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   FOLD
ØRESTAD 
     UD

NATUR & GRØNNE BYRUM

1  Grønningen
Ørestad Nords store grønne 
byrum, som ligger mellem byen 
og fælleden. Beplantningen er 
velfriseret ind mod bydelen og 
bliver mere og mere vild, jo tæt-
tere man kommer på fælleden. 
Her fi ndes både kunstgræsbane, 
petanque, hængekøjer, grill-
plads, hundegård og farverig 
beplantning.

2  Universitetskanalen
Sejlads i Ørestad Nord. Kajak-
kerne er placeret på det ned-
sænkede område i Emil Holms 
Kanal ud for Mikado House samt 
i den sydlige del af Grønningen 
ud for Koncerthuset. Beboere 
og ansatte i Ørestad kan låne en 
nøgle i receptionen i DR, Emil 
Holms Kanal 20.

3  Grønjordssøen
Her lever blishøns, fjordterner, 
fi skehejrer, sorthalset lappedyk-
ker og grågæs. Om foråret kan 
du høre nattergalen i tjørnekrat-
tet tæt ved.

4  Amager Fælled
Ørestad Nord er direkte nabo 
til Amager Fælled. Her kan du 
klappe en ko i kvægindhegnin-
gen, gå på opdagelse på De Tre 
Høje, spise din medbragte mad 
og selvfølgelig cykle, løbe eller 
gå en tur i den fl otte natur. Se 
særskilt artikel om Naturpark 
Amager, som Amager Fælled er 
en del af.
→ naturparkamager.dk

UDVALGT ARKITEKTUR

5  Karen Blixens Plads 
 (2019)
Nyt byrum, ankomstområde og 
cykelparkering ved Københavns 
Universitets Søndre Campus. 
Karen Blixens Plads fortsætter 
i et grønt forløb. Arkitekt: COBE 
Arkitekter. 
→ soendrecampus.ku.dk

6  DR Byen (2005)
DR Byen er opdelt i fi re segmen-
ter med forskellige afdelinger. 
Alle segmenter bindes sammen 
af ’indre gade’, der gennem-
skærer DR Byen i 2. sals højde. 
Vilhelm Lauritzen Architects har 
stået for helhedsplanen.
→ dr.dk

7  DR Koncerthuset 
 (2009)
Akustisk, arkitektonisk og 
funktionelt koncerthus i 
verdensklasse. Skabt af franske 
Jean Nouvel som ville bygge 
en moderne udgave af for-
rige århundreders markante 
katedraler. 
→ koncerthuset.dk

8  Tietgenkollegiet 
 (2007)
Prisbelønnet arkitektur. Den 
cirkulære bygning er udtænkt 
af tegnestuen Lundgård & 
Tranberg. Bygningen rummer 
samtlige kollegiets faciliteter 
og omslutter ét stort, tilplantet 
gårdrum i midten.
→ tietgenkollegiet.dk

9  Bikuben Kollegiet 
 (2006)
En opsigtsvækkende bygning, 
hvor både den ydre såvel som 
indre form følger et snedigt 
princip, som giver stor rum-
lig variation. Arkitekt: AART 
Architects. 
→ bikubenkollegiet.dk

10  IT-Universitetet 
 (2004)
Mellem IT-Universitetets to 
hovedbygninger er der et 
imponerende indre atrium. De 
fem etager er åbne ud mod 
atriumet, og fra balkonerne kan 
man overskue aktiviteter andre 
steder i huset. Arkitekt: Henning 
Larsen Architects. 
→ itu.dk

11  Søndre Campus 
 (2002-2018)
Her bor Det Humanistiske 
Fakultet, en del af Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet, Det 
Juridiske Fakultet og Det Teo-
logiske Fakultet. Dele af Søndre 
Campus står på fundamentet fra 
det tidligere KUA, og dele af de 
gamle bygninger er genbrugt. 
Arkitekterne fra Arkitema har 
udviklet en facadestruktur i 
sandfarvet natursten og med 
store vinduespartier. Det rillede 
mønster symboliserer bøgerne i 
en reol. Arkitekt: Arkitema. 
→ soendrecampus.ku.dk

KUNST OG KULTUR

16  Receiver ved 
 DR Byen (2010)
Kunstværket forestiller et 
stort æg og er lavet i rustfrit, 
højtpoleret stål. Det er den tyske 
kunstnergruppe Inges Idee, som 
står bag, men værket er lavet i 
Taiwan og efterfølgende sendt til 
Danmark med skib.

17  ORB Family i Emil 
 Holms kanal (2018)
Lysinstallationerne ligger i 
grupper og kommunikerer med 
hinanden ved at skifte lys og 
farve. Værket er skabt af Pipaluk 
Supernova og Thomas Jørgen-
sen fra Live Art Installations i 
samarbejde med Outsiders.

18  Refl ections (2018)
Under broen over Emil Holms 
Kanal ved Rued Langgaards Vej. 
Lyskunstinstallationen belyser 
broen om aftenen og natten. 
Kunstner: Silla Herbst. 

19  DR Koncerthuset
Den verdensberømte franske 
arkitekt, Jean Nouvel, står bag 
Koncerthuset. Bygningen er i alt 
26.000 m² fordelt på 7 planer og 
huser fi re koncertsale samt i alt 
omkring 200 rum.
→ koncerthuset.dk

20  Skulptur ved DR 
 Byen Metrostation 
 (2004)
Per Kirkebys skulptur er delt i to 
og er opført i røde mursten. Den 
er et pejlemærke for området. 
De to dele måler hver cirka 11 
meter i længden og er godt 10 
meter høje. I lighed med mange 
af Per Kirkebys øvrige murskulp-
turer, der er opført i hele Europa, 
er der både dør- og vindueshul-
ler i skulpturen. Fra perronen 
til metroen kan man se gennem 
skulpturens åbninger og ud over 
naturområdet og byens tårne.

21  Kærlighedsøen ved 
 Vejlands Allé (2010)
Bjørn Nørgaards skulptur står 
på en lille fl ad ø af granit omgi-
vet af vand. For at komme over 
til den, skal du passere en smal 
bro. I midten står den 12 meter 
høje granitsøjle med relieffer af 
torsoer af 12 kvinder. Kvinderne 
er hugget i 12 forskellige farver 
granit. Rundt om bassinet er 
der fi re åbne pavilloner, som 
er lavet af stål og med buede 
skærme af blyindfattet, mund-
blæst, farvet glas. 

CAFÉER, BUTIKKER M.V.

22 Ismageriet
Ørestads berømte isbutik, som 
sælger is med lækre ingredi-
enser fra bl.a. lokalområdet. 
Trækker lange køer, men er 
værd at vente på.
Rued Langgaards Vej 6E
→ ismageriet.dk 

23  Klangbar
Udendørs café ved DR Byen.

24 Netto
Rued Langgaards Vej 2A 
→ netto.dk

25  Netto DR Byen
Amagerfælledvej 170 
→ netto.dk

26  Fakta
Njalsgade 72 
→ fakta.coop.dk

BØRNENES ØRESTAD

27  Trækfærgen
Sejl over Den Landskabelige 
Kanal ved at bruge dine egne 
kræfter. Trækfærgen befi nder sig 
lige bag ved DR Koncerthuset.

28  Naturlegepladsen 
 på Grønningen
Grønningens legeplads er bygget 
i robuste naturmaterialer med 
både rutsjebane, gynger, hule og 
klatrenet. Og så kan du lege på 
træstubbe, eller måske gemme-
leg og jagte påskeæg i det viltre 
buskads? Området er faldsikret 
med en blød belægning. 

29  Naturcontaineren 
 på Grønningen
Et tilbud om naturaktiviteter i 
vand og på land til skoler, bebo-
ere, institutioner og virksomhe-
der. Du kan bruge containerens 
indhold til at undersøge natur- 
og dyrelivet i Ørestad. 
Adgang til Naturcontaineren kræ-
ver en kode. Ligesom ved udlån 
af kajakker, kan du hente koden i 
receptionen i DR Byen.IDRÆT OG TRÆNING

12 Petanque og 
 multibane ved DR
Spil basket og hockey året rundt. 
Overfor ligger en petanquebane 
i grus. Banerne er ledige til frit 
spil og leg meget af tiden. Husk 
at tage egne bolde og kugler 
med. 
→ orestad.net

13 Fitness World
Rued Langgaards Vej 2C
→ fi tnessworld.com

14 Træningspavillonen 
 ved Koncerthuset
Bliv udfordret på styrken og på 
balancen. Grønningens eget lille 
træningscenter er overdækket, 
så du også kan bruge det på de 
grå regnvejrsdage.

15 Kunstgræsbanen
Beboerne i Ørestad Nord kan 
ansøge om fast tid på den 
oplyste 7-mands fodboldbane. 
Når banen ikke er i brug, er alle 
velkomne. 
→ orestad.net/

universitetskvarteret

METRO OG REGIONALTOG
Ørestad har seks metrostationer på linie M2: Islands Brygge, 
DR Byen, Sundby, Bella Center, Ørestad og Vestamager. 
Regionaltog og Øresundstog stopper på Ørestad Station. 

→ Københavns Metro: m.dk
→ DSB: dsb.dk
→ Rejseplanen: rejseplanen.dk

BUS
500S  Kokkedal – Ørestad.

Stopper ved Ørestad Station

18  Lergravsparken St. – Emdrup Torv.
Stopper ved Ørestad Station

34  Bella Center Station – Nøragersmindevej. 
Stopper ved Bella Center Station

33  Rådhuspladsen – Dragør Stationsplads. 
Stopper ved Islands Brygge Station, Ørestad Station, 

 Vestamager Station, Sydvestpynten mv.

68  Lyngby Station – Bella Center Station. 
Stopper ved Bella Center Station

77  Sundbyvester Plads – Bella Center. 
Stopper ved Bella Center Station

78  Femøren Station – DR Byen. 
Stopper ved DR Byen Station.

→ DOT: dinoffentligetransport.dk
→ Rejseplanen: rejseplanen.dk

BIL OG PARKERING
Kommer du i bil, skal du være opmærksom på parkerings-
reglerne. Mulighederne for gadeparkering er få, og p-plad-
serne er tidsbegrænsede. Benyt i stedet parkeringspladser 
og parkeringshuse angivet på kortet, hvor parkering er 
muligt mod betaling af parkeringsafgift og/eller med udstedt 
p-licens fra den pågældende parkeringsaktør. Husk at orien-
tere dig på skiltningen, inden du parkerer.

UDVALGTE HJEMMESIDER OM PARKERING 

→ Parkering i Ørestad City og Syd: parkincph.dk
→ Parkering ved Field’s: parknsmile.dk/parkering-i-fi elds
→ Parkering i Bellakvarter: bellakvarter.dk/parkering/

ØRESTAD NORD

Kortet er en del af Tourism Moves – et projekt som identifi cerer poten-
tialer for turismeudvikling. Ørestad er valgt som det første byområde, 
hvor Wonderful Copenhagen i samarbejde med By & Havn, Køben-
havns Kommune, Metroselskabet, Horesta og Ørestad Innovation 
City Copenhagen samt en række lokale aktører vil sikre, at turismen 
understøtter lokale borgeres ønsker til byudvikling og gør dette på en 
måde, hvor Ørestad bliver mere attraktiv for både lokale og besøgende.

VIL DU VIDE MERE?

→ By & Havns hjemmeside om Ørestad: orestad.dk
→ Grundejerforeningssekretariatet Ørestad: orestad.net
→ Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC): oicc.dk
→ Ørestad Avis: oravis.dk
→ Wonderful Copenhagen: wonderfulcopenhagen.dk

HOTELLER

30  Danhostel  
 Copenhagen Amager
Vandrehjem med 120 private 
værelser beliggende på kanten 
af Amager Fælled.
→ danhostelcopenhagen.dk

HVAD ER
ØRESTAD?

BELLAKVARTER
Ved Vejlands Allé ligger 

Bellakvarteret, som 
er opstået omkring 

Bella Center i 
de seneste år. 
Husene er 
anlagt i karréer 
med egne 
gårdrum, lige-
som der også 
er rækkehuse 
og ’højhuse’ 
med mange 
forskellige 

boligtyper. Det er 
planen, at der skal 

anlægges et torv og 
en handelsgade ved 

Bella Center metrosta-
tion, og samtidig er Bella 

Center ved at blive opgraderet med 
en ny, stor kongressal. De cirka 2.000 beboere har for nylig indviet et 
aktivitetstag med trænings- og legefaciliteter.

ØRESTAD SYD
Fire broer forbinder Øre-

stad City med Ørestad 
Syd på den anden 

side af motorvejen. 
I Arenakvarteret 

ligger Royal 
Arena og Øre-
stad Skøjtehal. 
Hér trækker 
Byfælleden 
naturen helt 
ind i bolig-
kvarteret. 
Flere innovative 

boligejen-
domme er opført 

i Ørestad Syd. 
Ressourcerækkerne 

og Upcycle Studios er 
opført af genbrugsbygge-

materialer. 8TALLET er en af 
Danmarks største boligejendomme 

med en ydre promenade, som fører helt op til 10. etage. Mellem de 
store bygninger er der kanaler og grønne områder. Fælledpromenaden 
er en lang promenade uden biler, som løber langs med fælleden. 
Bydelen afsluttes med en stor sø, som du kan sejle i og gå rundt om. 
Herude er der en storslået udsigt ud over Naturpark Amager.

ØRESTAD CITY
Et stop længere fremme 
fi nder du Ørestads 
summende centrum, 
Ørestad City, som 
dagligt besøges 
af cirka 30.000 
mennesker. 
Medarbejdere 
i virksomhe-
derne, kunder 
i Field’s, bebo-
ere, skole- og 
gymnasieelever 
strømmer til 
og fra bydelen. 
Byparken i Øre-
stad City har i dag 
høje træer, læ-
givende opholdssteder, 
hundegård, legepladser og 
plæner. Her mødes de mange 
beboere i husene rundt om parken. 
Butikker og restauranter er rykket ind i gadeplan.

ØRESTAD NORD
Det første kvarter du 
møder, når du kommer 
fra København City, 
er Ørestad Nord. 
Kvarteret ligger 
ved metrostati-
onerne Islands 
Brygge og DR 
Byen, og der 
er ikke langt 
til havnefron-
ten, Amager 
Fælled og 
Amagerbrogade. 
I Ørestad Nord 
ligger Københavns 
Universitets Søndre 
Campus, Fakultets-
biblioteket og IT-Univer-
sitetet, så området er fuldt 
af studerende og medarbejdere. 
Hvis du interesserer dig for arkitektur, er der masser at komme efter 
i kvarteret. De to ikoniske kollegier Tietgenkollegiet og Bikubenkol-
legiet ligger hér, ligesom DR Byen og Koncerthuset ved Emil Holms 
Kanal. Cirka 2000 mennesker bor i ejendommene omkring Grønnin-
gen, som gennemskæres af Den Landskabelige Kanal.

Ørestad er en 5,5 kilometer lang og 
600 meter bred bydel, der består af fi re 
bykvarterer. Området er bundet sammen 
af et sammenhængende kanalsystem, 
som opsamler regnvand og forhindrer 
oversvømmelser. De seks metrostationer, 
nærheden til Naturpark Amager, den 
særlige arkitektur samt de mange kana-
ler, søer og grønne områder gør bydelen 
til det perfekte udfl ugtsmål. 

KORT OG 
OPLEVELSESGUIDE

VELKOMMEN TIL

  ØRESTAD

Tag denne guide i hånden, når 
du besøger Ørestad. Den hjælper 
dig med at fi nde rundt og giver 
dig overblik over Københavns 
grønneste bydel. 

TRANSPORT

EN GOD DAG
I ØRESTAD

→ Tag Metroen  på tur gennem Ørestad og 
se de mange særlige bygninger og den 
storslåede natur

→ Oplev ny og spændende arkitektur i alle 
Ørestads bydele. Mærk roen i 8 Tietgen-
kollegiets smukke runde gård, se ny, bæredyg-
tig arkitektur ved  66 Upcycle Studios   og 
besøg  8   VM Bjerget   og 9 VM husene  ,  
to af arkitekten Bjarke Ingels’ store værker

→ Oplev kontrasten mellem natur og by ved sø-
erne, 65 8TALLET  og 58 Kalvebod Fælled  

 i Ørestad Syd. Nyd det fantastiske kig ud 
over de åbne vidder med den store himmel og 
masser af dyreliv i det fjerne

→ Spis i Ørestad – nyd din brunch med udsigt 
over Kalvebod Fælled på 74 Café 8TALLET  , 
spis  39 sushi på toppen af Bella Sky  , indisk 
på 37 Rasoi  i VM Bjerget  – eller køb en 
picnickurv hos 78 Roots  og tag den med på 
skovtur i Ørestads natur

→ Shop i 35 Fields  , et af Danmarks største 
shoppingcentre med 145 butikker, biograf og 
masser af spisesteder

→ Besøg det helt nye 52 aktivitetstag i Bella 
Kvarter  , hvor du kan træne, spille basket 
eller tage en tur i rutsjebanen ned fra taget

→ Slap af i 1 Byparken   i Ørestad City eller 
tag ungerne med til et af parkens legeområder

→ Spil petanque, basket eller fodbold på
1   Grønningen i Ørestad Nord

→ Gå på opdagelse på 4 Amager Fælled  – klap 
en ko, cykl en tur eller bestig De Tre Høje midt 
på fælleden

→ Naturpark Amager er fantastisk. Besøg 
Naturcenter Vestamager på 58 Kalvebod 
Fælled  , sov i shelter, fi nd dyr og gå på 
opdagelse i naturen

Der er masser af muligheder for oplevelser 
og aktiviteter i Ørestad. I dette kort prøver 
vi at give dig overblik over bydelen. 
Hvis du ikke har tid til det hele, kommer her 
en liste med ’highlights’ fra Københavns 
grønneste bydel.

   Læs mere og fi nd punktet på kortet på modsatte side.
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info@byoghavn.dk
www.byoghavn.dk

Det er dejligt at cykle rundt i Ørestad, og alle 
steder er der gode cykelstier. Cykler du fra 
Ørestad Nord mod Ørestad City og Syd, kan du 
vælge cykelruten langs metroen. Den starter 
ved Nordre Digevej - tæt på DR Byen metro-
station. Cykelruten fører helt ud til Vestamager 
Station og Naturcenter Amager.

ØRESTAD 
PÅ CYKEL

→ Scan QR-koden og hent det 
nye cykelkort ’Amager på 2 hjul’
fra Copenhagen Visitor Service
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NATUR OG GRØNNE BYRUM

1  Byparken ved 
 Ørestads Boulevard
Den store park i Ørestad City 
fungerer som beboernes bag-
have og er hjemsted for mange 
lokale arrangementer. Indehol-
der både ø-haver, store gamle 
træer, kunstinstallationer,
frugthave, boldbane, legepladser, 
beachvolleybane, hundegård og 
masser af beplantning.

2  Krattet
På den anden side af Nordre 
Landkanal ligger Krattet, som 
er naturlegeplads for Ørstad 
Skole og åbent for alle udenfor 
skoletid.

3  Prismehaven
Lommepark mellem Porthuset 
og V-Huset. Anlagt i geometri-
ske former inspireret af Bjarke 
Ingels’ ikoniske VM-Husene.

4  Bellahus parken
Lommepark ved Bellahus. Med 
stor legeplads og opholdsområ-
der med god læ.

5  Stien ved 
 Nordre Landkanal
Her på Ørestads ‘bagside’ kan 
man gå langs Nordre Landkanal 
og se dyreliv og natur. Man 
kommer forbi lommeparkerne 
og platformen ved Ørestad 
Gymnasium. 

6  Skovbrynet
Lommepark mellem Winghouse 
og Porthuset. Flerstammede 
træer med god fylde, fyrretræer 
og buske samt opbrudte kanter 
på stier og opholdsarealer, som 
opbløder grænsen mellem vild 
natur og ophold.

7  Kalvebod Fælled
Vest for Center Boulevard ligger 
et stort naturområde, som er en 
del af Naturpark Amager og har 
offentlig adgang døgnet rundt. 
Området udlånes til et golf-
center men må bruges af alle. 
Bliv dog på stierne, hvis der er 
golfspillere på banen. 
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UDVALGT ARKITEKTUR

8  VM Bjerget (2008)
VM Bjerget er et moderne 
boligbyggeri med tagterrasser, 
der slænger sig på bjergkam-
men som små haver. Bjerget er 
også et parkeringshus for hele 
Ørestad med plads til 650 biler. 
Bjerget skyder op af jorden som 
en forstad fuld af gårdhaver, 
der spreder sig ud over den 10 
etager høje bygning. Du kan gå 
en tur på trappen. Forstadsliv 
og urban tæthed i ét. Arkitekt: 
Tegnestuen BIG. 

9  VM husene (2005)
VM-husene var en nyskabende 
og arkitektonisk manøvre, der 
viste, hvordan man med ny 
formgivning kan skabe mest 
muligt lys og udsigt for fl est 
mulige beboere. Som klodser 
i forskellig størrelse og form 
er lejlighederne fl ettet ind i 
hinanden på en måde, der giver 
plads til arkitektoniske overra-
skelser, men også stiller krav 
til indretningen. Arkitekt: Bjarke 
Ingels og Julien de Smedt. 

10  Ørestad Gymnasium 
 (2007)
Bygningen er kendt for sin 
innovative arkitektur uden tradi-
tionelle korridorer og klasselo-
kaler. Fire boomerang-formede 
etager overlapper i en glidende, 
roterende forskydning som 
lukkermekanismen i et kamera. 
Rotationen af de fi re etager sky-
der hver især et stykke af etagen 
ud i det høje, centrale rum, hvor 
hovedtrappen snor sig hele vejen 
op til tagterrassen. Arkitekt: 3XN.
→ oerestadgym.dk

11  Ørestad Skole (2012)
Ørestad Skoles og Biblioteks 
hængende haver, karrévinduer 
og små piazzaer minder om 
den middelalderlige toscanske 
landsby Barga. En atypisk 
bygning med kroge, gyder og 
terrasser. Besøgende kan klatre 
op ad skolens udendørs trapper 
og promenader. Arkitekt: KHR 
Arkitekter. 

12  Træøerne i 
 sivegaden (2007)
De tre øer i kanalen under 
metrohøjbanen giver mulig-
hed for at komme helt tæt på 
kanalens vandspejl og opleve 
kvarteret på en ny måde. De 
skaber mulighed for ophold i 
byrummet og plads til aktiviteter 
og leg. Tre sjove og naturlige 
mødesteder i bydelen. Arkitekt: 
ORT Designteam.

13  Streethallen (2017)
Den nye idrætshal på Ørestads 
Boulevard er udformet som fem 
femkantede trækiler hvilende 
på et panorama-bånd af store 
ruder og med beplantede tage. 
Når lyset stråler ud fra hallen 
om aftenen, ser den ikke ud til 
at føle sig i skyggen af sin nær-
meste nabo, Bjarke Ingels pris-
belønnede boligblok VM Bjerget. 
Arkitekt: NORD Architects.

14  Cabinn Metro Hotel 
 (2011)
Facaden ud mod Center 
Boulevard er tegnet af Daniel 
Libeskind og viser partituret 
fra en elektronisk symfoni, som 
han skrev i 1986. Den materia-
liserer sig i linjer af aluminium, 
stavværk og blåt folie. 

15  Bella Sky (2011)
De to tårne på dette designhotel 
hælder 15 grader, hvilket gør 
dem til de skæveste bygninger i 
Europa. Arkitekt: 3XN

KUNST OG KULTUR

16  Simian
Udstillingssted for samtidskunst 
i en tidligere cykelkælder under 
bassinet på Kay Fiskers Plads. 
Åbner september 2020.
→ ssiimmiiaann.org

17  Vægmalerier i 
 VM Bjerget (2008)
Det organiske møder det indu-
strielle i portugisiske Victor Ash 
vægmalerier i i p-huset. Motivet 
er en bunke biler, hvorpå der 
står et rensdyr og troner. De tre 
værker er malet med vietna-
mesisk lak tilsat sort pigment 
på den rå beton, og Ash’s fortid 
som graffi timaler fornægter sig 
ikke i den ikonografi ske struktur. 
Kunstner: Victor Ash.

18  Flisemosaik på 
 VM Husene (2005)
Bygningsintegreret kunstværk 
til hver af de to hovedindgange 
til VM-husene. Der er tale om 
portrætter af de to bygherrer Per 
Høpfner og Axel Frederiksen. 
Udført i 10 forskellige farver af 
fl iser i 10x10 cm. 

19  Large Loop 
 Becoming a Small 
 Loop (2005) 
Med sin organiske form og lette 
fremtoning bryder kunstværket 
med Ørestads arkitektur og giver 
et nyt og skævt perspektiv på 
omgivelserne. Den internatio-
nalt anerkendte amerikanske 
kunstner Dan Graham står bag 
fl ere lignende, minimalistiske 
pavilloner over hele verdenen. 
Kunstner: Dan Graham

20  Meridian (2019) 
En række meterhøje skiver er 
samlet om en akse i midten, så 
de står som længdegrader på en 
globus. Kunstner: Carl Krull

21  FREMAD, 
 BALANCE og 
 JEG EN JETPILOT 
 (1996)
Skulpturer af Harvey Martin 
ved indgangen til Byparken 
samt foran Netto i Ørestad 
City. Skulpturen ‘Fremad’ står 
hovedløst med eget afhugget 
hoved i hånden. Motivet er myten 
om Perseus, der drog ud for 
at dræbe ondskaben og hugge 
hovedet af Medusa. ‘Balance’ er 
også inspireret at græsk myto-
logi – med et humoristisk glimt 
i øjet. Atlas bærer jorden i sine 
arme, mens han balancerer på 
spidsen af en pyramide. ‘Jeg en 
jetpilot’ står massivt på jorden 
og har en fylde, som nok gør 
fl yveture umulige.

22  Positiv skiltning 
 (2008)
Byparken. Af Onesto Mong & 
Partners i samarbejde med By 
& Havn og grundejerforeningen. 
Forbudsskilte er blevet erstattet 
af opfordringer til at fl øjte, 
danse, fl yve med drage, gå på 
skattejagt, kysse og holde picnic. 

23  Nordisk Film 
 biografer i Field’s
Ørestads Boulevard 102 
→ nfbio.dk

ØRESTAD CITY & BELLA KVARTER
CAFÉER, BUTIKKER M.V.

24 Rasoi
Traditionel indisk mad i lækre 
omgivelser i stueetagen i VM 
Bjerget.
Ørestads Boulevard 55 
→ rasoi.dk 

25  COFFNGO
Kaffeshop i Byparken. 
→ coffngo.dk

26  Moo Moo Isbar
Ørestads Boulevard 61B
→ moomoobar.dk

27  Paradis Is
Ørestads Boulevard 55 
→ @paradisisorestad

28  Lagkagehuset
Kay Fiskers Plads 9
→ lagkagehuset.dk

29  Wanlong 
 Asian Market
Asiatiske specialvarer.
Ørestads Boulevard 61C 
→ @wanlongasianmarket

30  Icefoodshop
Nordatlantiske specialvarer. 
Ørestads Boulevard 61A
→ icefoodshop.dk

31  Rema1000 
 Ørestad City
Ørestads Boulevard 58
→ rema1000.dk

32  Bilka Onestop Field’s
Arne Jacobsens Allé 12 
→ bilka.dk

33  Café Nabo
Her kan du nyde en god kop 
kaffe og få lidt at spise - og du 
fi nder også gaveartikler, vine og 
lækre specialiteter til at tage 
med hjem. 
Arne Jacobsens Allé 17 
→ cafenabo.dk

34  Netto Ørestad City
Ørestads Boulevard 70 
→ netto.dk

35  Field’s
Shopping, underholdning, caféer 
og restauranter. Det hele under 
ét tag - og noget for enhver 
smag. 3.000 p-pladser og metro 
til døren.  
Arne Jacobsens Allé 12 
→ fi elds.dk

36  Ørestad Cykler
Ørestads Boulevard 61D 
→ @orestadcykler

37  Estilo 
 Blomsterdesign
Center Boulevard 5
→ www.estilo.dk

38  Foodcorner 
Take away. Pizza, pita, burger, 
salater, pasta og wokretter.  
Ørestads Boulevard 74
→ foodcorner.dk

39 Sukaiba Copenhagen

Japansk inspireret restaurant 
og skybar med udsigt over hele 
Ørestad.
AC Hotel Bella Sky Copenhagen 
Center Boulevard 2 
→ sukaiba.dk

40  Restaurant Basalt
Fine dining med vægt på lokale 
råvarer. Ligger i AC Hotel Bella 
Sky Copenhagen.
Center Boulevard 2
→ restaurantbasalt.dk

41  Restauranter 
 i Field’s 
Intet mindre end 24 forskellige 
muligheder med alt fra en hurtig 
snack til både indisk, italiensk og 
amerikansk mad.
Ørestads Boulevard 102 / 
Arne Jacobsens Allé 12
→ fi elds.dk

BØRNENES ØRESTAD

42  Bibiana Danmark 
Børnebogsillustrationskunst og 
verdensbibliotek i VM Bjerget.
→ bibianadanmark.dk

43  Streethallen
Åben idrætshal med klatrevæg, 
boldbane, skaterramper og 
udendørsområde med trænings-
redskaber, løbesti mv.
Ørestads Boulevard 53
→ @streethallen

44  Legepladser 
 i Byparken
Her er to legepladser med både 
gynger, klatrestativer, rutsjebane 
og faldsikret underlag. Lege-
pladserne fi ndes i begge ender 
af parken.
→ orestad.net

45  Krattet ved 
 Ørestad Skole
Huler, gynger og ponton ved 
Nordre Landkanal.

46  Platformen
Adgang via trappen bag Ørestad 
Gymnasium. Fælles aktivitets-
område for Ørestad Skole og 
gymnasium. Boldbane. Legesta-
tiver. Åben udenfor skoletid.

47  Ørestad Bibliotek
Ørestad Bibliotek er et kombine-
ret folke- og skolebibliotek. Bib-
lioteket fungerer desuden som 
forsamlingshus og arrangerer 
masser af kulturbegivenheder 
året rundt.
Arne Jacobsens Allé 19
→ Check programmet på:

bibliotek.kk.dk/bibliotek/
orestad

IDRÆT OG TRÆNING 

48 Streethallen
Her kan du spille fodbold, basket, 
fl oorball, bordtennis samt træne 
fi tness, dans, yoga og meget 
mere. Hallen bookes enten som 
en forening eller som ”uorganise-
ret”. Hallen kan benyttes kvit og 
frit, og der er tid til fri leg næsten 
alle ugens dage. Der er også 
indtegnet bane til roller derby, 
klatrevæg, skaterampe, fl ytbare 
ramper og rails. 
Ørestads Boulevard 53 
→ idraetkulturs.kk.dk/artikel/

faciliteter-i-oerestad-
streethal

49 Kunstgræsbaner 
 og fodboldleg
En stor del af tiden anvendes 
kunstgræsbanen af Ørestad 
Gymnasium og Ørestad Idræts-
forening. Hver uge er der 
desuden afsat tid til frit spil for 
beboere, som bare vil spille med 
vennerne eller lege med ungerne 
i ny og næ.
Byparken

50 Petanque
2 petanquebaner efter inter-
national standard, som frit kan 
benyttes. Man skal bare huske at 
medbringe egne petanquekugler.
Byparken 

51 Beachvolley 
 & Volleyball
Byparken har sin egen vol-
leyball-bane. Her er et lækkert 
trædæk at spille på, som blev 
renoveret i 2015. Banen er ledig 
på de fl este tidspunkter og kræ-
ver ingen særlig booking. 
Byparken

52 Fitnessparken 
 ved Streethallen
Fitnessparken ligger rundt om 
Ørestad Streethal, og her er 
der gode muligheder for fysisk 
aktivitet. De mange udendørs 
træningsfaciliteter står frit til 
rådighed for alle, der vil træne i 
det fri. Og der er noget til enhver 
smag. Lidt over ti forskellige 
træningsredskaber giver rig 
mulighed for træning på alle 
niveauer.

53 Aktivitetstaget Bella
På taget af den syv meter høje 
bygning kan man spille basket-
ball, hockey, fodbold og andre 
boldspil, hoppe på små trampo-
liner, træne ved de forskellige 
træningsstationer og løbe rundt 
på den 100 meter lange løbebane. 
Forneden er en legepark med 
klatreredskaber, legehuse, sand-
kasse, karrusel med klatrenet og 
meget andet. De to niveauer er 
forbundet via trapper, en elevator 
og en 16 meter lang rutsjebane 
ned fra taget. Aktivitetstaget 
Bella er tilgængeligt for alle og 
har åbent hver dag fra kl. 07.00-
21.00. 
Emma Gads Vej 11 

54 City Golf Copenhagen
En 9-hullers Pay & Play bane 
designet af den anerkendte bane-
designer Ron Kirby. Den perfekte 
udfordring for både erfarne såvel 
som uerfarne spillere. City Golf 
Copenhagen deler område med 
mesterskabsbanen Royal Golf 
Club, der både rummer 18 hul-
lers bane, stor driving range samt 
restauranten KBH Gastro. 
Center Boulevard 1
→ citygolf.dk

HOTELLER

55  Hotel Cabinn Metro
Prisbilligt hotelkoncept, hvor alle 
708 værelser har en funktionel 
indretning, der sparer på plad-
sen men ikke går på kompromis 
med komforten.
Arne Jacobsens Allé 2 
→ cabinn.com/hoteller-

danmark/cabinn-metro

56  Hotel AC Bella Sky 
 Copenhagen
4-stjernet designhotel med 
godt 800 værleser, spa område, 
fi tness center 48 mødelokaler og 
fi re restauranter. 
Center Boulevard 5
→ acbellaskycopenhagen.dk

ARENAKVARTERET/ØRESTAD SYD
NATUR OG GRØNNE BYRUM

57  Søerne i Ørestad Syd
Lige ud til Kalvebod Fælled 
ligger søerne som en afslutning 
på Ørestad. Gå på stien rundt om 
søen og oplev dyre- og planteli-
vet. Lån en kajak og sejl en tur. 
Nøglen låner du i Café 8TALLET, 
Richard Mortensens Vej 81

58  Kalvebod Fælled
Omkring Ørestad Syd ligger det 
enorme naturområde Kalvebod 
Fælled, som er den største del af 
Naturpark Amager. Fra Ørestad 
Syd er der fl ere indgange. 
Herfra kan du tage både lange 
og korte ture ud i naturen. Lige 
fra en smuttur til Himmelhøj, 
hvor udsigten over landskabet 
kan nydes. Til en sheltertur 
med overnatning langt ude i 
pinseskoven eller et af de andre 
sheltersteder. 
→ naturparkamager.dk

59  Naturcenter Amager
Hovedindgangen til oplevelser i 
Naturpark Amager. Lej cykler og 
forskelligt udstyr til vandhulsfi -
skeri, bålmad eller en fødsels-
dagskasse. Café, information, 
naturvejledning, naturskoler, 
vandposter, toiletter m.m. I 
ferieperioder er der åbent alle 
ugens dage 10-16. 
Granatvej 3-15. 
→ naturcenteramager.dk

60  Byfælleden i 
 Arenakvarteret
Byfælleden trækker naturen helt 
ind til boligerne og skaber et 
åndehul mellem Royal Arena og 
Arenakvarteret. En sti fører ud til 
naturparken mod vest.
Robert Jacobsens Vej 2. 

61  Parkrummet
En grøn og blå gade med et 
stringent og skulpturelt park-
præg. 
Richard Mortensens Vej. 

62  Fælledpromenaden
Med Ørestad Syds bygninger 
på den ene side og Kalvebod 
Fælled på den anden kan man 
nyde både naturen og det 
urbane miljø. Promenaden er en 
kilometer lang.  

63  Mellemrummet
En lille, grøn lom me udgør en 
moderne kvarterspark med 
elementer af leg, ophold og 
rekreation til beboerne i den 
nye, tætte bydel.

UDVALGT ARKITEKTUR

64  Kalvebod Fælled 
 Skole (2018)
Den runde form forbinder elever 
og lærere med Kalvebod Fælled 
i den ene retning og Ørestad City  
samt København i den anden. 
Præmieret som Årets Skolebyg-
geri 2019. Arkitekt: Lundgaard og 
Tranberg Arkitekter.

65  8TALLET (2010)
Mellem Robert Jacobsens Vej 
og Richard Mortensens Vej. 
Ørestads ikoniske ejendoms-
kompleks, som har vundet 
adskillige priser og besøges af 
turister fra hele verden. Foruden 
de 476 boliger rummer 8TALLET 
en kirke, en daginstitution, fl ere 
virksomheder, modebutik og 
café. Arkitekt: Tegnestuen BIG. 
→ 8tallet.dk

66 Upcycle Studios 
 (2019)
Prisbelønnet byggeri, delvist af 
‘upcyclede’ genbrugsmaterialer. 
Rummelige rækkehuse med 
plads til erhverv samt boliger til 
fl ere generationer eller andre 
fællesskaber.  Arkitekt: Lendager 
Group. 
→ lendager.com/en/

architecture/upcycle-
studios-en/

67  Ressourcerækkerne 
 (2018)
Ressourcerækkerne er 
Danmarks første boligbyggeri, 
der opføres af materialer fra 
nedlagte boliger og industribyg-
ninger. Arkitekt: Lendager Group.
→ ressourceraekkerne.com 
→ @ressourceraekkerne

68  Royal Arena (2017)
Hannemanns Allé 18-20. 
Har en kapacitet på 13.000 ved 
sportsarrangementer og op til 
17.000 gæster ved koncerter. 
Arkitekt: 3XN Arkitekter.
→ royalarena.dk 
→ @royalarena

KUNST OG KULTUR

69  Himmelhøj  
 Naturlegeplads 
 (2005)
Naturstyrelsen har hyret den 
italienskfødte landskabskunst-
ner Alfi o Bonanno til at skabe 
et ”rum” i naturen, som ligger 
midt mellem kunst og traditionel 
legeplads. Himmelhøj består 
af fi re baser med hver sit tema 
og udtryk, som lægger op til 
forskellige lege og aktiviteter. Se 
f.eks. Arken, som er et skib på 
land, eller Insektskoven med en 
skov af tætstående, nøgne stam-
mer. Kunstner: Alfi o Bonanno. 
Granatvej 5 
→ @himmelhøj

70  Royal Arena
Københavns superarena med 
alle de store koncerter. 
Hannemanns Allé 18-20
→ royalarena.dk

71  Den Store 
 Udveksler (2005) 
Den 7,5 m høje skulptur er sam-
mensat af to spiraler, der kryd-
ser hinanden i en bevægelse, 
der går hhv. opad og nedad. En 
pæl i tidens strøm, har kunst-
neren kaldt den. Kunstner: Hein 
Heinsen. 
Ved Robert Jacobsens Vej
→ @heinheinsen

72  Kirken i Ørestad 
Ørestad har sin egen præst og 
sit eget, utraditionelle kirkerum 
i 8TALLET. 
Robert Jacobsens Vej 78 
8TALLET 
→ @kirkeniorestad

CAFÉER, BUTIKKER M.V.

73  Traktørstedet 
 Vestamager
En oase mellem storby og stor-
slået natur. Hjortene springer 
forbi, imens du nyder solnedgan-
gen og et glas vin på terrassen.
Om vinteren er der varm kakao 
til de kolde fi ngre, imens sneen 
daler over Amagers savanne.
Granatvej 9
→ traktoerstedetvestamager.dk

74  Café 8TALLET
Den fl otteste udsigt over Amager 
Fælled. Café og restaurant. 
Udeservering. 
Richard Mortensens Vej 81 
→ timos.dk 
→ @cafe8TALLET

75  COBRAcph
Urban gårdbutik og eventcafé 
midt i bydelen. 
→ cobracph.dk 
→ @cobracph

76  Restaurant BARK
Godt personligt håndværk og 
afslappet atmosfære. Lokale 
råvarer tilberedt over åben ild. 
Nabo til Royal Arena.
Hotel Crowne Plaza 
Ørestads Boulevard 114-118 
→ restaurantbark.dk

77  Orango Coffee 
Barista-kaffe, lækre kager og 
sandwiches. 
Hotel Crowne Plaza 
Ørestads Boulevard 114-118
→ orangocoffee.dk

78  Roots Café
Mødested for det lokale sam-
fund, hvor travle forældre kan få 
en hurtig morgenmad, kaffe eller 
frokost.
Robert Jacobsens Vej 72A
8TALLET
→ roots-cafe.dk 

79  Thorsteinsson’s 
 Vinbar
Vinbar. Øko, Bio og Naturvin. 
Speciale: orangevin.
Else Alfelts Vej 52A 
→ thorsteinssons.dk

80  Café Hannemann
Den offentlige café hos virksom-
heden Rambøll.  
Hannemanns Allé 53 
→ @cafehannemann

81  Roman 
 Pizza Ørestad
Lækre pizzaer, pasta og pitaer 
beliggende ud til pladsen 
Mellemrummet. 
Richard Mortensens Vej 78A 
→ romanpizza.dk

82  Walk-in
Tøj, design og boligindretning.
Richard Mortensens Vej 61A 
8TALLET
→ @walk-inorestad

83 REMA 1000 
 Ørestad Syd
Asger Jorns Allé 12 
→ rema1000.dk/stores/413

84  Ørestad Minimarked
Richard Mortensens Vej 78B 

85  Burger King
Hannemanns Allé 30
→ burgerking.dk

BØRNENES ØRESTAD

86  Naturcenter Amager
Trinbræt til naturoplevelser for 
både børn og voksne. Læs mere 
under ”Naturpark Amager”.
Granatvej 5-14 
→ naturparkamager.dk

87  Himmelhøj 
 Naturlegeplads
Granatvej 3 
→ Søg på ’himmelhøj’ på 

naturstyrelsen.dk

88  Ørestad Skøjtehal
Hannemanns Allé 14 
→ idraetkulturs.kk.dk/

skoejtehallen

89  Dinos Legeland
Sjov, leg og dinosaurer.
→ dinoslegeland.dk/oerestad/

90  Find trolden 
 Bjarke Cirkelsten
Langt ude et sted i naturen 
fi nder du en stor trold, lavet af 
træ. 
→ trollmap.com

IDRÆT OG TRÆNING

91 Ørestad Skøjtehal
Hannemanns Allé 14 
→ //idraetkulturs.kk.dk/

skoejtehallen

92 Kunstgræsbanen 
 ved Kalvebod 
 Fælled Skole
Else Alfelts Vej 2

93 Træningsområde 
 ved søen
Ved søen – for enden af Richard 
Mortensens Vej – står en række 
træningsredskaber, som kan 
bruges inden eller efter moti-
onsturen i Naturpark Amager.

HOTELLER

94 Crowne Plaza 
 Copenhagen Towers
85 meter højt hotel med 366 
værelser. Danmarks mest 
bæredygtige hotel i kraft af 
grundvandsbaseret køle- og var-
meanlæg, møbler lavet delvist af 
genbrugsmaterialer samt Nord-
europas største solcellepark.
Ørestads Boulevard 114-118
→ cpcopenhagen.dk

95 Zleep Hotel 
 Copenhagen Arena
Nyt hotel med 211 stilrene 
værelser beliggende i umiddel-
bar nærhed af Royal Arena.
Ørestads Boulevard 124 
→ zleep.com/da/hotel/

copenhagen-arena/

NATURPARK 
AMAGER
Ørestad ligger langs den storslåede Naturpark 
Amager på 3.500 hektar. Dens natur glider 
fl ere steder helt ind i byen, og længere ude fi n-
der du bl.a. et internationalt fuglereservat og 
Danmarks største selvsåede birkeskov. Helt 
mod syd vokser den lyse skov, Kongelunden, 
og ved Dragør ligger Sydamagers uspolerede 
kystlandskaber og lavbundede havområder.

Naturparken er et unikt kultur- og naturhistorisk område med over 
450 plantearter og vidtstrakte vådområder med mange træk- og 
ynglefugle. Her kan du udleve dine drømme om friluftsliv, bålsang, 
fuglekiggeri, lystfi skeri, cykling og klatring - eller du kan lade tiden stå 
stille og nyde livet.

Naturpark Amager, som er tre gange så stor som Dyrehaven nord for 
København, blev formelt dannet i 2015, hvor Naturstyrelsen, Køben-
havns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & 
Havn, dannede et partnerskab om udviklingen af naturparken. Med 
støtte fra bl.a. Nordeafonden bliver der i de kommende år etableret nye 
indgange og nye besøgscentre for publikum, så endnu fl ere københav-
nere kan fi nde vej til området.

Du kan stå af på alle de seks metrostationer i Ørestad og efter få 
minutter opleve savannelandskaber, skove, kyster og strande. Nord 
for Vejlands Allé ligger Amager Fælled ved Grønjordssøen, som har 
store områder med tuer af siv, rørsump og pil, gul iris og dunhammer. 
Her yngler blishøns, fjordterner, fi skehejrer, sorthalset lappedykkere 
og grågæs. I selve søen yngler også grøn frø og spidssnudet frø. Om 
foråret kan du høre nattergalen i tjørnekrattet tæt ved. Stierne fører 
videre til de tre høje midt på Amager Fælled. Den største høj hæver sig 
9 meter over det omgivende terræn og tilbyder en fantastisk udsigt ud 
over København og hele fælleden.

Syd for Øresundsmotorvejen ligger Kalvebod Fælled med sine enorme 
vidder. Mod vest ligger Fasanskoven med tæt skov og shelterpladser. 
Du skal ikke være her længe, før du ser rådyr og dådyr stå og græsse 
mellem træerne. Længere mod syd fi nder du Store Høj og søen neden-
for, som har træbroer og fugleskjul mellem sivene.

Besøg Naturcenter Amager med ’Tarzansti’ for de mindste, som giver 
mange timers leg og motion. I fårefolden kan man se de nyfødte lam. 
Du kan få hjælp og vejledning i Friluftshuset, som afholder events især 
for børnefamilier, og står for udlejningen af cykler, bålgrej og meget 
mere. Traktørstedet byder på mad og drikke. Lige udenfor naturcentret 
ligger naturlegepladsen Himmelhøj.

Kalvebod Fælled strækker sig 10 kilometer længere mod syd. Så kom 
op på cyklen og fortsæt udforskningen. Du vil bl.a. fi nde Klydesøen, 
som er en del af det lukkede fuglereservat, som man kan se ind over 
fra tre fugletårne. Pinseskoven er en stor birkeskov, som er selvsået 
i 50’erne af fl yvende birkefrø fra Sverige. På Kalveboddiget er der 
frit udsyn til havet på den ene side og fælleden på den anden. Der er 
nedgang til badesteder langs med diget, og helt mod syd ligger den 
gamle Søndre Pumpestation. Herfra kan du bevæge dig videre til 
stranden og de mange kitesurfere, samt vådområdet Kofoeds Enge ved 
Sydvestpynten. Her fi nder du også Kongelundsfortet, som i dag er et 
Outdoorcenter med fokus på natur, læring og leg.
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