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FÆLLEDPARKEN

HARALDSGADEKVARTERET

uNIVERSITETSPARKEN



NIELS BOHR RAMBLA 7|     Vidensbydelsrute Vest

NIELS BOHR RAMBLA
Niels Bohr rambla åbner Universitetsparken som en grøn ressource for det  
tætbyggede Nørrebro. Den er led i en sikker forbindelse til Fælledparken med nye 
muligheder for bevægelse, og den er et nyt link mellem byen og vidensinstitutionerne  
om udvikling af folkesundhed.
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Niels Bohr rambla er det manglende led mellem ambitiøse udviklingsprojekter på 
hver side af Jagtvej. I Universitetsparken arbejder Københavns Universitet og andre 
vidensinstitutioner for at åbne området mod byen. et landskabskoncept udarbejdet i 
2011 viser, hvordan Universitetsparken kan blive et udviklingscenter for folkesundhed 
ved at opgradere parken som forsknings-, test- og undervisningsområde i samarbejde 
med de folkelige idrætsorganisationer.
 
Professionshøjskolen metropols campus for sundhedsuddannelser ligger i 
Universitetsparken og midt i haraldsgadekvarteret, som siden 2008 er blevet udviklet 
af Københavns Kommune gennem et kvarterløft. her er skabt nye rammer om social 
udvikling og fysisk aktivitet i et af hovedstadens socialt belastede byområder.

NIels Bohr ramBla |     VIsIoN
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 niels bohr rambla
- en grøn forbindelse
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 niels bohr rambla
- en grøn forbindelse
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NIels Bohr ramBla - en grøn forbindelse
k	socialt bæredygtig byudvikling 
k	Nyskabende udformning af byrumsforbindelse 
k	en grøn passage 

Niels Bohr rambla er en ny og anderledes måde at udforme en sikker cykel- og fodgænger- 
passage under en trafikeret hovedfærdselsåre. ramblaen vil fremstå lys og levende og 
være en både sikker, tryg og oplevelsesrig blød trafikåre mellem haraldsgadekvarteret og 
Universitetsparken. Det grønne parkrum trækkes ind under Jagtvej og forbinder to verdner 
som i dag er adskilt af en hård trafikåre.
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ramblaen set fra haraldsgadekvarteret mod Universitetsparken
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haralDsgaDeKVarTereT

UNIVersITeTsParKeN
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NIels Bohr ramBla - et nyt koncept
haraldsgadekvarteret og Universitetsparken forbindes med en bred cykel- og 
fodgængerpassage, som foreslåes oplyst fra en stor lysskakt placeret i midterrabatten 
på Jagtvej. langs passagen ligger der på begge sider af Jagtvej et langt trappeforløb, der 
dels forbinder parkniveau med Jagtvejs niveau, dels fungerer som mødested og uformelt 
samlingssted. ramblaen vil sammen med trappen skabe den visuelle sammenhæng mellem 
de to sider. samtidskunst vil indgå som et vigtigt element i udformningen af passagen.
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Fra ramblaen kan man træde direkte ind i foyerområdet på Niels 
Bohr science Park. Der er adgang til en større cykelparkering fra det 
overdækkede stykke under Jagtvej. De mange brugere af Niels Bohr 
science Park vil skabe liv på ramblaen døgnet rundt.
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ramblaen skråner med svag hældning fra haraldsgadekvarteret ned under Jagtvej, inden 
den munder ud i hjertet af Universitetsparken. 
ramblaen forventes på det dybeste sted at ligge ca. 4 meter under Jagtvejs niveau, og den 
vil være ca. 7 meter bred på det smalleste sted, som er passagen under vejen.

hovedindgang ovenlysUNIVersITeTsParKeN haralDsgaDeKVarTereTJagTVeJ
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vidensbydelsruten
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vidensbydelsruten



28

METROPOL
metropol arbejder sammen med udlejere og kommunen om 
at forbinde gader og gårdrum omkring professionshøjskolens 
bygninger til et grønt bevægelsesstrøg, der vil fungere som 
mødested og aktivitetsområde for studerende og beboere. 
Forventes udført i 2013.

NIELS BOHR ScIENcE PARK
staten opfører på begge sider af Jagtvej et nybyggeri til Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet på KU - Niels Bohr science Park. lokalplan og dispositionsforslag udarbejdes i 
2012, og nybyggeriet tages i brug 2016.

ÅBNING AF uNIVERSITETSPARKEN
Universitetsparken er det centrale bindeled mellem Vidensbydelens 
klynger, og det har derfor stor betydning, at parken fremtræder åben 
og imødekommende.  et landskabskoncept udarbejdet i 2011 beskriver, 
hvordan åbningen kan foretages under hensyntagen til igangværende 
og kommende byggerier og Institut for Idræts træningsanlæg, der 
udformes som idrætsanlæg kranset af løbebane.  
Forventes indledt i 2012.
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BEDRE BuS TIL NøRRE cAMPuS
Københavns kommune har igangsat projektet Bedre bus til 
Nørre campus, som er en højklasse-busforbindelse, der skal 
køre fra lyngbyvejen via Fredrik Bajers Plads, Tagensvej og 
statens museum for Kunst til Nørreport station. målet er 
at forbedre busbetjeningen af Nørre campus med ’verdens 
bedste bus’. et bustoppested med lysreguleret overgang 
skal forbinde Universitetsparken med Fælledparken og 
rigshospitalet. Projektet forventes udført i 2014.

FÆLLEDPARKEN
Fælledparken gennemgår pt. en større fornyelse. 
Københavns Kommune står for projektet, som gennemføres 
med støtte på 152 millioner kr. fra a. P. møller og hustru 
chastine mc-Kinney møllers Fond til almene Formaal. 
Parken står færdig i 2012, og fornyelsen indebærer bl.a. 
mere åbne og indbydende indgange til parken.

RIGSHOSPITALET
rigshospitalet udbygges og moderniseres i etaper fra 
2013 til 2020. hospitalsområdets sammenhæng med byen 
udvikles gennem åbne byrum og stier, herunder den del af 
Vidensbydelruten, der passerer mellem rigshospitalet og 
Fælledparken, og en vidensbro til Panum.

SORTEDAMS DOSSERINGEN

Vidensbydelruten
stier og gadeforløb på grænsen mellem østerbro og Nørrebro sammenkædes og  
udbygges til en grøn forbindelse for bløde trafikanter fra søerne til den kommende 
metrostation på skjolds Plads. Niels Bohr rambla indgår i et netværk af projekter,  
der sikrer en hurtig realisering af Vidensbydelruten. 
Vidensbydelruten er den grønne rygrad i Vidensbydel Nørre campus, som udvides frem til 
2020 efter en udviklingsplan udarbejdet med støtte fra realdania.
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samarbejde mellem 
københavns universitet 

og metropol
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Filnavn:
Kort0.1_Flapkort-Oversigtskort.ai
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NIels Bohr ramBla  - genvej til 
fremtidens vidensarbejder
Niels Bohr rambla vil bane vejen for, at Københavns Universitet og Professionshøjskolen 
metropol kan koordinere og dele kostbar infrastruktur, idrætsanlæg og laboratorier på 
tværs af mure, veje og institutionelle grænser. ramblaen vil manifestere et samarbejde, 
som de senere år er bygget op gennem Vidensbydelens Udviklingsråd, aftagerpaneler 
og center for sciencedidaktik. sammen uddanner vi efterspurgt arbejdskraft til hele 
uddannelses-, sundheds- og velfærdsområdet - herunder sygeplejersker, fysioterapeuter, 
radiografer, bioanalytikere, jordemødre, ledere, lærere, fysikere, kemikere og læger. 
sammen vil vi med vores viden bidrage til at løse de nationale og globale udfordringer, 
vi som samfund står overfor. og lokalt vil vi være med til at udvikle en spændende 
Vidensbydel med åbne grønne arealer og nye sammenhænge mellem institutioner og by.

NIels Bohr ramBla |     samarBeJDe mellem KøBeNhaVNs UNIVersITeT og meTroPol

Professionshøjskolen metropol 
Københavns Universitet 
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offentlige investeringer 
omkring niels bohr rambla
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offentlige investeringer 
omkring niels bohr rambla
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offentlige investeringer omkring 
NIels Bohr ramBla
offentlige investeringer og private fondsmidler på i alt 5 mia. kr. er på vej til området 
omkring Niels Bohr rambla. De store investeringer skaber sammenhæng mellem by, 
erhverv og viden, en Vidensbydel Nørre campus. hertil kommer de offentlige investeringer 
i metroens cityring som fra 2018 slår sin ring om hele bydelen med stationer på Trianglen, 
Vibenshus runddel, skjolds Plads og Nørrebros runddel.
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RIGSHOSPITALET ETAPE 1 (2017)
anlægsmidler:  1,85 mia.kr.
regional investering

HøJKLASSET BuS (2014)
anlægsmidler:  120 mio.kr.
Kommunal og statslig investering

PHARMA ScIENcE cENTER (2015)
anlægsmidler:  161 mio.kr.
statslig investering

DE GAMLES BY (2014)
Åbning af området, blandede 
funktioner, dagsinstitutioner, mv. 
anlægsmidler: ca. 82. mio. kr.
Kommunal investering

NIELS BOHR ScIENcE PARK (2016)
anlægsmidler: 1,2 mia.kr.
statslig investering

FORSKERPARK  (2014)
med vidensbørs og iværksættermiljø. 
anlægsmidler: anskaffelse og konvertering 
af ejendomme. statslig investering

HARALDSGADEKVARTERET  (2012)
med boliger, erhverv og institutioner. 
anlægsmidler: anlæg af byrum og 
bevægelsesspor 14,6 mil. kr. 
Kommunal investering 

ÅBNING AF uNIVERSITETSPARKEN (2012-16)
anlægsmidler: Åbning og modernisering af  
idrætsanlæg, stier og parkrum 30 mil. kr.  
Fonde og statslige investering

METROPOL EFTERuDDANNELSE (2012)
Professionshøjskolen metropol etablerer efter- og videre-
uddannelsescenter i det tidligere militærhospital Tagensvej 
18 med fleksible læringsmiljøer, mødesteder og arbejdsrum.
selvejers investering

PANuM (2014)
anlægsmidler:  1,4 mia.kr.
statslig investering

FÆLLEDPARKEN (2012)
anlægsmidler:  196 mio.kr.
Fond og kommunal investering

cYKELSTI (2012)
Fra Fælledparken til guldbergshave
anlægsmidler:  5 mio.kr.
Kommunal investering
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plangrundlag
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plangrundlag
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lokalplangrænse
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Plangrundlag
lokalplanforslaget for Niels Bohr science Park har været i offentlig høring. Forslaget 
indeholder også planforudsætningerne for Niels Bohr rambla, som derved vil være 
indeholdt i den endeligt godkendte lokalplan. Københavns Kommune og Bygningsstyrelsen 
har gennem lokalplanarbejdet allerede muliggjort og udtrykt støtte til ramblaen.

Niels Bohr rambla opføres på statslig grund tilhørende Bygningsstyrelsen under 
ministeriet for Klima, energi og Bygninger samt under offentlig vej tilhørende Københavns 
Kommune.
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tidsplan og økonomi
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tidsplan og økonomi



44



NIELS BOHR RAMBLA 45|     TIDsPlaN og øKoNomI

Tidsplan og økonomi
Tidsplanen for Niels Bohr rambla vil i størst muligt omfang følge tidsplanen for Niels 
Bohr science Park med byggestart 2013, da dette vil være både logistisk og økonomisk 
fornuftigt. Byggeriet af Niels Bohr science Park er planlagt til at være afsluttet i 2016.
 
Udgifter til de nødvendige ledningsomlægninger i forbindelse med etableringen af 
passagen under Jagtvej dækkes af staten som bygherre. Der er derfor afsat midler til 
denne post i det økonomiske overslag.

øKONOMISK OVERSLAG OVER NIELS BOHR RAMBLA

Overslag Mil. DKK inkl. moms
arkitektarbejder 2,75

Konstruktioner 18,75

el og vvs 0,63

ledningsomlægninger 11,25

landskabsarbejder 4,13

Uforudselige udgifter 5,00

omkostninger (rådgiverhonorar, afgifter og tilladelser) 7,50

I alt 50,00
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