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Verdensmålene
En integreret del af Kløverkvarteret

Betalelige boliger
Kløverkvarterets nye boliger (private 
og almennyttige) vil afdæmpe 
prisstigningerne på boligmarkedet 
i København, og sikre at København 
fortsat er en by hvor huslejen 
er til at betale for almindelige 
mennesker. 

Lokal produktion i byen
Indbyggerne i Kløverkvarterets 
nærhed til fødevareproduktionen 
indtænkes i Kløverkvarteret. Lokale 
nyttehaver og lokal produktion af 
kvalitetsfødevarer. 

Sundhed i gader & byrum
Kløverkvarteret satser på gader, 
der prioriterer gående og cyklister. 
Bilparkering nedprioriteres. Nye 
opholdsrum og mødesteder vil 
understøtte den fysiske og mentale 
sundhed. 

Studieboliger for alle
Nye private og almennyttige 
studieboliger i Kløverkvarteret skal 
være med til at sikre at forældrekøb 
ikke blive en præmis for at kunne 
leve og studere i København.

Trygge byrum for alle
Et mix af funktioner som henvender 
sig til forskellige brugergrupper, gør 
at der findes liv på mange tider af 
døgnet. Byrum og strøg udformes 
så de opleves trygge at færdes i for 
alle mennesker.

Genbrugsstrategi
Genbrug og upcycling af materialer 
indtænkes aktivt i udbygningen af 
Kløverkvarteret. Downcycling og 
affaldsproduktion reduceres mest 
muligt i området. Genanvendelse af 
eksisterende bygningsmasse. 

Grøn energi og ressourceforbrug
Energiforbruget i Kløverkvarteret 
minimeres i forhold til opvarmning, 
nedkøling og strømforbrug. Bydelen 
skal forsynes med grøn energi. 

Iværksætter dynamo
De eksisterende bygninger i 
området huser mange spændende 
startups, disse bevares og suppleres 
med nye erhvervsbygninger der 
kan skabe yderligere grobund for 
cleantech og greentech startups. 

Bæredygtigt byggeri 
og infrastruktur
Kløverkvarteret vil gøre brug af 
bæredygtige materialer som træ i 
byggeriet. Desuden arbejdes med 
upcycling og genanvendelse af 
materialer i byggeriet. Fremtidig 
metroadgang. 

Blandede bolig- og ejerformer 
Kløverkvarteret styrker 
sammenhængskraften i samfundet 
når bydelens indbyggere mødes på 
tværs af sociale skel. 

Fyrtårnsprojekt for København 
Bydelen skal være en inkluderende 
og bæredygtig by i byen og samtidig 
være et udstillingsvindue for resten 
af verden i forhold til bæredygtige 
løsninger i den helt store skala. 

Innovation og best practice 
Bæredygtighedscertificering af 
Kløverkvarteret som byområde og 
de enkelte byggerier sikrer, at der 
i området gøres brug af de bedste 
materialer og standarder i byggeriet. 

Regnvand og havvand
Lokal afledning af regnvand 
sikrer, at Kløverkvarteret er 
modstandsdygtigt overfor fremtidens 
oftere forekommende ekstreme 
regnhændelser. Kløverkvarteret 
beskytter det bagvedliggende Øst 
Amager mod stormflod. 

Respekt for naturen
Kløverkvarteret udvikles i respekt 
for de omkringliggende vandarealer 
og den rekreative brug af 
havnearealerne ved Kløverbrygge 
skal ske i harmoni med plante og 
dyreliv.

Biodiversitet i byen
Kløverkvarteret er et grønt kvarter, 
som bekæmper tabet af biodiversitet 
på verdensplan. Beplantningsplaner 
udvikles med udgangspunkt i stor 
artsvariation og brug af naturligt 
hjemmehørende plantearter.  

Byudvikling med 
medindflydelse
Kløverkvarteret skal være 
en bydel der udvikles med 
input og i samarbejde med 
de mennesker der skal bo 
i den – Københavnerne. 
De eksisterende værdier i 
området skal bevares. 

Partnerskab 
Igennem partnerskaber 
mellem private aktører, 
offentlige aktører 
og foreninger med 
almene formål skal den 
miljømæssige, sociale og 
økonomiske bæredygtighed 
i Kløverkvarteret 
understøttes. 
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• Sikre og balancerede gader der 

prioriterer gående og cyklister.

• Bilparkering og biltraffik 

nedprioriteres

• Nye opholdsrum og mødesteder 

der understøtter den fysiske og 

mentale sundhed.

• Grønnere gader med flere træer 

og filterbede for bedre luft-, vand- 

og jordkvalitet

Sundhed i gader 
& byrum

Delmålet 3.6
Tilskadekomster som følge af 

trafikulykker skal halveres.

Delmålet 3.4
Sygdomme reduceres gennem 
forebyggelse samt fremme af 

mental sundhed og trivsel.

Delmålet 3.6 
Sygdomme som følge luft-, 
vand- og jordforurening og 

kontaminering, skal reduceres.
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Kløvermarkskanten 1:200

2,5m
Cykel-P
Flexzone
Parkering

2m
Kantzone

5,5m
Vej / shared space

Green 1:200

5,5m
Shared 
space

5,5m
Shared 
space

30-50m

2m
Kantzone

2m
Kantzone

20-35m
Park

Legeplads
varierende bredde

Sikre gader der prioriterer 
gående og cyklister, 
med nedprioritering af 
bilparkering og biltraffik.

Nye opholdsrum 
og mødesteder der 
understøtter den fysiske 
og mentale sundhed.

Grønne kiler

Boliggader
& Passager

Støt eksisterende 
sports- og 
fritidsinstitutioner 
med tilhørende 
faciliteter og tilbud

Grønnere gader og 
forbindelser med 
flere træer og 
LAR filterbede for 
bedre luft-, vand- 
og jordkvalitet.
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Grøn energi & 
ressourceforbrug
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Delmålet 7.1 
Alle skal sikres adgang til pålidelig 
og moderne energiforsyning til en 

overkommelig pris

Delmålet 7.2 
Andelen af vedvarende energi i det 
globale energimix øges væsentligt.

Energiforbruget 
i området 
minimeres ift.
opvarmning, 
nedkøling og 
strømforbrug.

Genanvendelse 
af produkter 
prioriteres med 
affaldssortering 
og lokale 
genbrugsstationer. 
Organisk 
husholdningsaffald 
genanvendes til 
biogas

Bydelen skal være 
forsynet med grøn 
energi

Optimerede 
parkerings-
muligheder 
for 
offentlige 
bycykler

Lokal genbrugsstation og mødested, Nordhavn
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Arbejde, læring & 
ny vækst
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Kløverkvarteret 
skal sikre en 
ny platform for 
produktion i byen, 
kreative erhverv 
og iværksætteri 
med udgangspunkt 
i de allerede 
eksisterende 
miljøer i området.Copenhagen Distillery, Kløvermarken

Junkbusters, Kløvermarken Folkets Madhus, Kløvermarken

Tap 1, Kløvermarken

Kvarteret skal 
rumme livslang 

læring, lærepladser 
og arbejdspladser 

- særligt til
udsatte grupper i 

København.

Kvarteret skal 
bygge videre på de  
tilbud som allerede 
findes f.eks. Tap 1 og 
Copenhagen Distillery

Delmålet 8.2 
Der skal opnås højere økonomisk 

produktivitet gennem diversificering, 
teknologisk opgradering og innovation, 

med fokus på høj værditilførsel og 
arbejdskraftintensive sektorer

Delmålet 8.5 
Der skal opnås fuld og produktiv 

beskæftigelse arbejde for alle kvinder 
og mænd, unge og personer med 

handicap, og med lige løn for arbejde af 
samme værdi

Baglokalet, Amager
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LÆS MERE OM ØRESUNDSMETROEN

Se alle præsentationer og delrapporter på nettet:

www.malmo.se/oresundsmetro

www.kk.dk/oresundsmetro

KONTAKT OS

oresundsmetro@okf.kk.dk

oresundsmetro@malmo.se

Om 20-30 år kunne et fælles banenet se således ud – med fjerntog, regionaltog,
S-tog, Pågatog, metro og letbaner i ét system.

FREMTIDENS BANENET OMKRING ØRESUND?

ØRESUNDSMETRO BINDER GREATER COPENHAGEN SAMMEN
RESULTATER FASE III - FORUNDERSØGELSE

Et nyt regionalt 
knudepunkt
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Kløverkvarteret 
koples til et 
integreret transport 
netværk med 
miljøvenlige 
teknologier.

Kløverkvarteret 
bygger også 
videre på 
Københavns 
cykelnetværk 
for at fremme 
helbred og 
bæredygtig 
transport.

Med muligheden for en 
fremtidig Øresundsmetro 
vil Kløverkvarteret være et 
nyt bindeled i regionen.

Vesterbro

Islands Brygge

Sydhavnen

Nørrebro

Frederiksberg

BRØNSHØJ

Amagerbro

Christianshavn

Holmen

Kløverkvarteret

Amager øst

Københavns Lufthavn
Malmö

Refshaleøen

Lynetteholmen

Tårnby

Ørestad

Valby

Østerbro

Hellerup

Indreby

Ørestad

Sluseholmen

Delmålet 9.1 
Der skal udvikles bæredygtig og robust 

infrastruktur, herunder regionale og 
grænseoverskridende infrastruktur, for 
at støtte den økonomiske udvikling og 

menneskelig trivsel.

Delmålet 9.4 
Infrastrukturen skal opgraderes med 
mere effektiv udnyttelse af ressourcer 
og øget brug af rene og miljøvenlige 

teknologier og industrielle processer. 

Kløverkvarteret 
danner det første 
led i kæden af 
kvarterer rundt 
om havnen (med 
Refshaleøen + 
Lynetteholmen), 
samt forbinder 
mod syd på Amager 
/ Lufthavnen 
/ Sverige og 
på sigt med 
Øresundsmetro.
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En inkluderende & 
bæredygtig by
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En inkluderende 
og bæredygtig by 
- kompakt og tæt

(med menneskelig 
skala), der 

udnytter den 
centrale placering 

optimalt.

Et bykvarter 
som inkluderer 
borgere og 
stakeholders 
til udvikling og 
forbedring af 
kvarteret.

Adgang for alle til 
nye grønne byrum 
samt en ny kyst til 
alle københavnere, 
Kløver Brygge.

Delmålet 11.7 
Der gives universel adgang til 

inkluderende, grønne og offentlige 
rum, især for kvinder, børn, ældre og 

personer med handicap.

Delmålet 11.3 
Byudvikling skal gøres mere 

inkluderende og bæredygtig med en 
inddragende boligplanlægning

Delmålet 11.6 
Den negative miljøbelastning pr. 
indbygger reduceres, med fokus 

på luftkvalitet og affald

ANALYSE WAS GUT FUNKTIONIERT

STADTTEILMANAGEMENT - A SERVICE AND INFO POINT FOR INHABITANTS

WIEN 3420 + MUNICIPALITY AT EYE LEVEL IN THE BUILDING PHASE!

Aspern Seestadt Byudviklingscenter, Vienna

5m
Shared
space

Eks.
Kystlinje

Kløver Brygge 1:200

40-60m

Tunnel til
Østlig

Ringvej

2m
Kantzone

Kløver Brygge
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Københavns 
Klimatilpasnings-
plan 

oktober 2011 / kort version

Globalt & lokalt 
klima
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En del af den samlede 
klimaplan for København 
ved fremtidige 
vandstandsstigninger

Lokal afledning af 
regnvand indarbejdes 
som grønne og blå 
elementer i bydelens
byrum.

Delmålet 13.2 
Integrere tiltag mod 

klimaforandringer i nationale 
politikker, strategier og planlægning.

Delmålet 13.1 
Styrke modstandskraft og 

tilpasningsevne til klimarelaterede 
risici og naturkatastrofer

Green 1:200

5,5m
Shared 
space

5,5m
Shared 
space

30-50m

2m
Kantzone

2m
Kantzone

20-35m
Park

Legeplads
varierende bredde

Tåsinge Plads, Østerbro

Idrætscenter, GladsaxeIdrætscenter, Gladsaxe

Grønne Kiler

Via genanvendelse 
af jord beskyttes 
det bagvedliggende 
Amager mod 
havvandsstigninger.
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Plante- & dyreliv

Grønne kiler

Biodiversitet og 
øko-korridorer 
indarbejdes i 
Kløverkvarteret for 
at sikre insekt- og 
dyreliv i byen

En bydel hvor 
folk aktivt 
kan deltage 
i pasning af 
områdets 
planteliv

En grøn bydel med 
fokus på træer  
og planteliv fra 
begyndelsen

En grøn bydel 
som udnytter 
tage og mure 
til at øge 
biodiversitet og 
tiltrække urbant 
dyreliv

Delmålet 15.9 
Integrere økosystem- og 

biodiversitetsværdier ind i 
national og lokal planlægning og 

udviklingsprocesser

Delmålet 15.5 
Begrænse forringelsen af naturlige 

levesteder, stoppe tab af biodiversitet 
og forhindre udryddelse af truede 

arter.
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