Hvordan får vi
aktiveret byrummene
i Ørestad City
sammen?

En brugerundersøgelse blandt beboere og brugere i Ørestad City i maj 2020.

Tak for hjælpen
Denne undersøgelse er udført for KLP Ejendomme af EXTRA/ORDINARY
og med teknisk bistand fra Rambøll. Tak for det gode samarbejde.
Desuden vil KLP gerne takke alle deltagere i de indledende interviews for
deres tid og engagement, samt samarbejdspartnere som ØICC, GFS
Ørestad, Amager Vest Lokaludvalgs digitale borgerpanel, Ørestad
Skole, Ørestad Avis og Amagerbladet, der hjalp med at sprede
budskabet.
Endelig skal der lyde en stor til alle jer, der deltog i den endelige
undersøgelse, og gav os jeres billede af Ørestad City nu og i fremtiden.
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Resumé
Ørestad: unlivable eller liveable?
”Hvordan får vi aktiveret byrummene i Ørestad City sammen?” Det spurgte vi brugere og
beboere om, og interessen var ganske imponerende med 621 deltagere.
Set udefra er Ørestad kontroversiel. Bydelen ligner ikke Københavns andre bydele. Den er
hverken tæt, lav eller hyggelig, men spredt, høj og – for nogen – uhyggelig. Derudover
mangler den karakteristiske, københavnske kendetegn som fx københavnerbænken,
bydelsidentitet eller at være ‘vokset til’. Det har fået en række arkitekter, ingeniører og andre
professionelle byudviklere til at fare i blækhuset. Ud fra deres skriverier kunne man næsten få
det indtryk, at Ørestad er unlivable.
Denne brugerundersøgelse, som er gennemført for KLP Ejendomme af EXTRA/ORDINARY i
foråret og sommeren 2020, tegner et andet billede. Det gør den ved gennem indledende
kvalitative interview og en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse at søge svar på, hvad
beboere, pendlere og gæster synes om Ørestad, hvordan faktiske brugere af Ørestad og
især den del af Ørestad, som går under navnet Ørestad City, gør bydelen livable i deres
daglige liv i og med Ørestad City.

Det har vi fundet ud af: Problemer? Ja! Liveable? Også ja!
Spørgeskemaet blev sendt ud via link i bl.a. aviser, lokale netværk, på sociale medier og til
samarbejdspartnere i perioden 3.-17. maj, og i løbet af 14 dage kunne vi tælle 621 hele eller
delvise besvarelser på spørgeskemaet. Og de 621 besvarelser var bemærkelsesværdigt
fyldige, forstået på den måde, at spørgeskemaet rummede relativt mange fritekstfelter, som
mange har udfyldt grundigt. Det understøtter pointen, at Ørestad og Ørestad City er
kontroversielle bydele, hvorfor mange har meget på hjertet.
Generelt set kan man sige, at de professionelle byudviklere og respondenterne er enige og
oplever fx, at Field’s har buret butiks- og handelslivet inde, at Ørestad er skåret over af for
mange og for lange lige linjer som fx Ørestad Boulevard, og at Metroen over jorden deler op
og larmer mere, end hvad godt er. En respondent mener ligefrem, at Ørestad og Ørestad
City er menneskefjendske. Der er altså problemer.
Der er dog et kæmpestort ”men”. For respondenterne udtrykker samtidig, at de får deres
hverdagsliv til at fungere i Ørestad City. Faktisk er det sådan, at kun meget få respondenter
er udelukkende positive eller udelukkende negative. Her er et sigende eksempel på en
respondent, som faktisk har været udelukkende negativ i sine svar gennem hele
spørgeskemaet, men som på det afsluttende spørgsmål, hvor vi bad alle respondenter
tænke sig tre år frem i tiden, og beskrive en rigtig god begivenhed eller dag i byrummene i
Ørestad City, herunder de nye omkring Kay Fiskers Plads, skriver følgende:

Om tre år, når jeg igen skal i Bilka i Field’s, finder jeg ud af, at Kay Fiskers Plads er det
nye sted at se og blive set, og jeg sætter særlig høj pris på, at alt hvad jeg tidligere har
skrevet i dette spørgeskema jo var fuldstændigt tosset, og jeg tog fejl – Gæst i
Ørestad City.

Den overordnede pointe er, at både beboere, pendlere og gæster gerne vil have Ørestad
City til at fungere for dem – og det lykkes de med langt hen ad vejen.
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Alle de 621 respondenter blev tidligt i spørgeskemaet bedt om at svare på et spørgsmål om,
hvad de overordnet synes om hele Ørestad. Gennem en kvalitativ kodning af de mange
fyldige svar, har vi fundet frem til syv temaer, som bør tænkes ind i den videre udvikling af
Ørestad.

Syv temaer for den videre udvikling af Ørestad
Tema #1: Ørestad vækker stadig stærke følelser – positive såvel som
negative
Mange har meget at mene om Ørestad. Det er ikke negativt i sig selv, men udfordringen er at
få vendt det engagement, som de både positive og negative holdninger er et udtryk for, til at
indgå i en egentlig videreudvikling af Ørestad. Se mere side 7

Tema #2: Er Ørestad i udvikling eller under afvikling?
Langt de fleste respondenter mener, Ørestad stadig er i udvikling – og for mange af disse
gælder det også, at de glæder sig over den fortsatte udvikling. Færre respondenter peger
på, at Ørestad er præget af “designfejl”, som en respondent formuler det, og de lader sig
ikke udbedre. Designfejl eller ej – mange beboere, pendlere og gæster er glade for Ørestad
og får den til at fungere i deres liv. Vi vil belyse, hvordan de gør det, for det er et formål med
denne rapport at pege på, hvordan disse designfejl kan udbedres. Se mere side 7

Tema #3: Ørestad Nord, Ørestad City og Ørestad Syd opleves forskelligt
Respondenterne oplever og sætter pris på forskellige aspekter ved henholdsvis Ørestad
Nord, Ørestad City og Ørestad Syd. Respondenterne oplever Ørestad City som mindst
vellykket – bydelen opleves i højere grad som et transitsted end et opholdssted. I
respondenternes hverdagsliv væves de tre bydele dog sammen, og de bruges til det, de
hver især er bedst til. Se mere side 8

Tema #4: Field’s er et sammenstød mellem ideologi og praksis
Når Ørestad City vurderes til at være mindre vellykket end Ørestad Nord og Ørestad Syd har
det meget med Field’s at gøre, for respondenterne oplever, at Field’s har buret butiks- og
bylivet i gadeplan inde. Samtidig fremhæver flere respondenter dog, at det i hverdagen er
praktisk at have Field’s i nærheden. Spørgsmålet er, hvorvidt der kan findes måder – fx
samarbejder med andre forretningsdrivende – hvor Field’s hårde facaden kan brydes på. Se
mere side 9

Tema #5: Mere byliv i gadeplan
Stort set alle respondenterne – på tværs af både beboere, pendlere og besøgende – peger
på, at de savner mere byliv i gadeplan i Ørestad. Det er dog ikke hvilket som helst byliv,
respondenterne ønsker sig. Det er det nære, hyggelige og hverdagslige, der ligger højest på
ønskesedlen. Se mere side 9

Tema #6: Behov for synliggørelse af de aktiviteter, der finder sted i
Ørestad
Nogle respondenter påpeger, at der intet er at lave i Ørestad. Andre mener omvendt, at der
er mere end rigeligt at give sig til i bydelen – det kræver bare lidt “detektivarbejde på
Facebook”, som en respondent formulerer det. Det peger på, at der er behov for en mere
samlet og overskuelig synliggørelse af, hvad der foregår. Se mere side 10
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Tema #7: BlæstAmager
Vi kommer naturligvis heller ikke uden om vinden. Der skal findes løsninger, så der kan
skabes opholdssteder i læ for den værste blæst. Se mere side 10

Ørestad City som et hverdagssted
Som vi kort var inde på oven for under Tema #6, kan man spørge, hvordan vil brugerne gerne
have, at Ørestad City skal fungere? Her er svaret entydigt for alle 621 respondenter: Ørestad
City er et hverdagssted. Med det mener vi, at ingen hverken forventer eller ønsker sig
spektakulære, farverige og out of the ordinary oplevelser, men netop hverdagsoplevelser.
En lille koncert her, et simpelt med godt aftensmåltid der og et lokalt loppemarked i
weekenden. Vores anbefalinger til den videre by-, service- og forenings- og
aktivitetsudvikling er derfor:

Når det gælder byudvikling

Skab flere opholdssteder og samlingspunkter og bryd (endnu mere!) med det hårde
og kantede udtryk! Mere læ, mere grønt og mere hygge!

Når det gælder serviceudvikling

Caféer, barer og butikker skal kombinere billige priser og god kvalitet! Ikke som i pris
skal følge kvalitet, men som i mere hverdag! Og vær gerne hyperlokale!

Forenings- og aktivitetsudvikling

Diverse former for fx markeder, mindre aktiviteter eller fællesspisninger skal udvikles
sammen med beboere (og også pendlere og gæster) – og de skal udvikles på en
måde, så de fostrer fællesskab og stolthed i bydelen!
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DEL I: Hvad synes respondenterne om Ørestad?
Vi har bedt alle respondenterne om at give os deres mening om Ørestad som sådan i fritekst.
Helt præcist var spørgsmålet:

Der er mange meninger om Ørestad – fra vindblæst betonforstad over grøn oase til
moderne metropol. Hvad synes du om Ørestad?
Som nævnt har vi gennemlæst alle besvarelser og foretaget en kvalitativ kodning af dem,
hvorigennem vi har identificeret syv temaer, som går på tværs af alle besvarelserne. Vi har
kort præsenteret dem, nu går vi dybere ned i temaerne og underbygger dem med særligt
sigende citater fra besvarelserne. Samtidig giver vi bud på, hvad disse temaer bør betyde for
den videre udvikling af Ørestad.

Tema #1: Ørestad vækker stadig stærke følelser – positive såvel
som negative
Sprogbrugen er ofte yderst følelsesladet i de traditionelle medier, på sociale medier og også
i besvarelserne på spørgsmålet om, hvad respondenterne synes om Ørestad. Man kan sige,
at Ørestad, trods over 20 år på bagen, stadig vækker stærke følelser. En simpel optælling af,
hvilke ord der bliver brugt mest i besvarelserne viser, at ord som “elsker”, “fantastisk” og
“dejlig” bruges meget, men også “kedelig”, “savner” og “vindblæst” ligger højt.
Derudover er der en klar tendens til, at Ørestad vækker de mest positive følelser blandt
beboere, som er interesserede i bydelens videre udvikling, mens Ørestad vækker de mest
negative følelser blandt gæster og pendlere, der ikke bruger bydelens muligheder.

Det siger respondenterne
-

Jeg elsker Nordens Manhattan. Fantastiske bygninger, meget engagerede beboere.
Savner forretninger og caféer i gadeplan – Beboer i Ørestad City, som er interesseret

-

Ørestad er et fantastisk moderne og “up and coming” sted. Alle de gode fordele ved
forstaden (reduceret trafik og støj, grøn natur, vand og frihed) og storbyen (metro,
mange butikker, 10 minutter til Kgs. Nytorv) – Beboer i Ørestad City, som er
interesseret i bydelens videre udvikling.
Udørk af tristesse uden sans for den menneskelige skala – Gæst i Ørestad City

-

i bydelens videre udvikling.

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad?
De positive historier om Ørestad City og bydelens udvikling har længe været få og
fortrængte fra særligt de traditionelle medier, hvor det oftest er arkitekter, ingeniører eller
andre professionelle byudviklere, der ikke bor i bydelen, der har taget og ført ordet. Der er et
klart behov for at fortælle flere og mere hverdagsnære historier om, hvordan beboere både
tilpasser sig til og videreudvikler bydelens muligheder, så de her kan udfolde det, som er det
gode for dem.

Tema #2: Er Ørestad i udvikling eller under afvikling?
I tråd med de stærke positive såvel som negative følelser, er der blandt besvarelserne også
en interessant forskel mellem respondenter, som giver udtryk for, at Ørestad er i udvikling
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(den overvejende del), og respondenter, som mener, at Ørestad er i afvikling (et mindretal).
Det mest brugt ord i besvarelserne (udover Ørestad) er da også “mangler”, hvilket kan
forklares med, at begge typer af respondenter bruger ordet “mangler”, men på forskellig vis:
Ørestad “mangler” noget, da bydelen er i udvikling, eller Ørestad “mangler” noget
fundamentalt, som gør, at Ørestad allerede er under afvikling.

Det siger respondenterne
-

Ørestads potentiale er at der fortsat. Efter 20 år er en stor vilje i byen til udvikling. Vi er
stadig i "nybyggerland", men med erfaring og kritisk masse til at skabe den
nødvendige forandring – Pendler, der ikke bruger bydelens muligheder
Jeg er vild med at være i en eksperimenterende og stadig ny bydel – Beboer i
Ørestad City

Det bliver uoverkommeligt dyrt at ændre på de grundlæggende designfejl ved
Ørestaden. Ingen parkering og alt butiksliv er opslugt af et storcenter. Kan ikke
forestille mig et fix, som kunne gør Ørestaden til en god oplevelse – Gæst i Ørestad
City

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad?
Besvarelserne rejser spørgsmålet om hvorvidt arkitekter, ingeniører og andre professionelle
byudviklere en gang for alle har beseglet, hvordan livet kan leves i Ørestad? Eller er der tale
om en mere dynamisk og fælles proces, hvor også beboere, pendlere og gæster kan være
med til at videreudvikle bydelen? Besvarelserne viser tydeligt, at kreativiteten og viljen til
udvikling er høj blandt især beboere, men også nogle pendlere og gæster. Denne kreativitet
og vilje, mener vi, bør udnyttes mere konstruktivt fremover i den fortsatte udvikling af
bydelen.

Tema #3: Ørestad Nord, Ørestad City og Ørestad Syd opleves
forskelligt
Respondenterne oplever de tre bydele, der udgør Ørestad – Ørestad Nord, Ørestad City og
Ørestad Syd – forskelligt. Syd opleves mest vellykket, så kommer Nord og i sidste ende City.
- Ved Syd fremhæves især naturen, og at bydelen i højere grad er udviklet under
hensyntagen til det lokale liv.
- Nord er mere “færdig”, og her fremhæver respondenterne natur, boldbaner og
spisesteder.
- I oplevelsen af City fylder Field’s sammen med motorvejen, Metro og regionaltoget
meget – det giver ifølge respondenterne en opdelt bydel uden meget handelsliv
uden for Field’s.

Det siger respondenterne
-

-

Jeg bruger især den nordlige del af Ørestad en hel del, og vi bruger den sydlige del til
længere gåture. Byrummet i Ørestad City bruger vi ikke så meget, da det er lidt
kedeligt – mest fordi næsten alle butikker er placeret i Field’s – Gæst i Ørestad City
(bor dog i Ørestad Nord)

Vi bor i Arenakvarteret, som er grønt, lokalt og meget hyggeligt og med gode naboer.
Det mangler dog byliv – det vil sige butikker, caféer, take-away osv. Ørestad City
omkring Field’s er desværre netop forblæst, larmende (motorvejen), ikke særligt
velholdt (affald, mælkebøtter, løse fliser etc.). Selve Field’s er dødtrist: en lukket klods
uden kommunikation med det omliggende byrum – Gæst i Ørestad City (bor dog i
Arenakvarteret).
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-

[Ørestad] mangler et åbent kultur-og handelsliv i cityområdet. Det skyldes blandt
andet, at der findes en afgrund i form af en gennemskærende, opsplittende
trafikkorridor med bil- og togtrafik. Udover det mangelfulde cityområde, er Ørestad
en spændende, grøn satellitby til hovedstaden med enkelte betongysere af
byggerier blandet med nytænkende byggerier som fx 8-TALLET – Beboer i Ørestad
City

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad?
Der er to overordnede måder at komme videre på: Enten satser man på at udvikle de enkelte
bydeles (positive) træk og derved gøre dem endnu mere forskellige, eller også kan man
forsøge at trække mere af det, der ifølge respondenterne fungerer i henholdsvis Nord og Syd
ind i City. Samtidigt skal man dog holde sig for øje, at i praksis bruger mange af
respondenterne alle de tre forskellige bydele, men til forskellige ting – og at det faktisk
fungerer for dem.
Vi ser i besvarelserne altså også en vis form for idealisme: Ørestad City er – for nogle –
blevet symbolet på en både kold og gold by, som står i skærende kontrast til den herskende
ideologi om, at byen (helst) skal være tæt, nær og frem for alt menneskelig i skala. Mange
fremhæver dog i samme vending, at Ørestad City også er utrolig praktisk – transport og
indkøb fungerer for dem. Idealisme og praksis kan med andre ord være to forskellige ting.

Tema #4: Field’s er et sammenstød mellem ideologi og praksis
Når Ørestad City opleves som mindre vellykket end Ørestad Nord og Ørestad Syd, så har
det meget med Field’s at gøre. Mange respondenter bruger Field’s til deres daglige indkøb,
men samtidig mener stort set alle, at Field’s har buret alt det nære, hyggelige og lokale
handelsliv inde. Field’s er altså helt fint til daglige indkøb, men shopping-centeret og dets
lukkede arkitektur strider imod respondenternes oplevelse af, hvad der kendetegner et godt
handels- og kulturliv i bydelen. Vi ser altså det før omtalte sammenstød mellem ideologi og
praksis.

Det siger respondenterne
-

Bor i Syd ved arenaen og elsker det, men der mangler udvikling af bydelen, så Field’s
ikke dræber alt liv – Gæst i Ørestad City (bor dog i Ørestad Syd)

-

Jeg håber, at det vil blive muligt at åbne Field’s op mod Center Boulevard og
strækket langs Field’s mod Royal Arena – Beboer, som også arbejder i bydelen og er
interesseret i bydelens videre udvikling

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad?
Field’s er – sandsynligvis – kommet for at blive. Og det skal det også, for storcenteret er med
til at få hverdagslivet i bydelen til at hænge sammen i praksis. Som en af respondenterne er
inde på ovenfor, kan man dog godt imødekomme respondenternes idéer om det gode
handelsliv, ved på forskellige måder at åbne Field’s mere op. Enten ved at åbne facaderne
eller ved at indgå forskellige former for samarbejder med de andre, lokale forretnings- og
erhvervsdrivende.

Tema #5: Mere byliv i gadeplan
Med afsæt i respondenternes oplevelse af henholdsvis Ørestad Nord, Ørestad City og
Ørestad Syd og deres beskrivelser af Field’s er det ikke overraskende, at stort set alle
besvarelser rummer ønsker om mere byliv i gadeplan.
9

Det siger respondenterne
-

Jeg er enig i, at der er mange meninger om Ørestad – fra vindblæst betonforstad over
grøn oase til moderne metropol – men der bor også mange mennesker, som har det
til fælles, at de er del af et fællesskab omkring at bringe noget sjæl ind i en ny bydel.
Nye caféer mm. og forretninger i gadeplan har længe været en manglende del af
Ørestads bybillede – Beboer, som også arbejder i bydelen og er interesseret i
bydelens videre udvikling

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad?
Spørgsmålet er, hvad det mere præcist er for et byliv i gadeplan, som beboere, pendlere og
gæster ønsker sig i Ørestad? Respondenternes svar benytter sig af kontrasten til Field’s:
bylivet i gadeplan skal være nært, lokalt og hverdagsorienteret og helst ikke rumme for
mange danske eller internationale franchise-butikker.

Tema #6: Behov for synliggørelse af de aktiviteter, der finder
sted i Ørestad
Mens nogle svarer, at der absolut intet er at lave i Ørestad, så svarer andre, at der faktisk er
rigtig mange aktiviteter, man kan engagere sig i. Dette peger på, at problemet ikke i så høj
grad er manglen på aktiviteter, men synliggørelse af de aktiviteter, der finder sted.

Det siger respondenterne
-

Jeg har allerede deltaget i nærmest alt, hvad Ørestad byder på - det kræver lidt
detektivarbejde på Facebook, men så er der også strålende muligheder - jeg savner
dog et dedikeret udendørs træningsmiljø i Byparken – Beboer i Ørestad City, som er
interesseret i bydelens videre udvikling

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad?
Der er behov for en koordineret og samlet kommunikation og dermed synliggørelse af, hvad
der alleredes findes af aktiviteter i Ørestad, som man kan engagere sig i. Det gælder ikke kun
for pendlere og gæster, men også for beboere.

Tema #7: BlæstAmager
Blæsten. Og vinden. Begge dele er uomgængelige, når man taler om Ørestad – og det er de
da også i respondenternes besvarelser.

Hvad siger respondenterne?
-

Helt klart vindblæst! Især omkring Vestamager – har sværere ved at vurdere
forholdene tættere på HUBNORDIC. Men da jeg var ude at gå den anden dag, hørte
jeg en pige sige til sin far, at det er BlæstAmager. Det er helt vanvittigt, hvor meget
det blæser herude til tider – også længere ind mod Ørestad City og Field's – Gæst i
Ørestad City.

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad?
Der skal findes praktiske løsninger på, hvordan blæsten og vinden bedst kan håndteres. Det
kræver dog en større investering og et samarbejde på tværs af områdets interessenter.
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DEL II: De seks profiler – en kvantitativ beskrivelse
På baggrund af de indledende kvalitative interview udviklede vi seks profiler,
respondenterne skulle vælge imellem. I det følgende giver vi et kvantitativt indblik i hver af
de seks profiler.

#1 Beboere: Jeg bor og er interesseret i bydelens videre
udvikling

#2 Beboere: Jeg bor og arbejder/uddanner mig her og er
interesseret i bydelens videre udvikling
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#3 Beboere: Jeg bor her bare

#4 Pendlere: Jeg pendler til Ørestad City – og bruger også
bydelens andre muligheder

#5 Pendlere: Jeg pendler til Ørestad City – og det er det
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#6 Gæster: Jeg besøger Ørestad City

DEL III: De seks profiler – en kvalitativ beskrivelse
af, hvad de synes om, og hvordan de bruger
Ørestad City
I det følgende giver vi en kvalitativ beskrivelse af, hvad hver af de seks profiler synes om
Ørestad City og hvordan, de bruger bydelen i deres liv i og med Ørestad City.

PROFIL #1 OG #2: Hvordan synes de om de eksisterende
byudviklingstiltag – og bruger de dem?
For Profil #1 og #2, som er beboere og beboere, som både bor og arbejder/uddanner sig i
Ørestad City, ville vi gerne vide mere om, hvordan de bruger bydelen i dag samt deres
bedste idéer til, hvordan bydelens byrum kan aktiveres.
Der er mange muligheder i Ørestad City, så for at fokusere spørgsmålene om de
interesserede beboeres eksisterende brug af bydelen har vi valgt at tage afsæt i G/F Ørestad
City’s Strategiplanen 2019-2023. Derudover har det været formålet, at flere beboere skulle
lære strategiplanen at kende. Vi håbede, at disse respondenter dermed kunne bidrage til, at
denne strategi i endnu højere grad kan omsættes til praksis. Besvarelserne, som vi går
dybere ind i nedenfor, viser, at dette håb er opfyldt.
Strategiplanen 2019-2023 har tre kerneelementer – natur, urbanitet og kunst – og udstikker
de overordnede retningslinjer for udviklingen af byrummene og de fælles arealer i Ørestad
City. Men hvad synes beboerne om disse tre fokusområder – og bruger respondenterne de
byrum og fælles arealer, som er blevet og løbende bliver videreudviklet?
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Hele 94% er glade for grundejerforeningens fokus på natur og bruger også bydelens grønne
og beplantede områder. Kun 3% er uenige, mens 3% har svaret “Ved ikke.”
Grundejerforeningens fokus på urbanitet scorer næsten lige så højt: 84% er glade for og
bruger de urbane opholdsområder, 10% er uenige og 7% har svaret “Ved ikke” Kunst ligger
markant lavere – 45% er glade for grundejerforeningens fokus på kunst, mens 33% er uenige
og hele 23% har svaret “Ved ikke”. Når så relativt stor en gruppe har svaret “Ved ikke”, så
kan det skyldes, at de ikke har været vidende om grundejerforeningens fokus på kunst.

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Beboerne er nærmest udelt glade for, at natur og urbanitet prioriteres af
grundejerforeningen, mens kunst kun vurderes positivt af lidt under halvdelen af beboerne.
Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at kunst ikke længere skal være i fokus. Hvor natur og
urbaniteten er i konstant og synlig udvikling, har der været en tendens til, at
grundejerforeningen har arbejdet med mere permanente kunstinstallationer. Disse
kunstinstallationer bør suppleres med mere midlertidige udstillinger ligesom en del
respondenter i deres fritekstsvar fremhæver, at de savner mere arbejdende kunst. Det vi
skabe mere dynamik – og kunsten vil blive mere synlig for beboerne.

PROFIL #1 OG #2: Hvad er deres bedste idéer til at aktivere
eksisterende og nye byrum i Ørestad City?
Som nævnt har et af formålene med denne undersøgelser været at aktivere især sivegaden
langs Ørestads Boulevard, Arne Jacobsens Allé og selve bypladsen, Kay Fiskers Plads ved
stationen, i samspil med relevante aktører som fx bydelens beboere, pendlere og gæster,
lejere, Ørestad City Grundejerforening, Københavns Kommune, By & Havn og
Metroselskabet. I det følgende ser vi nærmere på de bedste idéer til, hvordan vi kan aktivere
Ørestad Citys byrum – sammen – som beboere og beboere, der også arbejder/uddanner i
Ørestad City, og som er interesserede i bydelens fortsatte udvikling har givet krop i
spørgeskemaet.
Der er mange forskellige måder at aktivere et byrum på. For at give idéerne en retning valgte
vi at skelne mellem:
-

nye muligheder for at lave noget alene eller sammen med familie og/eller venner i
Ørestad Citys byrum.
nye lokale aktiviteter og begivenheder i Ørestad Citys byrum.
nye større aktiviteter og begivenheder i Ørestad Citys byrum, der kan tiltrække folk
fra lokalområdet, resten af København og hele landet.
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Flere nye muligheder for at lave noget sammen med min familie og/eller
venner i Ørestad Citys byrum
Her har vi spurgt: ”Jeg kunne godt tænke mig flere muligheder for at kunne lave noget enten
alene eller sammen med min familie og/eller venner i Ørestad Citys byrum. Det kunne fx
være muligheder for at leje/låne brætspil, flere grønne oplevelser i Byparken eller flere kunstog kulturoplevelser.”

I alt har 303 svaret på dette spørgsmål og hele 80% har svaret, at de er enige i udsagnet.

Hvilke nye muligheder for at lave noget sammen med min familie og/eller venner i
Ørestad Citys byrum savner disse respondenter? Ungdommelige og voksne
hverdagsaktiviteter
Dernæst har vi bedt disse respondenter i fritekst give svar på, hvad det så er, de savner at
kunne lave alene eller sammen med deres familie og/eller venner i Ørestad City. Buddene er
mange, men vores kodning af svarene viser, at respondenterne især savner mulighed for at
engagere sig i ungdommelige og voksne hverdagsaktiviteter. Følgende citat er særligt
illustrativt for, hvad respondenterne – og vi – mener med ungdommelige og voksne
hverdagsaktiviteter:
-

At kunne drikke en øl på et hyggelig værtshus, bar eller pub, hvor man kan se en
fodboldkamp. At der er flere muligheder for voksne i Byparken (eller andre steder).
Der er rigtig mange legepladser til børn, hvilket er fedt nok, men jeg savner noget,
man også kan gøre som voksen – fx en større volleyballbane i stedet for en
børnebane eller nogle stenborde/multiborde med spil på, hvor man kan sætte sig og
spille Dam eller Backgammon. Derudover skal der komme lidt flere hyggekroge, hvor
man kan sidde med venner og familie i grønne omgivelser og i læ – Beboer i Ørestad
City.

Citatet her er særligt illustrativt, fordi respondenten – som mange andre – overordnet gør
opmærksom, at mens mulighederne for at lave noget sammen med mindre børn er mange, så
er de mere begrænsede for større børn, unge og voksne. Derudover handler savnet om
hverdagsaktiviteter. Med det mener vi, at der ikke er tale om de store, unikke oplevelser, men
om små og nære muligheder for at lave noget sammen i sin hverdag. Uddybende kan vi sige,
at disse respondenter savner muligheder for:
-

At kunne tage tage ophold i læ for blæsten eller i skygge for solen – og gerne i
grønne “lommer”.
At kunne engagere sig i sport, fitness og lette aktiviteter for unge eller voksne.
At kunne købe ind i specialbutikker.
At kunne engagere sig i byhaver.
At kunne gå på café, bar eller restaurant sammen med familie, venner eller kollegaer
uden, at der skal “tages tilløb” (– Beboer i Ørestad City), det vil sige uden, at man skal
have sparet op først og uden, det behøver at være en fejring af noget ganske særligt.

15

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Det er disse respondenters klare oplevelse, at mens Ørestad City fungerer godt for
børnefamilier med mindre børn, så er der ikke meget at lave, hvis man er et større barn, ung
eller voksen. Det næste skridt i udviklingen af Ørestad City bør altså fokusere på større børn,
unge og voksne. Derudover er det muligheder for at engagere sig i hverdagsaktiviteter, der
er tale om. Kommercielle og offentlige serviceudbydere bør derfor fokusere på, hvordan de
kan skabe værdi i disse beboeres hverdagsliv fremfor fx kun til fest eller særlige lejligheder.

Nye, lokale aktiviteter og begivenheder i Ørestad Citys byrum
I forhold til flere lokale aktiviteter og begivenheder har vi spurgt om folks holdning til
udsagnet: ”Jeg kunne godt tænke mig flere lokale aktiviteter og begivenheder i Ørestad
Citys byrum, som kan tiltrække mig og andre fra lokalområdet. Det kunne fx være
petanqueturneringer, fotografikonkurrencer eller byvandringer.”

I alt har 293 respondenter svaret på dette spørgsmål, og 64% er enige i udsagnet, 15% er
uenige og de sidste 21% har svaret “Ved ikke.” Det er vanskeligt at forklare, hvorfor “kun”
64% er enige i dette udsagn, mens 80% ønskede sig flere muligheder for at lave noget alene
eller med familie og venner i Ørestad Citys byrum. Som vi var inde på ovenfor, kan det
skyldes, at lokale aktiviteter og begivenheder netop er noget, man skal tage tilløb til at
deltage i, mens fx det at “hænge ud” med familie eller venner på en relativt billig café er mere
uforpligtende.

Hvilke nye lokale aktiviteter og begivenheder i Ørestad Citys byrum savner disse
respondenter? Styrkelse af fællesskabet og stoltheden blandt beboerne

Igen har vi bedt disse respondenter i fritekst give svar på, hvad det så er, de savner af lokale
aktiviteter og begivenheder. Som ovenfor er forslagene igen mange og forskellige, men
vores kodning af svarene viser, at respondenterne især savner lokale aktiviteter og
begivenheder, der kan styrke fællesskabet og stoltheden over at bo i Ørestad City. I forhold
til at styrke fællesskabet er følgende citat fra en respondenterne særligt illustrativt:
-

Er rigtig glad for de arrangementer, der har været i byparken. Der har været noget
med hoppeborg, teater, mini-cirkus, musik og selvfølgelig vores julearrangement.
Det har været så hyggeligt, når man som beboer har kunnet mødes med andre folk fra
lokalområdet til sådanne arrangementer og børnene har mødtes med deres venner
dernede. Det styrker fællesskabet – Beboer i Ørestad City

Selvfølgelig skal de lokale aktiviteter og begivenheder have et for beboerne tiltalende
indhold, men deres evne til at styrke fællesskabet må ikke undervurderes. Et andet illustrativt
eksempel:
-

Loppemarkeder er altid gode til at samle folk. Og er der så også madboder og
borde/bænke samt live-musik, så er det helt i top – Beboere i Ørestad City

Det er altså ikke (udelukkende) muligheden for at gøre et kup på et loppemarked, der gør
loppemarkeder attraktive for denne beboer. Det er loppemarkeders evne til at “samle folk”,
der fremhæves.
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Et tredje og sidste eksempel er, at flere af respondenterne nævner, at de savner noget a la
Folkehuset Absalon på Vesterbro. På deres hjemmeside beskriver Folkehuset Absalon sig
som “et folkehus, hvor lokale og alle andre kan mødes og være sammen på nye måder. I
Absalon kan du møde din nabo til fællesspisning, feste med dine venner og tage dine
bedsteforældre med til et slag klodsmajor” (https://absaloncph.dk/om-absalon/). En
respondent skriver fx:
-

[Jeg savner] fællesmiddage, der er til at betale. Fællesmiddag arrangeres også på
vinbaren [Thorsteinsson’s] og på Traktørstedet, men det er simpelthen for dyrt til
børnefamilier, fordi mange af os har fx 3-årige børn, der ikke spiser ret meget, og en
børneportion til 90 kr. er simpelthen for dyrt. På Nørrebro og Vesterbro (fx i
Folkehuset Absalon) findes der fællesspisning til en langt billigere pris. I øvrigt kan I
finde MEGET inspiration fra Absalon på Vesterbro. Det er lige præcis den type
aktiviteter, der mangler i Ørestad. Alt fra familieyoga til kreative kurser, dans,
foredrag, boyband banko og disco – Beboer i Ørestad City

Folkehuset Absalon dyrker netop det lokale fællesskab – og det til rimelige priser, som
ligeledes er et gennemgående tema i respondenternes besvarelser.
Udover at styrke fællesskabet, er en del respondenter også inde på, at de lokale aktiviteter
og begivenheder skal styrke stoltheden over at bo i Ørestad City. Et eksempel:
-

[Det skal være] noget for bydelens børn og unge. De er den nye generation, og hvis
de kan lokkes til at blive her i bydelen, så kan det få vendt noget af stigmaet omkring
“Ødestad” – Beboere, Ørestad City

Det er sigende, at denne respondent mener, at den yngre generation skal “lokkes” til at blive i
Ørestad City. Og så er det nok heller ikke en slåfejl, at respondenten kalder “Ørestad” for
“Ødestad”. Respondenten er ikke alene – senere i spørgeskemaet fortæller andre
respondenter, at de om tre år håber at kunne lokke familie, venner eller kollegaer til Ørestad
City.
I tråd med ønsket om at kunne være stolt af Ørestad City udtrykker flere respondenter
ønsker om flere vandringer. Der er dog ikke tale om hvilken som helst form for vandringer,
men “vandringer med information om området” (Beboer, Ørestad City), som en udtrykker
det. En anden skriver: “Byvandringer er en god idé. Ørestad udvikler sig så hurtigt, at det er
svært at følge med, og det kunne også være interessant at høre planerne og visionerne for
de forskellige kvarterer” (Beboer, Ørestad City). Et tredje og sidste eksempel:
“Naturvandringer med fokus træer, buske, blomster” (Beboer, Ørestad City). Vandringerne
skal for respondenterne altså ikke kun være fx hyggelige og fællesskabsorienterede, men
også give dem mere viden om området. Viden, der kan være med til at øge deres stolthed
over at bo i lige netop Ørestad City.
Udover fællesskab og stolthed peger flere på:
- at man ikke må glemme de unge i etableringen af nye lokale aktiviteter og
begivenheder.
- at det ikke udelukkende handler om at deltage – men også om at se på. En
respondent skriver fx at “petanque lyder også som en god idé. Jeg ville nok ikke selv
deltage, men det kunne være sjovt at kigge på (Beboer, Ørestad City).
De unge skal en dag overtage Ørestad City, og derfor er de vigtige at få med i lokale
aktiviteter og begivenheder. Aktiviteterne og begivenhederne giver både mulighed for at
være med, men også noget at kigge på – altså en form for opgør med øgenavnet “Ødestad”.
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Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Samlet set peger respondenterne på, at nye, lokale aktiviteter og begivenheder i Ørestad
City skal styrke fællesskabet og stoltheden over at bo i Ørestad City. Derudover må både
kommercielle, foreningsdrevne og offentlige udviklere og arrangører ikke glemme de unge.

Nye, større aktiviteter og begivenheder i Ørestad Citys byrum
Som det sidste inden for denne blok af spørgsmål, der har handlet om hvad de interesserede
beboere savner, har vi bedt respondenterne forholde sig til følgende udsagn: ”Jeg kunne
godt tænke mig flere, større aktiviteter og begivenheder i Ørestad Citys byrum, der kan
tiltrække folk fra lokalområdet, resten af København og hele landet. Det kunne fx være
markedsdage med forskellige temaer som blomster, frugt, madvarer eller antikviteter,
motionsløb eller koncerter.”

I alt har 291 respondenter svaret på dette spørgsmål og hele 80% af dem er enige, mens kun
8% er uenige. 12% har svaret “Ved ikke”. Her ser vi altså en ligeså stor tilslutning som det til
udsagnet om flere muligheder for at lave noget sammen med familie eller venner i Ørestad
Citys byrum.

Hvilke nye større aktiviteter og begivenheder Ørestad Citys byrum savner disse
respondenter? Styrkelse af stoltheden blandt beboerne – igen
Som i de to foregående spørgsmål har vi bedt disse respondenter i fritekst give svar på, hvad
det så mere konkret er for større aktiviteter og begivenheder, de savner. Svarene gør det
ikke lettere at svare på, hvorfor de større aktiviteter og begivenheder har større opbakning
end de lokale, da mange respondenter faktisk påpeger, at de heller vil have flere mindre end
få store begivenheder. I deres argumentation henviser de til, at der allerede foregår store
aktiviteter og begivenheder i Royal Arena og i Field’s – de har ikke brug for flere. En
respondent forklarer fx:
- Vi har ikke noget unikt – ud over Field’s og Royal Arena. Når der for en gangs skyld

sker noget herude, så foregår det altid et af de to steder. Jeg så gerne, at der kom
flere aktiviteter udenfor. Gerne med deltagerbegrænsning – for at bevare det intime.

– Beboer, Ørestad City.

Når der alligevel er bred tilknytning til idéen om større aktiviteter og begivenheder, så kan vi
se, at det skyldes to forhold. Det første er, at idéerne om markedsdage og koncerter, som vi
lancerede som eksempler i vores spørgsmål, vækker genklang hos stort set alle
respondenterne. Det andet forhold er, som vi allerede har været inde på ovenfor, at
respondenterne ønsker at vise ikke blot sig selv, men også andre at Ørestad City er
“liveable”. En respondent udtrykker dette ønske på følgende måde:
-

[Jeg kunne tænke mig] en festival, der har sin grobund i Ørestad. Det kunne også
være mindre arrangementer, som kunne vise, hvor dejligt her er. Jeg tror, det er
vigtigt for bydelen, at have et trækplaster. Ligesom Amager Strandpark har vandet,
så har vi naturen. Vi skal bare finde ud af at få den brugt – Beboer, Ørestad City

De større – eller mindre – begivenheder, som respondenten er inde på, skal altså udover at
være gode oplevelser kunne vise, “hvor dejligt her er.” De skal have “grobund i Ørestad”.
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Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Mange respondenter mener, at der med fx Field’s og Royal Arena allerede er nok større
begivenheder. Både Field’s og Royal Arena kunne dog potentielt have ligget hvor som helst i
København eller hvor som helst i landet for den sags skyld. Større begivenheder er kun
attraktive, hvis de formår at gøre Ørestad City til et udstillingsvindue, som klart og tydeligt
viser, at det faktisk er muligt at leve det “gode” liv i Ørestad City – både for beboerne selv,
men også for gæster.

PROFIL #3: Hvad skal der til, hvis de skal interessere sig for og
bruge Ørestad City mere?
Der er kun fem, der har identificeret sig med Profil #3 – beboere i Ørestad City, der ikke er
særligt interesserede i bydelens fortsatte udvikling og derfor oplever Ørestad City som et
sted, de bare bor. Datagrundlaget er altså spinkelt, men hele fire ud af de fem respondenter
(80%), har i fritekst besvaret de to efterfølgende spørgsmål i fritekst.
Først har vi bedt respondenterne færdiggøre følgende sætning: “For mig er Ørestad City
bare et sted jeg bor, fordi…” Her peger de fire respondenter på praktiske forhold – mulighed
for at få en bolig og arbejde i Københavns centrum – for at forklare, hvorfor Ørestad City for
dem blot er et sted, de bor. De giver dog også bud på, hvad der mangler i Ørestad City. En
fortæller:
-

Der er absolut intet at lave her! Ja, der er Field’s, men det er jo primært shopping og
fastfoodrestauranter. Jeg savner barer/caféer/restauranter her. Det er jo mere af nød
end af lyst at jeg er nødt til at tage ind til city for at kunne gå på café – Beboer, for
hvem Ørestad City blot er et sted at bo

-

Der findes fx ikke små hyggelige butikker eller caféer, hvor det er hyggeligt at sidde
(både ude og inde). Jeg føler, at Field’s sluger alt forretningsliv. Det er blevet bedre
de snart tre år, jeg har boet her – fx er Moo Moo Isbar åbnet, og der er en
blomsterforretning. Men når, der endelig åbner et eller andet, så er det som regel
sådan nogle franchisesteder som Lagkagehuset og Paradis Is, som man kan få alle
steder. Det ville være federe, hvis det var nogle små, hyggelige, lokale steder, der
åbnede, og som ikke findes alle andre steder i byen – Beboer, for hvem Ørestad City
blot er et sted at bo

Begge peger altså på, at de savner mere lokalkolorit i udbuddet af særligt restaurationer og
butikker.
Dernæst har vi spurgt: “Hvad skulle der til – fx butikker, restaurationer, begivenheder, sociale
aktiviteter – hvis du skulle bruge en større del af din hverdag i Ørestad City?”
Igen peger respondenterne på e at styrke lokalkoloritten, som det væsentligste. En
respondent ønsker sig fx “en bager, der ikke er franchise” og ordene “lokale” og “hyggelige”
går igen i respondenternes besvarelser.
Vi har tidligere været inde på, at mange respondenter har givet fyldige svar på
fritekstspørgsmålene. Vi tolker dette som et udtryk for respondenternes engagement i
bydelen og dens udvikling. Engagementet gælder faktisk – og måske lidt overraskende –
også for respondenter, der har valgt Profil #3. En respondent svarer fx:
-

Ja til alle forslagene [i spørgsmålet]! Få stueetagerne i ejendommene herude lavet om
til butikker/caféer/barer/restauranter – der er alligevel ingen, der gider bo i de
lejligheder. Fx har en lejlighed i Ø-Huset i stueetagen ud mod Ørestads
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Boulevard/Byparken stået tom siden blokken blev bygget – så mere end 2 år! Der er
ligeledes to stuelejligheder i Organistens Hus, som heller ALDRIG har været udlejet,
selvom der har været “Til Leje”-skilte på i omkring 1 år, hvor bygningen har været
færdig – Beboer, for hvem Ørestad City blot er et sted at bo
Også denne gruppe respondenter er altså opmærksomme på, hvordan bydelen udvikler sig.
Det virker nærmest som om, respondenten har valgt Profil #3 af trods – for respondenten er
der nemlig meget, der kunne gøres for at udvikle bydelen, men det sker bare ikke.

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Beboernes engagement i den videre udvikling er stort, både blandt de respondenter, der har
valgt Profil #1 og #2, men også #3. Nogle gange giver det sig udtryk i en undren over, at
potentialer ikke udnyttes. Der skal findes konstruktive måder, hvorpå dette engagement kan
indgå i en fælles udvikling af Ørestad City.

PROFIL #4: Hvilke muligheder bruger de – og hvad skulle der til,
hvis de skulle bruge bydelen endnu mere?
Der er 26, som har valgt Profil #4 – pendlere, der udover at arbejde/uddanne sig i Ørestad
City også bruger bydelens andre muligheder. Datagrundlaget er altså igen relativt spinkelt,
men langt størstedelen af disse har givet fyldige svar på, hvordan de bruger bydelen i dag,
og hvad der skulle til for, at de ville bruge den endnu mere.
For at komme nærmere på, hvordan disse respondenter bruger Ørestad City, har vi bedt
dem færdiggøre følgende fire sætninger:

1. Jeg kommer til Ørestad før mit arbejde, uddannelse eller lignende, fordi jeg…
2. Jeg bruger Ørestad Citys tilbud i mine pauser fra arbejde, uddannelse eller lignende,
fordi jeg…
3. Jeg bliver i Ørestad City efter mit arbejde, uddannelse eller lignende er slut, fordi
jeg…
4. Jeg kommer til Ørestad City i weekenderne, fordi jeg…
Når disse respondenter bruger Ørestad City til andet og mere end arbejde/uddannelse, så er
der overordnet tre grunde:
Den første handler om at få hverdagen til at hænge sammen. Her skriver respondenterne om
mulighed for parkering, få ordnet nogle indkøb, gå på apoteket, købe kage til kontoret etc.
Den anden grund handler om at få et afbræk fra arbejdet. Her handler det om at trække lidt
frisk luft og at “kunne bruge sine pauser aktivt” (Pendler, der bruger bydelens muligheder),
som en formulerer det. Det tredje og sidste grund til at være i Ørestad City før arbejdet, i
pauser, efter arbejde eller i weekenderne er for respondenterne de muligheder for at få
unikke oplevelser, som Ørestad City – og Ørestad mere overordnet – tilbyder. Her skriver
respondenterne især om naturoplevelser, om shopping og underholdning i henholdsvis
Field’s og Royal Arena, om fotografi og om arkitekturen.
Som opfølgning og for at give respondenterne yderligere mulighed for at uddybe deres svar
har vi spurgt:

Hvad skulle der til for, at du ville bruge Ørestad City mere? Du bruger allerede Ørestad City
til andet end arbejde, uddannelse eller skole, men vi kunne godt tænke os vide mere om,
hvad der kunne øge din nuværende brug af Ørestad City. Hvad skulle der til – fx butikker,
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restaurationer begivenheder, sociale aktiviteter – hvis du skulle blive endnu længere i
Ørestad City?
Svarene på disse spørgsmål drejer sig i høj grad om flere mindre, lokale caféer, restauranter
og barer. En respondent skriver illustrativt:
-

Jeg savner nogle flere caféer med kvalitetsmad (fx Mad og Kaffe). Bydelen mangler
et godt brunch/frokoststed, som ikke er for dyr, og faktisk er det enormt synd, at der
ikke er en ølbar, som har et godt øl udvalg (fx Mikkeller) – Pendler, der udover at
arbejde/uddanne sig i Ørestad City også bruger bydelens andre muligheder

En anden respondent supplerer:
-

Jeg bor i Ørestad Syd og arbejder i Ørestad City, og der mangler caféer eller
samlingssteder til socialisering. Gerne gode frokoststeder til forretningsmøder eller
noget “after work” eller barer til før/efter koncerter [i Royal Arena] og generelt –
Pendler, der udover at arbejde/uddanne sig i Ørestad City også bruger bydelens
andre muligheder

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Pendlernes ønsker til det lokale restaurationsliv er altså langt hen ad vejen samstemmende
med beboernes ønsker – enkelt, ikke for dyrt og af god kvalitet. Der er altså igen tale om
hverdagssteder frem for fx dyre og avancerede caféer, barer eller restauranter, som man
skal tage tilløb for at besøge. Uprætentiøst er måske det ord, der bedst beskriver
sammenfaldet i beboernes og pendlernes ønsker til lokale restaurationer. Det sammenfald
bør give vakse restauratører blod på tanden.

PROFIL #5: Hvorfor bruger de ikke bydelen mere?
Der er 19 respondenter, som har valgt Profil #5 – pendlere, for hvem Ørestad City blot er et
sted de arbejder eller uddanner sig. Datagrundlaget er altså igen relativt spinkelt, og for
disse respondenter gælder yderligere, at det er dem, der har givet de mindst fyldige svar i
fritekstspørgsmålene.
For at finde frem til, hvorfor disse respondenter ikke bruger Ørestad City mere, har vi bedt
dem færdiggøre følgende fire sætninger:

1. Jeg kommer ikke til Ørestad før mit arbejde, uddannelse eller lignende, fordi jeg…
2. Jeg bruger ikke Ørestad Citys tilbud i mine pauser fra arbejde, uddannelse eller
lignende, fordi jeg…
3. Jeg bliver ikke i Ørestad City efter mit arbejde, uddannelse eller lignende er slut, fordi
jeg…
4. Jeg kommer ikke til Ørestad City i weekenderne, fordi jeg…
Blandt disse respondenter er det gennemgående svar, at Ørestad City ikke har noget
attraktivt at byde på for dem. En siger det simpelt: “Udvalget er ikke interessant nok”. Dette
skal dog ikke altid ses som et absolut udsagn om Ørestad City, men at “familien og aktiviteter
kalder, der hvor jeg bor.” som en af disse respondenter forklarer. En anden skriver det også
præcist: “Jeg arbejder, når jeg er på arbejde, og jeg holder pause, når jeg tager hjem.”

Hvad skal der til for at ændre det?
For at få mere kød og blod på disse respondenters besvarelser har vi spurgt:
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-

Hvad skulle der til for, at du ville bruge Ørestad City mere? Selvom du pendler frem
og tilbage til Ørestad City, og dét er det, kunne vi godt tænke os vide mere om, hvad
der kunne øge din nuværende brug af Ørestad City. Hvad skulle der til – fx butikker,
restaurationer begivenheder, sociale aktiviteter – hvis du skulle blive lidt længere i
Ørestad City?

Ligesom for Profil #4 ser vi en del ønsker om flere enkle restaurationer, men disse
respondenter ønsker sig i højere grad flere aktiviteter. En skriver:
-

[Jeg savner] en aktivitet, der kunne være en destination. Jeg bevæger mig gerne
efter kunst og efter markeder, der tilbyder særlige oplevelser – Pendler, der ikke
bruger bydelens andre muligheder

Vi tolker dette som, at Ørestad City for Profil #5 ikke er blevet en integreret del af deres
arbejdsliv. Som vi så ovenfor, er Ørestad City for denne gruppe respondenter et sted de
arbejder. Fritiden foregår et andet sted. Derfor er det primært det, man kunne kalde
fritidsaktiviteter, der efterspørges hos de respondenter, der har valgt Profil #5.

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Pendlerne fordeler sig på to næsten lige store grupper: Den første har – i nogen udstrækning
– integreret Ørestad City og dens muligheder i deres arbejdsliv. Den anden forbinder
Ørestad City med arbejde og deres hjem med fritid. Med afsæt i det hvordan udvikler man så
fremtidens kontor og dermed også fremtidens Ørestad City? Denne undersøgelser er
foretaget under Corona-krisen (maj 2020), som bl.a. har vist, at medarbejdere faktisk godt
kan være produktive i deres eget hjem.
Fremtidens kontor er altså ikke nødvendigvis godt, hvis det udelukkende er rettet mod
produktion. Der skal noget mere til. Her tegner der sig derfor en mulighed for at designe mere
porøse kontorbygninger, hvor arbejde og fritid i højere grad smelter sammen. Det er
interessant, at beboernes og pendlernes ønsker stort set er samstemmende, så er det nok en
god idé at fokusere på beboerne i første omgang – for så vil Ørestad City også blive endnu
mere attraktivt for pendlerne.

PROFIL #6: Hvad synes de om, og hvad bruger de Ørestad City
til?
Der er 192 respondenter, som har valgt denne profil, som altså er personer, der besøger
Ørestad City.
For at komme nærmere på, hvordan disse respondenter besøger Ørestad City og hvorfor,
det er sådan, har vi bedt respondenterne færdiggøre den af følgende tre sætninger, der
beskriver dem bedst:

1. Når jeg besøger Ørestad City, så er det med et klart formål – fx shopping,
arbejdsmøder, besøge venner eller familie eller deltagelse i særlige begivenheder
eller events. Jeg tager hjem igen umiddelbart efter, fordi jeg…
2. Når jeg besøger Ørestad City, så er det med et klart formål – fx shopping,
arbejdsmøder, besøge venner eller familie eller deltagelse i særlige begivenheder
eller events. Jeg kan dog godt finde på komme tidligere eller at blive lidt længere i
Ørestad City og foretage mig andre ting også, fordi jeg…
3. Når jeg besøger Ørestad City, så er det for at finde ud af, hvad bydelen har at byde
på. Det gør jeg, fordi jeg…
Som det ses, designede vi spørgsmålene, så de kunne sige noget om gæsternes forskellige
måder at besøge Ørestad City på. 129 respondenter har svaret på det første spørgsmål, 61
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på det andet og 64 på det tredje og sidste. For gæster er Ørestad City altså i udstrakt grad
en bydel, de besøger med et klar formål og i mindre grad en bydel, man enten bliver lidt
længere i, når man alligevel er der, eller som man går på eventyr i.
De respondenter, der har valgt at svare på det første spørgsmål, fortæller i lange stræk den
samme historie om Ørestad City, som de respondenter, der havde stærke, negative følelser
for hele Ørestad. En respondent formulerer det særligt stærkt:
-

Jeg finder bydelen enormt menneskefjendtlig. Jeg mener, at masterplanen
fuldstændig har glemt "hyggelige kroge", for i stedet at prioritere høj
bebyggelsesprocent, lige boulevarder og kædebutikker. Jeg får det fysisk dårligt, når
jeg er der – Gæst i Ørestad City.

En anden respondent er lidt mindre barsk og skriver ganske enkelt:
-

Jeg bor ikke i området, og der ikke rigtigt er noget interessant, der holder på mig –

Gæst i Ørestad City.

Det går igen i disse respondenters svar, at de sammenligner bydelen med andre af
Københavns bydele og denne sammenligning falder ikke ud til Ørestad Citys fordel.
Ser vi på besvarelserne fra det andet spørgsmål – som 61 har besvaret – så er stemningen
omkring Ørestad City en smule mere positiv, men stadig lidt tilbageholdende. Det er også
sigende, at det er de store attraktioner som fx Royal Arena og Field’s, der fylder meget i
svarelserne. En respondent siger det illustrativt:
-

[Jeg] bor i nærheden (Vestamager). Derfor kan jeg godt lide at gå i området, shoppe
eller tage i biffen. Det er ikke så ofte, må jeg erkende, da der ikke er ret meget at lave i
Ørestad City udover Field's.... – Gæst i Ørestad City.

64 respondenter har besvaret det sidste spørgsmål, som dermed tilkendegiver, at de har en
mere eksplorativ tilgang til Ørestad City. Her er det særligt arkitekturen, naturen og en
interesse i byudvikling, der går igen i respondenternes besvarelser. To respondenters
besvarelser er repræsentative:
-

[Jeg] er interesseret i arkitektur og byrum og oplevelser på cykel – Gæst i Ørestad

-

Vi mødes i en gåklub, går 10 km, og ser alt det nye, der dukker op af jorden – Gæst i

City

Ørestad City

Vi har yderligere spurgt alle gæster: “Hvad skulle der til – fx butikker, restaurationer
begivenheder, sociale aktiviteter – hvis du skulle blive endnu længere i Ørestad City?” Disse
respondenters ønsker er stort set sammenfaldende med beboernes ønsker. Vi giver fire
illustrative eksempler på disse respondenters svar:
-

Gadeforløb, der blev brudt ned i en mere menneskelig skala. Flere og større træer og
buske. Støjskærme ved motorvej. Bedre sammenhæng på tværs af metrohøjbane.
Meget bedre belægning på fortovene på Ørestad Boulevard, så de er universelt
tilgængelige og ikke snublestensfælder. Flere facader, der åbner op og inviterer
gaden ind, især ved Field’s. Flere og bedre opholdszoner. Bedre legepladser til børn.
Flere kulturelle tilbud, teatre, museer og lignende. I det hele taget en byplan, der er
tænkt ud fra den menneskelige skala og ikke masterplans æstetik, der tilgodeser
developere frem for beboere og gæster – Gæst i Ørestad City
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-

Mindre biltrafik på Ørestad Boulevard, mere strøg-lignende fodgængerområder til at
slentre rundt. Flere og mindre butikker med vinduer. Gallerier, kunst i det fri,
gademusik, opholdssteder i læ, drop-in-motionshold for børn og voksne, legepladser
for alle aldre, naturformidling i byen (“krible-krable-projekter mm.),
bydelsfællesspisning – Gæst i Ørestad City

-

Hvis en by skal fungere som by, så skal der være alt muligt andet end boliger og
kontorarbejdspladser og en pendlermetro. Svømmehal, idrætsanlæg, skydebaner,
klubfaciliteter, små erhvervsdrivende i alle afskygninger fra småhåndværk,
autoværksteder, og andre værksteder også videre. Men det er huslejerne alt for høje
til – Gæst i Ørestad City

-

Hvis jeg skulle blive længere, så ville der skulle noget hygge i gaderne. Det betyder
mange caféer, områder man kunne grille ved, specialbutikker, og så skulle de ligge
tæt og ikke for store områder. Det bliver for uoverskueligt og upersonligt. Men mange
små områder, hvor der er meget liv – Gæst i Ørestad City

Hvad betyder det for den videre udvikling af Ørestad City?
Gæsternes ønsker er altså ikke væsensforskellige fra beboernes – det er det lokale, nære,
hyggelige og “hverdagsagtige”, der går igen. Det er Ørestad Citys store fordel, at en del
gæster kommer på grund af de større attraktioner som Field’s og Ørestad City – en fordel
som fx Københavns Nordvestkvarter ikke har. Øvelsen er at få gæsterne til at blive lidt
længere. Her er det værd at fremhæve, at det, beboerne og pendlerne efterspørger, er det
samme, som gæsterne efterspørger. Som en gæst formulerer sig som svar på spørgsmålet
om, hvad vedkommende laver i Ørestad City om tre år: “Jeg sidder på en fortovscafé med
venner eller familie i læ og drikker en øl. Det er jo i virkeligheden meget simpelt” (Gæst i
Ørestad City). Dette “meget simple” ønske går på tværs af alle profiler – beboere, pendlere
og gæster – så hvorfor ikke starte der?

DEL IV: Konklusion
I denne undersøgelse har vi via indledende kvalitative interview med beboere, pendlere,
gæster og forretnings- og erhvervsdrivende i Ørestad City og en efterfølgende
spørgeskemaundersøgelse søgt at finde svar på tre overordnede spørgsmål:
1. Hvad synes beboere, pendlere og gæster om Ørestad?
2. Hvordan bruger beboere, pendlere og gæster Ørestad City i dag, og hvorfor er det
sådan?
3. Hvordan ønsker beboere, pendlere og gæster at bruge Ørestad City om tre år?
Svaret på det første spørgsmål er, at meningerne om Ørestad er mange og markante. Mens
nogle respondenterne erklærer deres ubetingede kærlighed til “Nordens Manhattan”, som
en respondent kalder bydelen, så går andre i den anden grøft og fremfører, at i en ikke alt for
fjern fremtid vil Ørestad være blevet til en betonghetto. I forhold til den offentlige og tit
negative debat om Ørestad, så er det interessant, at respondenternes i overvejende grad
knytter positive frem for negative følelser til Ørestad.
Med det andet spørgsmål har vi zoomet ind på Ørestad City. Derudover har vi givet
respondenterne mulighed for at at give os en kontekst for deres meninger om bydelen. Det
har vi gjort ved at stille spørgsmål omkring, hvordan respondenterne i dag bruger Ørestad
City, og hvorfor det er sådan. Her er konklusionen, at respondenterne er glade for
grundejerforeningens fokus på natur, urbanitet og kunst, men at de ønsker sig, at naturen,
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urbaniteten og kunsten i mindre grad er en passiv kulisse for deres liv og i højere grad
tilbyder aktiviteter, de kan knytte an til.
Det overordnede svar på det tredje og sidste spørgsmål formulerer en respondent kort og
koncist ved at påpege, at der skal udvikles byrum, services og aktiviteter, som man ikke skal
“tage tilløb” for at kunne benytte eller tage del i. Med andre ord hverken forventer eller
ønsker respondenterne sig spektakulære byrum, services og aktiviteter, men endnu bedre
muligheder for at kunne leve lokale og hyggelige hverdagsliv i Ørestad City.

DEL V: Metoder og materialer
Undersøgelsen er gennemført i to trin. Det første trin indebar kvalitative interview med
forskellige brugertyper: beboere, pendlere, gæster og forretnings- og erhvervsdrivende i
Ørestad City. Vi havde planlagt 11 interview af en times varighed. Det blev til seks før
COVID-19 for alvor ramte Danmark. Disse kvalitative interview blev gennemført for at sikre,
at den efterfølgende, kvantitative spørgeskemaundersøgelse stillede de for respondenterne
relevante spørgsmål.
På baggrund af de kvalitative interview udviklede vi seks brugerprofiler, som alle
respondenter har skulle vælge imellem:
Beboer i Ørestad City
- Jeg bor her og er interesseret i bydelens videre udvikling
- Jeg bor og arbejder/uddanner mig her og er interesseret i bydelens videre udvikling
- Jeg bor her bare
Pendler til Ørestad City
- Jeg pendler til Ørestad City – og bruger også bydelens andre muligheder
- Jeg pendler til Ørestad City – og dét er det
Gæster
- Jeg besøger Ørestad City
Spørgeskemaet blev designet, så respondenterne kunne fortælle og mere om:
1. Hvad de overordnet synes om Ørestad.
2. Hvordan de bruger Ørestad City i dag og hvorfor.
3. Hvordan de ønsker sig at bruge Ørestad City om tre år.
Spørgeskemaet blev sendt ud via de relevante kanaler fra d. 3. maj, og i løbet af 14 dage
kunne vi tælle 621 hele eller delvise besvarelser på spørgeskemaet. Og de 621 besvarelser
var bemærkelsesværdigt fyldige, forstået på den måde, at spørgeskema rummede relativt
mange fritekstfelter, som mange har udfyldt grundigt.

Hvem er respondenterne, og hvad kendetegner dem?
I alt har 621 respondenter åbnet og besvaret dele af eller hele spørgeskemaet. I forhold til
resten af Danmarks befolkning finder vi blandt respondenterne:
-

Lidt flere kvinder.
Langt flere, som har gennemført en videregående uddannelse.
Langt flere, som ejer deres bolig.
Langt flere, som giver til kende, at de lever et voksenliv med eller uden børn.

25

For ikke blot at kunne finde ud af, hvad respondenterne synes om, og hvordan de bruger
Ørestad og Ørestad City i dag, har vi valgt at stille relativt mange fritekstspørgsmål i
spørgeskemaet. Respondenternes svar på disse er mange og fyldige. Dermed kan vi med
undersøgelsen også svare på, hvorfor respondenternes holdninger til Ørestad og Ørestad
City er, som de er, og hvorfor de bruger Ørestad og Ørestad City, som de gør.
Samlet set ser vi blandt respondenterne et højt engagement i den videre udvikling af
Ørestad og Ørestad City – et engagement, som i endnu højere grad bør få lov at udfolde sig i
fremtidige byudviklingstiltag.

Mange respondenter
I alt har 621 respondenter åbnet og besvaret dele af eller hele spørgeskemaet.

→ Vi vurderer antallet af respondenter som højt, især når man tager i betragtning, at
digitaliseringen af spørgeskemaer som undersøgelsesform har øget brugen markant – til en
grad, hvor mange ikke længere har lyst til at svare på spørgeskemaer i tide og utide. Det høje
antal respondenter ser vi yderligere som et tegn på, at der blandt respondenterne er et højt
engagement i Ørestad som sådan og i den videre udvikling af Ørestad City.

Lidt flere kvinder end mænd
Kønsfordelingen blandt respondenter ligger på 52% kvinder og 48% mænd. Derudover har
tre respondenter svaret “Andet”.

→ Blandt respondenterne er kvinderne dermed let overrepræsenterede i forhold til Danmarks
samlede befolkning – pr. 1. januar 2020 udgør kvinder 50,25% af den samlede danske
befolkning.

Overrepræsentation af videregående uddannelser
Blandt respondenterne har 76% svaret, at de har en videregående uddannelse. Vi har ikke
tallene for Ørestad, men på landsplan har 40% af de 25-69-årige gennemført en
videregående uddannelse. 7% af respondenterne har svaret, at de har gennemført en
erhvervsfaglig uddannelse – på landsplan er det 34% af de 25-69-årige (tal fra Danmarks
Statistik).

→ Blandt respondenterne er der altså – i forhold til hele landet – en stor overrepræsentation
af personer, som har gennemført en videregående uddannelse. Det kan være, at det reelt
afspejler demografien i Ørestad, men umiddelbart bør man i fremtidige undersøgelser og
tiltag overveje, hvordan man kan inddrage flere personer med en erhvervsfalig uddannelse
og også unge (folkeskoleelever og elever fra de almen- og erhvervsgymnasiale
uddannelser).

26

Langt de fleste lever et voksenliv
Vi har formuleret seks forskellige livsfaser og bedt respondenterne vælge den sætning, der
passer bedst på dem. Vi skelner mellem ungdomsliv, voksenliv med og uden børn og to
former for seniorliv – et aktivt og et mindre aktivt.
48% svarer, at de lever et voksenliv med børn, mens 34% svarer, at de lever et voksenliv
uden børn. Hele 82% af respondenterne identificerer sig altså med, at de lever et voksenliv.
4% lever et ungdomsliv, 10% et aktivt seniorliv og de resterende 4% et mindre aktivt
seniorliv.

→ Respondenterne identificerer sig altså i høj grad med et voksenliv. Spørgeskemaet
rummer da også flest “voksenspørgsmål”, hvorfor dette ikke er overraskende. I fremtidige
undersøgelser og tiltag bør man derfor overveje, hvordan man kan få inddraget flere
personer, som lever et ungdomsliv.

Overrepræsentation af personer, der bor i ejerbolig
Blandt respondenterne bor 62% i ejerbolig, 27% i lejebolig og 9% i en andelsbolig. Vi har
ikke adgang til tal fra Ørestad, men på landsplan har vi i de senere år set en stigning i antallet
af lejeboliger, men antallet af personer, der bor i ejerbolig, er stadig højere end antallet af
personer, der bor til leje (3.291.000 ejere mod 2.441.000 lejere – tal fra Danmarks Statistik).
Personer, der bor i ejerbolig er altså overrepræsenteret blandt respondenterne i forhold til
resten af landet.

→ Som vi vil se lidt senere, har langt størstedelen af respondenterne et stort engagement i
bydelen og dens videre udvikling. Noget af engagementet kan forklares med, at en relativ
stor del af respondenterne har investeret i fast ejendom i området.
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Respondenternes tilknytning til Ørestad City: beboere, pendlere og
gæster
Der er mange forskellige måder at bruge og være knyttet til Ørestad City på. Med afsæt i de
indledende, kvalitative interview, udviklede vi seks profiler, som beskriver forskellige former
for brug og tilknytning:
1. Beboere, som er interesserede i bydelens videre udvikling.
2. Beboere, som også arbejder i bydelen og er interesserede i bydelens videre
udvikling.
3. Beboere, for hvem Ørestad City blot er et sted, de bor.
4. Pendlere, som arbejder i bydelen men som også bruger bydelens andre muligheder
5. Pendlere, som arbejder i bydelen – og ikke andet.
6. Gæster, som besøger Ørestad City i forbindelse med fx sociale begivenheder,
shopping eller arbejde.
I alt har 560 ud af de 621, der har besvaret hele eller dele af spørgeskemaet, valgt en af de
seks profiler. Det svarer til 90%

→ Langt den overvejende del af respondenterne har altså kunne genkende sig selv og deres
tilknytning til og brug af Ørestad City i én af de seks profiler.

Beboere
Med 51% er den største gruppe blandt respondenterne beboere, som er interesserede i
bydelens videre udvikling. Kun 6% svarer, at Ørestad City blot er et sted, de bor. Ud af
beboerne er det altså 88%, der er interesserede i bydelens videre udvikling, mens 12% blot
bor i bydelen.

→ Der er ikke lavet tilsvarende undersøgelser blandt beboere i andre af Københavns bydele,
men det er vores vurdering, at interessen for Ørestad Citys videre udvikling er høj blandt
beboerne. Det skyldes sandsynligvis, at Ørestad City og Ørestad mere generelt er mindre
“færdig” end mange andre af Københavns kvarterer.

Pendlere
Pendlerne udgør samlet set 8% af respondenterne. Fordeling mellem pendlere, der bruger
bydelens andre muligheder, og pendlere der blot arbejder i bydelen, er 58% mod 42%

→ Igen er det vanskeligt at lave en sammenligning, da der ikke er gennemført lignende
undersøgelser andre steder. Men sammenlignet med beboerne, er det signifikant, at langt
flere beboere er interesserede i Ørestad Citys fortsatte udvikling, end pendlere, der bruger
bydelens andre muligheder.

Gæster
Gæsterne udgør 34% af respondenterne.

→ Over en tredjedel af respondenternes tilknytning til Ørestad City er altså som gæster. Det
virker højt, og siger noget om, at mange altså besøger Ørestad City (Field’s og Royal Arena
kan nævnes som de to store trækplastre), men også at mange har en holdning til Ørestad og
Ørestad City, som de gerne giver til kende, selvom de “blot” er gæster. Det kan skyldes, at
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Ørestad og Ørestad City ofte optræder i medierne, og at omtalen oftest er negativ – Ørestad
er med andre ord et kontroversielt projekt, som mange har en holdning til.

Høj gennemførelsesprocent
I alt har vi modtaget 621 besvarelser, hvoraf 490 har gennemført hele spørgeskemaet
(svarende til 66%), mens 131 respondenter har gennemført dele af spørgeskemaet (svarende
til 18%). Samtidigt rummede spørgeskemaet en række fritekstfelter, som det tager længere
tid at besvare, end “enig-uenig-spørgsmål”.

→ Disse tal viser, at der blandt respondenterne har været en høj gennemførelsesprocent.

Hvem er sprunget fra undervejs?
For at sikre spørgeskemaets relevans for respondenterne har vi valgt at stille forskellige
spørgsmål til de forskellige profiler. Har man som beboer eller pendler valgt, at man er
interesseret i eller bruger bydelens andre muligheder end et sted at arbejde, så har man fået
flere spørgsmål end beboere og pendlere, der enten ikke er interesserede i bydelens
fortsatte udvikling eller ikke bruger bydelens muligheder. På trods af dette er der 131
respondenter, som er sprunget fra undervejs i udfyldningen af spørgeskemaet. Der er
forholdsmæssigt flest, der er sprunget fra blandt de profiler, der både bor og arbejder i
Ørestad City (24%), og færrest blandt beboere, som er interesserede i bydelens udvikling
(11%).
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→ På trods af, at vi med de forskellige profiler har forsøgt udelukkende at stille
respondenterne spørgsmål, som er relevante for dem, så er det altså beboerne, som er
interesserede i bydelens fortsatte udvikling, der primært har gennemført hele
spørgeskemaet. Yderligere rummede spørgeskemaet, der er målrettet de interesserede
beboere, flere spørgsmål og flere muligheder for at uddybe svarene i form at fritekst. Det
tyder på, at de beboere, som er interesserede i bydelens fortsatte udvikling gerne vil bruge
tid og kræfter på rent faktisk også at bidrage til denne udvikling. Når de, der både bor og
arbejder i Ørestad City er dem, der oftest sprang fra undervejs, så kan det skyldes, at de som
oftest er medlem af en række lokale (erhvervs-)netværk, hvor de løbende giver deres
mening til kende.

Udfyldelse af fritekstfelter: Mange og meget
Spørgeskemaet rummede relativt mange muligheder for som respondent at give sine svar
mere empirisk kød og blod gennem fritekstfelter. Det var et metodisk sats fra vores side, da
erfaringerne fra lignende undersøgelser er, at det kan være vanskeligt at få respondenter til
at uddybe deres svar i fritekst. Med afsæt i de indledende kvalitative interview og den ofte
livlige debat om Ørestad i både traditionelle og på sociale medier, vurderede vi dog, at
mange gerne kan og vil udtrykke sig om Ørestad og Ørestad City. Dette viste sig at være
korrekt – fx har hele 531 ud af de 621 (86%), der har besvaret hele eller dele af
spørgeskemaet, skrevet et fritekstsvar til spørgeskemaets indledende spørgsmål om, hvad
respondenten synes om Ørestad.

→ De mange og udførligt udfyldte fritekstfelter blandt besvarelser er et tegn på, at
respondenterne har oplevet spørgsmålene som relevante, og at de har haft meget på hjertet.
De viser et engagement i Ørestad og Ørestad City. Og de viser, at respondenterne gerne vil
beskrive deres liv i Ørestad og Ørestad City i dag og også har konkrete bud på, hvordan de
gerne vil leve i Ørestad og Ørestad City i fremtiden.

Højst interesse for undersøgelsens resultater blandt beboere med
interesse for bydelens videre udvikling
Vi har i spørgeskemaet indbygget mulighed for, at få undersøgelsens resultater sendt til
respondenterne via mail. Ud af de 490, som har gennemført hele undersøgelsen, er der 227
som har ønsket at modtage undersøgelsens resultater. Fordelingen blandt de seks profiler er
som følger:
1. Beboere, som er interesserede i bydelens videre udvikling: 57%
2. Beboere, som også arbejder i bydelen og er interesserede i bydelens videre
udvikling: 5%
3. Beboere, for hvem Ørestad City blot er et sted de bor: 1%
4. Pendlere, som arbejder i bydelen men som også bruger bydelens andre muligheder:
5%
5. Pendlere, som arbejder i bydelen – og ikke andet: 2%
6. Gæster, som besøger Ørestad City i forbindelse med fx sociale begivenheder,
shopping eller arbejde: 30%

→ Igen er det altså – og måske ikke overraskende – beboere som er interesserede i
bydelens videre udvikling, der med 57% ligger i front. Vi ser også, at interessen for Ørestad
og Ørestad City er relativt høj blandt gæster.
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