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Lodfoto over Nørre Kvarter med Ørstedsparken mod nordvest fra 2003.
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Registreringskort over Nørre Kvarter
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Nørre Kvarters karreer
Det bånd af parker, som i slutningen af 1800-tallet
blev anlagt på Københavns voldterræn, er af vital
betydning for den københavnske bynatur.
Herunder er det et parti fra Ørstedsparkens sydligste ende, hvor man gennem efterårsløvet lige
netop kan ane husrækken langs Nørre Voldgade.

I dette kapitel er der samlet en række kort over Nørre Kvarter, som er ud
arbejdet på baggrund af en registrering gennemført i løbet af sommeren
2004 til projekt Nørre Kvarters grønne lunger. Det drejer sig om kort over
friarealernes anvendelse til henholdsvis ophold og parkering, kort over belæg
ningstyper samt et kort med angivelse af, hvor arealer er sammenhørende
- eller der kunne være fordele forbundet med gårdsammenlægninger.
Kortet på modstående side er et lodfoto fra Cowi. Det giver et godt over
blik over området. Man fornemmer stadig, hvordan Nørre Kvarter frem til
opgivelsen af Københavns fæstningsanlæg i 1850erne udgjorde byens vest
lige udkant. Vester Voldgade og Nørre Voldgade løb dengang langs indersi
den af voldterrænet, og hvor de to gader mødes, kan man stadig i dag se den
cirkelformede rest af Jarmers Tårn, som knejsede over byens mure.
Uden for voldgaderne lå byens forsvarsværker, og Ørstedsparken (og den
lille flig af Aborreparken i kortets nederste venstre hjørne) er stadigvæk et
levn fra de voldanlæg, som var med til at beskytte byen. Voldgravenes zigzag-forløb, som var lavet for at kunne beskyde en indtrængende fjende fra
siden, kan stadig følges op igennem det bånd af parker, som efter opgivel
sen af byens befæstningsanlæg blev anlagt på det gamle voldterræn: Fra syd
mod nord er det Tivoli, Aborreparken, Ørstedsparken, Botanisk Have, Østre
Anlæg til Kastellet.
Dette parkbånd - og for Nørre Kvarters vedkommende særlig Ørsteds
parken - er af vital betydning for den københavnske bynatur. Fuglene trækker
tilbage hertil om vinteren, ræven holder til her og aflægger kun natlige besøg
i kvarteret. Nye dyr og planter er klar til at rykke ind herfra og genoprette
den økologiske balance, hvis den har været forstyrret i en lille grøn enklave.
Nørre Kvarters artsrigdom og biologiske stabilitet er således afhængig af for
bindelseslinjerne til dette nærmeste større samlede grønne område.
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Opholdsarealer
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Nørre Kvarter - karré-arealer primært anvendt til ophold.
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Styrkelsen af de grønne forbindelseslinjer til parkbåndet mod nordvest er vigtig for opretholdelsen
og udviklingen af Nørre Kvarters biodiversitet.
Rundt omkring i Nørre Kvarter finder man mange små grønne oaser med store opholdskvaliteter,
som til højre en gård i Sankt Peders Stræde 26.
Herunder er det et eksempel på et sedumtag.

Lodfotografiet tydeliggør, hvad man kan fornemme, men ikke vide, ved at
bevæge sig i gaderne, at store dele af Nørre Kvarter er så tæt bebygget, at der
stort set ikke findes grønt. Dog kan man midt i kvarteret, omkring Valken
dorfs Kollegium og Sankt Petri Kirke, iagttage en zone, hvor der findes mere
sammenhængende grønne områder.
I den tætteste bydannelse er de grønne arealer både få og små. De grønne
enklaver, som findes, er ikke bare under stort kulturtryk fra den fortættede
menneskelige aktivitet og tilstedeværelse, men er ofte også dårligt forbund
ne med andre grønne områder. Derfor finder kun et meget lille antal arter
umiddelbart egnede livsbetingelser i den tætte bys små støjplagede grønne
enklaver. Men biologiske systemer er afhængig af artsrigdom og komplekse
sammenspil mellem et stort antal arter for at kunne opretholde den økolo
giske balance. Man kunne derfor sætte som et overordnet mål for en byfor
grønnelse af et område som Nørre Kvarter ikke bare at øge omfanget af det
grønne volumen, men også at øge dets kompleksitet og mindske fragmen
teringen, så det grønne i højere grad kom til at udgøre et samlet biologisk
system. Ved at styrke de grønne forbindelseslinjer, dels internt i kvarteret,
dels mellem det centrale grønnere område og parkbåndet, ville man give be
tingelser for større biodiversitet og større økologisk stabilitet - og samtidig
også en større oplevelsesrigdom.
På kortet overfor er de gårdarealer, som primært bliver anvendt til ophold,
markeret med grønt. Det svarer i store træk til den centrale grønne zone,
man kan se af lodfotografiet. Det er således godt halvdelen af kvarterets
friarealer, som har opholdskvaliteter og bliver brugt til ophold (57%, se p.
137). De mørkegrønne felter angiver bygninger med nuværende tagterrasser.
De findes typisk på side- og baghuse, inde i karreerne. De mørkeblå felter
angiver bygninger med tage, hvor man ville kunne indrette taghaver. Stør
stedelen af kvarterets gamle bygninger har tegltage med stor taghældning,
hvor det vil være problematisk at anlægge taghaver, både fredningsmæssigt,
æstetisk og bygningsteknisk set. Mulighederne for at anlægge taghaver er
derfor begrænsede i Nørre Kvarter og findes først og fremmest ved kvarte
rets moderne infill-byggeri, som typisk har fladt tag.
Stort set alle tagkonstruktioner ville uden videre kunne bære et sedum
tag med en beplantning af en række forskellige stenurter. Med dets meget
tynde vækstlag vejer det ikke ret meget, og med sine ofte rødlige nuancer
og forskellige blomstringsperioder kan det være et meget smukt element i
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Nørre Kvarter - karré-arealer primært brugt til karré-parkering.
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I alt gadeparkering i Nørre Kvarter............... 197
I Nørre Kvarter er parkeringskapaciteten i gaderummet udnyttet til det yderste - optimeret gennem
systematisk ensretning. Herunder er det Sankt Peders Stræde og til højre Studiestræde.

det byggede miljø. Hvor man kan få blot lidt mere jord på taget, ville man
kunne anlægge fritvoksende græstage, som med deres meget store bladareal
pr. m2 (se p. 55) markant ville kunne forøge kvarterets lungekapacitet. Rig
tigt indrettet ville disse taghaver samtidig kunne blive en uvurderlig del af
hverdagen for mange af kvarterets arbejdspladser. I en tæt bydannelse som
Nørre Kvarter er disse tagarealer en interessant ressource, som burde ud
nyttes langt mere systematisk. Og til forskel fra de sparsomme friarealer i
jordhøjde, er der heroppe i lyset ingen konkurrence fra parkerede biler.
 	 På kortet overfor er gårde, hvor den primære funktion er parkering eller
erhvervsmæssig af- og pålæsning, markeret med gult (i alt 39% af friarealet,
se p. 137). Yderligere er der angivet, hvor mange parkeringspladser, der er i
det pågældende gårdrum. I mange tilfælde er de enkelte parkeringspladser
i gårdene ikke afmærket. Tallene beror således til dels på et skøn, dels på
det brugsmønster, som har kunnet iagttages. Denne optælling giver i alt 365
parkeringspladser i Nørre Kvarters syv karreer.
På det lille kort i marginen er antallet af parkeringspladser i de enkelte
gadestrækninger tilsvarende talt op. Langs Nørre Voldgade og Vester Vold
gade er kun medregnet kantparkeringen, ikke parkeringspladserne i midter
rabatten og langs Ørstedsparken. De 197 pladser svarer til det billede, man
typisk kan iagttage på en hverdagseftermiddag, hvor der ikke er medregnet
kortvarige stop foran porte etc. Et sådant tal beror på en række skøn, og for
eksempel Vestergade har forskellige regler for parkering på forskellige tider
af dagen. Det reelle antal lovlige gadeparkeringspladser i Nørre Kvarter, hvis
skiltning, friholdelse af portudkørsler og afstand til kryds skulle respekte
res fuldt ud, ville nok ligge noget lavere, omkring 170 pladser. Omvendt vil
man på lørdag eftermiddage og store gå ud-aftener kunne finde mere end
200 biler i gaderne. Men rundt regnet kan man sige, at Nørre Kvarter har
næsten dobbelt så mange biler parkeret inde i karreerne som i gaderne.
Med lidt god vilje kan man finde eksempler på gårdrum med parkering,
som samtidig er smukke, frodigt grønne rum, som inviterer til ophold. Men
langt de fleste gårdrum med gode opholdskvaliteter, er gårdrum uden parke
ring, og omvendt har langt de fleste gårdrum med parkering ingen eller kun
yderst begrænsede opholdskvaliteter. Dette ses tydeligt, hvis man sammen
ligner kortet over karré-parkering med kortet på det forudgående opslag
over arealer med opholdsfunktioner (på www.jenshvass.com er det muligt
at klikke frem og tilbage mellem HTML-udgaver af de enkelte kort). Typisk
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Belægningstyper
asfalt og beton
fliser ol. med små sprækker
brosten og piksten
grus og armeret græs
åben jord

Nørre Kvarter - belægningstyper.
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er de mindst grønne gårde de gårde, hvor parkeringsmuligheden er udnyttet
til det yderste, og de rareste og grønneste gårde at opholde sig i er dem, hvor
parkering ikke er mulig, eller den har et klart afgrænset omfang.
Som man kan se af kortet til venstre, er der en nøje sammenhæng mellem
asfalt- og betonbelægninger og parkeringsarealer. Alt for mange steder har
bilerne fået lov til at trække deres livsfornægtende asfalttæppe med ind i kar
reerne. Man kunne derfor som en del af en levendegørelse og forgrønnelse af
Nørre Kvarter stille som mål at afvikle en stor del af karréparkeringen. Den
kan alligevel ikke forsyne bare en brøkdel af parkeringsbehovet for beboere,
handlende og arbejdende, hvis alle skulle have deres biler med rundt overalt.
I mange situationer kunne man ved at opgive blot nogle få parkeringspladser
skabe markant bedre omgivelser for kvarterets beboere og arbejdende.
En systematisk byforgrønnelse ville derfor kunne støttes gennem offent
lige initiativer til at begrænse brugen af de sparsomme kvadratmetre i gård
rummene til parkering. Som det er nu, har biler med parkeringsbehov samme
ret til at købe sig ind på de sparsomme arealer som de mennesker, som bor
og arbejder i kvarteret, selvom de ville have mindst lige så godt af at stå i
en parkeringskælder - og bilen har ofte større købekraft, godt hjulpet af, at
Herover ses en detalje fra en pikstensbelægning
i Bispegaarden, Nørregade 11, hvor vejbred har
fundet fodfæste. Til højre er det en gård i Sankt
Peders Stræde 27. Der er meget fine miljøkvaliteter
forbundet med disse stenbelægninger, hvis sprækker lader vandet passere og giver rum for liv.

Der er mange alternativer til asfalten. Herunder
har man netop anlagt et stykke med armeret græs
i Sankt Petri Skoles gård, som indtil nu har været
ren asfalt (se pp. 130-31).

en erhvervsparkeringsplads kan medregnes som en ’nødvendig’ udgift, som
kan trækkes fra i skat, mens beboere må betale skat af deres indkomst, før
de kan konkurrere med bilerne om deres baggård. Arealerne er således reelt
dobbelt så dyre ved rekreativ anvendelse.
Hvis man derfor indskrænkede fradragsretten for udgifter til parkerings
plads i Indre By til at gælde de dertil indrettede parkeringshuse og parke
ringskældre, ville det måske kunne hjælpe med til at få bilerne ud af karre
erne. Hvis man derudover fik lavet det effektive kollektive transportsystem,
som en by som København behøver, hvis den skal vende en udvikling med
stadig stigende trafik, så ville man gradvist kunne frisætte de sparsomme
kvadratmetre inde i karreerne.
Selv der, hvor bilerne forbliver i karreerne, burde man alvorligt overveje
at skifte de lukkede belægninger ud med mere åbne belægninger, således at
alle karré-arealer i princippet blev en del af vandkredsløbet. Under asfalt- 
og betonlagene er der ørkenagtigt tørt. De lukker for næring, luft og vand til
træer og facadeplanter. Det er derfor et mål i sig selv at få brudt disse flader
op. Ja, mange steder er det et første skridt mod at få et sted levendegjort.
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Nørre Kvarter - sammenhængende karré-arealer.
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Herover ses en af mange opholdspladser ved den
store gårdsanering i karré 6.
Nogle af kvarterets bedste gårdarealer er opnået
ved gårdsaneringer, hvor man gennem at samle
cykelparkering, renovation etc. samt at få ryddet
op i mængden af skure og barakker har vundet
muligheder for lege- og opholdsfaciliteter og en
grad af grønt, som de enkelte gårde ikke ville have
mulighed for hver især.

Herunder ses to gårde, som primært bruges til
parkering - Studiestræde 40 og Nørre Voldgade
12A. Overalt hvor bilerne kommer frem, synes de
at medbringe et livsfornægtende dække af asfalt.

Jeg skal ikke konkludere, at biler og grønt nødvendigvis er hinanden ude
lukkende. Kun, at man ved at bevæge sig rundt i kvarterets gårdrum må
konstatere, at de ofte er det i praksis. Der findes som sagt eksempler på gårde,
hvor der parkeres, som har store opholdsmæssige kvaliteter og som også har
grønne elementer. Det er steder, som er store nok til at lave adskilte zoner,
som f.eks. Studiegaarden i karré 2 (se pp. 78-79), eller det er gårde, hvor bi
lerne ikke kan - eller har fået lov til at - lægge beslag på alle kvadratmetre.
Selvom man kan komme langt med byforgrønnelse med udgangspunkt
i det brugsmønster for Nørre Kvarter, som findes lige nu, så ville de miljø
mæssige forhold i en lang række situationer kunne forbedres radikalt, hvis
man fik bilerne ud af karreerne. Mange af de steder, som nu er fyldt til bri
stepunktet med biler, ville kunne omskabes til gårdmiljøer med store grønne
og rekreative kvaliteter.
 	 Kortet på modstående side er lavet for at tydeliggøre, hvad der kan være
svært at se af matrikelkortene i de følgende kapitler, hvordan en række af
Nørre Kvarters ejendomme har sammenhængende gårdanlæg - eller med
fordel ville kunne få det. Der er for tydelighedens skyld brugt tre farver.
Den gule farve angiver at det pågældende område er sammenhængende - for
at tage et eksempel, så er samtlige syv gårdrum på Politikens område (den
sydligste spids i Nørre Kvarter) forbundne med portgennemgange, selvom
kortet viser dem som adskilte. Den grønne farve angiver nogle af de sam
menhængende arealer og gårdkomplekser, som nu fremstår mest grønne.
Nogle af kvarterets mest velfungerende opholdsarealer er opnået gennem
gårdsaneringer. Den røde farve indikerer områder, hvor der potentielt er
muligheder i at sammenlægge nu adskilte arealer.
Det kan være så simpelt, at man for eksempel i Sankt Peders Stræde 2125 kunne udnytte pladsen bedre ved at etablere fælles renovationsområde
og cykelparkering frem for som nu at have tre separate og hver især meget
små gårdrum. Eller det kunne være som i Studiestræde 26-32, hvor man nu
har to porte dør om dør, at man ved at blive enige om at bruge den ene til
færdsel for begge gårde, kunne frigive arealet i den anden portpassage til
for eksempel cykler og affaldscontainere.
Selvom den røde farve angiver, at der rent planmæssigt er mulighed for
gårdsammenlægning, vil der i hvert enkelt tilfælde være mange faktorer,
som skal overvejes, og det er ikke sikkert at det er en god idé. For eksempel
er det svært at kombinere forskellige grader af offentlighed og privatliv.
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