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Københavns Kommune byder 
Handelsgaden Borgmestervangen 
velkommen
København er inde i en fantastisk udvikling. København 
er blevet en by, man har lyst at komme til, slå sig ned og 
ikke mindst blive boende i. Det gælder også for Nørrebro. 
Bydelen, som er en af Københavns mest mangfoldige, er 
også i dag et af de mest hippe områder for både for stu-
derende og børnefamilier. 

Det er dog ingen hemmelighed, at der også er udfordringer, 
ikke mindst på Ydre Nørrebro, hvor utryghedsskabende 
unge og bandekriminalitet udfordrer bydelens sammen-
hængskraft. De udfordringer præger også Mjølnerparken.  

Som overborgmester er det mit mål, at København skal 
være en by, hvor det er godt for alle at bo – uanset hvor i 
byen, det måtte være.  

Derfor skal vi  heller ikke acceptere, at der midt på Nørre-
bro ligger et område, der ikke får del i resten af bydelens 
positive udvikling.  For at gøre op med det er der vedtaget 
en ambitiøs helhedsplan med BO-VITA, hvor bygningerne 
renoveres og Mjølnerparken åbnes op mod resten af Nør-
rebro for at bryde områdets isolation. 

Helhedsplanen vil ændre på området og gøre det langt 
mere attraktivt. Især vil en ny handelsgade med butikker, 
restauranter og cafeer og en gennemgående offentlig vej 
bidrage til øget aktivitet og dagligdagsliv i området. Det vil 
gøre kvarteret til et sted, man har lyst til at mødes, både 
som beboer i Mjølnerparken og for mennesker, der bor 
andre steder i bydelen.   
 

Det er vigtigt, at vi sammen får sat gang i udviklingen af 
Mjølnerparken. Jeg ser frem til at følge etableringen af 
handelsgaden på Borgmestervangen og håber, at mange 
handlende vil se det store potentiale i at medvirke til at 
gøre gaden til et attraktivt handelsstrøg til glæde for Nør-
rebro og for hele København. 

Frank Jensen 
Overborgmester, Københavns Kommune
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Forord BO-VITA
”Lejerbo København” skifter navn 1. juli 2018 til ”BO-VITA”. 

Københavns Kommune og Lejerbo København nu BO-VITA, 
har i gennem årene, gennemført mange vellykkede bolig- 
udviklings- og boligfornyelsesprojekter sammen.

Helhedsplanen er en tilsvarende - budgetteret til ca. kr. 800 
mill. som skal sikre, at Mjølnerparken på Borgmestervan-
gen bliver trukket i den rigtige retning. Målsætningen er, at 
Mjølnerparken skal indgå som en naturlig del af Nørrebro, 
ikke være afskåret fra resten af bydelen, og skal fremstå 
moderne og attraktiv.

Isolationen skyldes i høj grad de infrastrukturelle forhold, 
som omgiver de fire ejendomme. Forbindelsen til det om-
kringliggende Nørrebro er meget begrænset, og dette vil i 
høj grad forbedres ved den nye offentlige vej, som anlæg-
ges fra Mimersgade/Nørrebrogade via Borgmestervan-
gen til Tagensvej. Sidegaderne forbindes med cykelstien 
Superkilen, så det bliver lettere for cyklister, at bevæge sig 
i området. 

Udformningen af de fire boligblokke er i dag meget ind-
advendt, da adgangen til lejlighederne foregår via går-
dene. Med renoveringen af Mjølnerparken, åbnes de fire 
ejendomme op mod det omkringliggende miljø, og alle 
renoveres til nye og tidssvarende udtryk og indretning. Der 
bygges penthouse lejligheder på toppen og der etableres 
studieboliger. Lejlighederne får forskellig størrelse, hvilke vil 
give en naturlig udvikling i beboersammensætningen.

Stueplansarealerne dedikeres til og indrettes med butikker, 
for at understøtte det øgede aktivitetsniveau i området, og 
udnytte orienteringen ud mod Mimersparken og solen. Der 
gøres plads til en dagligvareenhed i ejendommen tættest 
på Tagensvej, og i de resterende gøres plads til restauran-
ter, cafeer, specialvarebutikker og forskellige services. 

Handelslivet skal tiltrække gæster fra de omkringliggende 
bydele, de mange der dagligt færdes i og omkring Borg-
mestervangen, naboerne i det nye Up-Town og naturligvis 
beboerne i Mjølnerparken. Det bliver en grøn oase med 
små bydelspladser, masser af aktiviteter på de store åbne 
fællesarealer og i kulturhuset - det bliver et sted, hvor man 
kan nyde livet i smukke og trygge rammer – og en naturlig 
del af Nørrebro. 

Og så er det fortsat vores håb, at der i en ikke fjern fremtid 
kan skabes en cykel- og gangtunnel fra Mimersparken og 
under jernbanen til det det store område omkring Lygten – 
den såkaldte ”Nordvestpassage”. 

Jan Hyttel, organisationsformand 
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11/46

Byggefelt Kvartershus

Mimersparken

Superkilen

Projektet
BUTIKKER 16

BOLIGER ialt 627
Familie 479 heraf 82 tagboliger
Senior 52
Solist 6
Ungdomsboliger 90
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Borgmestervangen
VISIONEN
Mjølnerparken skal åbnes op og forbindes med resten af 
byen. Nærmeste nabo bliver ”Up-Town” på Borgmestervan-
gen som Danica opfører, med 400 studieboliger og 300 
lejligheder.

Lejlighederne i Mjølnerparken bliver sat i stand, der etable-
res penthouse lejligheder på toppen og indrettes ungdoms-
boliger. Bebyggelsen kommer til at fremstå moderne og tids-
svarende, og bliver et attraktivt sted at bo. 

Der anlægges offentlig vej mellem Mimersgade og Tagens-
vej ad Mjølnerparken med trafik i hver retning, med en ny 
bydelsplads i midten og et klubhus. Vejen bliver kendeteg-
net ved de såkaldte ”københavner-kvaliteter” – med granit- 
og flisebelægninger, beplantning og god gadebelysning. 
Denne forbindelse forventes at blive væsentlig, da det eksi-
sterende vejnet besværliggør færdsel, specielt for biler, om-
kring Nørrebro Station.

Byudviklingen på Ydre Nørrebro bidrager til Mjølnerparkens 
attraktive beliggenhed. Placeringen mellem to kommende 
stationer på Metro Cityringen og den eksisterende Nørrebro 
Station, er væsentlige forudsætninger for, at den bygnings-
fysiske og boligsociale helhedsplan kan løfte bebyggelsen.

De fire karreer som udgør Mjølnerparken, sættes i stand 
en ad gangen, og arbejdet forventes igangsat i september 
2019. Den første bliver karreen ved Tagensvej, som også 
kommer til at indeholde en dagligvareenhed på omkring 
1.000 m2. Arbejdet forventes afsluttet i juni 2023.

Som led i at skabe et nyt og livligt boligområde, etableres en 
handelsgade med ca. 16 små og mellemstore butikslejemål 
på den nyetablerede offentlige vej, fordelt i stueplan i de fire 
karreer. Det samlede detailhandelsareal bliver ca. 2.500 m2. 
Lejemålene placeres ud mod Mimersparken, et stort grønt 
område i hele Mjølnerparkens længde, der fra tidlig efter-

middag har eksponering i forhold til solen. Der etableres en 
række parkeringspladser, så det bliver let at finde et sted at 
parkere.

Den kommende sammensætning af detailhandlen vil om-
fatte bl.a. café, restaurant, take-away, bager, frugt/grønt, 
slagter, blomsterbutik, cykelbutik samt en række services. 

HANDEL
I området omkring Borgmestervangen ligger en række su-
permarkeder, hvor Føtex ved Mimersgade er den største. 
Sammenholdes de eksisterende supermarkeder med be-
boertrykket er det tydeligt, at der mangler et større super-
marked på Tagensvej ved netop Mjølnerparken.

Den nærliggende handel er spredt på Nørrebrogade, 
Jagtvej og Tagensvej og omfatter småhandelsdrivende, 
herunder kiosker, pizzariaer, genbrugsbutikker, frisører, 
slagter, frugt og grønt.

I Mjølnerparken skal der skabes en handelsgade, hvor 
denne handel er samlet, så det er let og overskueligt at han-
del ind. Ligeledes bliver café og restaurationer væsentlige 
lejere, for at udnytte området ud mod det grønne område 
og eksponeringen i forhold til solen.

Kædekoncepterne på udvalgsvaresiden er samlet i det 
nærliggende Nørrebro Bycenter beliggende på Lygten, på 
den anden side af banelegemet. 
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Borgmestervangen
FAKTA
Nørrebro Station og Bispebjerg Station flankerer Mjølner-
parken, og har sammenlagt dagligt 21.600 af- og påstig-
ninger. (Kilde: DBS)

Medio 2019 forventes Metro Cityringen  sat i drift, og kom-
mer herved forbindes Nørrebro, Frederiksberg, København 
H, Indre By og Østerbro. Nærmeste stationer bliver ved 
Nørrebro Station og Skjolds Plads ved Tagensvej/Haralds-
gade på den anden side af Mjølnerparken. Det estimeres 
at Nørrebro Station får 22.700 passagerer og Skjolds Plads 
tilsvarende 7.200. Nørrebro Station forventes at blive den 
3. mest travle metro station i København, efter Kogens Ny-
torv og Hovedbanegården. (Kilde: m.dk)

Buslinie 6A kører ad Tagensvej mellem Rødovrehallen og 
Emdrup Torv og linie 8A kører ad Jagtvej mellem Friheden 
Station og Nordhavn.

Antallet af cykler har overhalet antallet af biler i Køben-
havn. Dronning Louises Bro ved Nørrebrogade er landets 
mest trafiktunge med små 41.000 daglige cyklister. (Kilde: 
Politikken 2/11 2016)

17.000 cyklister passerer dagligt området omkring Mjøl-
nerparken via Tagensvej, Superkilen og Mimersgade. (Kil-
de: Københavnerkortet/Veje/Trafiktællinger/Cykler)

Borgerrepræsentationen har i foråret 2018 godkendt etab-
leringen af ”Nordvest-passagen”, som bliver en gang- og 
cykelpassage under togbanen ved Mimersparken, mel-
lem Bispebjerg Station på Jagtvej og Nørrebro Station. 
Nordvest-passagen vil forbinde Nørrebro med Nordvest 
og fuldende den grønne cykelrute der går gennem byen. 
Passagen vil bidrage til øget gang- og cykeltrafik gennem 
Mjølnerparken, og skabe mere aktivitet med deraf større 
tryghed til følge. Det forventes at etableringen af passagen 
påbegyndes i forbindelse med opstart af byggeriet i Mjøl-
nerparken.

De tilsvarende tal for motorkøretøjer omkring Mjølnerparken 

er ca. 36.000 ad Nørrebrogade, Tagensvej og Lygten. (Kil-
de: Københavnerkortet/Veje/Trafiktællinger/Motorkøre-
tøjer)

Sammenlagt giver dette før Metro Cityringens åbning, en 
daglig trafik i området omkring Mjølnerparken ca. 74.600 
personer.

DEMOGRAFI
2200 Nørrebro er med sine 79.951 indbyggere den mest 
folkerige bydel i København og samtidig den mest befolk-
ningstætte. (Kilde: KK.dk)

Nørrebro afgrænses mod sydøst af Søerne mod Indre 
By, mod nordvest af Ringbanen (S-tog) mod Bispebjerg, 
mod sydvest af Åboulevarden mod Frederiksberg og mod 
nordøst af Lersø Park Allé, Tagensvej og Nørre Allé mod 
Østerbro.

Nørrebro er kendt som en ung bydel, og bebos af mange 
studerende og nyuddannede, og har for København lave-
ste gennemsnitsalder på 33,1 år. (Kilde: KK.dk)

Andelen af borgere med kort eller lang uddannelse udgør 
henholdsvis 25% og 29%, hvilket for begges vedkommen-
de svarer til niveauet for Region Hovedstaden. (Kilde: Vel-
færdsanalysen Københavns Kommune 2016/2017)

Den store andel af studerende og den lave gennemsnits-
alder medvirker til, at Nørrebro har den laveste bruttoind-
komst pr. indbygger på kr. 171.000 mod kr. 204.000 for 
hele København. (Kilde: Velfærdsanalysen Københavns 
Kommune 2016/2017)

Der har igennem en årrække været problemer omkring 
indvandremiljøet i og omkring Mjølnerparken. Den fore-
stående renovering og udvikling af området, samt man-
ge supplerende tiltag, forventes at sætte en stopper for de 
problemer der har været – og specielt handelsgaden vil 
tilføre området nyt liv, og hvor det er rart at opholde sig.
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Handelsgaden
FORMAT, BRANCHER OG KONCEPTER
Handelsgaden bliver 326 meter lang og i de fire ejendom-
me placeres 16 lejemål fra 69 m2 til 145 m2. Det samlede 
brutto areal bliver ca. 2.500 m2 med dagligvareenheden 
som den største. I nogle af hjørnelejemålene vil der være 
mulighed for at få del i udeareal til servering og til udstilling 
af varer.

I butikslejemålene sænkes det eksisterende betondæk 
over kælderen i halvdelen af blokkenes dybde, så butik-
kerne får niveaufri adgang fra handelsgaden, og der bli-
ver god loftshøjde.

Personalerum forberedes for installationer til personale-
faciliteter, som kan udføres efter enkelte lejers ønsker og 
behov. 

Trafikskabere i handelsgaden vil i overvejende grad være 
fødevarerelaterede butikker, café, restaurant og take-away. 
De lejere der skal tiltrækkes, skal have klare koncepter som 
er enkle at formidle, og den enkelte lejer skal have erfaring 
indenfor sit felt. 

Der bliver ikke tale om en ”bazar”, men en blanding af 
skandinaviske og etniske koncepter. Der stilles høje krav til 
kvalitetsniveau, såvel i vareudvalget, som service og ind-
retning.
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Oversigt
1   Borgmestervangen
2   Up-Town v/Borgmestervangen
3   Nørrebro Station
4   Bispebjerg S-tog
5   Metro Nørrebros Station
6   Metro Skjolds Plads
7   Nørrebro Bycenter
8   Føtex
9   Mimersgade
10  Nørrebrogade
11   Tagensvej
12   Lygten
13   Jagtvej
14   Nørrebro Runddel
15   Nørrebrogade
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17   Bispebjerg Hospital
18   Mod Indre By
19   Mod Frederiksberg
20  Mod Østerbro

  Cirklen illustrerer 10 minutters gåtur 
fra 1  Borgmestervangen/Mjølnerparken
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Borgmestervangen oppefra 
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Etnisk supermarked
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Retail Advice
Alt i rådgivning, analyse, erfaring, mavefornemmelse, med 
fingeren på pulsen ... Vi er med, hvor det sker - og det har vi 
været i mange år.

Retail Advice er etableret af Bjarne Gothenborg, der har 
en bred og solid baggrund indenfor detailhandelen. Erfa-
ringen kommer fra begge sider af disken, hvilket medfører 
smidighed over for retailers og en fælles forståelse i drøftel-
ser og af det endelig mål. 

Liza Jessen har de seneste par år været en del af Retail 
Advice og har været stærkt medvirkende til at løfte Retail 
Advice markant, i forhold til de opgaver som løses for de 
respektive opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Retail Advice har derfor den fornødne indsigt i den løbende 
udvikling indenfor retail og har gennem årene opbygget et 
stort netværk hos retailers på det danske og skandinaviske 
marked.

Retail Advice ser ikke på begrænsninger af muligheder, 
men muligheder i det “næsten” umulige. Det er bl.a. en 
af styrkerne ved det arbejde som udføres af Retail Advice. 

Vi kan kontaktes alle ugens syv dage kl. 8-20. Vi ser frem til 
at modtage din henvendelse.

KONTAKT
Du er altid velkommen til at give os et kald eller sende os 
en mail.

Bjarne Gothenborg
 
+45 3030 9111
bjarne@retailadvice.dk

Ny Østergade 23
1101 København K

www.retailadvice.dk

Liza Jessen
 
+45 2960 1041
liza@retailadvice.dk

Ny Østergade 23
1101 København K

www.retailadvice.dk






