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HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE 
FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD 

Vi vil som det første takke Center for Bydesign for deres tidligere 
inddragelse af lokaludvalget i udviklingen af projektet, og vi takker 
samtidig bygherren Tetris A/S og tegnestuen Danielsen Architecture 
for dialogen og deltagelsen på borgermødet om det nye projektforslag 
til Idrætsgrunden den 11. august. 
Vi kunne med glæde konstatere, at der var stor interesse for projektet 
med over 50 deltagere til stede på borgermødet, og at stemningen over 
for det nye projekt er positiv. Mange ser det som et bedre alternativ 
end en idrætshal, der kunne være blevet både mere bastant at kigge på, 
men som også kunne have skabt større udfordringer på trafik- og 
parkeringsfronten.  
Foruden bidrag fra borgermødet er høringen blevet behandlet i 
lokaludvalgets arbejdsgruppe for fysisk planlægning. Nedenfor følger 
en række af de indsamlede bemærkninger til projektet. 
 
Parkering – Ørestads store akilleshæl 
Alle steder i Ørestad gælder en parkeringsnorm, der hedder en 
parkeringsplads pr. 200 m2 boligareal. Dette er en politisk beslutning, 
der ikke tegner til at blive ændret, hvilket lokaludvalget derfor ikke vil 
forsøge. Vi vil dog påpege, at der i lokalplanen for Ørestad Nord står 
at parkering i Ørestad Nord fortrinsvis skal være fælles.  
Med fælles parkering ville man drage fuld nytte af 
parkeringspladserne ved, at de mange personer, der arbejder i Ørestad 
Nord, bruger pladserne om dagen, mens beboerne bruger selv samme 
pladser om aftenen. Desværre er denne ambition ikke omsat til 
praksis, og næsten al parkering i Ørestad Nord er i dag privat. Det 
resulterer i, at det er endog meget svært at finde en parkeringsplads i 
området, hvad enten man er beboer, ansat eller besøgende i kvarteret. 
Lokaludvalget vil opfordre til, at kommunen undersøger muligheden 
for at omdanne eksisterende private pladser til delte pladser, eller at 
man fremlægger en alternativ løsning, der kan forbedre den 
eksisterende situation. 
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Den nuværende løsning med få og private p-pladser er uholdbar, og 
derfor må man enten ændre politik i forhold til parkeringsnorm eller 
genindføre ambitionen om fælles parkering for at sikre maksimal 
udnyttelse af arealerne. 
 
Trafik på Tom Kristensens Vej 
På trods af at det er en blind vej, er Tom Kristensens Vej befærdet og 
til tider kører biler gennem gaden i høj hastighed i forventning om, at 
de kan komme uden om køerne på Ørestads Boulevard. Gennemføres 
omlægningen af veje som de er præsenteret, betyder det, at der faktisk 
vil være mulighed for at skyde genvej, hvilket vi frygter fører til øget 
trafik. 
Mange beboere ønsker vejbump på gaden, og lokaludvalget støtter 
ideen om trafikregulering på gaden. Desuden forventer vi at der 
etableres cykelstier i begge retninger på den fulde vejstrækning på 
Tom Kristensens Vej forbi Universitetshaven og universitetets 
parkeringsplads for at skabe sikre færdselsmuligheder for alle i 
kvarteret. 
 
Grønne tage, grønne byrum og gamle træer 
Lokaludvalget er glade for at se, at forslaget indeholder grønne tage. 
Vi forventer at det bliver et krav i lokalplanen. Både for at give 
naboerne det bedste byggeri at se på og fordi sommerens skybrud 
viste, at selv Ørestads store kanaler ikke er i stand til at håndtere store 
mængder nedbør, hvorfor grønne tage vil være et godt redskab til at 
forsinke regnmængderne, så afledningen af vand forløber uden 
oversvømmelser. 
Samtidig vil vi anbefale, at den størst mulige overflade bliver 
permeabel i form af eksempelvis græsarmering på parkeringsarealet, 
grusstier mellem husene og naturligvis græs i de private haver. 
 
Idrætsgrunden har ligget tom så længe, at der er vokset nogle ganske 
store træer op på grunden. De vil være med til at skabe grønne byrum 
og afskærme mod den stærke vind, der blæser ind fra fælleden. 
Lokaludvalget håber derfor at de eksisterende træer bevares i det 
omfang bebyggelsesplanen og træernes forfatning giver mulighed for 
det. 
 
Etapedeling 
Lokaludvalget er glade for at se, at der i forslaget beskrives, at 
bebyggelsen kan udbygges i etaper. Især støtter vi det forhold, at det 
ubebyggede areal skal udnyttes rekreativt indtil byggeriet sætter i 
gang. Det vil blandt andet forlænge levetiden for de træer, der på et 
tidspunkt skal fældes. Samtidig vil det gøre naboernes gener ved 
byggeriet så små som mulige. 
 
Fællesarealer 
Flere naboer bad om at få klarhed omkring de udearelaer, der knytter 
sig til projektet. Som det ser ud nu handler det om små strøg og et 
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beskedent parkrum mod kanalen i syd. Det må forventes at mange 
kommende beboere vil benytte sig af ”Byparken”, der er privat 
udeareal hvis driftsudgifter påfalder grundejerforeningen 
Universitetshaven. Den kommende grundejerforening kunne derfor 
med fordel indgå en aftale omkring tilskud til drift af udearealerne. 
På mødet blev det samtidig fremhævet, at der naturligvis vil finde en 
positiv udveksling sted, hvor eksempelvis børn fra lejlighederne også 
vil lege i de private haver hos rækkehusejerne. En eventuel aftale ville 
blot sikre klarhed omkring ”spillereglerne”, så man sikrer at det ikke 
ender med at bydelens ejer- og boligforeninger føler behov for at 
indhegne deres udearealer. 
 
Bebyggelsesplanen 
Som nævnt ovenfor oplever lokaludvalget positive reaktioner på den 
fremlagte bebyggelsesplan. Det vil bidrage med variation til området, 
men kommer samtidig til at skærme mindre for naboerne end 
eksempelvis en idrætshal ville gøre. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er begrænsede 
støjgener til den nye rækkehusbebyggelse. Det kunne med fordel 
suppleres af præcise målinger, så der ikke opføres bygninger, som fra 
starten lider under støjforurening. 
 
De små ”torve” hvor stierne krydser hinanden i bebyggelsen og 
pladsen ved kanalen mangler stadig at finde deres endelige form, men 
den overordnede bebyggelsesplan har potentiale til at skabe et 
attraktivt nærmiljø. For at sikre at det lykkes, vil vi pege på at 
praktiske forhold såsom håndtering af husholdnings- og haveaffald og 
storskrald tænkes ind i bebyggelsen, så de ikke bliver en sidste 
øjeblikstilføjelse, der skæmmer bebyggelsen. 
 
Fælleshus 
Flere ejerforeninger i Ørestad Nord har efterspørger et fælleshus, og 
det ville være en gevinst for projektet, hvis det kunne blive en del af 
det kommende projekt. Flere ”townhouseområder” har stor glæde af 
deres fælleshus, eksempelvis Humleby og Lyngbyvejskvarteret, hvor 
det er med til at styrke områdets fælles identitet. 
 
Et bestyrelsesmedlem fra Grundejerforeningen Universitetskvarteret 
fremlagde på mødet en alternativ idé om at flere boligforeninger i 
Ørestad Nord går sammen om at etablere et fælleshus, fx i de lave 
bygninger, som Københavns Universitet snart rykker ud af. 
Lokaludvalget støtter naturligvis alle tiltag, der kan styrke de lokale 
netværk og giver plads til mere lokalt kulturliv. 
 
 
Med venlig hilsen 
Næstformand for Amager Vest Lokaludvalg 
André Just Vedgren 










