Yderligere undersøgelse af alternative
byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter
/ Søren Tegen Pedersen
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1. Udgangspunkt for undersøgelsen

Borgerrepræsentationens beslutning d. 31. maj 2018
§ Undersøgelse af supplerende byggemuligheder på Campinggrunden,
herunder habitatvurdering, jordbundsundersøgelse og valuarvurdering
§ Undersøgelse af byggemuligheder på arealer ved Amager Fælled nord,
herunder habitatvurdering, jordbundsundersøgelse og valuarvurdering
§ Supplerende screening af jordstykker ejet af Københavns Kommune
eller By & Havn (herunder arealer under 3.000 m2) i og uden for
Københavns Kommune samt en undersøgelse af muligheden for at fordele
byggeriet over flere jordstykker
§ Undersøgelse af mulighed for fortætning på arealer ejet af Københavns
Kommune eller By & Havn andre steder i byen
§ Undersøgelse af mulighederne for at kompensere By & Havn kontant via
en afdragsordning samt en ekstern vurdering af en mulig taksationssag
§ Vurdering af muligheden for yderligere jordopfyld på vandarealer
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Erstatningsansvar over for By &
Havn
Advokatfirmaet Horten vurderer,
•

at Københavns Kommune er erstatningsansvarlig over
for By & Havn.

•

at erstatning kan ske enten efter planlovens §48 eller
de ulovfæstede erstatningsretlige grundsætninger.

By & Havn har oplyst at såfremt ØFK ikke udvikles, vil det
medføre et tab for selskabet på 1,3 mia. kr. i handelsværdi
og 0,6 mia. kr. i udviklingsgevinst. Transportministeren har
i brev d. 7 maj 2018 beskrevet tabet til 1,7-1,9 mia. kr.
4

2. Naturen på Amager Fælled

Historik grundlag for dagens naturforhold
1700-1900

• Plantholm og enge til græsning
• Militærområde er etableret. Fortsat græsning.
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2. Naturen på Amager Fælled

Historik grundlag for dagens naturforhold
1700-1900

1900-1974

• Plantholm og enge til græsning
• Militærområde er etableret. Fortsat græsning.

• Opfyld og losseplads
• Fra 1946 anvendes nord til at tippe byggeaffald
• Fra 1950 er der ukontrolleret losseplads i syd som dækkes til med
byjord i 1974
• 1960erne udfases militæranlæg
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2. Naturen på Amager Fælled

Historik grundlag for dagens naturforhold
1700-1900

1900-1974

1975-2018

• Plantholm og enge til græsning
• Militærområde er etableret. Fortsat græsning.

• Opfyld og losseplads
• Fra 1946 anvendes nord til at tippe byggeaffald
• Fra 1950 er der ukontrolleret losseplads i syd som dækkes til med
byjord i 1974
• 1960erne udfases militæranlæg
•
•
•
•

Store dele af Amager Fælled nord fremstår uberørt siden 1975
Vandrehjem etableres i 1975
Den landskabelige kanal anlægges i 2003-2006
Jordopfyld afsluttes i 2010 på Amager Fælled syd som i 2016 får
lokalplan for campingplads
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Naturen på Amager Fælled
”I byggefelterne er der derfor meget lidt natur, der
repræsenterer de oprindelige naturforhold på
Amager Fælled, og i den henseende er naturen ikke
uerstattelig i byggefelterne. Naturen har primært
udviklet sig over de seneste 50 år på opfyldte arealer, og
selv om området rummer væsentlige
naturværdier i dag, vil tilsvarende natur i princippet kunne
genskabes ved henlæggelse af andre
opfyldte arealer til natur i en tilsvarende periode.”
(Uddrag af den samlede vurdering i ‘Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled’ udarbejdet af
MOE i samarbejde med Rambøll, Natur360 og Tidal Consult, dateret juli 2018)
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Campingarealet, habitatsvurdering
Området har ’ringe’ til ’moderat’
naturtilstand og vurderes
primært at have naturværdi i
sammenhæng med de
tilgrænsende områder og som
en del af den samlede fælled.
Den temporære åbne vandflade
lige vest for vandrehjemmet er
en biotop med to par ynglede
viber i 2018. Området fungerer
som en rasteplads for ikke
ynglende grågæs og måger,
samt enkelte vadefugle på
træk.
Der er registreret sanglærker
på området.
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Amager Fælled nordvest,
habitatsvurdering
Scenarierne har generelt
’moderat’ naturtilstand og en
mindre del med ’ringe’
naturtilstand. Dog har en nordlig
del af scenariet en vurderet ’høj’
naturtilstand på grund af de
tidligere militære skydebaner på
den tidligere ø Plantholm, der har
ligget uberørt i lang tid, hvilket har
resulteret i en vild/selvgroet skov.
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Amager Fælled nordøst,
habitatsvurdering
Scenarierne har ’ringe’ til
’moderat’ naturtilstand. Dog har
en stribe areal centralt på
området vurderet ’god’
naturtilstand. Denne stribe er et
relativt oprindeligt og fugtigt areal
med ’knoldkærstruktur’*.
Modsat de fleste andre steder på
fælleden har dele af området ikke
fået tilført jord og derved
biologisk ’nulstillet’.
Arealet har flere gange været
oversvømmet helt som følge af
forstyrret/defekt afvanding,
hvilket har reduceret
naturværdien.
*Struktur af små kuplede græstuer, på hvis top der vokser planter, som kan
lide at stå tørt. Knoldkærene giver variation og stor biologisk diversitet inden
for et ofte meget lille areal
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Amager Fælled nordøst/-vest,
habitatsvurdering
På tværs af de østlige og
vestlige scenarier er en
primær kvalitet de mange
orkideer, hvoraf Riddergøgeurt
i Danmark kun er registreret
på Amager Fælled og har
været på fælleden i ét
eksemplar
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Flora og fauna på Amager Fælled
De nordlige byggefelter
§
§
§
§

Mosaik af moser, overdrev, småsøer, krat samt mere eller mindre urørt skov.
70 – 80 % er omfattet af natur-beskyttelseslovens § 3
Fredede arter af orkideer, padder og krybdyr, samt sjældne arter af insekter
I de to østlige byggefelter: arter af padder omfattet af habitat-direktivets bilag
IV om strengt beskyttede arter.

Campingarealet
§
§
§

Ruderat flora* samt to mindre kratområder
Der bekæmpes invasive plantearter. Kun 4 % af arealet udgøres af naturtyper
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Fredede arter af padder og krybdyr, og sjældne insekter på området, men
ingen orkidéer.

Der er så vidt muligt taget højde for at undersøgelsen er foretaget i en atypisk tør sommer ved også at
inddrage resultater fra andre nyere undersøgelser. Man skal dog være varsom med håndfaste konklusioner
på naturværdier, idet især forekomsten af værdifulde (sjældne og/eller fredede) arter og naturtilstanden kan
være undervurderet. Områder med ringe til moderat naturværdi kan derfor reelt have en større værdi.
* Ruderat flora = panter, som trives på områder præget af tidligere
menneskelig forstyrrelse, typisk med stenet, tør jord med murbrokker og
lignende, f.eks. forladte byggegrunde eller gamle industrigrunde.
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Naturen på Amager Fælled
Opsamling

Amager Fælled nord har
højere naturværdi end Amager
Fælled syd
Både grundene i Amager
Fælled nord og i Amager
Fælled syd har lavere værdi
end ved Sundby st.
Mulighed for at etablere
afværgeforanstaltninger

Sammenfattende naturværdi indenfor de 5
byggefelter vurderet ud fra undersøgelsen i 2018.
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3. Hovedkonklusioner
Campingarealet

Markedsværdi:
Oprindeligt areal: 998 mio. kr.
Udvidet areal: 1.414 mio. kr.
Boliger:
Oprindeligt areal: ca. 2.400
Udvidede areal: ca. 4.000
(25 % almene boliger)
Bæredygtig mobilitet:
Størstedelen af det oprindelige
campingareal er inden for det
‘stationsnære område’*, mens
det udvidede campingareal kun
er delvist inden for det
‘stationsnære område’*.

Det oprindelige campingareal (rød) på 17,4 ha. samt det
udvidede campingareal på samlet set 32,7 ha.
* ‘Stationsnært område’ = mindre end 1.000 m fra nærmeste metrostation.
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Hovedkonklusioner
Amager Fælled nord
Markedsværdi:
Grøn: 1.164 mio. kr.
Rød: 1.153 mio. kr.
Gul: 1.219 mio. kr.*
Orange: 1.211 mio. kr.*
*Omkostninger forbundet med den
landskabelige kanal er herudover
anslået til 70 - 240 mio. kr. afhængig
af det konkrete projekt

Boliger:
Hver af scenarierne: ca. 2.400
Bæredygtig mobilitet:
Alle scenarier er inden for det
‘stationsnære område’*, men de to Et areal på 18, 7 ha kan i Amager Fælled nord
østlige scenarier er inden for det udlægges på flere måder. Vist er to vestlige (grøn og rød
‘stationsnære kerneområde’.
linje) og to østlige scenarier (gul og orange linje)
* ‘Stationsnært område’ = mindre end 1.000 m fra nærmeste metrostation. 16
’Stationsnært kerneområde’ = mindre end 600 m fra nærmeste metrostation.

Hovedkonklusioner

Fortætning på By & Havns arealer

Ørestad
•

•

Op mod 200 i
bebyggelsesprocent
svarende til ekstra
20.000 etagemeter
(erhverv)
50 mio. kr.

Nordhavn
•

•

Enghave Brygge

Fra tæthed på 150 % •
til 180 % svarende
•
til 350.000 m2 ekstra •
etagemeter
200 mio. kr.

Bådehavnsgade

Op til 8 etager i højde •
50 mio. kr.
Vil ikke leve op til
•
friarealkrav
•

Potentiel
værdistigning ved
byudvikling
Op til By & Havns
ejere at beslutte
De ca. 4 ha (gul
markering) indgår
fortsat i
undersøgelsen
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Hovedkonklusioner

Fortætning på By & Havns arealer
Ydre Nordhavn
• By & Havn forventer sikkerhed for at der tilvejebringes det påkrævede
plangrundlag.
• For Ydre Nordhavn udestår finansiering af metro og nordhavnstunnel.
• Yderligere areal i Ydre Nordhavn kommer først i spil i 2060.
• Mulighederne for fortætning i Ydre Nordhavn er usikker på grund af
pladskrævende funktioner så som boldbaner, parker, infrastrukturanlæg samt
krydstogtterminal.

Ørestad
• Fortætning med erhverv i Ørestad er i tråd med kommuneplanen retningslinjer
vedr. at sikre gode muligheder for erhverv i byudviklingsområder med god
kollektiv trafikbetjening

Bådehavnsgade
• Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at Staten opfatter arealerne som en del
af By & Havns nuværende ejendomsportefølje, hvor der kan forventes
værdistigning. Arealerne indgår derfor ikke som løsningsscenarie.
• De ca. 4 ha øst for Bådehavnsgade indgår i screeningen
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Økonomisk kompensation til By
& Havn
•

Københavns Kommune har ikke udisponerede
midler. En afdragsordning over en årrække er
derfor en nødvendighed.

•

By & Havn skal handle forretningsmæssigt, hvorfor
beløbet vil skulle forrentes markedsmæssigt.

•

En afdragsordning med By & Havn kræver enighed
med Staten og By & Havn om vilkårene.
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Hovedkonklusioner
Principper for screening
Alle kommunale arealer er screenet
• Opdelt i arealer under 3.000 og anvendelseskategorier
• Visse anvendelseskategorier frasorteret

Faglig vurdering af byudviklingspotentiale
• Placering, udformning, funktion, kontekst mv.

Behov for politisk prioritering
• i forhold til anvendelsesændring, ny lovgivning mv.
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Hovedkonklusioner
Vurdering af screenede grunde
Screeningen, udgangspunkt og metode
AREALER SOM FORSAT UDGÅR SOM
BYGGEMULIGHEDER I FORBINDELSE
MED ØRESTAD FÆLLED KVARTER

AREALER SOM ER UNDERSØGT
NÆRMERE FOR
BEBYGGELSESPOTENTIALE

Veje F.eks. Østerbrogade, Nørrebrogade

Grønne områder F.eks. Bellahøjmarken, Tingbjerg Vest

Legepladser F.eks. legeplads v. Børnehaven Rørsangeren

Idrætsområder F.eks. Kløvermarken, Valby Idr.park

Kirkegårde og Søer/moser F.eks. Assistens Kirkegård, Emdrup Sø

Udlejede arealer F.eks. Artiellerivej 190, Selinevej

Skæve boliger F.eks. Skæve boliger på Spontinisvej

Ubebyggede arealer med økonomisk værdi F.eks. Østre Gasværk

Gårdrum F.eks. gårdrum v. legepladsen på Skt. Hans Gade
Kommunale genbrugsstationer og driftsfaciliteter
F.eks. genbrugspladsen v. Bispeengbuen

Arealer med (el. disponeret til) daginstitutioner, plejehjem,
skoler og deslige samt andre fuldt bebyggede arealer
F.eks. Lergravsparkens Skole, Vuggestuen Husumvej 40

Bebyggede arealer (særligt kendskab til potentiale for
yderligere fortætning) F.eks. De Gamles By
Torve og pladser F.eks. Stationsplads v. Sjælør St., Toftegårds Plads Syd
Kolonihaver F.eks. Ikke-varige kolonihaver v. Ørestad St.
Arealer mindre end 3.000 m2 F.eks. Hans Knudsens Plads, Parkeringsplads
v. Flintholm St., Metrobyggeplads v. Nørrebroparken / Jagtvej
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Liste over bebyggelsespotentialer
Grøn = valuarvurderet (29 arealer)
IDRÆTSFACILITETER
Kløvermarken
Valby Idrætspark
Skøjtehalsgrunden ved Parken

etm. TORVE OG PLADSER
90.000 Toftegårds Plads Syd
26.825 Stationsplads foran Sjælør St.
7.585

etm.
9.750
6.105

BEBYGGEDE AREALER
De Gamles By

etm.
etm. KOLONI- OG NYTTEHAVER
8.000 Ikke-varige kolonihaver ved Ørestad St. 214.500

AREALER UNDER 3.000 m2
Prinsessegade 73 (jf. huludfyldning)
Hans Knudsens Plads
Basargrunden
Sankelmarksgade (jf. huludfyldning)
Metrobyggeplads ved Nørrebroparken /
Jagtvej
Parkeringsplads ved Flintholm St.
Scherfigsvej 2
Areal ved Skibelundvej 31
Glenteparken

etm.
5.604
4.440
4.200
3.750
3.750

UDLEJEDE AREALER
Selinevej Midt
Selinevej Syd
Artillerivej 190
Amager Strandvej / Lergravsvej
Kraftværksvej 10
Strandvænget 65
Kraftværksvej 25-27
Raffinaderivej 4

UBEBYGGEDE AREALER M.
ØKONOMISK VÆRDI
Kulbanekvarteret
Østre Gasværksgrunden
Amager Strandvej 3
(forventet afgørelse i august)
Cirkuspladsen, Bellahøj
2.598 Blushøjvej / Tidl. Ellebjerg Stationsplads
2.453
2.185
2.176
etm.
306.000
249.700
71.500
57.000
33.000
26.700
24.200
16.500

etm.
44.000
39.000
24.000
15.725
12.025

GRØNNE AREALER
Bellahøjmarken
Tiøren og Femøren
Valbyparken Sydvest
Utterslev Mose - delareal
Grøndals Parkvej Syd
Degnemosen
Selinevej Nord
Vigerslevparken Nord
Tingbjerg Øst
Bådehavnsgade (By & Havn)
Tingbjerg Vest
Damhusengen Nord
Mimersparken
Krogebjergparken
Grøndals Parkvej Nord
Tingbjerg (Ruten Øst)
Englandsparken
Vigerslev Parken Syd
Rødkilde Plads
Bispebjerg Parkalle
Tingbjerg (Ruten 149)
Greisvej
Fredens Park
Emdrupvej 99
Kagsmosen
Ågade
Sjælør Boulevard Park
Filipsparken
Hulgårdsvej, nord for
Grøndalcenteret
Vermlandsgade
Søholmslund Park
Brønshøjparken
Kærskiftevej 57 A

etm.
183.000
138.600
129.000
110.000
105.050
85.030
81.400
42.420
77.000
64.500
60.500
60.000
57.000
57.000
53.900
51.000
44.100
41.800
36.000
34.100
25.800
23.100
22.200
16.500
15.000
10.500
10.050
9.990
9.600
9.300
4.650
3.520
2.280
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Valuarvurdering af screenede grunde
IDRÆTSFACILITETER
Kløvermarken
Valby Idrætspark
Skøjtehalsgrunden ved Parken
AREALER UNDER 3.000 m2
Prinsessegade 73 (jf. huludfyldning)
Hans Knudsens Plads
Sankelmarksgade (jf. huludfyldning)
Metrobyggeplads ved Nørrebroparken / Jagtvej
Parkeringsplads ved Flintholm St.
Scherfigsvej 2

GRØNNE AREALER
Bellahøjmarken
Tiøren og Femøren
Valbyparken Sydvest
Utterslev Mose - delareal
Selinevej Nord
Tingbjerg Øst
Bådehavnsgade (By & Havn)
Tingbjerg Vest
Tingbjerg (Ruten Øst)
Tingbjerg (Ruten 149)
Greisvej
Fredens Park
Vermlandsgade
Kærskiftevej 57 A

etm.
90.000
26.825
7.585
etm.
5.604
4.440
3.750
3.750
2.598
2.453

etm.
183.000
138.600
129.000
110.000
81.400
77.000
64.500
60.500
51.000
25.800
23.100
22.200
9.300
2.280

TORVE OG PLADSER
etm.
Toftegårds Plads Syd
9.750
Stationsplads foran Sjælør St. 6.105
BEBYGGEDE AREALER
De Gamles By

etm.
8.000

UDLEJEDE AREALER
Selinevej Midt
Selinevej Syd
Artillerivej 190

etm.
306.000
249.700
71.500
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Bemærkninger til screeningen
Metodiske overvejelser
• Vurdering af bebyggelsespotentiale og -procent er baseret på et groft
skøn, der skal kvalificeres i en eventuel planproces. Således vil det
for nogle arealer være meningsfuldt at justere et udpeget område,
bebyggelsesprocent mv. på baggrund af et konkret projekt.
Særligt om arealerne
• Selinevej. Areal indeholder anlæg til jordhåndtering som ikke
umiddelbart kan genplaceres. Dagligt 1.000 lastbiler i området.
•

Yderligere byggeri i Tingbjerg. Kan udvides til et større areal mod
byggeri på flere grønne arealer. Kan ses i sammenhæng med
regeringens ghettoudspil.

•

Byudvikling på jordopfyld. Kræver en større aftale med Staten,
herunder om infrastruktur og lovgrundlag for at etablere
yderligere opfyld. Således er der tale om et projekt, der kan realiseres
på meget lang sigt, og derfor regnes det ikke ind som en løsning i
nærværende undersøgelse.
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4. Løsningsscenarier
Oversigt over vurderinger

VURDERET BYGGERETSVÆRDI (MIO. KR.)
CAMPINGAREALET UDVIDET
ØRESTAD FÆLLED KVARTER
AMAGER FÆLLED NORD
CAMPINGAREALET
TIØREN OG FEMØREN
BELLAHØJMARKEN
UTTERSLEV MOSE - DELAREAL
VALBYPARKEN SYDVEST
KLØVERMARKEN
ARTILLERIVEJ 190
AREAL ØST FOR…
TINGBJERG ØST
FORTÆTNING NORDHAVN
TINGBJERG VEST
FREDENS PARK
TINGBJERG (RUTEN ØST)
GREISVEJ
SELINEVEJ NORD
TINGBJGERG (RUTEN 149)
PRINSESSEGADE 73
VALBY IDRÆTSPARK
FORTÆTNING ØRESTAD
DE GAMLES BY
VERMLANDSGADE
SKØJTEHALSGRUNDEN
TOFTEGÅRDS PLADS SYD
SANKELMARKSGADE
SCHERFIGSVEJ 2
METROBYGGEPLADS VED…
HANS KNUDSENS PLADS
PARKERINGSPLADS VED…
STATIONSPLADS FORAN SJÆLØR…
KÆRSKIFTEVEJ 57A

309A
262
228
200
179
172
151
128
110A,B
77
63
58A
50
49A
48A
45
45A
38
27
24A
18
16
16
8A

442A,B
412

541B

622

850

998

1.211

1.300

1.414

Udgangspunkt
Screnede grunde
Fortætning
Arealer på Amager Fælled
A Forurening formodet / konstateret

(V1 / V2) – udgifter ikke indregnet
A Forurening
og kan
forringe byggeretsværdi.
konstateret (V1/V2) – kan

forringe byggeretsværdi

B Det vurderes nødvendigt med

B Det vurderes
betydelige
investeringer
i ny
nødvendigt
med betydelige
vejbetjening og evt. kollektiv
investeringer i ny vejbetjening og evt.
transport og forsynsledninger til
forsynsledninger
til området,
området,
hvilket på baggrund
af et hvilket på
baggrund
af
et
konkret
konkret projekt skal afklares projekt skal afklares
nærmere
nærmere.

OBS: Vurderingerne af screenede grunde er foretaget på baggrund af
25
standardiserede forhold, og der tages derfor forbehold for ekstraomkostninger til
eksempelvis håndtering af jordforurening og fundering (mv.).

Løsningsscenarier
Forslag til fem pakker
1500
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Fortætning Ørestad

1200

Fortætning Ørestad

Fortætning Ørestad

Areal øst for Bådehavnsgade
(B&H)

Areal øst for Bådehavnsgade
(B&H)

1100

Selinevej Nord

Byudvikling i Tingbjerg

1000

MIO. KR.

900
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Areal øst for Bådehavnsgade
(B&H)

700
600

Campingarealet udvidet

Campingarealet

Amager Fælled Nord

500

En del af Amager Fælled Nord

400

Bellahøjmarken

300
200
100
0

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

Scenarie D

Scenarie E
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Campingarealet udvidet
Scenarie A

Ca. 4.000 boliger
40.000 m2 erhverv.

Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at Campingarealet er det område
med den laveste naturværdi af de
undersøgte områder på Amager
Fælled og at naturværdien under
alle omstændigheder vil blive
påvirket den af planlagte
campingplads.

•

at Campingarealet er delvist
stationsnært og en byudvikling af
det udvidede areal vil understøtte
et højere passagertal for Sundby
Station end ved udvikling af
Ørestad Fælled Kvarter.
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Campingarealet, fortætning og
areal øst for Bådehavnsgade
Scenarie B

Ca. 2.950 boliger
48.400 m2 erhverv.

Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at udviklingen af arealet øst for
Bådehavnsgade vil på sigt kunne ske i
sammenhæng med udviklingen af den
resterende del af området, der i
Kommuneplan 2015 er udlagt som
perspektivområde.

•

at en fortætning i Ørestad vil optimere
udnyttelse af arealressourcen og
understøtte øget brug af kollektiv
transport (metro).
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Scenarie B (fortsat)
Ca. 2.950 boliger
48.400 m2 erhverv.

Areal øst for Bådehavnsgade (B&H)
•
•
•
•
•
•
•

Ca. 4 ha.
550 boliger
Ejet af By & Havn
Kalvebodkile-fredningen
Omfattet af strandbeskyttelse
Forurenet (V2)
262 mio. kr.
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Scenarie B (fortsat)
Ca. 2.950 boliger
48.400 m2 erhverv.

Fortætning Ørestad

•
•
•
•

Erhverv
20.000 etagemeter
Bebyggelsesprocent
over 200
50 mio. kr.
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Amager Fælled Nord og
fortætning i Ørestad

Ca. 2.400 boliger
45.000 m2 erhverv

Scenarie C
Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at udviklingen af Amager Fælled Nord (østlig del) ligger i forlængelse
af de oprindelige tanker for udviklingen af Ørestad, herunder
benyttelse af metro mv.

•

at en fortætning i Ørestad vil optimere udnyttelse af arealressourcen
og understøtte øget brug af kollektiv transport (metro).
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En del af Amager Fælled Nord (østlig
del) og areal øst for Bådehavnsgade
Scenarie D

Ca. 2.950 boliger
28.500 m2 erhverv.

Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at udviklingen af Amager Fælled Nord (østlig del) ligger i forlængelse af
de oprindelige tanker for udviklingen af Ørestad, herunder benyttelse af
metro mv.

•

at området ligger tæt på centrum og vil understøtte gang og cykling
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Bellahøjmarken, en del af Tingbjerg, areal øst for
Bådehavnsgade, Selinevej Nord samt fortætning i
Ørestad Scenarie E
Ca. 2.800 boliger
123.000 m2 erhverv

Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at en udvikling af arealer omkring
Tingbjerg kan understøtte
Københavns Kommunes
byudviklingsstrategi for området.

•

at det en udvikling af arealet ved
Bådehavnsgade og Selinevej Nord
kan ske i naturlig sammenhæng
med en fremtidig generel
byomdannelse af industriarealer ved
Bådehavnsgade.

•

at en fortætning i Ørestad vil
optimere udnyttelse af
arealressourcen og understøtte øget
brug af kollektiv transport (metro).
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Scenarie E (fortsat)
Ca. 2.800 boliger
123.000 m2 erhverv

Bellahøjmarken

Ca. 2.800 boliger
123.000 m2 erhverv

•
•
•
•
•

1.500 boliger
Bellahøj-fredningen
Campingplads 4 mdr.
om året
Delvis stationsnært
622 mio. kr.
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Scenarie E (fortsat)
Byudvikling i Tingbjerg

Ca.
2.800
boliger
Ca.
2.800
boliger
2
123.000
erhverv
123.000
m2merhverv

•
•
•
•
•

760 boliger
Vest for Tingbjerg
Utterslev Mosefredningen
Ikke stationsnært
258 mio. kr.
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Øvrige scenarier

Ca. 2.380 boliger
110.000 m2 erhverv

Følgende scenarier kan i princippet eksekveres, men
indeholder en række betydelige udfordringer
Udvikling af de mindre grunde samt fortætning
(Scenarie F)
Scenariet tager udgangspunkt i et princip om at udvikle
og fortætte i den eksisterende by og derved bevare
byens store sammenhængende arealer.
ØKF vurdering: Vil medføre fortætning af flere af byens
pladser, rekreative steder og grønne mellemrum. Det
vil betyde et øget pres på de eksisterende friarealer i
byen.
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Øvrige scenarier

Ca. 2.450 boliger
25.600 m2 erhverv

Følgende scenarier kan i princippet eksekveres, men indeholder en
række betydelige udfordringer
Udvikling af arealer med kultur- og fritidsanlæg (scenarie G)
Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen af arealer med kulturog fritidsanlæg. Dette indebærer en udvikling af et areal ved Valby
Idrætspark, et areal ved Kløvermarken, et areal ved Utterslev Mose
og Artillerivej 190.
ØKF vurdering: Vil betyde en byudvikling af flere af byens kultur- og
fritidsanlæg, der i dag indgår som en vigtig del af de kommunens
tilbud til byens borgere.
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5. Videre proces
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