kryds og tværs af den store græsflade,
med midlertidige reguleringer ifht de begivenheder der udspiller sig.
I minoritetsparken er der et simpelt overordnet stisystem på en hård grusflade,
som giver adgang til de enkelte felter. I felterne er der individuelle stisystemer.

