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Fakta om Amager Fælled Bykvarter

Amager Fælled Bykvarter
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Faser i projektet
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Konklusion

• Vi kan udvikle en CO2-neutral bydel, og det betyder ikke koste mere, men 
kræver

• En helhedsorienteret tilgang til byudviklingen

• Brug af de tilgængelige styringsredskaber

• Nye samamarbejdsformer

• Innovation

Debate
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Sammenhæng  med klimaplan 

Visionen for fremtidens København

Verdens miljømetropol 

• Grøn, ren og sund

• Et god by at bo og færdes i – for alle

• Klimahensyn i alle tiltag

2025 CO2-neutralt København
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Vision

• Amager Fælled Bydel skal være en bæredygtig  og CO2 neutral bydel

• miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig

• En CO2 – neutralitet skal omfatte al aktivitet i bydelen i driftsfasen: 

• Energiforbrug

• Andet forbrug 

• Transport 

• Affald

• Vand

Debatmøde
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Overordnet formål

• Identificere de virkemidler der skal anvendes i en CO2 – neutral bydel

• Hvor højt kan vi placere overliggeren ift CO2-neutralitet ud fra en teknisk og en 
økonomisk analyse?

• Afdække hvilke styringsredskaber, der er nødvendige for at kunne realisere 
visionen

Debatmøde
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FASE 1 - Scenarier og virkemidler 

Input til virkemidler og scenarie 2020

Delanalyser:

• Energiforsyning

• Vand,

• Affald,

• Transport

• Fysisk planlægning

• Adfærd og vareforbrug

• Samlet virkemiddelrapport – CO2- footprint

8 Debatmøde
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Fakta om Amager Fælled Bykvarter

• Areal 17 ha

• Fuldt udbygget: 310.000 m2 etageareal

• Funktioner: 2/3 boliger og 1/3 erhverv

• Samlet befolkning i Amager Fælled Bykvarter: 
4.300

• 3 – 4 daginstitutioner, evt. 1 skolen

• Udbygges Amager Fælled Bykvarter efter 
2008 standarder udledes ca. 20.000 t. CO2 år.
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Reference og scenarier

• Reference 2008: CO2 udledning fra byudvikling i 2008 under gældende 
lovgivning, fysisk planlægning, eksisterende teknologi og forventet adfærd

• Scenarie 2020: CO2 reduktionen opnået ved gældende lovgivning antagelserne 
om udvikling af ny planlægningspraksis, nye teknologier og gennemførslen af 
tiltag for at ændre adfærd.

Debatmøde
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Opstillede reduktionsmål for vand, affald, energi og transport

• Vandforbrug: i gennemsnit 70 liter vand i døgnet pr indbygger altså cirka 40 % 
mindre end københavnerne bruger i 2008.

• Affald: affaldsmængden er reduceret med 60 % pr beboer sammenlignet med 
2008.

• Energi: det samlede energiforbrug til el og varme er reduceret med 43% ift 2008

• Transport: benzin- og dieselmotorer for ture med start og slut i området er 
reduceret med 1/3 i 2020. 

Skøn over bidrag fra adfærdsændringer er indregnet i de 4 sektorer

Debatmøde
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Effekt af anbefalede CO2 reducerende tiltag

Debatmøde
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Resultater virkemidler

• Reduktion i energiforbrug i bygninger og til transport er de største udfordringer ift 
at opnå CO2 - neutralitet

• For at opnå CO2 - neutralitet skal: 

• Ressourceforbruget reduceres til det minimale

• Alle anbefalede virkemidler skal i spil – herunder planlægning og adfærd

• CO2 - udledningen fra det resterende ressourceforbrug skal kompenseres 
med produktion af vedvarende energi.

Debatmøde
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FASE 2 - Muligheder for realisering af projektet?

Rundbordssamtaler og delanalyser af:

• Økonomisk analyse

• Planlægning og lovgivning 

• Organisering og lovgivning

• Metode til måling af CO2-udledning
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Økonomisk analyse

• Investortilgang til den økonomiske analyse

• En totaløkonomisk vurdering, der identificerer den samlede økonomi og 
overvejelser over finansieringsformer

• Vurdere hvilke ekstraomkostninger, der er i anlægsfasen

• Vurdere hvilke mindre omkostninger, der er i driftsfasen 

Debatmøde
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Resultater økonomisk analyse

• Det må ikke være dyrere for bygherrer og ejere at bygge og bo i en CO2 -

neutral bydel

• Det kan lade sig gøre, men kræver nye samarbejdsformer og bedre 
tilrettelæggelse af byggeproces

• Muligt at opnå omkostningsbesparelser ved at spare mandetimer på mere 
gennemtænkte løsninger og ved at nytænke byggeprocessen 

• Udvikling i energipriser på fossilt brændstof gør det mere attraktivt at byudvikle 

CO2- neutralt

Debatmøde
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Planlægning og lovgivning

• Analysere mulige barrierer i fht. den vedtagne rammelokalplan for Ørestad og en 
analyse af de lovgivningsmæssige barrierer

• Afdække, hvornår i planprocessen forskellige aktører skal involveres i arbejdet

• En samlet rapport med principper for, hvordan CO2 reduktion kan tilgodeses i 
planlægning og byggeri

Debatmøde
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Resultater planlægning – metode og virkemidler

• Indtænk energireducerende tiltag i planlægningen helt fra start

• Byg en tæt og funktionsblandet by

• Udnyt eksisterende offentlige transportmuligheder

• Udnyt dagslys optimalt

• Planlæg robust  og fleksibelt

• Skab bevidsthed om, hvornår de forskellige aktører skal involveres

Debatmøde
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Resultater planlægning og lovgivning

• Der findes ikke væsentlige lovgivningsmæssige barrierer for at indføre de CO2

reducerende virkemidler, men 

• aftaleinstrumenter/ tinglysning skal tages i brug 

• ejer skal stille krav ved grundsalg

• Planlægningsprincipper der tilgodeser CO2 - reduktion skal indarbejdes i 
konkurrenceprogram og være tungtvejende vurderingsparametre i 
bedømmelsen af indkomne forslag.

Debatmøde
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Organisering og nye samarbejdsformer

• En analyse af mulige organiserings- og samarbejdsformer

• Forslag til samarbejdsmodeller

Debatmøde
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Resultater organisering og samarbejdsformer

• Tværfaglige workshops er nødvendige for at skabe nye innovative tekniske og 
planlægnings- og adfærdsløsninger

• Samarbejdsformer skal nytænkes, så der opnås et samarbejde mellem alle 
parter – investorer, planlæggere, kommende brugere og teknikere - i 
udviklingsfasen, i anlægsfasen og i driftsfasen

• Flere modeller skal i spil i udviklingen af et bæredygtigt og CO2 -neutralt 
byområde

• Skab ejerskab til målene gennem planlægningsproces, anlægs- og udbygnings-
og driftsfase

Debatmøde
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Metoder til opfølgning på CO2 udledning 

• Hvordan kan målet om CO2 neutralitet følges i etableringsfase og i driftsfase?

• Metode til indsamling af data

• Model der løbende kan vise udledningen

Debatmøde
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Resultater opfølgning på metoder til CO2 - udledning 

• Data for energiforbrug på bygningsniveau og trafiktællinger er nødvendige for at 
kunne følge udviklingen i CO2 -udledning

• Kontoplan i udbygningsfasen skal sikre overblik over om målsætningerne følges 
og over hvilke bidrag til CO2 -udledningen der kommer fra de enkelte byggefelter 
i etableringsfasen

• Resultater skal synliggøres for at sikre ejerskab og muligheder for korrektioner 
både i etableringsfase og driftsfase.
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Hvor højt kan vi placere overliggeren?

• Vi kan udvikle en CO2 -neutral bydel, og det behøver ikke blive dyrere,  men det 
kræver:

• Helhed i byudviklingen, hvor teknik, planlægning og adfærd er i fokus fra 
starten af planprocessen

• Udvikling af nye samarbejdsformer, udvikling af ny teknologi og nye 
finansieringsformer

• En vilje til at benytte de styringsredskaber der er tilstede 

• Planlæggere, teknisk ekspertise, adfærdsekspertise og  
udviklingsorienterede investorer skal inddrages fra start og gennem hele 
projektudviklingen

Debatmøde
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Formidling og klimatopmøde

• Visualisering i MapmyClimate

• Animeret film

• Debatmøde og international workshop ifm Klimatopmødet

• Artikler
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Videre forløb

• Hvordan får vi fortalt den gode historie?

2
6

Debate


