
 
Københavns Kommune 
Kystdirektoratet 
 
 
 
Udvidelse af Københavns Nordhavn 
og ny krydstogtterminal 
 
VVM – Teknisk baggrundsrapport nr. 8 
Trafik og barriereeffekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marts 2009 
 
 
 
      

 



 

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal 
Trafik og barriereeffekter 
 

Side 2
 

  
 
 
INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 
 

1 INDLEDNING 4 

2 RESUME 6 

3 BAGGRUND 8 

3.1 Metro Cityringen 8 

3.2 Nordhavnsvej 8 

3.3 Københavnske byggepladser i øvrigt 8 

3.4 Ny krydstogtsterminal 9 

3.5 Influensvejnet 9 

4 BESKRIVELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD 11 

5 METODE FOR TRAFIKAL VURDERING 12 

5.1 Trafik – Nordhavnsudvidelsen 12 

5.2 Trafik – Krydstogtsterminal 12 

6 JORDTRANSPORT 14 

6.1 Cityringen 14 
6.1.1 Transportruter 14 
6.1.2 Jordmængder 15 
6.1.3 Trafikbelastning 15 

6.2 Nordhavnsvej 16 
6.2.1 Transportruter 16 
6.2.2 Jordmængder 16 
6.2.3 Trafikbelastning 16 

6.3 Øvrige byggepladser 17 
6.3.1 Transportruter 17 
6.3.2 Jordmængder 17 
6.3.3 Trafikbelastning 17 

6.4 Krydstogtsterminal 18 
6.4.1 Trafikbelastning 18 

7 TRAFIKALE KONSEKVENSER 19 

7.1 Trafiktal 19 

7.2 Fremtidig trafik 20 
7.2.1 Trafikudvikling 20 
7.2.2 Trafik relateret til jordtransport 21 



 

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal 
Trafik og barriereeffekter 
 

Side 3
 

  
 
 

7.2.3 Trafik relateret til drift af krydstogtsterminal 24 
7.2.4 Samlet vurdering 24 

7.3 Kapacitetsvurdering af kryds 26 
7.3.1 Krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade 27 
7.3.2 Krydset Tuborgvej/Strandvejen 28 
7.3.3 Krydset Oslo Plads/Folke Bernadottes Allé 28 

7.4 Trafikomlægninger 29 

7.5 Trafiksikkerhed og barriereeffekt 29 
7.5.1 Trafiksikkerhed 29 
7.5.2 Barriereeffekt og oplevet risiko 30 

7.6 Virkninger på kollektiv trafik 30 

7.7 Afværgeforanstaltninger 30 

7.8 Overvågning 31 

8 MANGLENDE VIDEN 32 

9 REFERENCER 33 

9.1 Øvrigt anvendt baggrundsmateriale 33 
 

 



 

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal 
Trafik og barriereeffekter 
 

Side 4
 

  
 
 
1 INDLEDNING 

Som et led i VVM-processen for udvidelse af Københavns Nordhavn og ny 
krydstogtterminal er der udarbejdet 11 tekniske baggrundsrapporter, som 
dokumenterer de undersøgelser og beregninger, der ligger til grund for vurderingerne 
af anlæggets virkninger på miljøet.  
 

 
Figur 1 Oversigtskort over området hvor Nordhavnsudvidelsen skal etableres. 

Krydstogtsskibenes nuværende placering er skitseret i midten af billedet. 
 

Projektet omfatter en udvidelse af Nordhavnsområdet ved opfyldning på søterritoriet. 
Nordhavn skal udvides med et næsten 1 mio. m2 stort areal. Arealet vil blive fyldt op 
med ca. 10 mio. m3 overskudsjord fra Københavnsområdet. I forbindelse hermed 
etableres der en modtage- og karteringsplads for tilkørt jord samt en ny 
krydstogtterminal som supplement til den nuværende i inderhavnen af Nordhavn, se 
Figur 1.  
 
Denne tekniske baggrundsrapport behandler trafik og barriereeffekter. Formålet med 
rapporten er at beskrive de trafikale konsekvenser som følge at udvidelsen af 



 

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal 
Trafik og barriereeffekter 
 

Side 5
 

  
 
 

Københavns Nordhavn og etablering af en ny krydstogtsterminal. Der ses på 
konsekvenserne i forbindelse med trafikafvikling, trafiksikkerhed og barriereeffekt. 
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2 RESUME 

I forbindelse med byudvikling af Københavns Nordhavn, skal der gennemføres et 
landindvindingsprojekt i Nordhavnens østlige område. Området skal udvides med 
overskudsjord fra anlæg af Metro Cityringen og Nordhavnsvej samt jord fra 
Københavns øvrige byggepladser. Anlægsfasen for Nordhavns-depotet er planlagt til 
ultimo 2010 – medio 2012. Driftsfasen, hvor depotet opfyldes med jord, er planlagt til 
medio 2012-2022.  
 
I perioden 2010-2012 skal der etableres en ny krydstogtsterminal i Nordhavn sydvest 
for jorddepotet. 
 
Denne rapport beskriver de trafikale forhold igennem anlægs- og driftsfasen af 
jorddepotet og krydstogtsterminalen. 
 
Figur 1 viser beliggenheden af Nordhavsdepotet og den nye krydstogtsterminal.  
 
Trafikbelastningen, som følge af jordtransporten fra hver af de tre leverandører, 
bestemmes enkeltvis, og der laves en kumulativ analyse af den samlede 
jordtransport. Alle oplysninger om jordmængder, transportruter og lastbiltyper er 
hentet fra VVM-redegørelserne for henholdsvis Nordhavnsvej og Cityringen samt fra 
Kalvebod Miljøcenter og By & Havn. 
 
Den samlede trafikvurdering tager udgangspunkt i et worst case scenario. Det vil sige 
den kombination af forskellige alternativer og scenarier, som vil resultere i den største 
transport af jord og derved den største belastning af vejnettet. 
 
Den fremtidige trafik bestemmes som en fremskrivning af den nuværende trafik tillagt 
den samlede mængde af lastbiler med jord samt trafik relateret til den nye 
krydstogtsterminal. 
 
Igennem hele anlægs- og driftsfasen vil vejnettet blive belastet af en stor mængde 
lastbiler, som skal transportere jord/muck til depotet. Al jord ankommer på lastbiler 
gennem krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade. I worst case scenario vil 
den største jordmængde pr. årsbasis i anlægsfasen blive leveret i 2012 og i 
driftsfasen i 2013. Der vil her køre knap 60 lastbiler i timen pr. retning på 
Sundkrogsgade og videre ad transportruten ud i Nordhavn, svarende til en lastbil pr. 
minut.  
 
I perioderne med meget massiv lastbilintensitet til Nordhavnen vil der på strækninger, 
som i dag er forholdsvis stærkt belastede som eksempelvis Strandvejen, opstå 
kapacitetsproblemer. På hovedparten af strækningerne forventes trafikken dog at 
kunne afvikles tilfredsstillende.  
 
Der vil sandsynligvis opstå kapacitetsproblemer i en række kryds på transportruterne, 
som signalteknisk bør optimeres eller eventuelt helt ombygges, for at sikre 
hensigtsmæssig afvikling af trafikken og sikre trafiksikkerheden. Disse kryds bør 
analyseres nærmere, når jordmængder og transportruter for de to anlægsprojekter 
Nordhavnsvej og Cityringen ligger helt fast. 
  
Al trafik til den nye krydstogtsterminal forventes at kunne afvikles tilfredsstillende på 
det eksisterende vejnet. 
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Der er noget usikkerhed forbundet med jordmængderne og de benyttede 
transportruter. Ved en stor ændring af disse forudsætninger, bør den trafikale 
situationen under driftsfasen revurderes. 
 
Oplysninger om jordmængder og transportruter, som stammer fra VVM-
redegørelserne for Nordhavnsvej og Cityringen samt fra Kalvebod Miljøcenter, er 
behæftet med en vis usikkerhed, og vil formodentlig løbende blive korrigeret. 
Jordmængderne og transportruterne vil dog ikke blive justeret i forbindelse med 
denne VVM-redegørelse. 
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3 BAGGRUND 

I forbindelse med udvikling af en ny bydel i Københavns Nordhavn skal området de 
kommende år udvides med overskudsjord fra københavnske byggeprojekter. Jorden 
kommer fra: 
 
• Etablering af Metro Cityringen 
• Etablering af Nordhavnsvej 
• Københavnske byggepladser i øvrigt. 
 
Al jordkørsel til depotet sker via krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade og 
derfra videre til karteringspladsen. Der etableres en ny vej fra Kattegatvej til 
karteringspladsen, se Figur 2. 
 
I samme periode som jordopfyldningen pågår, skal der etableres en ny 
krydstogtsterminal i Nordhavnen, og de trafikale konsekvenser i forbindelse med 
anlæg og drift af denne terminal inddrages i den samlede trafikale vurdering.  
 
Dette notat indeholder det samlede baggrundsmateriale på trafikområdet. På 
baggrund af dette notat udarbejdes en opsummering, der anvendes i den videre 
proces med at udarbejde en samlet VVM-redegørelse for Nordhavnsudvidelsen. 
 

3.1 Metro Cityringen 

Cityringen er en ny Metrolinjen, der anlægges efter de samme principper som de 
nuværende metrostrækninger. Cityringen skal køre i en tunnel under City, bro-
kvartererne og Frederiksberg, og får i alt 17 underjordiske stationer. Anlægget af 
Cityringen starter i 2011 og forventes færdig i 2018. 
 

3.2 Nordhavnsvej 

Københavns Kommune planlægger en udbygning af Nordhavnsområdet med op mod 
40.000 nye beboer, hvilket kræver en udbygning af det eksisterende vejnet. Som et 
led heri etableres Nordhavnsvej, som skal forbinde Nordhavnen med 
Helsingørmotorvejen. Nordhavnsvej skal lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-
arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om lokale gader i Hellerup, Østerbro og Indre 
By. På sigt kan vejen videreføres i en havnetunnel eller østlig ringvej til Amager. En 
havnetunnel skaber en trafikal forbindelse uden om bykernen og øst om København. 
 
Der arbejdes med to alternative vejforslag A og B. Vejforslag A består af to etaper. 
Første etape går fra Helsingørmotorvejen til Strandvænget (vejføring A1), og udføres 
dels som vej i terræn og dels som Cut & Cover tunnel. Vejens anden etape er en 
forlængelse helt til Nordhavn udført som en sænketunnel under Svanemøllehavnen 
(vejføring A2). 
 
Vejforslag B forløber fra Helsingørmotorvejen til Nordhavn. Fra tilslutningen til 
Helsingørmotorvejen og indtil Svanemøllens Kaserne er vejen i terræn, hvorefter den 
føres i en boret tunnel til Nordhavn. 
 

3.3 Københavnske byggepladser i øvrigt 

Kalvebod Miljøcenter, KMC, vil levere jord til Nordhavnsbassinet i perioden 2011 til 
2022. Jorden vil komme fra byggepladser fordelt over hele København.  
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3.4 Ny krydstogtsterminal 

Som en del af Nordhavnsudvidelsen er planlagt en ny krydstogtsterminal, der skal 
erstatte den eksisterende anvendelse af Orientbassinet og Kronløbsbassinet. Alle 
turn-around krydstogtsskibe flyttes fra de nuværende placeringer på Fortkaj og 
Sundkaj i Kronløbsbassinet og på Orientkaj i Orientbassinet. Den nye 
krydstogtsterminal anlægges med sand, som forventes sejlet til, og derfor ikke vil 
belaste vejnettet i Nordhavns-området. Der etableres en ny adgangsvej til 
krydstogtsterminalen fra Baltikavej, se Figur 2. 
 
De trafikale effekter under anlægsfasen af den nye krydstogtterminal analyseres, og 
trafikbelastningen i driftsfasen frem til afslutningen af landindvindingsprojektet 
vurderes. 
 

3.5 Influensvejnet 

I både VVM-redegørelsen for Cityringen og for Nordhavnsvej er medtaget 
jordtransport indtil krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade. Jorden fra de 
øvrige københavnske byggepladser kan komme mange steder fra, men vil med 
overvejende sikkerhed ankomme ad den nordlige adgangsvej gennem krydset 
Tuborgvej/Strandvejen eller ad den sydlige adgangsvej gennem krydset Oslo 
Plads/Folke Bernadottes Allé. 
 
For at kunne beregne de kumulative effekter fra de tre jordleverandører fastsættes 
influensvejnettet således til de anvendte jordtransportruter afgrænset mod nord af 
krydset Tuborgvej/Strandvejen og mod syd afgrænset af krydset Oslo Plads/Folke 
Bernadottes Allé. I Nordhavnsområdet medtages transportruten til henholdsvis 
karteringspladsen og adgangsvejen til den nye krydstogtsterminal og desuden 
medtages de nuværende adgangsveje til den eksisterende krydstogtsterminal. 
Influensvejnettet er illustreret på Figur 2. 
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Figur 2 Det fastlagte influensvejnet. I den øvre del af kortet ses vejen til 
oplags/karteringspladsen, som forløber fra Kattegatvej. Der anlægges en ny vej til 
den nye krydstogtsterminal, som er vist som stiplet på figuren.  
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4 BESKRIVELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD 

Hele Nordhavnsområdet har i dag en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. 
Kalkbrænderihavnsgade har en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 
 
Sundkrogsgade, Skudehavnsvej, Færgehavnsvej, Baltikavej og Kattegatvej har 
karakter af bydelsgade. Strækningerne fremstår generelt som meget brede to-
sporede veje. Der er cykelbane i begge vejsider på den første halvdel af strækningen 
regnet fra Kalkbrænderihavnsgade, mens der på den sidste halvdel kun er cykelbane 
i den østlige del af vejen. 
 
Krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade er i øjeblikket under ombygning, 
som afsluttes i løbet af 2009. Der bliver anlagt flere vejbaner for at undgå, at de 
svingende trafikanter blokerer for dem, der skal ligeud. Krydset bliver samtidig 
forsynet med trafikstyret signalanlæg. Der bliver desuden etableret helleanlæg for 
fodgængerne, og cyklisterne får forlænget cykelstierne mod krydset og bliver bedre 
adskilt fra højresvingende biler.  
 
Ombygningen af krydset er indeholdt i aftalen om bygning af Nordhavnsvej, så 
krydset kan håndtere den forventede øgede trafik forårsaget af udbygningen af 
Nordhavn. 
 
Folke Bernadottes Allé er netop ombygget, så den er delvis fire-sporet og delvis to-
sporet, og nu med cykelstier i begge retninger. Folke Bernadottes Allé ender mod syd 
i krydset Oslo Plads/Grønningen/Øster Voldgade. 
 
Det gælder for begge ombygninger, at de ikke er sket med henblik på afvikling af 
trafikken under anlægs- og driftsfasen af Nordhavnsdepotet. 
 
Kalkbrænderihavnsgade og Strandvænget er fire-sporede med cykelsti i begge 
retninger. Strandøre er to-sporet med cykelsti i begge retninger. Strandvejen mellem 
Strandvænget og Tuborgvej er fire-sporet med cykelsti i begge retninger.  
 
Ring 2 er omlagt inden for de sidste par år, så tung lastbiltrafik skal benytte 
Strandvænget-Strandvejen frem for tidligere Strandpromenaden-Strandøre.  
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5 METODE FOR TRAFIKAL VURDERING 

5.1 Trafik – Nordhavnsudvidelsen 

Der laves en vurdering af trafikken som følge af landindvindingsprojektet i Nordhavn.  
 
Under anlægsfasen af depotet vil der være trafik til og fra depotet i form af 
entreprenørmaskiner samt materieltransport. Til brug for etablering af jorddepotet 
leveres desuden slagge fra Amagerværket og Afatek. 
 
Jordmængderne til opfyldning af Nordhavnsdepotet stammer fra følgende 
anlægsprojekter i København 
 
• Etablering af Metro Cityringen  
• Etablering af Nordhavnsvej  
• Københavns øvrige byggepladser. 
 
Influensvejnettet i nærværende VVM-redegørelse, er som tidligere beskrevet, fastsat 
til de benyttede ruter i Nordhavns-området, og adgangsvejene til Nordhavn fra nord 
via krydset Tuborgvej/Strandvejen og fra syd via Oslo Plads, se Figur 2. 
 
Jordmængderne og rutevalget for jordtransporten er baseret på oplysninger fra VVM-
redegørelserne for henholdsvis Nordhavnsvej og Cityringen, samt supplerende 
oplysninger fra rådgivergrupperne bag de to VVM-redegørelser. I forbindelse med 
jord ”fra Københavnske byggepladser i øvrigt” er anvendt mængder og antagelser om 
jordtransport-ruter opgivet af Kalvebod Miljøcenter og By & Havn. 
 
De samlede jordmængder samt oplysninger om anvendte lastbiltyper, har dannet 
grundlag for beregning af de afledte jordtransporter. 
 
Fastlæggelse af den nuværende trafikmængde tager udgangspunkt i trafiktællinger 
fra Københavns Kommune. Der benyttes modelberegninger fra VVM Nordhavnsvej til 
beskrivelse af udviklingen i trafikken som følge af trafikomlægninger i forbindelse med 
anlæg af Nordhavnsvej.  
 
Trafikken i anlægs- og driftsfasen bestemmes ud fra en årlig fremskrivning af 
trafikmængden på 1 % og den kumulative trafik fra jordleverandørerne. 
 

5.2 Trafik – Krydstogtsterminal 

I forbindelse med anlæg af den nye krydstogtsterminal vil der være der trafik i form af 
entreprenørmaskiner, materialeleverancer mv. Denne trafik forventes dog at være 
marginal i forhold til den resterende trafik i området. Til brug for etablering af 
krydstogtsterminalen benyttes sand, som forventes tilsejlet. 
 
For så vidt angår drift af krydstogtsterminalen herunder det forventede antal 
skibsanløb, er der taget udgangspunkt i oplysninger fra CMP (Copenhagen Malmö 
Port).  
 
Det forudsættes, at der i forbindelse med etablering af den nye krydstogtsterminal 
udelukkende vil være tale om en flytning af turn-around krydstogtsskibene fra de 
eksisterende bassiner til det nye terminalområde. Der forventes altså ikke en 
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ekstraordinær stigning i landtransporter i relation til krydstogtsterminalens drift, 
udover den generelt forventede årlige vækst. 
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6 JORDTRANSPORT 

Baseret på mængden af jord en lastbil anslås at kunne transportere (lasteevne), og 
den samlede jordmængde, der skal køres til depotet er antallet af lastbiler til depotet 
beregnet. Bilag 1 viser en samlet jordmængde oversigt fordelt på leverandørerne. 
 
Det antages, at de enkelte lastbiler benytter samme rute til og fra depotet. 
Københavns Kommune har overvejet at forbyde lastbiler over 18 ton at køre ind mod 
byen ad Folke Bernadottes Allé. Effektueres dette, skal der enten søges dispensation 
for de stationer, hvor kørsel via alternative ruter medfører markant øgede gener. 
Alternativt skal der laves nye vurderinger for jordtransporten fra disse stationer. 
 

6.1 Cityringen 

Igennem Cityringens anlægsfase i perioden 2011- 2015 vil der blive leveret jord og 
muck til Nordhavnen. Jorden og mucken vil stamme fra en række forskellige 
arbejdspladser, men den største transporttrafik vil ske til og fra de tre 
tunnelarbejdspladser: Øster Søgade, Nørrebroparken og CMC Vasbygade. 
Derudover vil der komme jordleverancer fra stationer, skakte og kaverner. Kaverner 
er hulrum, som udgraves i kalkundergrunden. 
 
Ifølge oplysninger fra rådgiverne bag VVM-redegørelsen for Cityringen, antages 
lastbilerne som forventes anvendt til jordtransport at have en lastevene på 25 tons. 
 
Jordtransporterne vil foregå om dagen i tidsrummet mellem klokken 7 og 18.  
 

6.1.1 Transportruter 

Jorden fra de 17 stationer ankommer ad forskellige ruter. I alt vil der ankomme jord 
fra 6-9 stationer ad den sydlige adgangsvej (over Oslo Plads) og jord fra 8-11 
stationer ad den nordlige adgangsvej (Tuborgvej), se kort på Figur 2. 
 
Tunnelmuck fra Nørrebroparken ankommer via Tuborgvej/Strandvejen. Tunnelmuck 
fra Øster Søgade kommer via Oslo Plads. Det forventes, at jordtransport fra CMC 
tidsmæssigt vil falde sammen med opgravning af Nørreport Station. 
 
Københavns Kommune har opstillet tre scenarier for transport af muck fra CMC:  
 
1. Det antages, at muck transporteres med lastbil og leveres i Nordhavn fra syd.  
2. Det antages, at muck transporteres med lastbil og leveres i Nordhavn fra nord.  
3. Muck fra CMC Vasbygade tilsejles Nordhavnen. 

 
Scenario 2 er baseret på, at jord fra stationer og tunnelarbejdspladser for så vidt 
muligt skal leveres til Nordhavnen via Ring 2, det vil sige nord om København. For de 
stationer som ikke er placeret i umiddelbar nærhed af den sydlige adgangsvej til 
depotet, kan det i scenario 2 derfor også antages, at jorden leveres ad den nordlige 
adgangsvej til Nordhavnen. 
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6.1.2 Jordmængder 

Der vil fra én tunnelarbejdsplads ved optimal drift bortkøres ca. 5.000 tons muck pr. 
hverdag. I gennemsnitlig drift over en udboringsperiode på 3 år vil det være ca. 1.000 
tons muck pr. hverdag.  
I gennemsnit skal der bortkøres ca. 85.000 tons jord fra hver enkelt station. Dette 
volumen varierer lidt fra station til station. Hovedparten af udgravningen sker i to 
relativt intensive perioder à hver ca. 4 ugers varighed.  
 
Volumen af jord der skal bortgraves ved skaktene udgør i gennemsnit ca. 5.000 m

3
, 

dog mere fra de skakte, hvorfra der også udgraves kaverner.  
 
VVM-redegørelsen for Cityringen indeholder oplysninger om jordmængder. Disse tal 
er senere revideret i forbindelse med projektoptimering af Cityringen. Der tages 
udgangspunkt i de nyeste jordmængder og fordelingen over anlægsperioden oplyst af 
rådgivergruppen bag VVM-redegørelsen.  
Anlægsarbejdet forventes at starte i 2011. Nødskakter anlægges over 2 år og 
stationer over 3-4 år. Tunnelarbejdspladser antages at være i drift i perioden 2012-
2015. 
 

Jordmængde  2011 2012 2013 2014 2015 Sum 
Scenario 1 og 2 Alt køres 29 417 705 666 242 2.059 
Scenario 3 Andel køres 29 357 460 666 242 1.754 
 Andel sejles  60 245   305 

Jordmængdeleverancer til Nordhavn fra anlæg af Cityringen. Værdier er i tusinde m3. 

6.1.3 Trafikbelastning 

Afhængig af driftsforholdene for de tre tunnelarbejdspladser varierer mængden af 
muck, som skal bortkøres mellem 1.000 og 5.000 tons pr. hverdag. Dette medfører 
en lastbiltrafik fra hver af tunnelarbejdspladserne på mellem 110 og 400 lastbiler 
(fyldte ud, tomme hjem) pr. hverdag 
 
Fra stationer vil der i gennemsnit være i alt 3.500 lastbiler, som skal borttransportere 
jord til Nordhavn over en anlægsperiode på 3-4 år. Det gennemsnitlige antal 
lastbiltransporter med jord væk fra arbejdspladserne vil være omkring 40 lastbiler pr. 
hverdag.  
 
Transporten af jord fra kaverner er forholdsvis beskeden, og trafikbelastningen herfra 
indgår ikke specifikt i den samlede opgørelse af jordtransporten. 
 
I tilfældet hvor alt jord køres til Nordhavnsdepotet vil antallet af lastbiler, som 
transporterer jord være højest i 2013 og 2014. Her vil der i en periode ankomme ca. 
20 lastbiler i timen i tidsrummet ml. kl. 7 og 18, svarende til en lastbil pr. 3. minut. 
 
I det tilfælde at muck fra CMC Vasbygade tilsejles, vil spidsbelastningsperioden være 
begrænset til 2014, hvor der i perioder vil ankomme 19 lastbiler i timen. 
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6.2 Nordhavnsvej 

Der arbejdes med to alternative vejføringer for Nordhavnsvej. Alternativ A forløber fra 
Helsingørmotorvejen til Strandvænget nord for S-banen (vejføring A1) og alternativ B 
forløber fra Helsingørmotorvejen til Nordhavn udført som en boret tunnel.  
 
Etablering af Nordhavnsvej forløber i perioden år 2010 – 2014 (vejforslag A1) eller 
2010-2015 (vejforslag B). 
 
Ifølge VVM-redegørelsen for Nordhavnsvej, antages det, at der benyttes lastbiler med 
en lasteevne på 30 tons til jordtransporten. 
 

6.2.1 Transportruter 

Projektet er delt op i alt fem etaper, og i hver etape vil der være forskelle 
jordtransportruter som følge af periodevise vejlukninger mv.  
 
I etape 1 (2010-211) vil al jordtransport foregå vi Tuborgvej-Strandvejen-
Strandvænget og videre mod Nordhavn. 
 
I etape 2-5 (2011-2015) lukkes Strandvænget ved Strandvejen, og jordtransport vil 
derfor ske via Strandvejen-Strandøre-Strandpromenaden-Strandvænget og videre 
mod Nordhavnen. 
 

6.2.2 Jordmængder 

I skemaet nedenfor ses fordeling af jord på år for henholdsvis vejforslag A1 og B. 
 

Jordmængde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 
Vejforslag A1 18 108 186 65 44 0 421 
Vejforslag B 18 53 137 530 155 29 922 

Jordmængdeleverancer til Nordhavn fra etablering af Nordhavnsvej. Værdier er i tusinde m3. 

Hovedparten af jordleverancerne fra vejforslag B vil komme direkte igennem den 
borede tunnel og op i umiddelbar nærhed af karteringspladsen. 
  

6.2.3 Trafikbelastning 

Jordmængderne fordeles på de enkelte transportruter, og baseret på lasteevnen på 
30 tons for de anvendte lastbiler, kan trafikintensiteten bestemmes. 
 
Ved vejføring A1 vil spidsbelastningsperioden være i 2012, hvor der i gennemsnit vil 
køre knap 5 lastbiler i timen med jord til Nordhavnen.  
 
Idet kun en mindre del af jorden ved vejforslag B ikke leveres direkte via tunnel i 
nærheden af depotet, vil jordtransporten i dette tilfælde kun belaste influensvejnettet i 
mindre grad. Der ved valg af vejføring B således på intet tidspunkt køre mere end 
knap 3 lastbiler i timen med jord til Nordhavnen på influensvejnettet. 
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6.3 Øvrige byggepladser 

Jord for Københavns øvrige byggepladser og forbrændingsslagger fra Afatek og 
Amagerværket skal transporteres til Nordhavn. Skemaet nedenfor i afsnit 5.3.2 viser 
mængden af slagge igennem anlægsfasen og jordmængden gennem driftsfasen. 
Jordtransporten vil foregå i tidsrummet 7-18 mandag til fredag. 

Overskudsjord fra københavnske byggepladser har tidligere været kørt til KMC’s 
jorddepot på Selinevej på Amager. Når denne jord fra medio 2011 transporteres til 
Nordhavn i stedet, vil det betyde et fald i den tunge trafik til Selinevej.  

Slaggen transporteres ifølge Afatek på lastbiler med en lastevene på 30 tons. 

6.3.1 Transportruter 

Slaggen til brug for etablering af depotet kommer henholdsvis fra Amagerværket og 
fra Afatek, Selinevej. Transporten fra Amagerværket foregår via Oslo Plads mens 
transporten fra Selinevej antages at være ad ring 2 og Tuborgvej/Strandvejen. 
 
Jord fra Københavns øvrige byggepladser vil ankomme til Nordhavn via krydset 
Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade. 
Københavns Kommune har opstillet to scenarier for jordankomsten: 
 
1. Der tages udgangspunkt i, at 60 % af jorden transporteres over Oslo Plads og de 

resterende 40 % ankommer fra nord via Tuborgvej/Strandvejen. Al transport 
foregår på lastbiler med en lasteevne på 30 tons. 

2. Jord som ankommer fra syd (60 %) ankommer på lastbiler med 10 tons lasteevne. 
De resterende 40 % ankommer med lastbiler med en lasteevne på 30 tons. 

 
Kommune har valgt ikke at opstille et scenario, hvor al jord transporteres på lastbiler 
med en lasteevne på 10 tons lastbiler. 
 

6.3.2 Jordmængder 

Forbrændingsslaggen leveres fra december 2011 til juni 2012 i jorddepotets 
anlægsfase. Københavns øvrige byggepladser vil fra 2011 og frem til 2022 aflevere 
jordmængder til opfyldning af depotet i henhold til nedenstående skema. 

Leverandør 2011 2012 2013-2022 pr. år Samlet 
Amagerværket 16 95  111 
Afatek 27 162  189 
KMC 420 620 570 6.740 

Jordmængder til Nordhavn. Værdier er i tusinde m3. 

Jordmængderne fordeles på de enkelte transportruter og baseret på den anvendte 
lastbiltype kan trafikintensiteten bestemmes. 
 

6.3.3 Trafikbelastning 

Trafikbelastningen som følge af levering af forbrændingsslagge er størst i 2012, hvor 
der ankommer ca. 5 lastbiler i timen. 
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Der beregnes trafikbelastning for de to opstillede scenarier for jordtransporten fra 
Københavns øvrige byggepladser. I skemaet i afsnit 5.3.2 er opgivet mængden af 
jord, som leveres til depotet. Jorden fra KMC vil indledningsvist blive leveret til 
karteringspladsen, og her vil det blive sorteret og eventuel affald mv., som ikke kan 
deponeres i depotet køres retur. Det samlede antal lastbiler med jordtransport fra 
KMC bestemmes ud fra jordmængderne i skemaet ovenfor plus et tillæg på ca. 20 
lastbiler om dagen grundet affald mv. indeholdt i jorden på lastbilerne. 

I scenario 2, se afsnit 5.3.1, som vil medføre flest lastbiler, vil den genererede trafik, 
som følge af jordtransporten fra Københavns øvrige byggepladser gennem årene 
variere fra 282 til 407 lastbiler pr. hverdag med en fordeling på ca. 20 % fra den 
nordlige adgangsvej og ca. 80 % ad den sydlige adgangsvej. På Sundkrogsgade vil 
det være en intensitet på mellem 25 og 37 lastbiler i timen mellem kl. 7 og 18 per 
retning svarende til en lastbil pr. 1-2 minutter. 
 

6.4 Krydstogtsterminal 

Der anlægges en ny krydstogtsterminal ved Kronløbet, der etableres med sand som 
tilsejles. Anlægsfasen vil være fra ultimo 2010 til primo 2012. I denne periode vil der 
være arbejdskørsel med entreprenørmaskiner, materialer mv. Dette vurderes at være 
i mindre omfang, og inddrages ikke specifikt i den trafikale vurdering. 
 

6.4.1 Trafikbelastning 

Den nye krydstogtsterminal vil være i drift i 2012. Sæsonen forløber fra maj til 
september. Kajen kan anvendes udenfor sæsonen som almindelig stykgodskaj eller 
til rekreative formål, men trafikbelastningen herfra forventes lavere end i 
krydstogtssæsonen. 
 
Ifølge oplysninger fra Copenhagen Malmö Port og tidligere gennemførte 
trafiktællinger ved krydstogtsterminalen antages trafikintensiteten ved anløb af et 
krydstogtsskib at være 400 køretøjer i spidstimen mellem klokken 9 og 10 
(personbiler, taxaer, varetransport, busser og lastbiler). Det vil sige 800 køretøjer i 
begge retninger tilsammen. Herudover er der trafik igennem dagen og i alt estimeres 
hverdagsdøgntrafikken (kl. 6-18) pr. skibsanløb til at være ca. 1.300 køretøjer med en 
andel af tung trafik på godt 23 %. I 2008 ankom i alt knap 120 krydstogtsskibe til 
Kronløbsbassinet og Orientbassinet. Skibsanløbene fordeler sig med ca. 50 % på 
Orientkaj, 40 % på Sundkaj og 10 % på Fortkaj. Anvendelse af Sundkag og Fortkaj 
ophører, når den nye krydstogtsterminal er anlagt. 
  
Generelt forventer Copenhagen Malmö Port en stigning i antallet af passagerer på 
optil 8 % om året, hvilket antages at give en tilsvarende stigning i antallet af køretøjer. 
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7 TRAFIKALE KONSEKVENSER  

7.1 Trafiktal 

Der er indhentet oplysninger om nuværende trafikintensitet for influensvejnettet i form 
af trafiktællinger fra Københavns Kommune hovedsageligt fra 2007. 
Hvor der ikke forefindes eksisterende og brugbare tællinger er foretaget en række 
antagelser om trafikmængder og trafiksammensætning. 
 
Der regnes med en generel årlig trafikvækst, defineret af Københavns Kommune, på 
1 %. 
 
På Figur 3 ses antal køretøjer på hverdage mellem kl. 6 og 18 (begge retninger 
tilsammen) i 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Antal køretøjer på hverdage ml. kl. 6-18 i begge retninger tilsammen i år 2009. 
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7.2 Fremtidig trafik 

Den fremtidige forventede trafik beregnes med udgangspunkt i fremskrivning af den 
eksisterende trafik tillagt den generede trafik ved jordtransport samt drift af den nye 
krydstogtsterminal. 
 

7.2.1 Trafikudvikling 

Realisering af den planlagte fulde udbygning af Tuborg-området i 2011 forventes at 
øge trafikken på Strandvejen med 5.000 biler pr. hverdagsdøgn, som mod syd 
fordeler sig på 2.000 biler på Strandøre og 3.000 biler på Strandvejen mellem 
Strandøre og Strandvænget. Muligvis vil den fulde udbygning først være en realitet 
senere, da udviklingen i de sidste områder i den sydlige del er sat i bero indtil videre. 
 
Hvis det besluttes at anlægge Nordhavnsvej som vejføring A1, se afsnit 2.2, vil det 
medføre, at Ryvangs Allé og Strandvænget i en periode (2011-2015) lukkes for 
biltrafik til og fra Strandvejen. Dette vil medføre overførelse af en stor trafikmængde til 
Strandvejen, som fordeler sig på Strandøre og på Strandvejen mellem Strandøre og 
Strandvænget. Afbrydelsen af strækningerne vil medføre et fald i trafik på den 
nordlige del af Kalkbrænderihavnsgade, pga. en overflytning af trafik til Strandvejen. 
Disse antagelser stammer fra oplysninger i VVM-redegørelsen for Nordhavnsvej. 
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Figur 4 Antal køretøjer mellem kl. 6-18 i begge retninger tilsammen i år 2011, hvor Tuborg-
området er færdig udbygget, og hvor Ryvangs Allé og Strandvænget er afbrudt. 
Jordtransporten er ikke inkluderet. 

 
 

7.2.2 Trafik relateret til jordtransport 

Der er for de enkelte jordleverancer opstillet flere scenarier. De enkelte scenarier kan 
alle kombineres med valg af vejføring A1 eller vejføring B for Nordhavnsvej (se afsnit 
2.2), da det vil have betydning for transportruten fra nord, idet Strandvænget lukkes i 
2011-2015 ved valg af vejføring A1. 
 
Trafikbelastningen vurderes på baggrund af et worst case scenario. Det vil sige 
kombinationen af de forskellige alternativer og scenarier, som vil resultere i den 
største belastning af vejnettet. Definitionen af worst case er: 
 
• Nordhavnsvej anlægges som vejføring A1 (se afsnit 2.2) 
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• Alt jord fra anlæg af Cityringen køres, hovedparten ankommer fra nord (se 
scenario 2 i afsnit 5.1.1) 

• Transport af jord fra øvrige byggepladser foregår med lastbiler med en lasteevne 
på 10 tons for lastbiler fra syd og 30 tons på lastbiler fra nord, jf. afsnit 5.3.1 

 
På bilag 2 ses en oversigt over antallet af jordtransportlastbiler i worst case scenariet. 
  
Der skal tages en række forbehold for de beregnede kumulative værdier for 
trafikbelastningen som følge af jordtransporten. Blandt andet er det antaget, at 
jordtransporterne fordeler sig jævnt over året, hvilket formodentlig i flere situationer 
ikke vil være tilfældet. Desuden er ingen af transportruterne endelig fastlagt, hvilke 
kan betyde betydelig forskydning i trafikbelastningen på det generelle vejnet. 
 
I anlægsfasen vil antallet af lastbiler være størst i 2012, hvor der er trafik relateret til 
anlæg af jorddepotet (slagge-transport) og jordtransport til karteringspladsen.  
 
I driftsfasen vil antallet af lastbiler med jordtransport på årsbasis være størst i 2013, 
da der igennem hele året vil ankomme jord fra alle tre jordleverandører. Antallet af 
jordtransportlastbiler på hverdage i tidsrummet kl. 7-18 i begge retninger er vist på 
figuren nedenfor. 
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Figur 5 Antallet af lastbiler som transporterer jord på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7 og 
18 i begge retninger tilsammen i worst case scenario år 2013. 

 
Som det ses af figuren, vil der i det definerede worst case scenario køre godt 56 
lastbiler i timen pr. retning på Sundkrogsgade og videre ad transportruten ud i 
Nordhavn.  
 
Der er i dag en lastbilandel på ca. 20 % på Sundkrogsgade, som ved en generel 
fremskrivning af trafikken vil være ca. 2.250 lastbiler mellem kl. 6-18 på hverdage i 
2013. Sammenlægges dette tal med antallet af lastbiler som transporterer jord, vil det 
give en lastbil andel på 27 % ud af en samlet trafikmængde på godt 13.000 biler på 
hverdage mellem kl. 6-18 i begge retninger i år 2013. 
 
Den nordlige adgangsvej vil i perioden 2012 til 2014 være stærkt belastet af mange 
jordtransporter, ca. 18-25 i timen pr. retning ml. kl. 7 og 18, svarende til ca. en lastbil 
hver 2.-3. minut. Fra 2015 og frem falder antallet af lastbiler med jordtransport til godt 
7 i timen. 
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Den sydlige adgangsvej vil være belastet at jordtransport gennem hele perioden 
2011-22. Den største belastning vil være i 2012-2015, hvor der vil køre mellem 30 og 
37 lastbiler i timen pr. retning mellem kl. 7 og 18, svarende til en lastbil hver 1,5.-2. 
minut. Denne intensitet falder til 17 i timen i 2016 og frem.  
 
Generelt vil jordtransporten belaste influensvejnettet betydeligt og især den sydlige 
adgangsvej vil opleve en høj intensitet af tung trafik.  
 
Sundkrogsgade vil få en meget høj andel af tung trafik, men sammenholdes dette 
med de geometriske forhold på strækningen og sammensætningen af den øvrige 
trafik, antages dette ikke umiddelbart at give afviklingsproblemer. 
 
Bestemmes jordtransporterne ud fra en scenariokombination, hvor Nordhavsvej 
anlægges som vejføring B og al jord fra Københavns øvrige bygge pladser 
transporteres på 30 tons lastbiler vil lastbilmængden eksempelvis i 2013 falde med 
100 og 190 lastbiler pr. retning pr. hverdag på henholdsvis den nordlige og sydlige 
adgangsvej. 
 
Trafikafviklingen i de tre hovedkryds på influensvejnettet behandles i afsnit 6.3. 
 

7.2.3 Trafik relateret til drift af krydstogtsterminal 

Det antages, at etablering af den nye krydstogtsterminal vil medføre en flytning af 
trafik fra de eksisterende anvendte bassiner til det nye terminalområde. Der forventes 
en generel stigning i antallet af passagerer på optil 8 % om året, hvilket antages at 
give en tilsvarende stigning i antallet af køretøjer. Adgangsvejene til den nuværende 
krydstogtsterminal vil opleve et fald i trafikbelastning, når den nye krydstogtsterminal 
er i drift. 
 
Trafikbelastning relateret til den nye krydstogtsterminal vil i åbningsåret 2012 være på 
ca. 1.900 køretøjer pr. hverdag. 
  

7.2.4 Samlet vurdering 

På årsbasis vil den største jordmængde i worst case scenariet i driftsfasen blive 
leveret i 2013. På Figur 6 er vist antallet af køretøjer på hverdage mellem kl. 6 og 18 i 
begge retninger tilsammen i worst case scenario i 2013. Trafiktallene er inklusiv 
jordtransport og flytning af krydstogtstrafik til den nye terminal. 
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Figur 6 Trafikintensitet i 2013 i worst case scenario. Tallene angiver antal køretøjer på 
hverdage mellem kl. 6 og 18 i begge retninger tilsammen. Trafiktallene er inklusiv 
jordtransport og flytning af krydstogtstrafik til den nye terminal. 

 
Generelt vil jordtransporten resultere i en massiv mængde af lastbiler på 
influensvejnettet. På strækninger som i dag har afviklingsproblemer vil dette forværre 
situationen betydeligt som eksempelvis på Strandvejen i myldretiden. 
 
I forhold til trafiksituationen i dag vil der især ske en kraftig stigning i trafik på 
Strandvejen og Strandøre-Strandpromenaden. Stigningen skyldes hovedsageligt 
lukning af Ryvangs Allé og Strandvænget i forbindelse med etablering af 
Nordhavnsvej som linieføring A1. Stigningen er kommenteret i VVM-redegørelsen for 
Nordhavnsvej, hvor der er foretaget beregninger af ændringer i rejsetiden under 
anlægsfasen af Nordhavnsvej, A1.  
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I VVM-redegørelsen står, at beregningerne viser, at ”der opstår store forsinkelser for 
trafikken fra syd på Strandvejen i krydset ved Strandøre, og at trafikken ind mod byen 
blokerer for trafikken i den modsatte retning i en række kryds.” 
”En del af bilisterne på Ryvangs Allé vil derfor antagelig sive til Strandvejen via 
lokalveje syd for krydset ved Strandøre eller benytte Helsingørmotorvejen, hvis 
forsinkelserne er mindre her. Andre vil forskyde tidspunktet for deres rejse til uden for 
myldretiden. Enkelte vil helt droppe bilen og benytte alternative transportmåder eller 
undlade rejsen.” 
 
Denne tendens vil yderligere forstærkes, når der samtidig skal transporteres jord ad 
denne rute fra Cityringen og Københavns øvrige byggepladser. Den øgede 
trafikmængde på især den nordlige adgangsvej (Ring 2, Strandvejen mm.) til 
Nordhavnsdepotet kan betyde, at der opstår kapacitetsproblemer på strækninger, 
som i forvejen er hårdt belastet. Det kan medføre forsinkelser af jordtransporterne til 
og fra Nordhavnen. 
 
Som der peges på i VVM-redegørelsen for Nordhavnsvej bør der udarbejdes en mere 
nøjagtig plan for, hvordan den omlagte trafik skal afvikles fornuftigt, så det sikres, at 
der ikke sker uhensigtsmæssig overførsel af trafik til mindre boligveje. 
 
Udover den medtagne jordtransport vil der i forbindelse med anlæg af indfatninger 
omkring jorddepotet og krydstogtskajen og etablering af de to nye veje henholdsvis til 
karteringspladsen og til krydstogtsterminalen, være noget arbejdskørsel i form af 
entreprenørmaskiner og materialelevering. Kajen og indfatningerne planlægges 
etableret fra ultimo 2010 til medio 2012, og vil således ikke overlappe med 
spidsbelastningsperioden for jordtransporten i 2013 og 2014. 
 

7.3 Kapacitetsvurdering af kryds 

Der er gennemført overordnede kapacitetsberegninger af krydsene 
Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade, Tuborgvej/Strandvejen og Oslo Plads i 
worst case scenariet. 
 
For at kunne foretage kapacitetsberegningerne er der indsamlet data for krydsenes 
geometriske forhold, signalgruppeplaner, og trafikintensitet i hver enkelt trafikstrøm i 
krydset. Trafikintensitet bestemmes ud fra fremskrivning af gennemførte tællinger 
tillagt den generede jordtransporttrafik. 
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Figur 7 Krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderi-
havnsgade efter ombygning. 

7.3.1 Krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade 

Krydset vil gennem perioden med 
jordtransport være stærkt belastet 
af tung trafik, idet al transport til 
jorddepot skal igennem dette 
kryds. 
 
Det er et firebenet kryds, hvor det 
vestlige ben (Vordingborggade) er 
ensrettet i retning væk fra krydset. 
 
Krydset er under ombygning, og 
der er taget udgangspunkt i 
krydsudformning i den 
ombyggede udgave, se Figur 6. 
Der bliver anlagt flere vejbaner for 
at undgå, at de svingende 
trafikanter blokerer for dem, der 
skal ligeud. Krydset bliver 
samtidig forsynet med trafikstyret 
signalanlæg. Der bliver desuden 
etableret helleanlæg for 
fodgængerne, og cyklisterne får 
forlænget cykelstierne mod 
krydset og bliver bedre adskilt fra 
højresvingende biler.   
 
 

 
 
 
 
Ombygningen vil medvirke til, at trafikken og specielt lastbiltrafikken under anlægs- 
og driftsfasen vil kunne afvikles bedst muligt. Den meget høje andel af tung trafik i 
krydset vil dog bevirke, at krydset løbende bør overvåges af Københavns Kommune, 
og eventuel signaltekniske eller fysiske ændringer gennemføres for at sikre, at 
trafikken afvikles bedst og mest trafiksikkert. 
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Figur 8 Krydset Tuborgvej/Strandvejen. 

7.3.2 Krydset Tuborgvej/Strandvejen 

Igennem både anlægs- og driftsfasen af jorddepotet vil der generelt ske en stor 
stigning i trafikmængden i krydset. Den forventede fulde udbygning af Tuborg 
området vil medføre en øget trafikmængde samtidig med, at en eventuel lukning af 
Ryvangs Allé og Strandvænget i forbindelse med etablering af Nordhavnsvej vil 
belaste krydset med meget overført trafik. 
 
Dette vil alt i alt forværre trafikafviklingen i 
krydset meget, og resultere i store 
forsinkelser især for den svingende trafik 
mellem Strandvejens sydlige gren og 
Tuborgvej.  
 
Etableres Nordhavnsvej som vejføring B, vil 
krydset langt fra blive belastet med den 
samme trafikmængde, og trafikafviklingen i 
krydset vil derfor forløbe bedre. Det vil dog 
formodentlig stadig være nødvendigt at 
optimere signalgruppeplanen og foretage en 
eventuel ombygning af krydset. 

 
 
 
Når beslutningen om valg af vejføring for Nordhavnsvej ligger helt fast, kan en 
nærmere undersøgelse af trafikafviklingen i krydset i gangsættes. 
 
 

7.3.3 Krydset Oslo Plads/Folke Bernadottes Allé 

Jordtransport fra tunnelarbejdspladsen ved 
Øster Søgade og stationerne ved Trianglen 
og Østerport forventes at foregå via Dag 
Hammerskjölds Allé og til venstre ad Folke 
Bernadottes Allé.  
 
De resterende jordtransporter fra syd 
antages at ankomme til krydset fra Øster 
Voldgade og passere lige over krydset ad 
Folke Bernadottess Allé eller via 
Grønningen/St. Kongensgade. Krydset bliver 
således belastet af en del mere svingende 
tungtrafik. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 Folke Bernadottes Allé er netop 
færdig ombygget, så billedet er 
ikke helt retvisende mht. vejens 
tilslutning til krydset. 
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Der er i spidstimen i dag en ophobning af trafik på Folke Bernadottes Allé og Oslo 
Plads mod krydset. Den store mængde af svingende trafik medfører, at svingbanerne 
har for lidt kapacitet, så der blokeres for de ligeudkørende.  
 
For Folke Bernadottes Allé vil denne situation blive forværret under drifts- og 
anlægsfasen af jorddepotet. 
 
Når de endelige transportruter er fastlagt, bør trafikafviklingen i krydset analyseres 
nærmere, og eventuelle signaltekniske eller fysiske ændringer bestemmes. 
 

7.4 Trafikomlægninger 

Hvis den valgte linieføring for Nordhavnsvej bliver A1, vil det betyde periodevis 
lukning af Ryvangs Allé og Strandvænget i retning mod Strandvejen. Dette vil 
medføre overflytning af en stor trafikmængde til alternative ruter.  
 
I VVM-redegørelsen for Nordhavnsvej vurderes det, at der skal udarbejdes en mere 
nøjagtig plan for, hvordan den omlagte trafik skal afvikles fornuftigt, så det sikres, at 
der ikke sker en uhensigtsmæssig overførsel af trafik til mindre boligveje.  
 

7.5 Trafiksikkerhed og barriereeffekt 

På baggrund af uheldsdata udtrukket fra VIS (Vejsektorens Informationssystem) er 
uheldene på influensvejnettet for perioden 2003-2007 analyseret. 
 
Trafiksikkerheden i forbindelse med afvikling af jordtransporten vurderes kvalitativt, 
og der peges på en række områder, der med fordel kan analyseres for at forbedre 
trafiksikkerheden. 
 
Barriereeffekten vurderes ligeledes kvalitativt, og eventuelle tiltag, der vil kunne 
reducere den opleverede barriereeffekt beskrives. 
 

7.5.1 Trafiksikkerhed  

Uheldsudtrækkene for influensvejnettet viser, at der i alt er sket 32 
materielskadeuheld og 17 personskadeuheld i perioden 2003-2007. Hovedparten af 
uheldene er sket på Strandvejen og Kalkbrænderihavnsgade og er overvejende 
krydsuheld og uheld i forbindelse med vognbaneskift. På transportruterne i 
Nordhavnen er der sket 6 materielskadeuheld og 3 personskadeuheld, hvoraf de 7 af 
uheldene er sket i den vestlige ende af Sundkrogsgade. 
 
Der er i alt på influensvejnettet sket 6 uheld, hvor en lastbil har været involveret heraf 
1 personskadeuheld. Det vil sige godt 12 % af alle uheld på influensvejnettet har en 
lastbil involveret. Dette ligger over andelen af uheld med lastbiler involveret for 
København generelt. Dette skyldes formodentlig den forholdsvis høje andel af tung 
trafik i området. 
 
De store mængder af tung trafik, som jordkørslen giver anledning til nødvendiggør, at 
de berørte ruter vurderes grundigt for at sikre en optimal trafiksikkerhed. 
 
Ulykker med tung trafik er typisk mere alvorlige end ulykker med øvrig vejtrafik. 
Specielt i kryds og ved ind- og udkørsler skal chauffører være ekstra opmærksomme, 
og vejen skal indrettes så sikkert som muligt. Undersøgelse af højresvingsulykker 
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med cykler og lastbiler viser, at den væsentligste faktor i at forbedre trafiksikkerheden 
er lastbilerne selv. 
 
Generelt gælder det, at alle de ruter, der skal afvikle større mængder lastbiltrafik, 
efterfølgende må gennemgås detaljeret med henblik på at forbedre sikkerheden for 
cyklister/fodgængere i forhold til svingende lastbiler.  
 

7.5.2 Barriereeffekt og oplevet risiko 

Barriereeffekt er et udtryk for den barriere, som en vej udgør for den lette trafikant, 
der har behov for at krydse vejen, mens den oplevede risiko er et udtryk for den 
risiko, som en let trafikant tilsvarende oplever ved at færdes langs vejen.  
 
Stigningen i trafikmængden og især andelen af tung trafik på influensvejnettet vil 
medføre en forøgelse af barriereeffekten og den oplevede risiko. 
 
Generelt er krydsningsbehovet forholdsvis lille på influensvejnettet, og 
barriereeffekten er derfor relativ begrænset. Tilstedeværelse af fortov og/eller cykelsti 
langs store del af vejnettet betyder, at der kun er relativt få strækninger med høj 
oplevet risiko.  
 
I forbindelse med ombygning af Folke Bernadottes Allé er der etableret heller for at 
forbedre de lette trafikanternes krydsningsmuligheder blandt andet ved Langelinie. 
 

7.6 Virkninger på kollektiv trafik 

Der kører i alt fire buslinier på influensvejnettet.  
 
To af linierne kører på Strandvejen (linie 1A og 14), og to linier kører fra Østerport St. 
til henholdsvis Indiakaj/Færgehavn Nord eller DFDS-terminalen ad Folke Bernadottes 
Allé (linie 26 og 20E) . 
 
Den berørte kollektive trafik forventes at kunne afvikles uden væsentlige gener. Der 
kan dog være mindre forsinkelser på Strandvejen og i krydset 
Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade. 
 

7.7 Afværgeforanstaltninger 

Med afværgeforanstaltninger menes i denne sammenhæng deciderede alternative 
muligheder for at transportere jord til Nordhavnsområdet. 
 
I VVM-redegørelserne for henholdsvis Cityringen og Nordhavnsvej er beskrevet 
alternative transportmuligheder for jord fra de respektive byggeprojekter.  
 
Jordtransporten er som udgangspunkt planlagt til at foregå i dagtimerne fra kl. 7 til 18 
på hverdage, men der kan forekomme kortere perioder, hvor kontinuerlig kørsel 
gennem døgnet kan være nødvendig. 
 
Der bør, når tidsplanerne for henholdsvis etablering af Nordhavnsvej og Cityringen 
ligger fast, foretages en koordinering af lastbiltrafikken fra de to anlægsprojekter og 
leverancerne fra Københavns øvrige byggepladser således, at trafikafviklingen 
afvikles med mindst mulige gener for de øvrige trafikanter. 
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Idet Metro Cityringen først er planlagt til at være færdig i 2018, bør mulighederne for 
at planlægge jordtransporten, så den i mindst muligt omfang falder sammen med 
anlæg af Nordhavnsvej undersøges.  

 
7.8 Overvågning 

Det vil være naturligt, at der i forbindelse med anlægsarbejdet foretages 
overvågninger af trafikkens omfang samt trafiksikkerheden på udvalgte lokaliteter, så 
der kan sættes ind med afværgeforanstaltninger i rette tid. 
 
Dette vil specielt være tilfældet for krydset Tuborgvej-Strandvejen, hvor der 
umiddelbart vil opstå flest kapacitetsproblemer. Krydsene Oslo Plads/Folke 
Bernadottes Allé, Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade og 
Strandvænget/Strandvejen bør også løbende overvåges. 
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8 MANGLENDE VIDEN 

Mængden af jord fra de tre jordleverandører og derved det beregnede antal lastbiler 
stammer fra VVM-redegørelserne for Nordhavnsvej og Cityringen samt fra By & 
Havn. Disse oplysninger er i høj grad skønsmæssige, og vil løbende blive justeret. 
Dette vil medføre ændrede trafikmængder, som kan forværre eller forbedre den 
vurderede trafikafvikling. Som udgangspunkt vil mindre justeringer af jordmængderne 
dog ikke have afgørende betydning. 
 
Belastningen på influensvejnettet er bestemt på baggrund af de valgte jordtransport-
ruter. Disse ruter er ligeledes baseret på oplysninger fra VVM-redegørelserne for 
Nordhavnsvej og Cityringen samt fra By & Havn, og er meget foreløbige. Væsentlige 
ændringer i de benyttede ruter vil forskyde belastningsbilledet og kan specielt have 
effekt på trafikafviklingen i krydsene på influensvejnettet. 
 
Udviklingen i trafik og omlægning af trafik i forbindelse med etablering af 
Nordhavnsvej er bestemt ud fra resultater i VVM-redegørelsen for Nordhavnsvej. 
Disse beregninger beskrives i VVM-redegørelsen, som behæftet med noget 
usikkerhed. 
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BILAG 1 
Jordmængdeoversigt 
Angivet i 1.000 tons 
 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-22 Total 

Cityringen Scenario 1 Alt kørt  50 675 1.120 1.073 397  3.315

 Scenario 2 Noget kørt  50 578 731 1.073 397  2.829

  Sejlet fra CMC  0 97 389 0 0  486

Nordhavnsvej Alternativ A1 31 184 316 111 75 0  716

 Alternativ B 31 90 233 901 264 50  1.567

Amagerværket   22 134    156

Afatek    38 226    264

KMC    714 1.054 969 969 969 969 11.458

Total   62 1.148 3.313 4.221 3.453 1.812 969 20.791
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BILAG 2 
Oversigt over antallet af jordtransportlastbiler i worst case scenario 
Pr. hverdag mellem kl. 6 og 18 i begge retninger tilsammen 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-22
NORDLIG ADGANGSVEJ        

Strandvejen Tuborgvej - Strandøre 10 198 544 561 394 171 149 

Strandøre  0 198 510 540 394 171 149 

Strandpromenaden  0 198 544 540 394 171 149 

Strandvejen Strandøre - Strandvænget 10 0 33 21 0 0 0 

Strandvænget Strandvejen - Strandpromenaden 10 0 33 21 0 0 0 

Strandvænget Strandpromenaden - Kalkbrænderihavnsgade 10 198 544 540 394 171 149 

Kalkbænderihavnsgade Strandvænget - Sundkrogsgade 10 198 544 540 394 171 149 

         
SYDLIG ADGANGSVEJ        

Kalkbænderihavnsgade  0 467 765 674 811 738 601 

Folke Bernadottes Allé  0 467 765 674 811 738 601 

         
NORDHAVN        

Sundkrogsgade  10 665 1.308 1.235 1.205 909 751 

Skudehavnsvej  10 665 1.308 1.235 1.205 909 751 

Færgehavnsvej  10 665 1.308 1.235 1.205 909 751 

Baltikavej  10 665 1.308 1.235 1.205 909 751 

Kattegatvej  10 665 1.308 1.235 1.205 909 751 
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