Bilag 20

Planmæssige forudsætninger for
scenarier i Amager Fælled nord
Forudsætningerne bygger på kommuneplanens generelle rammer, funktionsprogrammet, som lå til
grund for startredegørelsen for arealet ved Sundby Station, og anden almindelig planlægningsmæssige
praksis i Ørestad.
Der gives grundlæggende samme forudsætninger for de fire afgræsninger i Amager Fælled nord, men
beliggenheden giver variationer.
Arealopgørelse for ét af de fire scenarier i Amager Fælled nord (de fire scenarier har identiske arealopgørelser)
Samlet
Grundareal
Etageareal
Ejerboliger
Almene boliger
Detailhandel
Institutioner
Parkering i konstruktion

187.000
260.000
143.400
48.800
3.000
21.800
44.000

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Ovenstående er en foreløbig arealoversigt (konservativt skøn for arealer). Tallene vil blive justeret på baggrund af et evt. efterfølgende projekt for
området, hvilket også vil få betydning for grundværdien.
Et areal på 18, 7 ha (svarende til
arealet udlagt til byudvikling ved
Sundby Station) kan i Amager
Fælled nord udlægges på flere måder.
Her er taget udgangspunkt i to vestlige
(vist med grøn og rød linje) og to østlige
scenarier (vist med gul og orange linje),
der hver i sær er 18,7 ha.
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Byggemulighederne
Byggemulighederne for de fire scenarier fastsættes identisk med udgangspunkt i projektet ved Sundby
Station. Det vil sige, at områderne forudsættes byudviklet med en bebyggelsestæthed på 140 % for
områderne hver i sær i deres helhed.
Øst scenarierne
Øst-scenarierne (angivet med gul og orange streg) må begge forholde sig til, at der på området er
beliggende en in situ-støbt betonkanal. Kanalen ligger på selvstændig matrikel og er ejet og drevet af
Ørestad Vandlaug. Københavns Kommune har en andel af ejerskabet i Ørestad Vandlaug på godt 26
%. Kanalen er en central del af regnvandshåndteringen i Ørestad Universitetskvarter, og dens store
volumen og areal sikrer området mod skybrud. Det er derfor afgørende, at den skybrudssikrende
funktion opretholdes. Som alternativt skal undersøges muligheden for at omlægge kanalen eller at
etablere skybrudssikring ved rørlægning og evt. et rørbassin mv.
Den landskabelige kanal er et vartegn for Ørestad og binder den bymæssige bebyggelse øst for Ørestads
Boulevard sammen med fælleden vest for Ørestads Boulevard.
Der er i rigt omfang byggeri omkring og til dels over (’boligslangen’) den landskabelige kanal nordøst
for Ørestads Boulevard. I vinderforslaget udarbejdet af det finske team fra idékonkurrencen bag
helhedsplanen (1995) er angivet byggeri langs den landskabelige kanal også sydvest for Ørestads
Boulevard fordelt på tre udbygningsetaper.

Illustrationer fra idékonkurrencen, 1995, med de tre udbygningsetaper

I helhedsplanen for Ørestad er byggeri langs den landskabelige kanal sydvest for Ørestads Boulevard
minimeret til næsten ubetydeligt, men stadig angivet.
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Illustrationer fra helhedsplan, 1995, hvor der kun er angivet to små byggefelter sydvest for Ørestad Boulevard.

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S giver ikke byggemuligheder
omkring den landskabelige kanal sydvest for Ørestads Boulevard, men udlægger alt på dette sted som
‘naturområde’. Dette forudsættes ændret ved en evt. folketingsbeslutning om at ’bytte’ byggefeltet ved
Sundby Station med et af de østlige scenarier i Ørestad Nord.

Naturområder som angivet i bilag 1 til Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurdereret det muligt at bygge omkring den landskabelige kanal i
Ørestad Nord. På den baggrund vurderer Økonomiforvaltningen, at der inden for hver af de to
foreslåede arealafgrænsninger (gul og orange) kan opføre ca. 260.000 m2 etageareal (inklusiv parkering).
Ca. 10 % af bebyggelsens friareal vil være den landskabelige kanal.
Øst scenarierne er begge inden for 600 m fra metrostationen ved DR-byen og dermed inden for det
stationsnære-kerneområde (som defineret i fingerplanen).
Vest Scenarierne
Det vurderes, at der ved begge vest scenarier (angivet med grøn og rød streg) kan tilvejebringes en
byggemulighed på 260.000 m2 etagemeter. Dog skal nævnes, at
- begge scenarier forekommer svagt vejbetjent med få adgangspunkter fra Artillerivej.
- kun den nordlige del af det grønne (nordlige) scenarier samt den østligste del af begge scenarier
ligger inden for 600 m fra metrostation (stationsnært kerneområde). Størstedelen af de to
scenarier ligger inden for det stationsnære område i en maksimal afstand på 1.000 m fra
metrostation på nær et sydvestligt hjørne af begge scenarier. Dette sydvestligt hjørne uden for
det stationsnære område er større for det sydlige scenarie (rød streg) end for det nordligste
scenarie (grøn streg).
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Parkering
Der er taget udgangspunkt i, at parkeringsnormen fastsættes til 1 bilparkeringsplads pr. 150 m2.
For detailhandel er parkeringsnormen fastsat til 1plads pr. 100 m2 etageareal. Der er regnet med, at
arealet udlagt til kommunal service udløser et p-krav svarende til 1 plads pr. 300 m2, da det konkrete
indhold af servicefunktionen for nuværende et ukendt. Hvis der eksempelvis kan blive tale om en skole
vil p-normen sandsynligvis på baggrund af en konkret vurdering blive fastlagt markant lavere, mens
andre funktioner vil have en højere parkeringsnorm (eksempelvis daginstitutioner)
Det tages som forudsætning i det videre arbejde, at parkering for et kommende byudviklingsområde
følger samme retningslinjer, som resten af Ørestad. Det vil sige, at parkering samles i centrale p-huse
med en maksimal gangafstand til de enkelte boliger på 250 m (fra matrikel til centrum af et
parkeringsanlæg). Der kan gives mulighed for decentral parkering under det enkelte byggefelt / enkelte
bolig.
Svarende til Ørestad i almindelighed lægges til grund, at højest 10 % af områdets parkering lokaliseret
på terræn (kantstensparkering) som tidsbegrænset parkering eller som handicapparkering.
En parkeringsplads i konstruktion er i beregningen fastsat til 35 m2 pr. plads, hvilket formentligt kan
optimeres i en projektfase.
Støjforhold i Amager Fælled nord
De to østlige scenarier har trafikstøj langs Ørestad Boulevard på op mod 68 dB ved matrikelskel. De to
vestlige scenarier har over en smal strækning, hvor området munder ud til Artillerivej, tilsvarende
trafikstøj op til 68 dB. Det betyder, at der ved planlægning for boligbyggeri helt ud til vejene vil være
behov for støjdæmpende tiltag i forbindelse med at boligernes eventuelt har primære opholdsrum mod
vejene. Alternativt må boligbyggeri trækkes tilstrækkeligt tilbage fra vejene til at de vejledende
grænseværdier for trafikstøj kan overholdes.
Tilsvarende vil der være behov for at støjskærme kommende bebyggelses primære udendørs
opholdsarealer ved skærm eller anden bebyggelse, hvis primære opholdsarealer ikke lokaliseres i
tilstrækkelig afstand fra vejen.

Kortlægnign af trafikstøj ved byudvikling af østlige scenarier i Amager Fælled nord, Moe 2018
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Kortlægnign af trafikstøj ved byudvikling af vestlige scenarier i Amager Fælled nord, Moe 2018

Gasledning fra Dansk Gas Distribution (DGD)
I Amager Fælled nord ligger en gasledning drevet af
Dansk Gas Distribution (DGD). Ledningen betyder, at
eventuelle vestlige scenarier i Amager Fælled nord må
indeholde et ubebygget tracé med en bredde på ca. 10
m omkring ledningen (et servitutbælte). Inden for
servitutbæltet må der endvidere ikke plantes træer med
dybtgående rødder og servitutbæltet må ikke benyttes
på anden måde, der kan være til gene for
ledningsanlægget. Herunder forbud mod hegnspæle og
lignende i dybde over 60 cm. Grøftegravning (såvel
uddybning af eksisterende som anlæg af nye),
påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye
veje uden særlig tilladelse fra Dansk Gas Distribution
A/S. Der må ikke graves, bores mv. med mekaniske
redskaber uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af
Dansk Gas Distribution A/S.
Illustration af Amager Fælled nord med ledning fra Dansk Gas
Distribution indtegnet med blå stiplet linje. Illustration fra energinet.dk

Vandforsyningsledning (HOFOR)
HOFOR driver en hovedvandforsyningsledning hen over Amager Fælled nord, der vurderes at have
betydning for det nordligste af de to vestlige scenarier. Ledningen ligger øst-vest ca. langs det røde
vestlige scenaries nordlige afgrænsning og afskære derved den nordligste del af det vestlige grønne
scenarie. Ledningen forventes at koste et tocifret millionbeløb at omlægge, men de konkrete udgifter
kan kun beregnet på baggrund af et konkret projekt i en eventuel senere projektfase.
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Den blå linje anviser omtrentlig placering af vandforsyningsledning fra HOFOR.

Lyslederkabler, eltransmission mv.
Der er andre ledninger og kabler på området, som alle forventes at kunne omlægges efter aftale med
ledningsejer. Udgiften hertil forventes at være beskeden byudviklingsprojektets samlede størrelse taget i
betragtning.

7

