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BILAG
Bilag A

1

Gasmålinger

Baggrund

Pension Danmark er bygherre på udviklingen af Vejlandskvarteret, hvor der skal
bygges en helt ny bydel, med boliger, detailhandel, plejehjem, skole mv.
Vejlandskvarteret placeres på vest Amager, på et område der tidligere har været
anvendt som losseplads, men som i dag er afdækket med gennemsnitlig 0,8 m
jord og anvendes til rekreativt område samt hjemsted for et vandrehjem. Placeringen af projektarealet for Vejlandskvarteret fremgår af figur 1.1.

Figur 1.1

Placering af projektarealet.

Der er ved undersøgelser på projektarealet konstateret indhold at forureningsstoffer og metan i lossepladsfyldet under det udlagte rene jordlag.
Ved etableringen af Vejlandskvarteret vil det nødvendigt at sikre mod, at den
forurening der er i lossepladsfyldet og det metan, der dannes ved nedbrydning
af lossepladsfyldet, ikke kan komme til at udgøre en risiko for fremtidige anvendelse af bygninger og friarealer. Det skal således sikres, at forurening og metan
ikke kan sive ind i bygninger og dermed udgøre en risiko for indeluften og at
metanen ikke kan ophobes under eksempelvis gulve og dermed udgøre en eksplosionsrisiko. Ved risikovurderingerne skal det også vurderes, hvorvidt
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etableringen af bygninger og anlæg kan give en uhensigtsmæssig gasspredning
til naboarealer.
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et detailprojekt for anlægsprojektet
på Vejlandskvarteret. Dette betyder, at placering af fundamenter, ledninger,
veje mv. ikke er fastlagt, og at det derfor ikke muligt at udarbejde en detailprojektering af foranstaltningerne mod forurening og metan. Forslagne til foranstaltninger i nærværende notat tager derfor udgangspunkt i de principper som
den endelige detailprojektering, tænkes at tage udgangspunkt i.
For på et tidligt tidspunkt at kunne arbejde målrettet mod de rigtige løsninger er
det formålet med nærværende notatet at skabe en enighed omkring de generelle principper for håndtering af forurenings- og metanproblematikkerne ved
det fremtidige anlægsarbejde i Vejlandskvarteret. Indholdet i notatet vil således
holdes opdateret i takt med at løsningerne på problematikkerne bliver forventningsafstemt med Københavns Kommune og Region Hovedstaden.
Før den fremtidige etablering af de enkelte bygninger og anlæg, vil der på baggrund af de generelle principper i nærværende notat, blive ansøgt om § 8 tilladelse for de planlagte bygninger og anlæg.

2

Forurening og metan

I dette afsnit er der til grund for de overordnede risikovurderinger og for de efterfølgende forslag til foranstaltninger mod forurening og metan foretaget en
vurdering af koncentrationer og udbredelse af forurening og metan i projektområdet.

2.1

Tidligere undersøgelser

Sweco har samlet resultaterne af tidligere undersøgelser og foretaget nogle supplerende undersøgelser af forurenings- og metanindhold i jord poreluft og
grundvand på projektarealet. Resultater og vurderinger er samlet i henholdsvis
en datarapport og i en miljøteknisk vurderingsrapport /1/ og /2/.
Rapporterne viser følgende:

›

At der på hele projektområdet er udlagt et gennemsnitlig 0,8 m generelt
rent jordlag oven på lossepladsfyld og at lossepladsfyldet generelt har en
tykkelse på i gennemsnitlig 4 m. Tabel 2.1 nedenfor er taget fra vurderingsrapporten /2/ og viser gennemborede jordlag i boringer jævnt fordelt på
projektarealet.

›

At grundvandet træffes gennemsnitlig 2 m under det nuværende terræn.

›

At der ved den tidligere deponering af lossepladsfyldet ikke er foretaget en
registrering af, hvad der er deponeret på lossepladsen og at lossepladsfyldet kan indeholde alt fra husholdningsaffald til industri og kemikalieaffald. I
vurderingsrapporten er det vurderet, at fyldet indeholder relativt meget
inert affald.
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›

At den intakte jord under lossepladsfyldet generelt er ren.

›

At lossepladsfyldet generelt er kraftigt forurenet og at den primære forurening af fyldet generelt består af olie, tungmetaller og PAH samt nogen forekomst af DDT, PCB og chlorphenoler. Endvidere er der konstateret indhold
af chlorerede stoffer og flygtige oliestoffer som BTEX i vand og poreluftprøver, og ligeledes nogen forekomst af DDT, PCB og chlorphenoler.

›

At grundvandet i lossepladsfyldet er kraftigt forurenet.

›

At der i lossepladsfyldet under hele projektarealet produceres lossepladsgas, herunder metan, ved nedbrydning af de organiske materialer i lossepladsfyldet. Figur 2.1 nedenfor viser resultater af metanmålinger udført
med 1 pr. 25x25 m på hele projektarealet /1/. Figuren er endvidere vedlagt
i fuld størrelse i bilag A.

Tabel 2.1: Jordlagstykkelser angivet i m u.t.

Figur 2.1 Resultater af terrænnære metanmålinger på hele projektarealet.

2.2

Metanproduktion

Det er produktionen af metan, der umiddelbart vurderes at være den afgørende
faktor i forhold til design og projektering af de afværgeforanstaltninger, der skal
udføres ved anlægs- og byggearbejderne på projektarealet.
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På baggrund af de foreliggende undersøgelser vurderes det således, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at afværge metanen under alle kommende
bygninger og anlæg, også er tilstrækkelige til at afværge risikoen for indsivning
af øvrige flygtige forureningsstoffer.
For at kunne afgøre den nødvendige effektivitet af foranstaltningerne er det nødvendigt at foretage en vurdering af, hvor stor en produktion af metan, der er i
lossepladsfyldet og dermed, hvor meget metan der kan forventes at opsive.
At der er målt høje koncentrationer af metan i lossepladsfyldet, betyder ikke
nødvendigvis, at der er en høj produktion, hvilket der på baggrund af de foreliggende data reelt ikke vurderes at være. Således skal der sandsynligvis ikke et
stort luftskifte til under de kommende gulve og anlæg, for at holde koncentrationen af metan under den kritiske koncentration, som foreslås sat til 0,1 vol%.
Ved vurderingen af potentialet for opsivning af metan fra lossepladsgas betragtes forholdet mellem koncentrationen af metan, kuldioxid og ilt. I tabel 2.2Tabel
2. er givet de vigtigste forhold som ligger til grund for vurderingen af gaskoncentrationer/produktion af gas.
Tabel 2.2

Forhold der bør iagttages ved vurdering af forekomsten af lossepladsgas

COWIs inddeling

Beskrivelse / vurderinger

CH4 /CO₂ 1 – 2

Fuld gasproduktion

[50%/50% –
66%/33%]
CH4 >70 % eller
CH4 /CO₂ >2

Langsom gasproduktion.
At kuldioxidkoncentrationerne er relativt lavere end metankoncentrationerne opleves ofte under forhold hvor gasproduktionen
er langsom. De lavere kuldioxidkoncentrationer kan skyldes opløsning udvaskning af kuldioxid
(CO₂ + H₂O  HCO3- +H+  H₂CO3) eller at kuldioxid anvendes
som elektronacceptor i den mikrobielle nedbrydning af det organiske materiale

CH4 /CO₂ <1

Tegn på metanoxidation. (CH4 + 2O₂  C02 + 2H₂O). Processen vil forløbe hurtigt og helt til ende, dvs. til der enten ikke er
metan eller ilt i poreluften.
For CH4>0,1 vil CO₂ typisk være mellem 15% og 20%, mens
O₂ <1,0%

CH4 = 0% og
CO₂>5%

Tegn på metanoxidation eller anden aerob mikrobiel aktivitet

CH4 = 0% og
CO₂<2%

Ingen indikation på ekstraordinær biologisk aktivitet i jorden.

CH4 > 1% og
CO₂>5%

Målingen foretages over flere redoxzoner, eller:
- der kan være utætheder i forbindelse med prøvetagningen,
- der er ikke foretaget tilstrækkelig renpumpning inden prøvetagningen

Den endelige vurdering af produktionen af metan og dermed potentialet for opsivning af metan er ikke beregnet på det eksisterende grundlag, men afventer
Sweco rapporten vedrørende produktionen af metan.
Ved en indledende gennemgang af resultaterne på baggrund af beskrivelserne i
tabel 2.2 er den umiddelbare vurdering, at der kun sker en langsom produktion
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af metan i lossepladsfyldet, hvilket COWI også vurderer, er det mest sandsynlige
på baggrund af fyldets alder og overvejende indhold af inert materiale.
Ved en gennemgang af måleresultaterne i bilag A fremgår det tydeligt at der i
størstedelen af de målinger, hvor der er konstateret høje koncentrationer af metan, samtidig er konstateret relativt mindre indhold af CO₂, svarende til at
CH4/CO₂ >2. Høje koncentrationer af metan, samtidigt med lavere indhold af
kuldioxid ses bl.a. i situationer, med langsom gasproduktion og i områder, hvor
der sker en ophobning af metanen, eksempelvis under et terrændæk. De målte
koncentrationer af metan kan være en indikation på en lokal og afgrænset gasproduktion, eller at gassen ophobes under impermeable lag i fyldet.
Indledningsvist vurderer COWI på denne baggrund, at produktionen af metan i
lossepladsfyldet ikke er større, end at afværge af metanen under eksempelvis
fremtidige bygninger og anlæg, kan klares med passivt ventilerede afværgeforanstaltninger.
Forslagene til afværgeforanstaltninger, der er beskrevet i nedenstående afsnit,
er derfor baseret på antagelsen af en lav metanproduktion/opsivning i lossepladsfyldet. Viser den endnu ikke rapporterede Sweco-undersøgelse af metanproduktionen, at dette mod forventning ikke skulle være tilfælde, vil COWI vurdere i hvilket omfang det vil være nødvendigt at revidere de beskrevne forslag.

3

Supplerende undersøgelser

Ved udarbejdelsen af nærværende notat er Sweco ved at rapportere en undersøgelse, hvor der er foretaget supplerende målinger til afklaring af produktionen
af metan i lossepladsfyldet.
Med tidligere screening for metan og resultaterne af den igangværende Sweco
undersøgelse er det COWIs umiddelbare vurdering, at der foreligger data nok for
metan, i forhold til at dimensionere de fremtidige indeklimaforanstaltninger for
afværge af metan.
Ingen steder kan det udelukkes, at der er en risiko for metan opsivning og derfor er der brug for indeluftforanstaltninger under alle bygninger og anlæg. Flere
målinger ændrer ikke på dette. En endelig vurdering skal dog foretages af om
den kommende rapport fra Sweco sammen med tidligere målinger er et tilstrækkeligt robust grundlag for at vurdere, om der udelukkende kan planlægges anvendt passive foranstaltninger, hvilket nærværende notat tager udgangspunkt i.
Inden den endelige dimensionering af indeluftforanstaltningerne skal der udføres
poreluftmålinger i fodaftrykkene for de fremtidige bygninger og anlæg. Målingerne skal afklare om der i fodaftrykkene er forureningskilder med flygtig forurening, som kan udgøre en risiko for indeluften i de kommende bygninger og om
de planlagte passive foranstaltninger vil være tilstrækkelige til at afværge de
konstaterede koncentrationer af flygtig forurening.
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Overordnede risikovurderinger

På baggrund af de eksisterende data om forureningen på Vejlandskvarteret, er
der i dette afsnit endvidere foretaget overordnede risikobetragtninger i forhold
til den fremtidige arealanvendelse, grundvand og recipienter.

4.1

Indeklima

Der er konstateret høje indhold af metan i lossepladsfyldet på hele projektarealet.
Det høje indhold af metan i lossepladsgas kan udgøre en risiko for menneskers
sundhed. Metan vil kunne brænde, hvis den forekommer i gasblanding med ilt,
hvor koncentrationen af ilt er større end 12% og koncentrationen af metan er
større end 5%. Hvis den brandbare gaskoncentration antændes i et lukket rum,
eksempelvis en bygning eller et hulrum, vil forbrændingen virke som en gaseksplosion, mens afbrænding i det åbne vil kunne give anledning til åben ild.
Ligeledes er der konstateret indhold af flygtige forureningsstoffer i jord, grundvand og poreluft, der sandsynligvis vil kunne udgøre en risiko for indeluften ved
indsivning i fremtidige bygninger. Af de konstaterede forureninger er det specielt
indholdet af chlorerede stoffer, lettere oliestoffer samt benzen der vurderes at
kunne udgøre en risiko.
Det vurderes, at der vil være brug for at etablere foranstaltninger mod indsivning og ophobning af metan ved etableringen af alle fremtidige bygninger og anlæg. Det vurderes som udgangspunkt, at passive foranstaltninger vil være tilstrækkelige til at afværge den opsivende metan og at de passive foranstaltninger også vi være tilstrækkelige til at afværge flygtig forurening de steder, hvor
det må være nødvendigt.

4.2

Fremtidige friarealer

Imellem bygningerne planlægges det, at etablere befæstede arealer samt græsarealer. Da alle arealer befæstes eller afsluttes med mindst 0,5 m ren jord, vil
der ikke være fremtidig risiko for kontakt med eventuel forurenet jord. Jævnfør
de historiske oplysninger er der udlagt signalnet til at adskille den dokumenterede rene jord fra den underliggende lossepladsfyld. Tilstedeværelsen af signalnet verificeres med prøvegravninger et passende antal steder på de kommende
ubefæstede friarealer.

4.3

Grundvand

Vejlandskvarteret er ikke beliggende inden for et område med særlige drikkevands- eller indvindingsinteresser. Ved tidligere borearbejder på Vejlandskvarterer er grundvandsmagasinet gennemsnitlig truffet omkring 2 m u.t.
Da en større del af arealet efter byggeriet vil være befæstet/bebygget, vurderes
risikoen for nedsivning af eventuel forurening at blive reduceret i forbindelse
med det kommende byggeri.
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Projektet vurderes samlet set ikke at udgøre en risiko overfor grundvandsressourcen.
Regnvand fra bygninger og befæstede arealer planlægges samlet og afledt og
nedsives dermed ikke på arealet.

4.4

Overfladevand

Den nærmeste recipient er åen, der langs det østlige skel på grunden leder
grund- og regnvand til Øresund. Det kan ikke udelukkes, at der fra grunden siver forurenet vand til åen. Byggeriet vil have en positiv betydning på en eventuel afstrømning af grundvand, idet en større del af grunden vil blive befæstet.
Ved projekteringen af regnvandsbassiner og LAR-løsninger på grunden skal det
vurderes, hvorvidt disse eventuelt kan blive påvirket af forurenet grundvand.

5

Overordnede anlægstekniske betragtninger

Som grundlag for at kunne etablere robuste og bæredygtighedsoptimerede løsninger til håndteringen af afværge af metanen forslås det, at terrænet på grunden generelt hæves med yderligere en meter.
Inden terrænet hæves forslås det, at der for at undgå sætninger foretages en
dybdekomprimering af kommende vej- og ledningstraceer, pladser mv., for at
imødegå senere sætninger på grund af lossepladsfyldet. Ved dybdekomprimeringen sammenpresses lossepladsfyldet ved at lade et tungt lod falde fra en kran.
Dybdekomprimeringen kan eventuelt kombineres med belastning af lossepladsfyldet ved at lægge tilkørt rene jordmaterialer i miler/-bunker på de arealer, der
skal forkomprimeres.
Anlægsarbejdet skal planlægges så gravearbejde i og bortskaffelse af lossepladsfyld, så vidt muligt minimeres, idet forurening og specielt indholdet af lossepladsfyldet i jorden betyder, at en stor del af jorden ikke kan behandles som
"normalt" forurenet jord, men skal behandles som farligt affald. Ved at hæve
terrænet ca. 1 m vil det samlede jordlag over lossepladsfyldet være mellem 1.52.0 m, hvilket giver gode muligheder for at etablerer ledninger og ventilationssystemer under bygninger mv., uden at komme i kontakt med lossepladsfyldet.
Ligeledes bør evt. oppumpning/sænkning af grundvand minimeres mest muligt,
da grundvandet er kraftigt forurenet og dermed kræver rensning.

6

Afværge under bygninger

6.1

Gulvopbygning og ventileret drænlag

Den forventede afværgestrategi er en kombination af:
1

Et tæthedsplanum mod jorden i form af terrændæk med indlagt membran.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Miljø/Overordnede principper/Vejlandskvarteret - Principper for afværge af forurening og metan - Notat.docx

VEJLANDSKVARTERET

2

9

En bortventilering af den opsivende forurening i et passivt ventileret lag under terrændækkene.

Ad1)

Eksempel på en gulvopbygning kan være at der på et reguleret terræn udlægges
et drænlag bestående af 175 mm 16-32 mm vaskede nøddesten overbygget
med 300 mm isolering og et dobbeltarmeret betondæk på 120 mm.
Hvis vurderinger viser at det kan være en fordel, kan der for yderligere reduktion af afdampning af flygtige stoffer til indeklimaet, etableres en RACmiljømembran på oversiden af betondækket. Membranen føres under og ud på
ydersiden af sokkelisoleringen, hvorved eventuel forurenet luft føres ud i det fri i
"drænkassen", der etableres rundt om bygningen. Princip for gulvopbygningen
og placeringen af RAC-membranen og drænkassen er vist i 6.1.

Figur 6.1: Detalje for det fundamentsprincip, der kunne anvendes på Vejlandskvarteret.

Ad 2)

Derfor etableres afværgedræn i et drænlag under bygningerne. For at få en så
lav modstand i drænlaget som muligt, etableres drænlaget af vaskede nøddesten (16-32 mm, eller 32-64 mm) der giver en permeabilitet på minimum 0,4.
Drænlaget lægges i et 15-20 cm tykt lag som vist i figur 6.2.
I drænlaget lægges ø 80/92 drænslanger (eller lignende) til henholdsvis luftindtag og luftafkast. Drænslangerne lægges med en indbyrdes afstand mellem luftindtag og luftafkast på 2,5 – 3 m. Luftindtagene etableres i terræn ved bygningernes yder facader, mens luftafkast føres op gennem bygningen med afkast
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over tag, se figur 6.3. Løsningen etableres som ét eller flere systemer som tilsammen dække hele fodaftrykket.
Det er forventningen, at der ved en passiv ventilering af drænene vil kunne opnås en ventilation i drænlaget på mellem 1 og 2 gange i timen, hvilket vurderes
at være tilstrækkeligt til at afværge den beregnede risiko. Som en ekstra sikkerhed etableres løsningen, så det vil være muligt at gøre den aktiv, såfremt passiv
ventilation af drænlaget ikke reducerer koncentrationerne under gulvene tilstrækkeligt.
For at kunne udføre kontrolmålinger i drænlaget etableres der et antal målepunkter under hver bygningerne.

Figur 6.2

Illustration af minimumshøjde for ventilerede drænlag. Illustration fra Region Hovedstadens vejledning /1/.
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Figur 6.3 Princip i etablering af ventileret dræn under boligerne samt luftindtag og afkast
over tag. Illustration fra Region Hovedstadens vejledning /1/.

6.2

Tætning mellem fundamenter, gulve og vægge

Hvis der etableres sammenføjning mellem støbeskel i gulvflader, mellem gulv og
fundamenter, gulv og vægge eller lignende, tætnes disse sammenføjninger med
ekspanderende fuger. Som fugemateriale anvendes Sealtaq Aquablock eller fuge
med mindst samme egenskaber og kvalitet.
Figur 6.4Figur viser eksempel på indstøbning af fugebånd i støbeskel i gulvplade.
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Figur 6.4

6.3

Eksempel på indstøbning af fugebånd i støbeskel i gulvplade.

Tætning af ledningsgennemføringer

For at minimere risikoen for indtrængningen af forurening og metan i bygningerne foretages en tætning af alle ledningsgennemføringer, der føres fra jord og
ind i bygningen.
Til tætning af gennemføringer kan anvendes flere metoder, eksempelvis:

›

Påføring af fuge á la Sealtaq Aquablock på rør og ledninger, der efterfølgende indstøbes i konstruktionen. Se eksempel i figur 6.5.

›

Montering af gummiflanger på rør, der efterfølgende indstøbes i konstruktionen. Se eksempel på gummiflanche i figur 6.6.

›

Lukning af rørgennemføring i udsparinger ved monitering af Linkseal produkt. Se figur eksempel i figur 6.7.

›

Lukning af rørgennemføringer i udsparinger med eksempelvis Sealtaq Aquablock ved efterfugning som vist på denne film:
https://youtu.be/zFgRHsZvxwk
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Figur 6.5

Placering af fugebånd omkring kloakrør. Kloakrør og fugebåndet monteres
inden gulvet fuldstøbes rundt om rørene.

Figur 6.6

Gummiflange til tætning af rørgennemføringer. Montering på rør inden der
fuldstøbes rundt om rørene.
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Figur 6.7

Linkseal produkt til tætning af rørgennemrøring i udsparing.

Udlægges RAC membran tætnes rørgennemføringer i RAC-membranen ved påsvejsning/limning af RAC-membrankrave, se eksempel i figur 6.8.

Figur 6.8

6.4

Eksempel på påsvejsning/limning af RAC-membrankrave omkring rørgennemføringer

Tætning af trækrør

Såfremt ledninger føres i trækrør, skal der være opmærksomhed på, at trækrørene kan være en spredningsvej for eventuel lossepladsgas i jorden.
Hvis der anvendes føringsrør til gennemføring af flere rør eller ledninger i fundamenter og gulve, skal der både tætnes uden om føringsrøret som beskrevet før i
afsnit 6.3 samt mellem rør og ledninger inde i føringsrøret. Som fugemateriale
kan anvendes Sealtaq Aquablock eller fuge med mindst samme egenskaber og
kvalitet.
Det skal også sikres, at metanen ikke kan sive ind i måle- og teknikskabe. Dette
kan gøres ved at det kun er ledningerne og ikke trækrørene, der føres ind i skabet, og at ledningsgennemføringen gøres tæt. Alternativt kan skabene med åben
bund monteres på husmuren som vist til højre i figur 6.9.
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6.5
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Eksempler på mulig udformning af måle- og teknikskabe mv.. Billedet til
venstre er et eksempel på, hvorledes det ikke må udføres.

Sikring af ledningstraceer

Ledningstraceer kan fungere som spredningsveje for flygtig forurening og metan, idet der er en høj permeabilitet i det grusmateriale, der fyldes omkring ledningerne.
For ledninger som placeres meget terrænnært, svarende til frostfri dybde, maks.
0,7 m u.t., er det mere sandsynligt at gassen vil søge op til overfladen, end
følge en længere spredningsvej langs ledningen. Der foreslås derfor ikke etableret foranstaltninger til hindring af spredning af gas langs terrænnære ledninger,
med mindre der i terræn er afsluttet med fast/ikke permeabel.
For at undgå at dybereliggende ledningstraceer kommer til at virke som spredningsveje ind i eksempelvis bygninger, etableres der lerpropper, hvor grusmaterialerne omkring ledningerne skiftes ud med ler, på 1-2 m strækninger i traceerne umiddelbart inden de føres ind bygningen.
Endvidere er det muligt, at ledningstraceer kan etableres uden impermeable
dæklag, således at metan kan trænge op til overfladen alle steder i traceet, med
mulighed for nedbrydning af metanen til fordel for klimaet, se nærmere beskrivelse i afsnit 7.

6.5.1 Udformning af lerbarriere og udluftning
Lerbarriererne etableres af bentonit eller en fed ler med lerindhold L> 14 % og
plasticitetsindeks Ip> 5 %.
Bentonitten eller leret udlægges som en ca. 1,0 m tyk ”krave” omkring ledningerne. Bentonitten/leret udlægges under, omkring og over ledningerne i tynde
lag, som komprimeres under opfyldningen. Barriererne etableres med en vertikal udstrækning fra 0,5 meter under råjords-planum op til bund af muldlag eller
bund af bundsikringslag. Horisontalt etableres proppen med en udstrækning der
er 0,5 m i længden af traceet end proppen er ud til siderne af traceet, se nedenstående figur 6.10 og figur 6.11.
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For at sikre, at lossepladsgas kan slippe fri, etableres der kontrollerede ”udluftninger”. Disse kan etableres ved,

›

at der udlægges en ca. 1 meter bred drænmåtte på tværs af ledningstraceet over og omkring fyldningsmaterialet og op langs traceets sider, således
at drænmåtten slutter nær terræn. Dette anbefales især ved store ledningstraceer eller veje/områder med tætte belægninger. Drænmåtten lægges ca.
0,5 – 1,0 m u.t. eksempelvis svarende til bund af vejkasse og niveau for
eventuelt signalnet. Et muldlag på 0,5 meter over drænmåtten vil fungere
som oxidationslag, så eventuel lossepladsgas oxideres og omdannes til H2O
og CO₂ inden udluftning til atmosfæren.

›

Eller at der anvendes grusmateriale før barrieren f.eks. samme grustype
som anvendes i ledningstraceet. Grusmaterialet pakkes så det giver en
skorstenseffekt, og så der eksempelvis er kontakt til overliggende muldlag,
hvori gassen kan omdannes, se figur 6.10.

Nedenstående Figur 3.1 viser et eksempel på lerbarriere under fast belægning,
såsom asfalt. Lerbarrieren etableres som en krave, hvis udbredelse er større end
selve traceet. Umiddelbart før barrieren er gruskastningen opbygget således at
eventuel lossepladsgas ledes op i det permeable lag. Det kan som før nævnt
også overvejes at anvende drænmåtter, der udlægges i bunden af traceet og føres op i det permeable lag.

Figur 6.10

Lerbarriere på ubefæstede arealer

Principskitse for etablering af lerbarriere under belægning.

Nedenstående Figur 6.11 viser et eksempel på lerbarrierer, hvor der ikke er fast
belægning. Lerbarrieren etableres som en krave, hvis udbredelse er større end
selve traceet. Umiddelbart før barrieren er gruskastningen opbygget således at
eventuel lossepladsgas ledes så tæt op mod terræn som muligt, så der udluftes i
den ovenliggende muld. Det kan som før nævnt også overvejes at anvende
drænmåtter, der udlægges i bunden af traceet og føres op i muldlaget.
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Principskitse for etablering af lerbarriere, hvor der ikke er fast belægning

6.5.2 Placering af lerbarrierer
Lerbarrierer planlægges som udgangspunkt altid etableret ved nedgravning af
ledninger, kanaler eller lignende. Der kan være undtagelser for reglen, f.eks.
meget terrænnære ledninger, eller ledninger der skydes.
Der udarbejdes en plan for, hvor der skal etableres lerbarrierer. Efter endt arbejde skal etableringen af legbarriererne dokumenteres, således at lerbarriererne kan genfindes. Dokumentationen udgøres af:

›

indmåling af lerbarrierer med GPS, herunder indmåling af eventuelle specifik indmåling af udluftninger.

›

Kortbilag hvor lerbarrierer og udluftning er indtegnet, kortet skal være forsynet med målestok og nordpil.

›

Dybden af lerbarriererne angives

›

Fotos fra arbejdet.

›

Dokumentation for den anvendte bentonit eller ler, herunder type og oprindelsessted.
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›
7

Arealanvendelsen af det aktuelle areal oplyses.

Afværge under veje og pladser

Lossepladsfyldet forslås på kommende arealer for befæstede og ubefæstede
stier, veje og pladser dækket af rene jordmaterialer i lag på 1,5-2,0 m.
Som udgangspunkt vil metan, der produceres i lossepladsfyldet, ophobes under
afdækningen og skabe et overtryk, der kan resulterer i spredning af metan til
naboarealerne og i at metan bliver presset ud gennem tilfældige utætheder i eksempelvis dæklaget, brønde og bygningskonstruktioner.
For at undgå denne ukontrollerede spredning og emission af metan forslås det,
at der i dæklaget etableres et antal "vinduer" af grus og organisk materiale på
arealerne mellem de færdigetablerede bygninger, stier, veje og pladser. Formålet er at styre emissionen af metan, således at det presses ud gennem disse
"vinduer". Permeable ledningstraceer beskrevet i afsnit 6 vil eventuelt kunne
fungere, som en del af disse "vinduer"
Løsningen med "vinduerne" er samtidig med til at øge niveauet af bæredygtighed i projektet, idet metanen, når den gennemledes det organiske materiale i
"vinduerne" vil blive nedbrudt til CO₂, der er ca. 25 gange mindre potent som
drivhusgas end metan.
På baggrund af den kommende Sweco-rapport om metanproduktion skal den
opsivende mængde af metan – metanfluxen – beregnes som grundlag for at
vurdere, hvilken type og mængde af organisk materiale, der skal bruges for at
omdanne metanen ved den eksisterende flux.
Det mest optimale vil være at bruge et almindeligt muldlag, der ikke skal skiftes
med års mellemrum. Ifølge Miljøstyrelsens rapport om etablering og monitering
af biocoversystemer /4/ er der i kolonneforsøg set metanoxydationsrater for almindelig muldjord på mellem 100 og 150 g CH4/m² pr døgn, med maksimale
rater på op til 250 g CH4/m² pr døgn, i jordlag med en tykkelse på 0,5 m.
Metanfluxen i Vejlandskvarteret forventes langt fra at overstige nedbrydningsraten for almindelig muldjord, hvis der udlægges et lag på op til 1 m. Det foreslås
derfor at den øverste 1,0 m af "vinduerne" kommer til at består af muld, som
underlejres af et højpermeabelt stenlag ned til lossepladsfyldet.
Viser det sig mod forventning at metanfluxen er større end nedbrydningsraten
for almindelig muldjord, kan det blive nødvendigt at anvende et organisk materiale med mere organisk indhold og dermed større biologisk aktivitet og nedbrydningsrate. En sådan løsning vil sandsynligvis med års mellemrum kræve et skift
af det organiske materiale, for at opretholde den nødvendige nedbrydningsrate.

8

Kontrol af foranstaltningner

For at dokumentere en høj grad af sikkerhed for, at de projekterede indeluftsikrende foranstaltninger giver en tilfredsstillende sikring af indeluften i det kommende byggeri, opstilles der et kontrol- og moniteringsprogram for de enkelte
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byggerier. Principper for kontrol- og moniteringsprogram er gennemgået nedenfor.

8.1

Kontrol indeklimaforanstaltninger i byggefasen

I forbindelse med etablering af ventilationslag, dræn og rørforbindelser i de enkelte bygninger udføres i byggefasen en række kontroller og funktionstest.
I forbindelse med udlægning af drænsystemet udføres der kontrol af, at alle rør
er korrekt forbundne, og at rørene ikke er tilstoppede. Desuden føres kontrol
med, at rørføringerne er udlagt med den korrekte hældning, så der ikke ophobes
kondens i rørene.
Kontrollen udføres når rør og dræn til luftindtag/-afkast er monteret. Kontrollen
udføres dels som visuel kontrol, dels ved "vandtest" hvor fyldes ca. 100 L vand i
hver kobling til luftafkast/luftindtag. Herefter foretages en TV-inspektion af rørene for at se, om der er ansamlinger af vand i rørene eller om rørene er tilstoppede. TV-inspektionen udføres af kloakentreprenør, og godkendes undervejs af
miljøtilsynet.
For at sikre, at støbeskel, samlinger mellem dæk og fundamenter og rørgennemføringer er tætte, udføres en sporgastest. Sporgastesten foretages ved at
der tilsættes en sporgas– 'formiergas', der er en blanding af brint og kvælstof - i
luftindtaget. Med en håndholdt detektor foretages lækagesøgning over terrændækket. Der søges primært ved rør- og ledningsgennemføringer, hvor betondækket ligger an mod fundamenter, samt ved eventuelle støbeskel/andre samlinger i terrændækket. Eventuelle utætheder tætnes, og kontrolmålingen gentages.
Som test af, at der sker tilstrækkelig ventilation af hele drænlaget, foretages en
flowtest på alle luftafkast. Testen kan først udføres, når terrændækket er støbt.
Testen udføres ved at foretage aktiv ventilering af drænlaget med forskellig
ydelse, og samtidigt foretage målinger ved luftindsuget af det resulterende luftflow og tilhørende undertryk. Testen giver en beskrivelse af systemets dynamik
og modstanden i systemet. Da drænsektionerne er ensartet opbygget, vil testen
skulle give stort set identiske resultater for hver enhed. Såfremt der er drænsektioner, der giver afvigende resultater, skal sektionerne undersøges nærmere
og evt. optimeres.
For en del af drænsektionerne foretages der en fortrængningstest. Der kan desuden foretages fortrængningstest for enheder, der evt. giver afvigende resultater ved flowtesten. Fortrængningstesten er en mere detaljeret måde at undersøge på om hele ventilationslaget inddrages i ventilationen. Ved fortrængningstesten fyldes ventilationslaget med en sporgas f.eks. kuldioxid via luftindtaget.
Ved løbende at foretage målinger i de målepunkter, der er etableret i ventilationslaget, kan det kontrolleres at kuldioxiden spredes jævnt i hele ventilationslaget. Når sporgassen/kuldioxiden er spredt i hele ventilationslaget, standses tilledningen af sporgas, og det kontrolleres nu, hvor hurtigt sporgaskoncentrationerne reduceres igen. Fortrængningstesten viser dels om sporgassen spredes
jævnt i hele ventilationslaget (de opnåede koncentrationer), og hastigheden
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hvormed det spredes i ventilationslaget (tidspunktet for de målte koncentrationer).
Når bygningerne er færdigopført og luftafkastet er monteret over tag foretages
målinger af luftflow og undertryk i luftafkastene, som dokumentation for, at der
kan opnås tilstrækkelig ventilation i drænlaget.

8.2

Kontrol af indeklimaforanstaltninger efter byggeriets
færdiggørelse

Som kontrol af den etablerede afværgeforanstaltning foretages der målinger af
flygtige stoffer og metan i drænlaget under bygningerne.
Første moniteringsrunde foretages efter, de enkelte bygninger er færdige, der er
sat varme på og ventilationen af drænlaget er iværksat. Første moniteringsrunde foretages i så god tid at resultaterne kan ligge til grund for ibrugtagningstilladelsen.
Moniteringen omfatter alle målepunkter i drænlagene under alle bygninger. Flygtige stoffer opsamles på opsamlingsrør, mens der foretages øjebliksmålinger af
metan. Analyseresultaterne sendes sammen med en vurdering af om den etablerede afværgeløsning er tilstrækkelig til Københavns Kommune.
Efterfølgende foretages der en række moniteringsrunder, hvis hyppighed og omfang aftales med Københavns Kommune.
Konstateres der ved moniteringsrunderne ikke koncentrationer af forurening, der
kan udgøre en risiko for ophobning af metan eller indeluften i bygningerne, forslås det at moniteringerne ophøre efter en nærmere aftalt periode. Viser målingerne mod forventning forhøjede koncentrationer af metan eller forurening aftales det videre tiltag med Københavns Kommune. Videre tiltag kan være målinger
af flygtige stoffer i indeluften for at dokumentere om koncentrationerne i indeluften egentlig er forhøjede og/eller eventuel etablering af aktiv ventilation for
afværge af forhøjede indhold af metan/flygtige stoffer.

8.3

Kontrolplan for etablering og monitering af
indeklimaforanstaltninger

Kontrolplanen i tabel 8.1 viser eksempel på kontrolplan der beskriver omfanget
af miljøtilsyn, egenkontrol og monitering.
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Kontrolplan for de indeklimasikrende afværgeforanstaltninger.

Emne

Beskrivelse af kontrol

Entreprenør

Rådgiver

Udlægning af drænsystemet.

Det kontrolleres, at
drænsystemerne udlægges som beskrevet.

Kontrollerer at ingen af
de faste rør lunker ved

Visuel kontrol af, at
drænene ligger som de

udførelse af vand/videotest som beskrevet.

skal og at beskrevet
dokumentation er foretaget.

Kontrol udføres inden
drænene dækkes til
med sten.

Indmåling af GPSkoordinater og koter for
alle rør.
Udlægningen dokumenteres endvidere med
billeder.
Entreprenøren adviserer rådgiver når drænsystemet er udlagt, således kontrol er mulig
inden drænene dækkes
til med sten.

Fugning af gulv og
vægkonstruktion.

Inden sammenføjning/støbninger foretages, kontrolleres at der

Fugninger dokumenteres med billeder.

er monteret fuge på
alle strækninger.

Udlægning af fuge kontrolleres ved opstart og
eventuelt i enkelte løbende tilfælde.
Kontrol af at billeddokumentation udføres.

Rørgennemføringer.

Det kontrolleres, at alle

Lukning af rørgennem-

Lukning af rørgennem-

rørgennemføringer lukkes med en af de beskrevne metoder.

føringer dokumenteres
med billeder.

føringer kontrolleres
ved opstart og eventuelt i enkelte løbende tilfælde.
Kontrol af at billeddokumentation udføres.

Flowtest.

Flowtest udføres som
beskrevet.

Entreprenøren adviserer rådgiver når drænsystemet er klar til test,
det vil sige når dæk

Rådgiveren udfører og
dokumenterer flowtesten.

over drænsystemer er
støbt.
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Emne

Beskrivelse af kontrol

Entreprenør

Rådgiver

Sporgastest.

Sporgastest udføres
som beskrevet.

Entreprenøren adviserer rådgiver når dræn-

Rådgiver udfører og dokumenterer sporgatesten.

systemet er klar til test,
det vil sige når dæk
over drænsystemer er
støbt.
Fortrængningstest.

Fortrængningstest udføres som beskrevet.

Entreprenøren advise-

Rådgiver udfører og do-

rer rådgiver når drænsystemet er klar til test,

kumenterer fortrængningstesten.

det vil sige når dæk
over drænsystemer er
støbt.
Dokumentation af koncentrationer under gul-

Der udtages kulrørsprøver til dokumentation af

Entreprenøren adviserer rådgiver når dræn-

vet og målinger af flow
og undertryk i afkast.

forureningskoncentrationer under gulvet.

systemet er færdigmonteret med indsug i

1. monitering foretages

terræn og afkast over
tag i god nok tid til at

inden indflytning. En af
Københavns Kommune

1. monitering kan udføres og rapporteres in-

godkendt 1. monitering
skal foreligge inden

den ibrugtagningstilladelse ønskes.

Rådgiver udfører og dokumenterer moniteringerne.

ibrugtagningstilladelse
kan opnås.
Efterfølgende foretages
iht. aftale om omfang
med Københavns Kommune. Moniteringern
styres så vidt muligt fr
centralt hold for alle
bygninger.

9
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Bilag A

Gasmålinger

PID

O2 (%)

CO2
(%)

CH4 (%) BAL (%)

Afdamp-ningskriterium
(µg/m3)

<5%

C9-C10aromater
(µg/m3)

Totalkulbrinter
(µg/m3)

30

100

6

1

5

500

20

10

< 20

520

150000

3,5

0,45

< 0,01

< 0,01

< 0,082

9,9

4,5

< 10

< 280

440

240000

< 0,01

0,035

< 0,01

< 0,01

< 0,030

2,4

< 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

0,36

< 0,1

0,11

590

30

8

238

920

190000

1,8

4,8

<1

<1

7,2

1,9

<3

<6

2,68

23000

< 0,1

0,47

i.p.

140

24

29

< 180

1300

290000

12

9,8

33

1,7

<5

2,4

6,3

10000

< 0,1

0,23

Ethyl
benzen
(µg/m3)

Ben-zen
(µg/ m3)

Toluen
(µg/m3)

0,13

400

130

12

<4

640

17

0,37

Xylener
(µg/m3)

100

PCE*
TCE*
(µg/m3) (µg/m3)

1,1t-1,2c-1,21,2-DCA*
DCE*
DCE*
DCE*
(µg/ m3)
(µg/ m3) (µg/ m3) (µg/ m3)

VC*
(µg/
m3)

1,1DCA*
(µg/ m3)

Chlorethan*
(µg/m3)

400

0,1

0,04

i.k.

i.k.

18

<3

> 160

< 0,04

<3

4,6

3,6

15

> 92

< 0,04

<3

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

<3

6

6,9

12

14

> 150

0,42

<3

< 0,1

i.p.

< 0,4

i.p.

1,1

< 0,1

2,5

< 0,4

<3

<1

<1

<6

1,9

3,4

16

<4

> 76

< 0,4

<3

< 0,1

< 0,1

i.p.

< 0,4

<1

3,2

i.p.

> 15

< 0,4

<3

TeCM*
(µg/m3)

TCA*
TCM*
(µg/m3) (µg/ m3)

5-15 %
> 15 %
Målepunkt
SWM002
SWM002d
SWM003
SWM004
SWM006
SWM007
SWM008
SWM010
SWM011
SWM012
SWM013
SWM014
SWM015
SWM015
SWM015d
SWM016
SWM017
SWM017
SWM017
SWM017
SWM019
SWM020
SWM021
SWM021
SWM021d
SWM023
SWM024
SWM025
SWM027
SWM028
SWM030
SWM030
SWM030d
SWM031
SWM033
SWM034
SWM035
SWM035
SWM035d
SWM037
SWM038
SWM038
SWM038d
SWM039
SWM039
SWM039
SWM039
SWM041
SWM042
SWM043
SWM044
SWM045
SWM046
SWM048
SWM048

Prøve
dybde (m
u.t.)
0,5
1,7
1,1
1,5
1,1
1,2
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1,1
0,3
0,3
1,7
0,3
1,5
0,7
0,7
1,5
0,8
0,1
0,5
0,5
1,7
1,2
1,6
1,6
1,4
1,2
0,6
0,6
1,7
1,4
1,5
1,3
0,4
0,4
1,7
1,5
0,3
0,3
1,7
1,5
0,8
0,8
1,5
1,6
1,4
1,5
1,5
0,3
1,4
0,5
0,5

PID

O2

CO2

CH4

BAL%

3,8

20,8
20,5
20,2
0,3
7,7
6,2
11
2,3
0,4
2
0,5
0,6
20,8
20,1
9,8
20
4
0
0,7
6,9
21,2
19,8
17,8
17,5
1,2
0,3
0,7
0
0,1
20,5
8,3
13,8
1,2
0
8,4
0,2
18,2
1,7
2,1
0,4
19
17,9
0,5
21
13,5
16
0
0,4
1,1
0
0,2
19,7
13,2
21
19,9

0,6
0
0
13,5
12,2
11,8
10
13,6
22,7
13
17,3
13
0,5
1,3
10,7
0,1
11
12
11,5
10,7
0,3
0,5
5,5
4,8
14,4
13,8
22,5
16,4
13,2
0,5
4,7
5,6
16,6
11,9
6,8
14,7
1,2
19
9,5
22,2
0,8
3,8
13,8
0,1
10
7,9
0
13,4
18,4
14,4
29,1
1,1
9,9
0,1
0,1

0
0,3
0
51,8
23,2
4
4
0,6
8,7
7
4
1,5
2,2
4,1
33,2
0
54
62
59,2
50,2
0,3
0
0
0,1
7,7
0,1
6,9
21,5
5,4
0,2
0
0,2
51,6
46,8
21,8
44,9
0
0
35,2
27,3
0
0,1
14,1
0,2
0,3
0,7
0
0,2
0,2
7,4
37,4
0
24,8
0
0,2

78,6
79,1
79,8
34,4
56,9
78,3
75
83,4
68,4
78
78,3
85
76,8
74,5
46,2
79,9
30
26
28,6
32,2
78,3
79,7
76,6
77,8
76,7
85,7
70,4
62,1
81,3
78,8
87,2
80,4
30,6
41,3
62,9
40,2
80,6
79,3
53,2
50,3
80,3
78,3
71,6
78
76
75,5
0
86,1
80,9
78,2
33,3
79,2
52,2
78
79,8

0
3,1
3
5,6
8
?
5,9
16
8,4
8,7
3,2

4,2
2,1
2,1

18
2,4
0,8

11
2,8
4
20
1
1,1

0
4,2
0
7

3,9
4,8

4,6
4,2

8,8
19
17
1,5
6,9
0
6,7

PID

O2 (%)

CO2
(%)

CH4 (%) BAL (%)

Afdamp-ningskriterium
(µg/m3)

<5%

C9-C10aromater
(µg/m3)

Totalkulbrinter
(µg/m3)

30

100

6

1

5

500

20

10

< 0,19

< 0,03

61000

i.p.

i.p.

i.p.

<1

i.p.

0,51

i.p.

29

21,1

345

45000

i.p.

i.p.

i.p.

<1

i.p.

2,1

< 50

< 10

< 640

< 10600

320000

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

2

< 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,3

230

0,82

1,2

i.p.

< 0,1

0,33

< 0,5

0,11

0,78

0,31

440

24

1,3

< 0,1

0,43

Ethyl
benzen
(µg/m3)

Ben-zen
(µg/ m3)

Toluen
(µg/m3)

0,13

400

1,4

< 0,05

< 0,034

52

20

< 1000

Xylener
(µg/m3)

100

PCE*
TCE*
(µg/m3) (µg/m3)

TeCM*
(µg/m3)

1,1t-1,2c-1,21,2-DCA*
DCE*
DCE*
DCE*
(µg/ m3)
(µg/ m3) (µg/ m3) (µg/ m3)

VC*
(µg/
m3)

1,1DCA*
(µg/ m3)

Chlorethan*
(µg/m3)

400

0,1

0,04

i.k.

i.k.

6,3

i.p.

23

< 0,4

<3

1,4

7,4

i.p.

12

< 0,6

<3

4,8

6,3

5,3

i.p.

> 110

< 0,4

<3

i.p.

2,8

0,56

1,8

< 0,2

12

< 0,4

<3

<3

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

TCA*
TCM*
(µg/m3) (µg/ m3)

5-15 %
> 15 %
Målepunkt

Prøve
dybde (m
u.t.)

SWM048d
SWM049
SWM050
SWM052
SWM053
SWM054
SWM056
SWM057
SWM057
SWM057d
SWM058
SWM060
SWM061
SWM064
SWM065
SWM066
SWM068
SWM068
SWM068d
SWM069
SWM070
SWM072
SWM073
SWM074
SWM076
SWM077
SWM077
SWM077d
SWM078
SWM080
SWM081
SWM082
SWM083
SWM085
SWM086
SWM087
SWM088
SWM088
SWM088d
SWM089
SWM090
SWM092
SWM093
SWM093
SWM093d
SWM094
SWM095
SWM096
SWM097
SWM098
SWM099
SWM100
SWM101
SWM101
SWM101d

1,7
1,4
1,3
1,3
1,3
1,5
1,4
1
1
1,7
1,5
1,5
0,9
0,7
0,9
1,5
0,4
0,4
1,7
0,8
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
0,7
0,7
1,7
1,5
0,3
0,5
1,2
1,1
1,5
0,8
0,4
0,6
0,6
1,7
0,8
1,2
1,5
0,8
0,8
1,7
1,5
1,3
1,5
1,3
1,3
1,2
1,3
0,6
0,6
1,7

PID

0
8
0,9
1,9
30
7,3
2

7,1
7,6
1,8
6,2
0,2
3,8

0,4
6,2
5,1
5,1
6,1
15
2
2
21
8
2
4
2,3
2
2,2
48
4,3

0,4
50
?
0,7

0,3
3,1
0
0,4
3,8
47
0,8
45

O2

CO2

CH4

BAL%

19,9
19,8
0,1
0,9
4,8
5
8,7
16,7
13,4
19,5
1
0
0,3
21
0,1
0
20,5
18,5
19,8
12,9
0
20,8
4,3
7
0,5
18
20,3
19,3
0
19
20,2
21
7,7
0
0
21,1
20,7
18,9
1
0,2
18,9
5
13,3
16,5
2,7
20,8
17,7
17,6
0,1
20,8
13
21
10,5
20
2,5

0,8
0,1
16
8,7
8,6
20
11,1
5,7
5,3
0,1
19
16,3
30,9
0,4
18,7
12
1,1
1,1
0
1,6
9
0,2
15,6
15
23
2,9
0,3
0,1
13,9
1,5
0,1
0,1
14,7
0
9,7
0,2
1,1
0,4
3,8
9,4
3,3
12,5
6,1
5
11,5
0
4,8
1,4
19,5
0,2
7
0,1
7,5
0,6
0

1,9
0
47
43,1
0
0
0,1
0
0
0,1
0
22
42,9
0,1
67,3
38
2
1,9
0,2
3,4
0
0
0
0
4
0
0
0
0,7
0
0
0,1
40,6
0
33,2
0,5
0,3
0
30,2
7,2
0,1
0
0
0,1
0,2
0
0
1,2
52,6
0,2
0,3
0
0
0,4
0,3

77,4
80,1
34
47,4
86,7
75
80
77,7
81,3
80,4
78
61,7
25,9
77,7
13,9
50
76,4
78,5
80
81,9
91
79
80,1
77
73
79,1
79,4
80,6
85,4
77
79,7
79,8
34,5
0
57
78,1
77,9
80,7
64,9
83
77,6
82,5
80,5
78,4
85,7
79,2
77,6
79,8
27,9
78,7
79
79
581,9
79
79,2

PID

O2 (%)

CO2
(%)

CH4 (%) BAL (%)

Afdamp-ningskriterium
(µg/m3)

<5%

C9-C10aromater
(µg/m3)

Totalkulbrinter
(µg/m3)

30

100

6

1

5

500

20

10

82

81

47000

0,49

1,8

< 0,1

< 0,1

< 10

<2

< 20

0,59

3,9

2,09

1200

2,3

2,2

< 0,1

< 0,1

< 10

1,3

9,7

< 10

< 10

3,4

28000

< 0,1

28

< 0,1

< 0,1

<5

1,1

<4

7,8

3,37

3800

1,7

1,5

< 0,1

< 0,1

<1

Ethyl
benzen
(µg/m3)

Ben-zen
(µg/ m3)

Toluen
(µg/m3)

0,13

400

200

41

< 30

45

1

140

13

Xylener
(µg/m3)

100

PCE*
TCE*
(µg/m3) (µg/m3)

TeCM*
(µg/m3)

TCA*
TCM*
(µg/m3) (µg/ m3)

1,1t-1,2c-1,21,2-DCA*
DCE*
DCE*
DCE*
(µg/ m3)
(µg/ m3) (µg/ m3) (µg/ m3)

VC*
(µg/
m3)

1,1DCA*
(µg/ m3)

Chlorethan*
(µg/m3)

400

0,1

0,04

i.k.

i.k.

13

<5

> 110

< 0,4

<3

1,3

2,3

<1

29

<1

<3

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

0,69

3,6

15

< 0,4

110

< 0,4

<3

5-15 %
> 15 %
Målepunkt

Prøve
dybde (m
u.t.)

SWM103
SWM104
SWM105
SWM107
SWM108
SWM109
SWM111
SWM112
SWM114
SWM115
SWM116
SWM116
SWM116d
SWM118
SWM119
SWM120
SWM122
SWM123
SWM123
SWM123d
SWM124
SWM126
SWM127
SWM129
SWM129
SWM129d
SWM130
SWM131
SWM133
SWM133
SWM133d
SWM134
SWM135
SWM136
SWM137
SWM138
SWM138
SWM138d
SWM139
SWM141
SWM142
SWM143
SWM143
SWM143d
SWM145
SWM146
SWM147
SWM148
SWM149
SWM150
SWM152
SWM154
SWM156
SWM157
SWM158

1,2
1
0,8
0,2
1,1
1,5
1,1
0,8
1,5
0,6
0,4
0,4
1,5
0,8
0,5
0,6
0,8
0,3
0,3
1,7
1,4
0,8
0,8
0,7
0,7
1,6
1
1,5
0,4
0,4
1,6
1
1,1
1,3
0,7
0,4
0,4
1,7
0,4
1,3
0,8
0,6
0,6
1,7
0,7
1
0,8
1,5
0,5
0,8
0,8
1,5
0,7
0,8
1,5

PID

O2

CO2

CH4

BAL%

6,2
0
4,4
9,8
0,6
8,5
4,5
1,4
39
3
36

0
3,4
2,6
13,6
0
0
3,3
19,1
10,6
20,9
20
20,1
19,7
20,7
20,9
0,2
3,4
21,1
16,1
0,7
0,2
19,3
0,2
21,2
20,2
0,5
0
0,2
21
19
0
20,7
0,7
20,7
21
20,9
20,1
0,4
19,4
0
20,5
20
19,8
0,7
0
20
20,1
0
20,8
21
20,7
20,3
15,7
11,9
1,3

15,6
6,7
8,4
8,6
22,2
13,7
8,3
0,7
8,7
0
0,4
0,2
0,1
0,2
0
14,9
8,8
0,1
4,4
12,5
14,9
1,9
10,1
0,1
0,2
7,5
5,7
11,5
0,1
0,9
17,4
0,1
16,1
0,1
0,5
0
2
9
2,2
14,9
0,1
0,1
0,1
16,1
13,7
0,1
0,1
9,6
0
0,1
0,9
0
6,3
6,7
12,2

56,9
31
19
19,3
62
45,8
0
0,4
0
0
0
0
0
0
0
58,3
26
0
4,4
35
58
5,6
76,6
0
0
35,5
32,2
11,7
0
0
52,9
0
55,5
0
0,5
0
0,7
7,5
0,2
52,9
0
0
0
47,9
46,6
0,1
0
58,2
0
0
2,1
0
0,4
24,8
58,8

27,5
58,9
70
58,3
15
40,5
88,3
79,8
80,7
79
79,6
79,6
80,2
79
79,1
26,9
60,9
78,9
75,1
51,8
26
73,1
13,3
80,6
79,6
56,5
62,1
76,6
78,9
80,2
29,7
79,2
27,6
79,2
77,5
79
77,2
83,1
78,2
32,2
79,5
79,2
80,1
35,3
39,7
79,2
79,8
32,1
79,1
78,9
76,3
79,7
77,6
56,6
27,6

4
2,8
13
1,2
2,7

2
0,2
0,8
2,9

2,9
1,7
32

2,6
22
4,6
30
4

30
1,9
4,1
29

2
2,6
27
1,7
3,9
26
26
4
26
2,2
1,5

PID

O2 (%)

CO2
(%)

CH4 (%) BAL (%)

Afdamp-ningskriterium
(µg/m3)

<5%

C9-C10aromater
(µg/m3)

Totalkulbrinter
(µg/m3)

30

100

6

1

5

500

20

10

196

95,2

13000

6,1

11

< 0,1

< 0,2

<6

9,1

43

<5

28

12

6700

0,43

2,6

< 0,1

<1

<7

2,2

14

< 10

< 52

18,5

54000

i.p.

i.p.

i.p.

<1

i.p.

0,93

< 0,5

0,12

0,94

1,2

250

62

18

< 0,1

< 0,1

0,24

< 0,5

0,12

0,63

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

< 0,3

830

68

< 20

780

11920

390000

i.p.

i.p.

580

41

8,5

520

6970

200000

1,3

3,7

Ethyl
benzen
(µg/m3)

Ben-zen
(µg/ m3)

Toluen
(µg/m3)

0,13

400

120

62

5,8

110

2,3

1400

Xylener
(µg/m3)

100

PCE*
TCE*
(µg/m3) (µg/m3)

1,1t-1,2c-1,21,2-DCA*
DCE*
DCE*
DCE*
(µg/ m3)
(µg/ m3) (µg/ m3) (µg/ m3)

VC*
(µg/
m3)

1,1DCA*
(µg/ m3)

Chlorethan*
(µg/m3)

400

0,1

0,04

i.k.

i.k.

18

<3

> 260

< 0,8

<3

14

12

<3

120

< 0,4

<3

1,1

4,7

19

i.p.

> 89

< 0,4

<3

< 0,5

0,77

< 0,4

7,8

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

< 0,1

< 0,2

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

i.p.

<1

i.p.

1,3

11

15

i.p.

> 97

2,1

66

<1

<1

<5

2

8,7

7,8

< 10

> 140

5,3

<3

TeCM*
(µg/m3)

TCA*
TCM*
(µg/m3) (µg/ m3)

5-15 %
> 15 %
Målepunkt

Prøve
dybde (m
u.t.)

SWM160
SWM161
SWM161
SWM162
SWM164
SWM165
SWM166
SWM167
SWM167
SWM167d
SWM168
SWM169
SWM170
SWM171
SWM172
SWM173
SWM175
SWM176
SWM176
SWM176d
SWM177
SWM179
SWM180
SWM181
SWM183
SWM184
SWM186
SWM186
SWM186d
SWM187
SWM188
SWM190
SWM190
SWM190d
SWM191
SWM192
SWM194
SWM195
SWM196
SWM198
SWM199
SWM201
SWM202
SWM202
SWM202d
SWM203
SWM205
SWM206
SWM206
SWM206d
SWM207
SWM209
SWM210
SWM211
SWM213

1
1,5
1,5
0,7
1,1
1,5
1,5
0,4
0,4
1,7
1,5
1
1,4
1,3
0,9
0,8
0,8
0,4
0,4
1,7
1,1
1,1
1,3
1,1
0,9
0,8
0,4
0,4
1,7
0,6
1,4
0,4
0,4
1,7
1,2
1,5
0,8
1,5
1,5
1,3
1
1,5
0,5
0,5
1,7
0,5
1,3
0,4
0,4
1
1,4
1,5
0,5
1,5
0,3

PID

O2

CO2

CH4

BAL%

25
0,5

20,9
0
8,2
0
1,5
0,1
7,4
19,2
18,6
6,8
3,7
5,4
0,5
5
1,1
11
21
19,5
20,1
20,6
9
19
16,3
10
20
21
21
20,3
6,4
20,6
0,4
16,7
17,8
20
1,2
0
0
20,5
1,4
0
18,8
0
20,4
19,9
8,2
21
0
19,8
18,4
16,6
4,3
0
19,9
4,6
21,2

0,1
24,9
14
7,8
5,6
5,9
14,8
2
3,5
15,7
18,2
14,6
29,3
30
7,7
11
0,1
1
0,9
0,1
19
4
4,8
10
0,1
0,1
0,6
0,5
16,3
0
25,1
3,4
1,8
0
15,8
17,9
17
0,3
28,4
12
2
11,3
0
0,7
14,2
0,6
14,6
0,1
1,7
2,5
13,1
18,3
0,6
13,7
0,3

0
66,3
34,6
48,9
51,7
6,2
29,8
0,1
0,1
42,1
52,7
29,1
69,1
74
0
32
0
3
0
0
35
7
0,1
25
0
0
0
0,1
40,1
0
71,5
0
0
0,5
45,3
46
51
0,3
42,7
24
0
65,8
0
1,1
42,5
0
56,4
0
0
0,6
0,3
0
0,2
0,5
0,1

79,9
8,8
43,3
43,3
41,1
87,7
47,9
78,7
77,8
35,4
25,6
51,3
0,5
0
91,2
56
79
76,3
79
79,3
35
70
78,8
55
79,9
79
78
79,1
37,2
79,4
3,2
79,9
80,4
79,4
37,8
36,1
32,1
78,9
26,7
64
79,2
22,9
79,6
78,2
35,1
76,8
29
80,1
79,9
80,3
82,1
81,4
79,3
81
78,4

24
2,1
1
1,4
4,7

2,3
0
0
2,3
5,1
2
4,9
3,1

2,4
2,8
4,3
2,1
4,8
5,1
4,9

4,6
1,4
?

3,5
3,4
2,3
2,1
0
4,1
2,5
0,5
2,6

0,6
0
2,6

6,4
5,3
2
4,6
2,2

PID

O2 (%)

CO2
(%)

CH4 (%) BAL (%)

Afdamp-ningskriterium
(µg/m3)

<5%

C9-C10aromater
(µg/m3)

Totalkulbrinter
(µg/m3)

30

100

6

1

5

500

20

10

33

21,6

17000

0,32

5,6

< 0,1

< 0,1

<5

3,7

14

3,5

16,6

17,6

8700

0,98

4,7

< 0,2

< 0,1

<3

1,7

< 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,3

i.p.

1,1

< 0,1

0,24

< 0,1

0,77

< 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

0,32

< 0,1

0,12

Ethyl
benzen
(µg/m3)

Ben-zen
(µg/ m3)

Toluen
(µg/m3)

0,13

400

130

34

21

60

4,1

0,14
0,21

Xylener
(µg/m3)

100

PCE*
TCE*
(µg/m3) (µg/m3)

TeCM*
(µg/m3)

TCA*
TCM*
(µg/m3) (µg/ m3)

1,1t-1,2c-1,21,2-DCA*
DCE*
DCE*
DCE*
(µg/ m3)
(µg/ m3) (µg/ m3) (µg/ m3)

VC*
(µg/
m3)

1,1DCA*
(µg/ m3)

Chlorethan*
(µg/m3)

400

0,1

0,04

i.k.

i.k.

26

<3

290

< 0,7

<3

8,3

15

<2

140

< 0,4

<3

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

5-15 %
> 15 %
Målepunkt

Prøve
dybde (m
u.t.)

SWM213
SWM213d
SWM214
SWM215
SWM216
SWM217
SWM219
SWM219
SWM219d
SWM220
SWM221
SWM223
SWM224
SWM227
SWM228
SWM229
SWM231
SWM237
SWM238
SWM238
SWM238d
SWM239
SWM241
SWM242
SWM243
SWM245
SWM246
SWM247
SWM248
SWM249
SWM251
SWM252
SWM253
SWM255
SWM256
SWM257
SWM259
SWM260
SWM260
SWM260d
SWM263
SWM265
SWM266
SWM269
SWM270
SWM270
SWM270d
SWM273
SWM274
SWM277
SWM278
SWM278
SWM278d
SWM279
SWM280

0,3
1,7
0,9
1,5
0,4
0,4
0,6
0,6
1,7
1
1,2
1,5
1,5
1,4
0,8
1,6
1,5
1,2
0,5
0,5
1,6
1,5
1,5
1
1,3
1,5
1,3
1,5
1
1,3
1,5
1,3
0,2
1,4
0,8
1
1,5
0,3
0,3
1,7
1,5
0,8
0,8
1,4
0,5
0,5
1,6
1
1,3
0,6
0,5
0,5
1,7
1,5
0,4

PID

0,9
?
2,6
0,1
3,1

2,6
0,9
4,5
0
4,5
0,1
3
0
0,9
2,6

2,4
4,4
0,2
4,4
4,2
0
3,9
2,2
3,9
1,8
4,1
3,9
4,4
0,4
3,7
3,7
0

3,3
2
4,1
4,6
5,1

3,2
0,6
4,3
0,2

4,1
4,8

O2

CO2

CH4

BAL%

20,6
0,1
17,6
0
20,3
18
19
19,4
0,3
20,6
6
20
20,5
16
21
16,1
20,1
3
20,6
17,9
10,4
18
20,2
20,3
20,2
9,2
20,9
0
0
0
3
20,7
21,1
20,1
20,7
4,3
21,9
20,6
18,5
0,2
0
15,8
14,3
5,3
21
19,8
19,8
7,7
20,7
20,5
20,7
19,6
0,1
0
20,6

0,2
17,3
3,6
11
0
5
2
3
17,2
0
13
0
0
1,5
0
5,5
0,1
8
0
4,1
8,7
2
0
0
0
13,8
0,1
9,2
5,8
10,7
21
0
0,3
1
0
10
0,1
0,1
1,4
15,8
13,8
4,5
6,1
7,1
0,1
0,7
0
10,4
0,4
0,1
0,2
0,1
15,1
10,8
0

0,2
45,3
5,2
19
0
16
0
0,2
53,9
0
42
0
0
0
0
0,2
0
46
0
0
0
8,2
0
0
0
37,2
0
9,7
27,3
61,9
79
0
0
0
0
39,7
0,1
0
0,6
57
33,6
12,6
1,9
0
0
0
0
7,9
0
0
0
0
33,1
25,7
0

79
37,2
73,6
70
79,6
62
79
77,3
28,6
79,3
38
80
79,5
82,6
79
78,3
79,8
42
79,4
78
81
71,7
79,7
79,7
79,8
39,8
79,1
8,1
66,9
27,4
18
79,2
78,6
78,8
79,2
45,9
77,8
79,3
79,5
27,1
52,6
67,1
77,8
87,7
79
79,5
80,2
74
78,9
79,3
79
80,3
51,7
63,5
79,3

C9-C10aromater
(µg/m3)

Totalkulbrinter
(µg/m3)

30

100

6

1

5

500

20

10

0,18

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

0,35

< 0,1

0,14

< 0,4

< 0,4

< 0,1

0,21

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

0,35

< 0,1

< 0,1

< 0,4

< 0,5

< 0,1

1,27

5,4

340

3

< 0,1

< 0,1

0,1

0,57

0,35

< 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Udeluft reference
9/4

0,29

< 0,5

< 0,1

0,36

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

0,44

Udeluftrefe-rence
11/4

0,31

< 0,5

< 0,1

0,13

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

Udeluftrefe-rence
12/4

0,22

< 0,5

< 0,1

< 0,1

< 0,3

i.p.

< 0,1

< 0,1

Toluen
(µg/m3)

0,13

400

0,23

< 0,5

< 0,1

0,27

< 0,5

0,86

Udeluft reference
8/4

O2 (%)

CO2
(%)

Ethyl
benzen
(µg/m3)

Ben-zen
(µg/ m3)

PID

CH4 (%) BAL (%)

Afdamp-ningskriterium
(µg/m3)

<5%

Xylener
(µg/m3)

100

PCE*
TCE*
(µg/m3) (µg/m3)

1,1t-1,2c-1,21,2-DCA*
DCE*
DCE*
DCE*
(µg/ m3)
(µg/ m3) (µg/ m3) (µg/ m3)

VC*
(µg/
m3)

1,1DCA*
(µg/ m3)

Chlorethan*
(µg/m3)

400

0,1

0,04

i.k.

i.k.

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

< 0,1

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,2

< 0,4

< 0,4

<3

< 0,1

< 0,1

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

0,44

< 0,1

< 01

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,1

< 0,4

< 0,4

<3

0,37

< 0,1

< 0,1

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,2

< 0,4

< 0,4

<3

TeCM*
(µg/m3)

TCA*
TCM*
(µg/m3) (µg/ m3)

5-15 %
> 15 %
Målepunkt

Prøve
dybde (m
u.t.)

SWM281
SWM281d
SWM283
SWM284
SWM284d
SWM285
SWM287
SWM287d
SWM288
SWM289
SWM291
SWM292
SWM292
SWM292d
SWM297

0,4
1,6
0,9
0,4
1,7
1,2
0,3
1,6
0,5
0,7
0,7
0,6
0,6
1,7
1,3

PID

O2

CO2

CH4

BAL%

3,9

21
0,1
18
20,9
10,1
20,1
20,3
0,1
21,5
20,7
20,6
21
19,5
0,2
20

0,2
10,1
1,5
0
7,6
0,6
0,2
10,2
0
0,1
0,1
0
0,1
16,1
0,8

0
21,3
3
0
8,9
0
0
6,8
0
0
0
0
0
48,9
0

78,8
68,5
76
79,1
73,5
79,3
79,4
82,8
78,5
79,3
79,3
79
80,5
34,8
79,2

1,9
4,7
3,9
4
4,6
3,8
3,8
0,1

0,3

-

PCE (Tetrachlorethen)
TCE (Trichlorethen)
TeCM (Tetrachlormethan)
TCA (1,1,1-trichlorethan)
TCM (Trichlormethan/chloroform)
1,1DCE (1,1 dichlorethen)
t-1,2DCE (trans-1,2 dichlorethen)
c-1,2DCE (cis-1,2 dichlorethen)
1,2-DCA (1,2-dichlorethan)
VC (Vinylchlorid)
Chlorethan
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1 Indledning
Det fremtidige Vejlands Kvarter på det nordlige Amager skal bygges på et område, der tidligere er anvendt som losseplads. I forbindelse med byggemodning
af området er det valgt at sikre lossepladsfyldet ved tilkørsel og terrænregulering med rene jordmaterialer, således der skabes et sikkert og tilstrækkeligt tykt
toplag af uforurenet jord, som i videst muligt omfang tillader etablering af forsyningsledninger i rene materialer, hvorved kontakt med lossepladsfyld kan undgås. Bygningerne forventes at skulle pælefunderes, da det ikke er muligt at
etablere direkte fundering på fyldet.
I det følgende beskrives kort byggemodningsprojektet og det forventede funderingskoncept for bygninger som grundlag for VVM ansøgningen.

2 Byggemodning
Der er konstateret mellem 2 – 6 meter, primært inert lossepladsfyld som i videst
mulige omfang efterlades på udviklingsarealet. Lossepladsfyldet er stærkt sætningsfølsomt og der er stor usikkerhed om, hvor de mest sætningsgivende områder er lokaliseret. Der er lavet et første overordnet skøn på sætningernes størrelsesorden baseret på beskrivelserne i tilgængelige boreprofiler. Såfremt der
supplerende terrænreguleres med 1,0-1,75 m jord, kan der forventes sætninger
på mellem 20 og 90 cm, se Figur 1.
Der er således betydelig sætningsrisiko og dermed markante omkostninger til
sikring eller vedligehold af infrastruktur, såfremt der ikke sker en forkomprimering i god tid forud for modningsarbejderne.
Forkomprimering kan ske på forskellige måder. Oftest anvendes statisk forkonsolidering, hvor der påkøres jord med en vægt svarende til eller større end den
fremtidige belastning. Hermed fremskyndes sætningerne og når jorden efterfølgende fjernes, vil der stort set ikke ske yderligere sætninger, som kan påvirke
de nye bygninger og infrastruktur, hvilket letter anlægget af infrastruktur og
bygninger markant. Denne metode kræver store mængder jord og generelt lang
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tid (forventeligt 1-2 år) til rådighed, inden efterfølgende etablering af infrastruktur og bygninger kan påbegyndes.
Det er derfor valgt at foreslå dynamisk komprimering ved brug af faldlod eller
ved brug af en teknik kaldet Rapid Impact Compaction (RIC) som et muligt alternativ til statisk forkonsolidering.

Figur 1: Indledende sætningsvurdering

2.1 Dynamisk dybdekomprimering
Dynamisk dybdekomprimering ved faldlod fra kran faldlod (på engelsk anvendes
termerne heavy tamping eller impact compaction) er en simpel og ganske hurtig
metode til at opnå forkomprimering på. Metoden går i alt sin enkelhed ud på at
lade en stor vægt falde fra 10-30 m højde i et passende mønster. Nedslaget vil
presse jorden sammen. Effekten fra nedslaget virker typisk til 6-8 m dybde,
hvilket forventeligt gør den ideel til brug på Vejlands Kvarter. Metoden er illustreret i Figur 2.
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Figur 2: Princip for faldlodskomprimering

Metoden er flere gange anvendt i Danmark. Af sammenlignelige projekter kan
nævnes forkomprimering i forbindelse med vejbygning henover gamle lossepladsområder1 samt nybygning af jernbane til Aalborg lufthavn henover gammel
losseplads2.

Figur 3: RIC maskine (hydraulisk accelereret faldlod)

Alternativt kan anvendes Rapid Impact Compactor, hvor faldloddet accelereres
med en hydraulisk hammer, hvorved den faldhøjde reduceres. Fordelen ved
denne metode er, at den kan opnå højere dagsproduktion end det simple faldlod, men til gengæld kan dens effektivitet være reduceret i forhold til den simple
faldlodsmetode, når fyldmængderne er overstiger 4-5 m.

1

P. Panduro og S. Thorsen: Dybdekomprimering af losseplads, Dansk Vejtids-

skrift, Nr. 9, 2000.
2

Rambøll: Tillæg VVM redegørelse (Bilag 4) for Ny jernbane til Aalborg Lufthavn

- Projektændringer til VVM-anmeldelse, dateret 2018-02-06
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Varigheden af det samlede arbejde med kompaktering af over 100.000 m² vurderes at være mellem 3-4 måneder afhængig af effektivitet af valgt metode.
Det endelige valg af metode skal fastlægges på baggrund af pilotforsøg.

2.2 Pilotforsøg
Grundet den store variation af fyldmægtighed og karakter af fyldet vil metoden
blive testes via pilotforsøg på 2-4 felter i området. Formålet er dels at bekræfte
egnetheden af metoden og produktionsraten, dels at optimere på faldmønster og
højde.
I forbindelse med pilotforsøgene vil der tillige blive etableret støj- og vibrationsmålinger, som kan indgå som grundlag for det endelige metodevalg, samt som
grundlag for en endelig miljøvurdering.
Pilotforsøgene forventes gennemført februar/marts 2020.

3 Jordpåfyldning
Efter kompaktering af området skal tilkøres jord (råjord og vækstlag) til at etablere det fremtidige terræn. Det tilkørte materiale skal som minimum komprimeres i områder, hvor der skal etableres veje og ledninger samt under bygningerne, for at skabe et fast underlag anlæg af disse, således fremtidige sætninger
og dermed vedligeholdelsesomkostninger mindskes.
Dette arbejde forventes udført af sædvanlige maskiner til større jordarbejder,
f.eks. dumpere, bulldozere og vibrationstromler.

4 Infrastruktur
Infrastrukturen i området vil bestå af mindre veje samt ledninger. Disse vil blive
etableret på de komprimerede områder med traditionelle metoder.
Grundet det generelle løft af terrænet vil disse arbejder kunne ske udelukkende i
ren jord, dvs. der er ikke behov for at grave ned i lossepladsfyld. Dog vil det
være nødvendigt at grave i lossepladsfyldet ved etableringen af enkelte pumpestationer.

5 Bygninger
Bygningerne skal funderes på pæle, som føres til/ned i moræneler, som ligger
under lossepladsfyldet. Det er forventningen, at der vil blive anvendt rammede
pæle, idet der derved undgås direkte opgravning/fritlægning af lossepladsfyld.
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Installation af pæle forventes at ske ved ramning. Data ift. støj og vibrationer
fra pilotforsøg med forkompaktering, vil kunne anvendes til senere vurdering af
evt. gener eller sætningsrisiko for nærliggende bygninger/områder.

5.1 Grundvand
Grundet områdets karakter – risiko for vandforurening samt risiko for sætninger
– forventes det at alle arbejder skal gennemføres uden sænkning af grundvand.
Lokalt kan der være behov for håndtering af vand i øvre tilkørte, rene jordlag
ifm. anlægsarbejder. Der må dog ikke pumpes fra fyldlagene bestående lossepladsaffald.
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Overordnet forureningssituation

Vejlands Kvarter er placeres på vest Amager, på et område der tidligere har været anvendt som losseplads. På projektarealet er der udlagt lossepladsfyld med
en tykkelse på i gennemsnitlig 4 m. Lossepladsfyldet er i dag afdækket med
gennemsnitlig 0,8 m jord og anvendes til rekreativt område samt hjemsted for
et vandrehjem. Placeringen af projektarealet for Vejlandskvarteret fremgår af figur 1.1.
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VEJLANDS KVARTER

Figur 1.1

Placering af projektarealet.

Der er ved undersøgelser på projektarealet konstateret indhold af forureningsstoffer og lossepladsgas, herunder metan i lossepladsfyldet under det udlagte
rene jordlag.
Forurening og lossepladsgas er konstateret i koncentrationer, der i forhold til
den fremtidige arealanvendelse kan afværges med kendte robuste teknologier.
Ved udførelse af projektet vurderes der ikke at være en risiko for uhensigtsmæssig spredning af forurening eller lossepladsgas til tilstødende naboarealer.

2

Anlæg og indeklima

Ved etableringen af Vejlands Kvarter vil det nødvendigt at sikre mod, at forurening og lossepladsgas, ikke kan komme til at udgøre en risiko for fremtidige anvendelse af bygninger og friarealer.
Det skal således sikres, at forurening og lossepladsgas ikke kan sive ind i bygninger og dermed udgøre en risiko for indeluften og at metanen fra lossepladsgassen ikke kan ophobes under eksempelvis gulve og dermed udgøre en eksplosionsrisiko. Dette gøres via ventilerede drænlag, hvor der sikres en konstant udskiftning af luften under bygningerne.
Yderligere skal det sikres at forurening og lossepladsgas ikke kan ophobes under
pladser og veje samt spredes via ledningstracéer. Dette gøres ved at etablere
"vinduer" med permeable grus/jordmaterialer langs ledningstracéer og vej og ligeledes på udvalgte steder i større sammenhængende arealer. Forurening og
lossepladsgas udluftes passivt gennem disse vinduer. Ved gennemledning af lossepladsgassen gennem "vinduerne" planlægges en reduktion af metanen til CO₂,
hvorved der opnås en positiv klimaeffekt, idet CO₂ som drivhusgas er ca. 25
gange mindre potent end metan.
På de fremtidige friarealer vil der i fremtiden ikke være risiko for kontakt til forurenet jord, idet hele grunden tidligere er dækket af markeringsnet og ren jord
og idet at der i de bebyggede området yderligere udlægges ca. 1 til 1.5 m ren
jord.
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3

Grundvand

Vejlands Kvarter er ikke beliggende inden for et område med særlige drikkevands- eller indvindingsinteresser. Ved tidligere borearbejder på Vejlands Kvarter er grundvandsmagasinet gennemsnitlig truffet omkring 2 m u.t.
Da en større del af arealet efter byggeriet vil være befæstet/bebygget, vurderes
risikoen for nedsivning af eventuel forurening at blive reduceret i forbindelse
med det kommende byggeri.
Der vil ikke ske nedsivning af regnvand fra bygninger og befæstede arealer på
grunden, idet regnvand planlægges samlet og afledt fra grunden.
Projektet vurderes dermed samlet set ikke at udgøre en risiko overfor grundvandsressourcen.

4

Overfladevand

Den nærmeste recipient er åen, der løber langs det østlige skel på grunden og
leder grund- og regnvand til Øresund. Det kan ikke udelukkes, at der fra grunden siver forurenet vand til åen. Byggeriet vil have en positiv betydning på en
eventuel afstrømning af forurenet grundvand, idet en større del af grunden vil
blive befæstet.
Ved projekteringen af regnvandsbassiner og LAR-løsninger på grunden vil det
blive vurderet, hvorvidt disse eventuelt kan blive påvirket af forurenet grundvand.
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Indledning

Nærværende notat beskriver regnvandshåndteringen i den nye bydel Vejlands
Kvarter på Amager Fælled i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for
området. Beskrivelserne og beregningerne afspejler derfor dette tidlige
projektstadie og er baseret på fremtidigt terræn, bygningsplaceringer, gårdrum
og veje. I forbindelse med efterfølgende faser af projektet vil der blive
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udarbejdet nye beregninger og et nyt notat, der mere detaljeret beskriver
regnvandshåndteringen.
Sidst i notatet er den hydrauliske belastning af søen, Hovedgrøften Syd og
Hovedgrøften Øst sammenlignet for eksisterende og fremtidige forhold.

2

Regnvandshåndtering

Regn- og spildevand separeres, hvor spildevand og regnvand håndteres hver for
sig. Spildevandet håndteres i et separat lukket system, hvor alt spildevand
opsamles i tætte ledninger og via en pumpeløsning, ledes samlet til HOFORs
kloak og derfra videre til renseanlæg.
Regnvandssystemet skal kunne håndtere vandmængderne fra en 5-års
regnhændelse om 100 år (hverdagsregn) svarende til HOFORS
dimensioneringskrav for separate regnvandssystemer.
Regnvand fra veje og trafikerede arealer renses i regnbede med filtermuld,
inden det ledes til regnvandsledningerne. Regnvand fra ikke trafikerede arealer
og tage ledes til forsinkelse i naturbede, hvorfra det ledes til
regnvandsledningerne, hvor det samles med det rensede vand fra vejene og de
trafikerede arealer, inden det ledes til recipient. I forhold til afstrømning fra
tagarealer, vil der blive stillet krav til at benytte materialer, der ikke afgiver
uhensigtsmæssig forurening. Recipienten er grøfterne øst og syd for
projektområdet (se afsnit 2). Grundet jordforurening fra lossepladsfyld, er det
ikke muligt at nedsive regnvand.
Under regnhændelser større end den dimensionsgivende 5-års regn (skybrud),
vil vandet begynde at strømme på terræn, som derfor skal udformes således, at
vandet ledes til søen og grøfterne syd og øst for Vejlands Kvarter. Hele
bykvarteret skal sikres, så Københavns Kommunes krav for skybrud overholdes.
Dette beskriver, at der maksimalt må stå 10 cm vand i skel ved en 100-års
regnhændelse om 100 år. Desuden tilrettelægges terrænet således at der
maksimalt vil stå 10 cm ved bygningerne.
Terrænet i Vejlands Kvarter hæves sammenlignet med i dag. En hævning af
terrænet vil medvirke til at sikre at regnvand og skybrudsvand kan gravitere ud
af området samt at sikre afløbsledningerne tilstrækkeligt fald og jorddække i
jordlag, der ikke er forurenet lossepladsfyld.

3

Eksisterende forhold

Projektområdet for Vejlands Kvarter er illustreret i Figur 2 og udgør ca. 18,2 ha.
Mod syd afgrænses Vejlands Kvarter af Vejlands Allé og mod øst af
Strandengen. Langs disse afgrænsninger løber henholdsvis Hovedgrøften Syd og
Hovedgrøften Øst. I Hovedgrøften Øst ledes vandet til Hovedgrøften Syd,
hvorfra det ledes mod vest til Sluseløbet.
Aktuelt ligger vandrehjemmet Danhostel Copenhagen Amager i den sydøstlige
del af projektområdet.
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Søen i det sydvestlige hjørne af projektområdet er en sø, der delvist er §3
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. §3 beskyttelsen af den del af søen, der
ligger inden for projektområder, blev ophævet i forbindelse med vedtagelsen af
lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Erstatning for
udvikling af Ørestad Fælled Kvarter) nr. 275 af 26/03/2019. Hele søen bliver
dog stadig betragtet som §3 beskyttet, hvorved der ikke må foretages
ændringer i søens tilstand.

Figur 1 Afgrænsning af projektområde for Vejlands Kvarter

3.1

Terrænforhold

De eksisterende terrænforhold i projektområdet er illustreret i Figur 2. Terrænet
er højest i det nordvestlige hjørne, hvorfra det falder både mod syd og mod øst
med en maksimal højdeforskel på ca. 3,6 m. Det lavest beliggende terræn findes
i det nordøstlige og sydøstlige hjørne af projektområdet.
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Figur 2 Terrænforhold i og omkring Vejlands Kvarter

3.2

Lavninger og strømningsveje

Lavninger og strømningsveje i projektområdet er illustreret i Figur 3. Størrelsen
af strømningsvejene viser størrelsen af det opstrøms afvandingsareal og
illustrerer ikke udbredelsen af strømningsvejene. Dermed strømmer vandet fra
de tynde linjer mod de tykke linjer. Vandet vil først strømme fra en lavning, når
denne er fyldt.
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Figur 3 Oversigt over lavninger og strømningsveje i projektområdet

I projektområdet ses generelt tre områder med lavninger; det nordøstlige
hjørne, det sydøstlige hjørne og det sydvestlige hjørne. Områderne med
lavninger i det nordøstlige og sydvestlige hjørne modtager vand fra områder,
der ligger uden for projektområdet. I det sydvestlige hjørne af projektområdet
ligger lavningerne i forbindelse med vandrehjemmet.

3.3

Naturlig afstrømning

Naturlig afstrømning svarer til den afstrømning, der under eksisterende forhold
strømmer til Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst. Afstrømningsoplande til
grøfterne og søen er illustreret på Figur 4 , hvor rød skravering angiver oplandet
til Hovedgrøften Syd, grøn skravering angiver oplandet til Hovedgrøften Øst, og
blå skravering angiver oplandet til søen. Oplandene er bestemt i SCALGO Live.
Afstrømningsoplandet til søen er en del af afstrømningsoplandet til Hovedgrøften
Syd.
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Figur 4 Afstrømningsoplande til Hovedgrøften Syd, Hovedgrøften Øst og søen

Ved udledning af regnvand fra afløbssystemer til recipient er det normal praksis,
at udledningen neddrosles til et niveau, der svarer til naturlig afstrømning på 12 l/s/ha. Det forventes, at der i udledningstilladelsen fra Københavns Kommune
vil blive meddelt tilladelse til udledning på 1,0 l/s/ha, antageligt svarende til den
naturlige afstrømning fra området.
Information om areal og afstrømning fra de direkte afstrømningsoplande til
Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst samt søen er præsenteret i Tabel 1 ved
anvendelse af naturlig afstrømning på 1,0 l/s/ha.
I det eksisterende forhold ledes det 9 l/s vand til søen fra naturlig afstrømning.
Oplandet til søen (9 ha) er en del af opland til Hovedgrøften Syd (10,2 ha).
Under hverdagsregn vil søen være recipient til opland af 9 ha og modtage 9 l/s
naturlig afstrømning, og er Hovedgrøften Syd recipient til opland af 1,2 ha og
modtager 1,2 l/s naturlig afstrømning.
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Afstrømningsopland
Hovedgrøften Syd – total
Hovedgrøften Øst – total

Areal

Afstrømning

13,5 ha

13,5 l/s

10,8 ha

10,8 l/s

24,3 ha

24,3 l/s

Hovedgrøften Syd – inden for
projektområdet

10,2 ha

10,2 l/s

Hovedgrøften Øst – inden for
projektområdet

8,0 ha

8,0 l/s

18,2 ha

18,2 l/s

9,0 ha

9 l/s

Samlet

Samlet – inden for
projektområdet
Sø

7

Tabel 1 Oplandsareal og afstrømning fra Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst. Søens
opland er en del af Hovedgrøften Syds opland.

3.4

Skybrud

3.4.1 SCALGO analyse
For at vurdere hvor store områder af projektområdet, der aktuelt oversvømmes
under skybrud, er der foretaget en indledende oversvømmelsesscreening i
Scalgo Live for en 100-års hændelse om 100 år.
I screeningen er der taget højde for de regnmængder vandrehjemmets
afløbssystem håndterer, samt de mængder de grønne områder vil kunne optage.
Regndybden for en 5-års regn om 100 år er derfor fratrukket regndybden af
100-års regnen. Regndybden for en 5-års hændelse om 100 år svarer omtrent
til initialtabet i de grønne områder. I henhold til Tabel 2 er der regnet med en
regndybde på 55 mm. Til beregningerne af regndybder er anvendt
Spildevandskomiteens regionalregnrække ver. 4.1. Der er regnet med
sikkerhedsfaktorer som beskrevet i afsnit 4.3.
Gentagelsesperiode
om 100 år

Sikkerhedsfaktor

Regndybde
(mm)

Regndybde
anvendt
(mm)

5 år

Klima: 1,24
Modelusikkerhed:
1,2
Samlet: 1,49

45

-

100 år

Klima: 1,4
Modelusikkerhed:
1,2
Samlet: 1,68

100

55

Tabel 2 Regndybde anvendt til oversvømmelsesscreeningen

Under skybrud vil lavningerne i eksisterende terræn hurtigt blive fyldt, og
vandet vil begynde at strømme på terræn. Figur 5 viser vanddybde og
strømningsveje ved en 100-års hændelse om 100 år. De største vanddybder ses
i lavningen i den nordøstlige del af projektområdet med en dybde på op til 75
cm. I de resterende lavninger i projektområdet estimeres den maksimale
vanddybde op til 25 cm.
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Figur 5 100 års skybrudshændelse om 100 år for eksisterende terræn

3.4.2 Hydraulisk beregning med MIKE 21 FM
Der er blevet udført en hydraulisk modellering for vandstrømning på overflade
for at vurdere vandmængde til Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst for
eksisterende forhold. Til de hydrauliske beregninger er anvendt programmet
MIKE 21 FM, version 2019 update 1.
Beregningsforudsætninger
Regn
Der er anvendt en 100-års CDS regn om 100 år med en varighed på 4 timer til
beregningerne. Følgende sikkerhedsfaktorer er anvendt til beregningen:

›
›
›
›

Modelusikkerhedsfaktor: 1,20
Klimafaktor: 1,40
Fortætningsfaktor: 1,00
Samlet sikkerhedsfaktor: 1,68

Ovenstående giver en 10 minutters regnintensitet på ca. 600 l/s/ha.
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Det er kørt simulering for 6 timers varighed, som omfatter 4 timers regn og 2
timers for afstrømning på terrænet.
I dag afledes regnvandet via eksisterende dræn og grøfter til Hovedgrøften Syd
og Hovedgrøften Øst.
Beregningen omfatter kun overfladeafstrømning (ikke ledninger), da der ikke var
tilstrækkeligt datagrundlag til at bygge en model af afløbssystemet for
vandrehjemmet Danhostel Copenhagen Amager. Regnafstrømningen for hele
området bliver beregnet i MIKE 21FM med direkte regn på terræn.
Resultat for vandmængde til Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst skal derfor
opfattes som en samlet vandmængde, som omfatter både vandmængde fra
afløbssystem og afstrømning under skybrud. Det vand som ville strømme i
ledningerne, strømmer i stedet på overfladen i modellen og ender i de samme
grøfter, som hvis ledningerne var med i modellen.
Der er 2 typer af arealer i området, hvor der anvendes 2 forskellige beregnings
parametre (Figur 6):

›

befæstede arealer, herunder tage, parkeringsplads og veje

›

grønne arealer
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Figur 6 Arealer i området

Hydrologiske parametre
Der er anvendt følgende befæstelsesgrader og initialtab:

›

Befæstede arealer

›

Grønne arealer:

› Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0 mm
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 40 mm

Mannings tal (M):

›

Befæstede arealer: 40

›

Grønne arealer: 20
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Manningtallene er valgt lave for at tage hensyn til træer, buske, blomsterbede,
havestole, hække, biler mm.
Initialtab for grønne arealer er trukket fra regnen der lander på disse områder i
modellen.
Beregningsresultater
Figur 7 viser maksimal vandstand på terræn ved simulering af en 100årshændelse med total sikkerhedsfaktor på 1,68 for eksisterende forhold.

Figur 7 MIKE 21 FM resultat for maksimal vandstand ved T100, sf. 1,68.

Figur 8 viser strømningerne på terræn. Der strømmer overfladevand ind på
projektområdet fra den nordlige og vestlige afgrænsning, mens der strømmer
vand ud fra projektområdet ved den vestlige og sydlige afgrænsning i de
eksisterende forhold. I nord og vest strømmer hhv. 800 m³ og 370 m³
overfladevand ind (tilsammen 1170 m³). I øst og syd strømmer hhv. 2.950 m³
og 4.200 m³ ud (tilsammen 7150 m³). Netto strømmer således 5980 m³ ud fra
området i de eksisterende forhold. Der strømmer 3.810m3 vand til søen.
Figur 9 viser maksimal vandføring ved T100, sf. 1,68
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Figur 8 MIKE 21FM resultat for strømninger på terræn omkring peak ved T100, sf. 1,68, og
figuren viser desuden, hvor meget vand (m³) der hhv. strømmer ind og ud
af projektafgrænsningen i det eksisterende forhold (vandmængde er taget
ud fra tidsskridt 6. time)
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Figur 9 MIKE 21FM resultat der viser maksimal vandføring ind og ud af
projektafgrænsningen ved T100, sf. 1,68, eksisterende forhold

4

Afvanding af Vejlands Kvarter (fremtidige forhold)

I dette kapitel beskrives indledningsvist konceptet for regnvandshåndteringen i
Vejlands Kvarter. Herefter beskrives beregningsforudsætninger der er anvendt
til de hydrauliske beregninger for hverdagsregn og skybrud. Slutteligt
præsenteres resultaterne af de hydrauliske beregninger.

4.1

Fremtidige terrænforhold

De fremtidige terrænforhold for Vejlands Kvarter er præsenteret i Figur 10.
Figuren er udarbejdet på baggrund af terrænmodel og placering af bygninger
udleveret fra MOE d. 19/05-2020. Terrænmodellen for den hydrauliske
simulering er en kombination af terrænmodellen fra MOE, som indeholder
terræn for Vejlands Kvarter og terræn fra SCALGO (Danmarks Højdemodel) for
resten af området i modelområdet.
Bygningerne placeres på 'øer' der hæves i terrænet. Under skybrudssituationer
er dette en fordel, da vandet dermed naturligt vil strømme væk fra bygningerne.
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Figur 10 Fremtidige terrænforhold for Vejlands Kvarter

4.2

Regnvandskoncept

4.2.1 Hverdagsregn
Regnvand fra tage, gårdrum og andre utrafikerede arealer ledes til naturbede,
som indarbejdes naturligt i terrænet. Vejvand fra pladser, de lokale veje og
hovedveje ledes til regnbede med filterjord hvor det renses. Natur- og
regnbedene etableres med opsamling af al regnvand, da det i området ikke er
muligt at nedsive. Der hvor det er nødvendigt etableres der
magasineringsvolumen med tætte faskiner eller rørbassiner ved regnbedene. Fra
natur- og regnbedene forsinkes vandet og afledes droslet til regnvandssystemet.
Enkelte lokalveje vil blive afvandet traditionelt med rør til sandfang og
olieudskiller. Dette fastlægges nærmere i detailprojekteringen. Inden udledning
til udløb forsinkes og drosles vandet yderligere til 1 l/s/ha.
Erfaringer med filterjord kan findes i "Filterjord – erfaringer og status i DK 2019.
Københavns Universitet. Institut for geovidenskab og naturforvaltning. IGN
Rapport, december 2019". Normalt er filterjord ikke så velegnet til at fjerne
fosfor, men der forventes ikke et stort indhold af fosfor fra arealerne i Vejlands
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Kvarter, der afgiver vand til regnvandssystemet. Der er desuden p.t.
undersøgelser i gang omkring udformningen af noget filterjord der kan
”opsamle” forfor – se notat: "Fosforrensning af regnvand i urbane miljøer –
afsluttende notat, 13-04-2018. Rambøll. Vand i Byer". Dette vil blive undersøgt
nærmere i detailprojekteringsfasen.
Størstedelen af regnvandet ledes til søen via det centrale og sydvestlige
regnvandsbassin (se Figur 11). Disse to åbne bassiner er forbundne med en
rørunderføring under hovedvejen. Fra bassinet forsinkes og drosles vandet
yderligere, inden det ledes videre til søen. En mindre del af regnvandet fra
Vejlands Kvarter ledes til Hovedgrøften Syd, uden om det centrale
regnvandsbassin, og en mindre del ledes til Hovedgrøften Øst. Hvis der ikke kan
gives tilladelse til at udlede til Hovedgrøften Øst, vil der blive etableret en
pumpeløsning som leder vandet til Hovedgrøften Syd (0,9 l/s, se Tabel 3). En
eventuel pumpestation vil blive placeret strategisk i forhold til hvor
udløbspunkterne til Hovedgrøften Øst er placeret.
I henhold til HOFORs kravspecifikationer, kan en regnvandspumpestation godt
etableres med dykkede pumper og da der samtidig ikke er krav til
vandinstallationer i regnvandspumpestationer, vil der ikke umiddelbart være
behov for en bygning, men alene et større el- og teknikskab ved den
underjordiske pumpestation. Der vil dog være behov for at etablere en række
større dæksler i terræn – og afhængig af pumpestationens størrelse kan der
blive behov for dæksler både over selve pumpesumpen (optagning/servicering
af pumper), samt over adgangstrappen. Der sikres ”frie” adgangsforhold til
pumpestationen, så driften af pumpestationen kan foretages. Pumpestationen vil
blive placeret så adgang vil forekomme fra de veje der, i henhold til lokalplanen,
skal etableres i området
Figur 11 viser en konceptuel model af regnvandshåndteringen i Vejlands
Kvarter, hvor der regnes med to udledningspunkter til søen (S1 og S2) og
Hovedgrøften Syd (HS) og to udledningspunkter til Hovedgrøften Øst (HØ1 og
HØ2). Udledningspunkterne er ikke præcist fastlagt endnu.
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Figur 11 Konceptuel model af regnvandshåndteringen i Vejlands Kvarter. Dosslet udløb til
sø og grøfter er benævnt S1, S2, HS, HØ1, HØ2.

I Tabel 3 er der angivet oplandsarealer og udledningsvandføringer til de enkelte
udledningspunkter.
Udløb

Oplandsareal

Udledning

S1

9,1 ha

8,9 l/s

S2

0,1 ha

0,1 l/s

HS

2,8 ha

1,2 l/s

HØ1

0,58 ha

0,6 l/s

HØ2

0,32 ha

0,3 l/s

Samlet

12,9 ha

11,2 l/s

Tabel 3 Oversigt over oplandsarealer og udledningsvandføringer fra Vejlands Kvarter

Oplandet til søen (S1 og S2) udgør 9,2 ha, hvoraf regnvand fra 9,1 ha ledes via
regnvandsbassinet og 0,1 ha ledes direkte til søen med drosling. Der ledes 9 l/s
til søen i alt, selv om oplandsareal er større for at ikke forværre i forhold til
nuværende situation (nuværende naturlige afstrømning er 9 l/s til søen, se Tabel
1). Som tidligere nævnt, er søens naturlige opland en del af oplandet til
Hovedgrøften Syd. Alle 5 udløbspunkter udleder vand med drosling for at
overholde udledningsvandføringen i forhold til eksisterende forhold (se Tabel 1).
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Det samlede volumen af det centrale regnvandsbassin og det sydvestlige bassin
er ca. 4.500 m³ (2.400 m3 for den centrale del og 2.100 m3 for den sydvestlige
del).

4.2.2 Skybrud
Under skybrud er kapaciteten af regnvandssystemet herunder natur- og
regnbede brugt op, og vandet vil begynde at strømme på terræn.
Terrænet projekteres med hældning væk for bygninger for at sikre, at der ikke
vil stå vand op af disse. I stedet vil vandet løbe mod vejene. Lokalvejene vil lede
vandet til øernes omkringliggende grønne områder, hvorfra det enten vil blive
forsinket i regnvandsbassinerne eller ledt direkte ud af øerne til enten
Hovedgrøften Syd eller Hovedgrøften Øst. Hovedvejen ("Loopet") vil blive anlagt
som skybrudsveje med kantsten, der sikrer at vandet fra øernes centrale pladser
bliver ledt til regnvands- og skybrudsbassinet (se Figur 12). Skybrudsvejen
indrettes med ca. 10 cm lysning.

Figur 12 Strømning på skybrudsveje

Så vidt muligt forsinkes vandet i regnvandsbassinerne. Når det centrale bassin
er fyldt op, vil vandet strømme mod sydvest over hovedvejen via en "Irish
crossing" (vandet føres i en bred strøm over den tværgående vej via en bred
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fordybning). Herfra vil vandet strømme over i det sydvestlige bassin og videre
på terræn til søen. Der er meget begrænset forureningen ved vejen, da
trafikmængden er lille, derfor forventes dette ikke at påvirke vandkvaliteten i
søen. Når søen er fyldt op, vil vandet strømme videre til Hovedgrøften Syd.

4.3

Beregningsforudsætninger

4.3.1 Hverdagsregn
Der udføres en indledende overordnet dimensionering af regnvandssystemet i
Mike Urban version 2019 update 1. Der vil i detailfasen blive udarbejdet en mere
detaljeret hydraulisk model.

Regn
Der er anvendt en 5-års CDS regn om 100 år med en varighed på 4 timer til
ledningsdimensionering og samme regnhændelse, dog med en varighed på 24
timer, til bassindimensioneringen. For at tage hensyn til koblede regnhændelser,
lægges der 20% ekstra volumen (erfaringstal) til de fundne
magasineringsvolumener i modellen. I detailprojekteringsfasen vil
bassindimensioneringen blive udført med en langtidssimulering (LTS) med en
regnserie på 20 år eller derover.
Følgende sikkerhedsfaktorer er anvendt:

›
›
›
›

Modelusikkerhedsfaktor: 1,20
Klimafaktor: 1,24
Fortætningsfaktor: 1,00
Samlet sikkerhedsfaktor: 1,49

Hydrologiske parametre
Der er anvendt følgende befæstelsesgrader og initialtab:

›

›

›

›

Veje og andre befæstede arealer

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: 7 minutter

Tage

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: 7 minutter

Grønne arealer og gårdrum:

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 40 mm
Afstrømningstid: 20 minutter

Naturbede langs bygninger:

›

Befæstelsesgrad: 100 %
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Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: 4 minutter

Åbne regnvandsbassiner

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: 4 minutter

Ovenstående befæstelsesgrader og initialtab vil i de efterfølgende detaljerede
hydrauliske beregninger blive genovervejet.
Til trods for at tagene i Vejlands Kvarter anlægges som grønne tage er der til de
hydrauliske beregninger anvendt en befæstelsesgrad på 100 %. Dette er gjort
med henblik på at tage højde for at jordmatricen i taget kan være vandmættet
inden/under den dimensionsgivende regn.
Der er anvendt en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8, som foreslået af HOFOR.

Afløbstal
Til dimensionering af naturbede er der regnet med et afløb på maksimalt 2 l/s.
Fra regnvandssystemet er der regnet med et afløbstal på 1 l/s/ha til recipient.
Afløbstallet til søen og Hovedgrøften Syd er dog justeret længere ned for at ikke
forværre i forhold til den nuværende situation.

4.3.2 Skybrud
Til skybrudsberegningen er anvendt Mike Flood FM, version 2019 update 1, hvor
model med afløbssystemet kobles sammen med en terrænmodel, hvorved der er
mulighed for at ske udveksling af vand mellem de to modeller.

Regn
Der er anvendt en 100-års CDS regn om 100 år med en varighed på 4 timer til
beregningerne. Det er kørt simulering for 24 timers varighed, som omfatter 4
timers regn og 20 timers tid for afstrømning på terrænet. Følgende
sikkerhedsfaktorer er anvendt til beregningen:

›
›
›
›

Modelusikkerhedsfaktor: 1,20
Klimafaktor: 1,40
Fortætningsfaktor: 1,00
Samlet sikkerhedsfaktor: 1,68

Ovenstående giver en 10 minutters regnintensitet på ca. 600 l/s/ha.
Hydrologiske parametre:
Der er anvendt følgende befæstelsesgrader og initialtab:

›

Veje og andre befæstede arealer

›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
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›
›

›

›

›

›

4.4

Afstrømningstid: 7 minutter

Tage

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: 7 minutter

Grønne arealer og gårdrum:

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 40 mm
Afstrømningstid: 20 minutter

Naturbede langs bygninger:

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: 4 minutter

§3 søen:

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: regnet i M21FM model

Åbne regnvandsbassiner

›
›
›

Befæstelsesgrad: 100 %
Initialtab: 0,6 mm
Afstrømningstid: 4 minutter

Beregningsresultater

I de følgende afsnit vil resultaterne af de hydrauliske beregninger for
hverdagsregn og skybrud blive præsenteret.
Der er desuden udført skybrudsberegninger for eksisterende forhold.

4.4.1 Hverdagsregn
Regnvandssystemet til hverdagsregn er dimensionere til en 5-års regnhændelse
om 100 år. Derved vil der ikke ske stuvning til terræn ved anvendelse af den
dimensionsgivende regn.
I Mike Urban modellen er der regnet med et samlet volumen af naturbede i
henholdsvis gårdrummene og langs bygningerne ud mod vejene. Volumenerne
er angivet for hver bygningsklynge med nummerering som angivet i Figur 13.
Afløbstal for magasinering i hver bygningsklynge er på 2 l/s.
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Figur 13 Nummerering af bygningsklynger

I Tabel 4 er givet en oversigt over hver bygningsklynges samlede volumen i
naturbedene med et tillæg på 20% for at tage hensyn til koblede regn. Der
henvises til Figur 13 for placering af de enkelte bygningsklynger.
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Tabel 4 Oversigt over nødvendigt volumen af naturbede inklusiv et tillæg på 20% for
koblede regn

Bygningskly
nge

Volum
en
(m³)

Bygningskly
nge

Volum
en
(m³)

Bygningskly
nge

Volum
en
(m³)

1A

120

2A

48

3A

72

1B

144

2B

132

3B

108

1C

78

2C

72

3C*

408

1D

48

2D

72

3D**

312

1E

96

2E

54

3E

156

1F

120

2F

96

3F

156

1G

84

2G

48

Samlet

690

Samlet

468

Samlet

1212

*3C er skoleområde. Vandet fra skoleområdet forsinkes først på skolens område
med afløbstal på 0,5 l/s og drosles yderligere sammen med vandet fra
gårdrummene 3D og 3E og skoleområdet fra den sydøstlige side, og leder til
udløbet Hovedgrøften Syd (HS)
**Pladsen i gårdrummet 3D er et underjordisk supermarked, der er derfor ikke
plads til magasinering i selve gårdrummet. Vandet fra gårdrummet 3D, samt
vandet fra pladsen nord for gårdrummet forsinkes i pladsen inden drosling
videre. Volumen for Bygningsklynge 3D er derfor et samlet volumen for både
Bygningsklynge 3D og pladsen nord for 3D.
Det samlede bassinvolumen i naturbede i gårdrummene er ca. 2.370 m³. Det
nødvendige volumen er beregnet ud fra en Mike Urban simulering. I tallene der
fremgår af Tabel 4 er der taget højde for effekten for koblede regn, dvs. der er
lagt 20% ekstra volumen til resultaterne fra Mike Urban simuleringen. Mike
Urban simuleringen anvender en 5-års regn om 100 år med en varighed på 24
timer samt 36 timers tømmetid til bassindimensioneringen.
Ud over volumen i naturbedene er der behov for bassinvolumen til forsinkelse af
vejvand og yderligere forsinkelse af udløb fra naturbedene. Disse volumener er
opgjort i Tabel 5. Som det ses i Tabel 5, er det samlede nødvendige volumen for
veje, pladser og de 2 store åbne bassiner 6.082 m³. Volumenet inkluderer
effekten af koblede regn svarende til 20% ekstra volumen i forhold til Mike
Urban beregningerne.
Mike Urban modellen er ikke detaljeret i forhold til nøjagtig placering af
volumenerne angivet i Tabel 5. Figur 14 giver en illustration af den omtrentlige
placering af volumenerne i området. Illustrationen viser blot volumen skal
placeres opstrøms udløbspunkterne. Overordnet set vil regnvand fra veje og
pladser blive forsinket lokalt i regnbede med filtermuld og tætte faskiner under
evt. suppleret med rørbassiner.
Det er også vist placering af volumen for gårdrummet 3D. Magasineringen for
gårdrummet 3D er planlagt i den centrale plads på "øen", da der ikke er plads til
den i selve gårdrummet.
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Tabel 5 Nødvendigt magasineringsvolumen ud over naturbede (inkl. 20% tillæg for
koblede regn)

Magasinering (se Figur 11)
Før udløb HS

Volumen ud over naturbede
(m³)
1.140

Før udløb HØ1

276

Før udløb HØ2

162

Regnvandsbassin C

2.350

Regnvandsbassin SV

2.100

Før udløb S2
Samlet

54
6.082

Figur 14 Placeringer af magasineringsvolumenener udover naturbede. De 2.400 m³ for
regnvandsbassin C er hvad der er til rådighed i terrænet (det er lidt større
end det nødvendige volumen på 2.350 m³).

Totalt set er der behov for et magasineringsvolumen på ca. 8.500 m³ for hele
området (dette volumen er inkl. 20% tillæg for at tage hensyn til effekten af
koblede regn).

4.4.2 Skybrud
Der er foretaget en hydraulisk beregning af skybrud med MIKE Flood (Flexible
Mesh metoden). MIKE Urban modellen beregner regnafstrømningen for de
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befæstede arealer herunder bygninger, veje og pladser, mens
regnafstrømningen for grønne områder og regnvandsbassinerne bliver beregnet
i MIKE Flood med direkte regn på terræn.
Alle magasineringsvolumenerne, undtagen de 2 store åbne bassiner, er
beskrevet i Mike Urban rørmodellen og er derfor fjernet i terrænmodellen for
ikke at blive regnet med to gange.
Figur 15 viser maksimal vandstand på terræn ved simulering af en 100årshændelse med total sikkerhedsfaktor på 1,68. Regnvandsbassinerne bliver
fyldt 20 timer efter regnens afslutning.

Figur 15

MIKE Flood FM resultat for maksimal vandstand ved T100, sf. 1,68.

Figur 16 viser strømningerne på terræn. Der strømmer overfladevand ind på
projektområdet fra den vestlige grænse, mens der strømmer vand ud fra
projektområdet ved den nordlige, østlige og sydlige grænse. I vest strømmer
330 m³ overfladevand ind. I nord, øst og syd strømmer hhv. 40 m³, 1.400 m³

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/LAR/Vejlands Kvarter_regnvandshåndtering.docx
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og 920 m³ ud (tilsammen 2.360 m³). Netto strømmer således 2.030 m³ ud fra
projektområdet. Der strømmer 1.675 m³ til søen.

Figur 16

MIKE Flood FM resultat for strømninger på terræn omkring peak ved T100,
sf. 1,68 (øverst). Nederst viser hvor meget vand der hhv. strømmer ind og
ud af projektafgrænsningen (vandmængde er taget ud fra tidsskridt 24
timer)

Figur 17 viser zoom af strømninger på terræn ved de tre områder i Vejlands
Kvarter. Det ses, at der løber vand på overfladen fra LAR elementerne i
gårdrummene ved den simulerede skybrudshændelse, da LAR elementerne ikke
er dimensioneret til en 100-årshændelse. Men det kan ses, at vanddybden ved
bygningerne er mindre end 10cm.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/LAR/Vejlands Kvarter_regnvandshåndtering.docx
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Figur 17

28

MIKE Flood FM resultat for strømninger på terræn omkring peak ved T100,
sf. 1,68 (zoom på de tre områder)

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/LAR/Vejlands Kvarter_regnvandshåndtering.docx
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Figur 18 MIKE Flood FM resultat der viser maksimum vandføring ind og ud af
projektafgrænsningen ved T100, sf. 1,68

5

Sammenligning af hydraulisk belastning af grøfter
under skybrud for eksisterende forhold og det
fremtidige Vejlands Kvarter

Der er udført hydrauliske beregninger for både eksisterende og fremtidige
forhold for Vejlands Kvarter for en 100-års regn om 100 år.
I dette afsnit er resultaterne for vandmængder og vandføringer til søen,
Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst sammenlignet. Som det fremgår af Tabel
6 er både akkumulerede vandmængder og maksimal vandføring til både
Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst mindre i fremtiden end for eksisterende
forhold.
Regnvandshåndteringen med forsinkelse i forskellige typer bassinvolumener, i
det fremtidige Vejlands Kvarter, mindsker altså den hydrauliske belastning af
Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften Øst under skybrud i forhold til de
eksisterende forhold.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/LAR/Vejlands Kvarter_regnvandshåndtering.docx
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Tabel 6 Vandmængder og maksimale vandføringer til Hovedgrøften Syd og Hovedgrøften
Øst T100, sf. 1,68 for eksisterende og fremtidige forhold

Hovedgrøft

Akkumuleret vandmængde (m3)

Maks. vandføring (l/s)

Eksisterende

Fremtidigt

Eksisterende

Fremtidigt

forhold

Vejlands Kvarter

forhold

Vejlands Kvarter

4200

920

730

270

2950

1400

870

370

3810

1675

1400

578

en Syd

Hovedgrøft
en Øst

Søen

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/LAR/Vejlands Kvarter_regnvandshåndtering.docx
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Indledning
I forbindelse med byudvikling af Vejlands Kvarter på Amager Fælled, har Sweco
vurderet støjpåvirkningen fra samtlige støjende aktiviteter i nærområdet.
Projektområdet er beliggende på Amager Fælled nord for Vejlands Allé og omkranser
det nuværende vandrehjem.
Området er påvirket af støj fra:
·
·
·
·
·
·

Nærliggende veje (primært Vejlands Allé)
Amager Motocross klub (AMCK)
Københavns Skyttecenter (KSC)
Københavns Flugtskytte Klub (KFK)
Københavns Lufthavn
Metrolinje M1

Projektområdets placering i forhold til de omkringliggende støjkilder fremgår af
nedenstående figur.

M1

Figur 1 - Placering af Vejlands Kvarter og omkringliggende støjkilder, som er vejene Vejlands Allé,
Artillerivej, Center Boulevard og Ørestads Boulevard, Københavns Skyttecenter, Københavns
Flugtskytte Klub, Amager Motocross Klub, Københavns Lufthavn og Metrolinjen M1.
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Grundlag
Til udarbejdelsen af støjrapporten er der foretaget vurdering af støjpåvirkninger fra veje,
skydebaner, motocross, lufthavnen samt metroen. Disse vurderinger er foretaget på
baggrund af følgende grundlag.
·

Retningslinjer vedr. forebyggelse af støjgener, Kommuneplan i Københavns
Kommune, https://kp15.kk.dk/artikel/forebyggelse-af-st%C3%B8jgener

·

Vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen, https://mst.dk/luftstoej/stoej/stoejgraenser/

·

Lokalplan nr. 540 Campingplads på Amager fælled, 20. december 2016.

·

Revurdering af Miljøgodkendelse af Københavns Flugtskytte Klub, juli 2014,
Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse.

·

Revurdering af Miljøgodkendelse af Københavns Skyttecenter, april 2014,
Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse.

·

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af Amager Motocross Klub, 24. februar
2016

·

Københavnerkortet, Københavns Kommune, http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?

·

Prøvningsrapport, Københavns Kommunes motorbaner på Amager,
miljømåling – ekstern støj, P8.003.09 dateret 24. marts 2009

·

Prøvningsrapport, Københavns Flugtskytte Klub, Beregning af støjbelastning
fra flugtskydningsanlæg, Miljømåling - Ekstern støj, Rapport nr. P2.013.17, 27,
april 2017.

·

Støj-Danmarkskortet, Støjkortlægning – Miljøstyrelsen,
http://miljoegis.mim.dk/spatalmap?&profile=noise

·

Fremtidige trafiktal, leveret af Københavns Kommune

·

Forskrift for midlertidige anlægsarbejder i Københavns Kommune med
grænseværdier for anlægsstøj

·

Kortgrundlag og højdedata fra www.kortforsyningen.dk

·

Støjberegningsprogrammet SoundPLAN 8.0 update 25-04-2018.
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Vejstøj
Projektområdet er påvirket af vejstøj fra Vejlands Allé, Center Boulevard, Artillerivej og
Ørestads Boulevard, hvoraf Vejlands Allé er den mest dominerende vejstøjkilde. Der er
ikke taget hensyn til projektet for en ny østlig ringvej.
Grænseværdier for støj fra vejtrafik fremgår af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007.
Område

Grænseværdi

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder,
campingpladser o.l.

Lden 53 dB(A)

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden
kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.

Lden 58 dB(A)

Hoteller, kontorer mv.

Lden 63 dB(A)

Tabel 1 - Vejledende grænseværdier for vejstøj, jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.

Ifølge kommuneplanen i København Kommune må der som udgangspunkt ikke
planlægges støjfølsomme arealanvendelser på arealer, hvor der kan forventes
støjniveauer på mere end 58 dB.
Ved byggeri, hvor støjbelastningen på facaden af sove- og opholdsrum overstiger 58
dB, skal det som hovedregel sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne
vinduer ikke overstiger 46 dB.
For bebyggelsens primære udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet som
udgangspunkt ikke må overstige 58 dB.
Københavns kommune har udført støjkortlægning af vejstøj i 2017, hvoraf man kan
aflæse støjen i området. Støjkortlægningens resultat kan ses i Figur 2.

Figur 2 - Støjkortlægning af vejstøj i Københavns Kommune. Støjkortet viser vejstøj i 2017, 4
meter over terræn. kilde: http://kbhkort.kk.dk/spatialmap
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Ifølge Miljøstyrelsens Vejledning om støj fra veje bør støjberegninger til brug for
planlægning foretages for en fremtidig trafiksituation, sædvanligvis med en
planlægningshorisont på mindst 10 år.
Der er derfor foretaget en vejledende støjberegning af trafikstøjen i 2029. De
nuværende samt forventede fremtidige trafiktal er angivet i Tabel 2.
Strækning

ÅDT 2019

ÅDT 2029, forventet

Skiltet hastighed

Vejlands Alle

26900

38.000 (tung 6%)

70 km/t

Artillerivej

13600

16.000 (tung 5%)

50 km/t

Center Boulevard

10100

16.500 (tung 3%)

60 km/t

Ørestad Boulevard

14200

12.500 (tung 3%)

50 km/t

Tabel 2 - Trafiktal for omkringliggende veje.

Københavns Kommune har desuden oplyst, at der er udlagt støjreducerende asfalt
(SRS) på Vejlands Allé, og at dette er indregnet i støjkortlægningen fra 2017.
Støjreducerende asfalt kan reducere støjniveauet med ca. 1,5 dB.
Resultatet af den vejledende trafikstøjberegning fremgår af støjkortene i figur 3. Da det
fremtidige byggeri vil være op til 6 etager, er støjudbredelsen beregnet i 3 højder over
eksisterende terræn: 1,5 meter, 10 meter og 15 meter. I gule, røde og violette områder
er støjniveauet over den vejledende støjgrænse for boliger, og i grønne områder er
støjgrænsen overholdt.

Figur 3 - Resultat af vejledende trafikstøjberegning. Støjkortene viser støjudbredelsen på
projektområdet i 3 højder over eksisterende terræn: 1,5 meter, 10 meter og 15 meter.

Det fremgår af støjkortene, at den sydlige del af projektområdet påvirkes af vejstøj over
den vejledende støjgrænse, og at støjudbredelsen varierer med højden over terræn.
Det vurderes, at afstanden fra midten af Vejlands Alle til grænseværdilinjen (58 dB) er
ca. 170 meter for beregningshøjden 1,5 meter over terræn, og for højderne 10 meter og
5(17)
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15 meter over terræn er afstanden fra vejmidte til 58 dB grænsen henholdsvis 250
meter og 300 meter.
Grænseværdilinjen har betydning for, hvor der kan etableres støjfølsomme anvendelse,
som boliger, skoler, daginstitutioner, plejehjem og udendørs opholdsarealer til disse
anvendelser.
Hvis de gule/røde områder ønskes anvendt til boliger, skole mv. vil det kræve en
effektiv støjafskærmning og/eller støjisolering af bygningerne.
Vejstøjen på projektområdet kan reduceres mest muligt, ved at etablere skærmende
randbebyggelse mod Vejlands Allé. Den skærmende bebyggelse bør udformes, så den
skærmer mest muligt for de bagvedliggende bebyggelser, og behovet for
facadeisolering og anden støjdæmpning minimeres. Randbebyggelsen bør anvendes til
ikke støjfølsomme formål, såsom parkeringshus, tekniske anlæg, butik, hotel eller
andre serviceerhverv.
De støjfølsomme bebyggelser bør placeres på de mindst støjbelastede arealer, og
støjfølsomme rum bør så vidt muligt orienteres mod ikke støjbelastede facader.
Støjbelastede arealer kan anvendes til mindre støjfølsomme formål, som f.eks.
idrætshal, kontorer og tekniske anlæg.
Støjbelastede facader til støjfølsomme rum skal udføres med særlig støjisolering.
Denne støjisolering bør så vidt mulig løses med almindelige vindueskonstruktioner
kombineret med absorberende beklædninger, afskærmning mv. Hvor dette ikke kan
lade sig gøre anvendes ventilationsvinduer, som f.eks. ”russervinduer”.
Ud over opholdsarealer i tilknytning til boligerne bør der etableres fælles friarealer uden
generende støj.
Støj fra varelevering til butikker, affaldshåndering, fritidsaktiviteter og intern trafik på
projektområdet bør minimeres, f.eks. ved at sikre passende afstand eller afskærmning
til støjfølsomme anvendelser.
Det bemærkes, at byggeriets udformning på nuværende tidspunkt er ukendt, dvs.
støjberegningerne er foretaget på fladt terræn og er udelukkende vejledende. Det
anbefales, at der udføres detaljerede beregninger i forbindelse med arkitektforslaget.

6(17)
T2.001.20 – STØJRAPPORT – VEJLANDS KVARTER

11.02.2020

4

Støj fra motorsport
Der er foretaget en vurdering af støjen fra Amager Motocross Klub (AMCK), beliggende
Ved Slusen 2, 2300 København S. Banens miljøgodkendelse er fra 13. maj 2011 med
vilkårsændring vedr. stævner dateret 24. februar 2016.
Banerne benyttes på følgende tidspunkter:
Bruger
Amager
Motocross Klub

Mandag

Tirsdag

17-20

17–20

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

17-20

9–16

Støjgrænserne for banen i områder til blandet bolig og erhverv er 52 dB i dagperioden
(kl. 9-18 på hverdag og 9-14 på lørdage) og 47 dB i aftenperioden (kl. 18-20 på
hverdage og 14-18 på lørdage).
Ifølge banernes eksisterende miljøgodkendelse må anlægget kun benyttes indenfor
følgende tidsrum: mandag-fredag kl. 9-20 og lørdag kl. 9-18. De nyeste beregninger
tager dog udgangspunkt i at anlægget anvendes 4 dage om ugen, hvorfor
støjgrænserne i forhold til tidligere beregninger er øget.
Der er tidligere udført støjberegninger i forbindelse med miljøgodkendelsen og et andet
byggeprojekt på Sluseholmen. Ifølge disse beregninger vil støjniveauet fra Amager
Motocross Klub kunne overholde støjgrænsen indenfor projektområdet i stueplan, 1,5
meter over terræn, men i større højder over terræn i den vestlige del af projektområdet,
kan der forventes overskridelser af støjgrænsen.
Der er siden foretaget ændringer af banesporet samt opført en støjvold øst for banerne,
for at skærme for Microcross banen, og der er derfor foretaget nye vejledende
støjberegninger af støjniveauet i Vejlandskvarteret. Disse beregninger er foretaget i
februar 2020 i forbindelse med etablering af støjvold ved microcrossbanen.
De nye beregninger er baseret på et opdateret driftsgrundlag, som tager udgangspunkt
i den nuværende drift, samt nye data for lydeffekter og ikke mindst fuldgasandele på
banerne. Terrængrundlaget og banesporet er ligeledes opdateret i forhold til dagens
situation.
Resultatet af støjberegningen er vist i Figur 4 og Figur 5.
Det fremgår, at støjgrænsen på 47 dB er overholdt både 1,5 m og 15 meter over
terræn.
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Figur 4 - Støjudbredelse fra Amager Motocross Klub. Støjbelastning i aftenperioden kl. 18-20
beregnet 1,5 meter over terræn.

Figur 5 - Støjudbredelse fra Amager Motocross Klub. Støjbelastning i aftenperioden kl. 18-20
beregnet 15 meter over terræn.
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Støj fra skydebaner
Vejlands Kvarter er påvirket af skudstøj fra Københavns Skyttecenter (KSC),
beliggende Selinevej 5, og Københavns Flugtskytte Klub (KFK), beliggende Selinevej
9, 2300 København S.
Der er foretaget opdaterede beregninger af skudstøjen fra de to skydebaner med
henblik på at undersøge, om støjbelastningen overskrider grænseværdien på 62 dB(A)I
fastsat af Københavns kommune.
I de tilfælde hvor grænseværdien overskrides, bestemmes de støjdæmpende
foranstaltninger, der er nødvendige for at sænke støjbelastningen til grænseværdien.
De to foreninger er uafhængige af hinanden, og der foreligger således
miljøgodkendelser for hver af de to skydebaneanlæg. I det følgende behandles
skudstøjen separat fra de to skydebaneanlæg.

5.1

Københavns Skyttecenter (KSC)
Københavns Skyttecenter består af 25 m pistolbaner, 50 m riffel- og pistolbaner, 200 m
og 300 m langdistancebaner, udendørs baner af længden ca. 15 – 100 m,
jagtindskydningsbaner og jagttræningsbaner. Skydebanernes placering er vist på
Figur 6.

Figur 6 – Indretning af Københavns Skyttecenter.
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De fleste af banerne har mange mulige anvendelser, og i relation til støjberegningerne
anvendes altid den våbenklasse og standplads, som giver anledning til det højeste
støjbidrag.
I henhold til revurdering af miljøgodkendelse af Københavns Skyttecenter fra april 2014
stiller Center for Miljøbeskyttelse krav om, at den fremtidige benyttelse af anlægget,
dvs. efter Københavns Skyttecenter har udarbejdet deres støjreduktionsplan jf.
miljøgodkendelsen, ikke må medføre en overskridelse af en støjbelastning på 62 dB(A)I
ved nærmeste støjfølsomme anvendelse. Dette gælder for samtlige baner undtaget
bane 0 (hjemmeværnets bane), hvor støjbelastningen ikke må overskride 65 dB(A)I.
KSC har allerede implementeret en stor del af løsningerne og er efter tidsplanen
færdige i 2021/22.
Støjreduktionsplanen og tilhørende beregningsresultater er beskrevet i bilag 4 til
miljøgodkendelsen. Handlingsplanen er udført af Sweco og beskriver, hvilke
støjdæmpende foranstaltninger, der skal gennemføres for hver enkelt bane for at sikre,
at støjniveauet i samtlige beregningspunkter højst bliver 65 dB(A)I for bane 0 og 62
dB(A)I for alle øvrige baner.
Støjberegningerne der ligger til grund for støjreduktionsplanen er foretaget ved 17
beregningspunkter henholdsvis nordvest og øst for skydebaneanlægget. De
eksisterende beregningspunkter er markeret med stjerne på Figur 7. Der er ikke
foretaget beregninger af skudstøjen i retning mod Vejlands Kvarter.
Vejlands Kvarter er placeret i større afstand til Københavns Skyttecenter end de
eksisterende beregningspunkter. Området er ligeledes placeret modsat skudretningen,
hvor skudstøjen er reduceret på grund af våbnenes retningskarakteristik.
Grænseværdien på 62 dB(A)I forventes således at være overholdt for størstedelen af
banerne, inklusiv bane 0 (hjemmeværnets bane).
Det er dog vurderet, at der kan forekomme mindre overskridelser af støjbelastningen
på 62 dB(A)I for udvalgte skydebaner, da sidevoldene har en begrænset
støjdæmpende effekt i retning mod Vejlands Kvarter. Der er således foretaget nye
støjberegninger ved Vejlands Kvarter.
Støjbelastningen fra KSC er beregnet i tre beregningspunkter (R1-R3) placeret i skel
nærmest skydebanerne, hvor støjbelastningen forventes at være størst.
Beregningspunkternes placering er vist på Figur 7.
Der er taget udgangspunkt i de seneste støjberegninger, der ligger til grund for
gældende miljøgodkendelse. Da det fremtidige byggeri vil være op til 6 etager, er
støjbelastningen beregnet i højden 15 meter over terræn.
Det bemærkes, at de planlagte støjdæmpende foranstaltninger, der er beskrevet i
Miljøgodkendelsens bilag 4, indgår i beregningsgrundlaget.
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Vejlands
Kvarter

R1

R2

R3

Figur 7 – Placering af beregningspunkter ved Vejlands Kvarter samt eksisterende
beregningspunkter iht. miljøgodkendelsen.
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Nedenstående tabel viser den beregnede støjbelastning i de tre beregningspunkter for
samtlige baner. Desuden er angivet tilhørende våbenklasse og standplads.

Bane

Våbenklasse

Standplads

0
1-3
4
5
6
7
8-9
10
11
12
13
14-15
16
17
50 m
25 m

3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
11
10
3

200 m
300 m
50 m
0-50 m
100 m
100 m
200 m
0-75 m
0-50 m
0-50 m
0-50 m
IPSC-baner
IPSC-bane
Western bane
50 m
25 m

Beregningspunkter
R1
55
45
46
55
46
62
47
63
56
64
53
59
60
52
40
54

R2
54
44
45
52
40
58
46
60
53
63
51
59
56
51
38
52

R3
53
44
43
50
39
55
46
56
52
55
49
58
53
49
35
50

Tabel 3 – Beregnet støjbelastning ved Vejlands Kvarter.

Det fremgår, at der forekommer mindre overskridelser af støjgrænsen på 62 dB(A)I ved
skydning fra bane 10 og 12. Overskridelserne er markeret med rødt i resultattabellen.
I henhold til Miljøgodkendelsens bilag 4, som beskriver de planlagte støjdæmpende
foranstaltninger, skal der etableres støjskærm på venstre sidevold på både bane 10 og
12. Støjskærmene har en højde på henholdsvis 7 og 6 m over baneplan og skal
etableres til og med 75 m fra endevolden/sydvolden. Ved at etablere støjskærme til en
højde på 5 m over baneplan på de resterende 75 m på begge baner, kan
støjbelastningen reduceres til under grænseværdien.

12(17)
T2.001.20 – STØJRAPPORT – VEJLANDS KVARTER

11.02.2020

5.2

Københavns flugtskytte klub (KFK)
I henhold til revurdering af miljøgodkendelse af Københavns Flugtskytte Klub fra juli
2014 stiller Center for Miljøbeskyttelse krav om, at benyttelsen af anlægget ikke må
medføre en overskridelse af en støjbelastning på 67 dB(A)I ved nærmeste
støjfølsomme anvendelse.
Sweco har senest foretaget akkrediterede støjberegninger i 2017 med henblik på at
dokumentere støjbelastningen fra hele skydebaneanlægget. Støjberegningerne er
gennemført ud fra en opdateret og mere detaljeret kortlægning af skydepositioner og
skyderetninger end tidligere. Derudover er inkluderet støjdæmpende foranstaltninger i
form af støjskærme samt skydning fra en ny vestlig jagtskydebane.
Som tillæg til støjberegningerne fra 2017, er der i nærværende notat udarbejdet et nyt
støjkonsekvenskort med optegning af en 62 dB(A)I støjkontur (se Figur 8). Figuren
illustrerer skudstøjens udbredelse omkring Københavns Flugtskytte Klub og viser
desuden 67 dB(A)I støjkonturen, svarende til den vejledende støjgrænse iht.
støjrapport P2.013.17.
Det fremgår, at Vejlands Kvarter er placeret ca. 150 m uden for 62 dB(A)I støjkonturen,
dvs. skudstøjen i dette område ligger under støjgrænsen.
Det kan derfor konkluderes, at skudstøj fra Københavns Flugtskytte Klub ikke giver
anledning til overskridelser af grænseværdien på 62 dB(A)I ved Vejlands Kvarter.
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Figur 8 – Støjkonturer for Københavns Flugtskytte Klub.
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Flystøj
De vejledende grænseværdier for flystøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1994 "Støj fra flyvepladser". For boligområder er den vejledende støjgrænse for
lufthavne DENL 55 dB.
Vejlands Kvarter er placeret ca. 4 km nordvest for Københavns Lufthavn.
Ifølge Støj-danmarkskortet, udarbejdet af Miljøstyrelsen, er den seneste kortlægning af
flystøj fra Københavns Lufthavn foretaget i 2017. Støjkortlægningen er vist på Figur 9.
Støjkortet viser den gennemsnitlige støj med farvekoder, hvor laveste støjbelastning er
angivet med gul (DENL mellem 55 og 60 dB). Da Vejlands Kvarter er placeret over 3,5
km fra 55 dB støjgrænsen, vurderes grænseværdien at være overholdt med stor
margin.

Vejlands Kvarter

Figur 9 - Støjkortlægning af flystøj fra Københavns Lufthavn 2017. Støjen er angivet som DENLværdier 1,5 meter over terræn. Kilde: Støj-danmarkskortet, Miljøstyrelsen.
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Metrostøj
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for jernbanestøj er hhv. Lden 64 dB, hvilket
udtrykker årsdøgnmiddelniveauet, samt maksimalstøjniveauet ved en togpassage LAmax
85 dB.
Støj fra metrotog er som udgangspunkt lav sammenlignet med andre togtyper, og
baseret på erfaringer fra andre detailprojekter er grænseværdiafstanden kort.
Med udgangspunkt i en konservativt sat hastighed til 80 km/t, hvilket er det maksimale
metrotog kan køre på fri strækning, samt en togmængde svarende til nuværende drift af
M1, er grænseværdiafstanden helt ned til 10 m.
Da Vejlands Kvarter er placeret ca. 500 m vest for Metrolinjen M1, må metrostøjen
således forventes at være overholdt med stor margin.
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Konklusion
I forbindelse med byudvikling af Vejlands Kvarter på Amager Fælled, har Sweco
vurderet støjpåvirkningen fra nærliggende veje, Amager Motocross Klub, Københavns
Skyttecenter, Københavns Flugtskytte Klub, Københavns Lufthavn og metrolinjen M1.
Det fremgår af støjundersøgelsen, at vejledende støjgrænser er overholdt for:
·
·
·
·

Amager Motocross klub (AMCK)
Københavns Flugtskytte Klub (KFK)
Københavns Lufthavn
Metrolinje M1

Mens der forekommer overskridelser for:
·
·

Nærliggende veje (primært Vejlands Allé)
Københavns Skyttecenter (KSC)

Da projektområdet er påvirket af støj fra vejtrafik, som overstiger de vejledende
støjgrænser, skal der indarbejdes støjreducerende foranstaltninger, så støjgrænserne
kan overholdes. Foranstaltningerne kan være støjafskærmning, støjisolering og
placering af de støjfølsomme anvendelser, som nævnt i afsnit 3.
Det anbefales, at der udføres detaljerede støjberegninger i forbindelse med
Arkitektforslaget for at sikre, at vejstøj på facader og opholdsarealer overholder
gældende støjgrænser.
Støjberegninger for Københavns Skyttecenter viser, at der forekommer mindre
overskridelser af støjgrænsen på 62 dB(A)I ved skydning fra bane 10 og 12. Ved at
etablere støjskærme på venstre sidevold på begge baner til en højde på 5 m over
baneplan, kan støjbelastningen reduceres til under grænseværdien. Støjskærmene skal
etableres fra 75 m skydelinjen og frem til endevolden/sydvolden.
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1

Indledning

COWI har for PensionDanmark foretaget en vurdering af støj fra vejtrafik i forhold til det planlagte Vejlandskvarteret.
Støjberegningerne er foretaget med udgangspunkt i tidligere analyser udarbejdet af SWECO. Af notatet "Vejlandskvarteret – Støj: Input til arkitektkonkurrence" d. 20-06-2019 fremgår, at støj fra Amager Motocross Klub, Københavns
Skyttecenter, Københavns Flugtskytte Klub og flystøj fra Københavns Lufthavn i
Kastrup overholder grænseværdierne i Vejlandskvarteret. Nærværende rapport
redegør derfor kun for støj fra vejtrafik. Desuden vil ekstern støj fra virksomheder indenfor projektområdet kort belyses.

2

Placering

Projektområdet er et affredet område i den sydlige del af Amager Fælled, tæt på
Vejlands Allé og Center Boulevard i syd. Ca. 500m vest for projektområdet ligger Amager Motorvejen, Centrumsforbindelsen og Artillerivej. Områderne omkring det planlagte Vejlandskvarter er fredede områder. Nedenstående Figur 1
og Figur 2 viser placering af bygninger og støjskærm.

Figur 1:

Placering af projektområdet og forslag til bygninger.
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Figur 2:

3

3

Støjskærmens placering vist i forhold til vejkant, dige og de fredede områder. Støjskærmen er markeret med grøn, og de skraverede områder markerer fredninger. Fra Københavner kortet.

Grænseværdier

De vejledende grænseværdier for støj fra veje udtrykkes med indikatoren Lden og
gælder for års-middelværdien af støjen udendørs i frit felt. Lden er en indikator
som tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen
om dagen.
De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik er beskrevet i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje" og er gengivet herunder:
Tabel 1:

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra vej.

Område

Grænseværdi

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.

Lden = 58 dB

Hoteller, kontorer mv.

Lden = 63 dB

4

Metode

Støj fra de omkringliggende veje er beregnet ved brug af beregningsmetoden
NORD2000 i overensstemmelse med henholdsvis Miljøstyrelsens vejledning
4/2007 "Støj fra veje" og ”Håndbog ’Nord2000 - Beregning af vejstøj i Danmark”, rapport 434, 2013 af Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen. Beregningerne er foretaget ved hjælp af SoundPLAN version 8.1.
Beregningerne af støjudbredelsen er baseret på en 3-dimensionel topografisk
model opbygget i SoundPLAN. Modellen er baseret på digitale kort og den digitale terrænmodel (DDH2014) samt layout for projektet. Terrænoverflader er
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digitaliseret på baggrund af ortofoto (DDO2014) og regnes så vidt muligt som
akustisk bløde, bortset fra vandoverflader og befæstede arealer.
Støjniveauet er beregnet som enkeltpunktberegninger placeret på relevante facader. Resultater beregnet på facaden er friholdt for refleksioner fra ”egen”
bygningsfacade, og der er således tale om fritfeltsværdier, der umiddelbart kan
vurderes i forhold til støjgrænseværdier.
Derudover er støjniveauet beregnet i et net af punkter (grid) placeret med en
indbyrdes afstand på 25 meter. Beregningshøjden er ansat til 1,5 meter over
terræn. Efterfølgende er de beregnede støjniveauer interpoleret til støjniveaukonturer til brug for visualisering at støjudbredelsen. Beregningsresultaterne vist
på støjkonturkortene er inklusive refleksioner fra bygninger, hvorfor støjniveauer beregnet tæt ved bygninger ikke er fritfeltsværdier og derfor ikke må
sammenholdes med støjgrænseværdier.

4.1

Beregningsforudsætninger

Der er foretaget beregninger for støj fra vej inde på projektområdet uden og
med støjskærm.

4.1.1 Støjskærm
Støjskærmens er placering er begrænset af de fredede områder i øst og vest, en
trærække ud til Vejlands allé som ønskes bevaret og et dige lige nord for trærækken. Placeringen tager ikke hensyn til den cykel- og gangsti/bro der går over
diget fra Vejlands allé til cykelstien på den anden side. Det forudsættes at der
kan laves en støjsluse i denne – eventuelt lægge stien udenom diget via hovedindgangen til Vejlandskvarteret i forbindelse med projektet.
Nedenstående tabel redegør for de undersøgte scenarier:
Tabel 2:

Oversigt over beregningsscenarier.

Beregning

Beskrivelse

Scenario 0

Uden støjskærm

Scenario 1

Støjskærm i 4m højde. Skærmens længde er ca. 370 m totalt med
åbning pga. adgang til området.

Scenario 2

Støjskærm i 6m højde. Skærmens længde er ca. 370 m totalt med
åbning pga. adgang til området.

4.1.2 Trafikdata
De trafikdata benyttet til beregningerne ses af nedenstående Tabel 3. Trafiktallene er modtaget af Københavns kommune og er basisscenariet fra trafikmodellen for den østlige ringvej. Tallene spejler den forventede trafikmængde for år
2035 hvor der er taget højde for relevante udviklingsområder – herunder
Vejlandkvarteret – uden østlig ringvej. Trafikdata er modtaget som
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hverdagsdøgnstrafik (HVDT) og derefter omregnet til årsdøgnstrafik (ÅDT). Af
tabellen fremgår også andelen af tung trafik.
Tabel 3:

Trafikdata for basis scenario for 2035 uden en østlig ringvej. Modtaget af
Københavns Kommune. Trafikmængder fra Vejlandskvarteret og andre relevante udviklingsprojekt er inkluderet.

Vejnavn

Trafiktal
(HVDT)
2035

Trafiktal
(ÅDT)
2035

Procentandel
tung trafik %

Hastighedsbegrænsning km/t

Vejlands Allé

35000

31818

6,2
(fra tælling
2017)

70

Center Boulevard

11750

10682

3,6

50

Artillerivej

16200

14727

4,9

50

Amagermotorvejen
udfletning v/Vejlands
Allé

27375

24887

7,6 (fra tælling 2017)

70

Ørestad Boulevard

15280

13891

1,6

60 (50 ved krydset til vejlands
Allé)

5

Resultat

Nedenstående Tabel 4 viser resultat af enkeltpunktsberegningerne for de i alt 3
scenarier. Placering af beregningspunkter fremgår af Figur 3. Støjkonturkort
som viser støjniveauerne på de udendørs opholdsareal er præsenteret i Bilag A Bilag C.
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Figur 3:

Placering af beregningspunkter på udvalgte facader ved Vejlandskvarteret.

Tabel 4:

Beregningsresultater på udvalgte facader ved Vejlandskvarteret, år 2035.
Overskridelser af grænseværdien for bolig på Lden = 58 dB er markeret med
fed skrift. Celler markeret med gråt viser overskridelser for grænseværdien
for liberale erhverv Lden = 63 dB.

Beregningspunkt

Etage

Scenario 0
Lden , dB(A)

Scenario 1
Lden , dB(A)

Scenario 2
Lden , dB(A)

BP A

Stuen

59,1

58,8

58,8

BP A

1. sal

59,8

59,6

59,6

BP A

2. sal

60,7

60,4

60,4

BP A

3. sal

61,3

61,1

61,1

BP A

4. sal

61,5

61,3

61,3

BP A

5. sal

61,6

61,4

61,4

BP A

6. sal

61,8

61,6

61,5

BP A

7. sal

62,1

61,9

61,8

BP B

stuen

63,7

62,4

62,3

BP B

1. sal

65,2

63,6

63,6

BP B

2. sal

65,9

64,3

64,2
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BP B

3. sal

66,1

64,7

64,6

BP B

4. sal

66,3

65,1

64,9

BP B

5. sal

66,3

65,3

64,9

BP B

6. sal

66,2

65,2

64,9

BP C

stuen

65,4

60,4

60

BP C

1. sal

66,2

61,4

60,8

BP C

2. sal

66,2

62,3

61,4

BP C

3. sal

66,2

63,1

61,8

BP C

4. sal

66,2

63,8

62,2

BP C

5. sal

66,2

63,9

62,7

BP D

stuen

67

60,3

59,2

BP D

1. sal

68,1

60,8

58,9

BP D

2. sal

68,4

62,2

59,8

BP D

3. sal

68,5

63,8

61

BP D

4. sal

68,5

64,9

62,4

BP D

5. sal

68,6

65,2

63,9

BP E

stuen

67,7

59,5

58,4

BP E

1. sal

68,6

61,1

59,2

BP E

2. sal

68,7

62,7

60,1

BP F

stuen

58,7

57,2

56,9

BP F

1. sal

58,8

56,9

56,6

BP F

2. sal

59,7

57,6

57,3

BP F

3. sal

60,3

58,2

57,9

BP F

4. sal

60,7

58,8

58,4

BP F

5. sal

60,9

59,2

58,7

BP F

6. sal

61,1

59,6

59

BP G

Stuen

56,3

55,4

55,2

BP G

1. sal

56

54,9

54,7

BP G

2. sal

56,4

55,2

55

BP G

3. sal

57

55,8

55,6

7
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BP G

4. sal

57,5

56,3

56,1

BP H

Stuen

55,5

54,9

54,6

BP H

1. sal

54,4

53,8

53,5

BP H

2. sal

54,2

53,6

53,4

BP H

3. sal

54,5

53,9

53,6

Resultaterne viser, at der er beregnet støjniveauer på facaden af de planlagte
boliger der vil overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på Lden = 58
dB. Også ved det planlagte erhverv vil der være støj der overskrider grænseværdien på Lden=63 dB. Uden skærm er det højeste støjniveau på facade beregnet til 68,7 dB ved BP E. Støjniveauerne er overholdt ved BP G og H.
Ved at opføre en støjskærm på 4m højde over terræn (Scenario 1), tilføres en
dæmpning på 5 dB i ovennævnte punkt, og en dæmpning på 2,4 - 8,2 dB ved
de facader der ligger midt for skærmen, BP C, D, E og F. I BP A ses der ingen
effekt som følge af skærmen, og i BP B opnås ca. 1-1,5 dB dæmpning.
Vælger man at opføre en støjskærm på 6 m (Scenario 2), vil der sammenlignet
med den lavere skærm opnås en merdæmpning på højst 3 dB også her ved de
facader der ligger midt for skærmen. Ved BP A og BP B vil der ikke være nogen
merdæmpning som følge af skærmen.
Af støjkonturkortene fremgår det, at der er overskridelser på de udendørs opholdsarealer i områderne tæt op til Vejlands Allé og Artillerivej, dog ikke inde
blandt bebyggelsen.

6

Vurdering

6.1

Støj fra vejtrafik

Generelt overholdes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på Lden= 58 dB de
største dele af projektområdet og ved de fleste facader.
Ved de facader der ligger tæt op til Vejlands Allé ses der overskridelser av både
grænseværdien for erhverv og boliger. Højeste beregnede niveau er 68,7 dB.
Det er nødvendigt at opføre en støjskærm for at dæmpe støjen på facader og
udendørs opholdsareal her.
En 4 meter høj skærm placeret i syd indenfor det affredede område vil sikre
mellem 2-8 dB dæmpning på de facader der ligger midt for skærmen.
En højere skærm (6m) vil på de fleste facader sikre en 3 dB merdæmpning på
de sydligste facader sammenlignet med den 4 meter højde skærm. Fælles for de
to forskellige skærmhøjder er at en støjskærm alene vil ikke være tilstrækkelig
til at nedbringe støjniveauet under Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 dB(A), og
en skærm med den undersøgte udstrækning vil ikke afskærme bygningerne i det
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sydøstlige hjørne af projektområdet. Dog vil en skærm kunne nedbringe støjniveauet på visse facader til at overholde grænseværdien for erhverv på 63 dB(A).
Det vil derfor være nødvendigt at supplere støjskærmen med særligt støjisolerende facadeløsninger i de bygninger der er udsat.
Hvis myndighederne kan acceptere, at byggeriet kan gå under betegnelsen "nye
boliger i eksisterende støjbelastede byområder" – også kaldet "huludfyldning" kan der ses bort fra støjniveauet på facaden, hvis følgende krav er overholdt:

›

Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til
boligerne har et støjniveau lavere end 58 dB.

›

Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

›

Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på maksimalt 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (f.eks. med
særlig afskærmning udenfor vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner)

I Bilag D ses eksempler på støjdæmpende tiltag der kan benyttes for at sikre at
det indendørs støjniveau med åbne vinduer overholdes.

6.2

Støj fra virksomhed/dagligvarebutik

Der er planlagt dagligvarebutik og erhverv i det sydøstlige hjørne af projektområdet. Da der på dette tidspunkt ikke findes yderligere informationer om placeringen i forhold til nærmeste beboelse, er støj fra aktiviteter som varelevering
vurderet på et overordnet plan. Det er dog forudsat i projektet at al varelevering
sker til en varegård.
Miljøstyrelsens vejledende krav til støj fra virksomheder ses af nedenstående tabel.
Tabel 5:

Miljøstyrelsens vejledende krav til støj i dB(A) re 20µPa fra virksomheder.

Områdetype

Mandag – fredag
Kl.07.00-18.00
Lørdag
kl. 07.00-14.00

Mandag – fredag
Kl.07.00-18.00
Lørdag
kl. 07.00-14.00

Alle dage
kl.22.00-07.00

3. Områder for
blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerner)

55

45

40

4. Etagebolig-områder

50

45

40

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Akustik-Støj/Notat/Støjnotat_Vejlandskvarteret_v1.docx
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Det forudsættes at støjgrænserne for etageboligområder skal overholdes indenfor Vejlandskvarteret.
For at sikre overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj
fra virksomheder vil det være nødvendigt at al fremtidig varelevering foregår til
en lukket varegård med absorption på indersiden af væggene. Varelevering må
ikke forekomme i natperioden mellem kl. 22.00-07.00 på alle dage.
Støj fra butikker eller virksomheders faste installationer bør håndteres via hensigtsmæssig placering af ventilationsanlæg og krav bør stilles til leverandører.
Der er planlagt etablering af parkeringshus i samme område. Det forudsættes at
dette skal benyttes af både beboere og kunder til dagligvarebutik og erhverv.
Parkeringshuset kan i dette tilfælde anses som offentlig parkeringsplads. Jf.
flere afgørelser fra Miljøstyrelsen, skal aktiviteter som foregår på offentlig
vej/offentligt område ikke medregnes som støjkilder fra en virksomhed og jf.
normal praksis ikke reguleres i forhold til støjgrænseværdier.

7

Konklusion

COWI har for PensionDanmark foretaget en vurdering af støj fra vejtrafik i forhold til det planlagte Vejlandskvarteret, samt en overordnet vurdering af støj fra
virksomhed/dagligvarebutik.
Beregningsresultaterne viser, at grænseværdier er overholdt langt de fleste steder indenfor projektområde, men at der forekommer støjniveauer fra vejtrafik
som overskrider Miljøstyrelsens grænseværdi for bolig og erhverv i den sydlige
del af området.
Foranstaltninger i form af både støjskærm og støjisolerende facadeløsninger er
nødvendige for at kunne overholde støjgrænsen på Lden = 58 dB for boliger og
Lden= 63 dB for erhvervsbyggeri ud til Vejlands Allé.
Ved etablering af virksomheder/dagligvarebutik inden for projektområdet skal
det sikres at varelevering ikke forekommer i natperioden mellem kl. 22.0007.00 alle dage, at varelevering foregår til en lukket varegård med absorberende materiale på indervæggene og at faste installationer er støjisolerede og
hensigtsmæssigt placeret.
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Bilag A

11

Støjkort Scenario 0

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Akustik-Støj/Notat/Støjnotat_Vejlandskvarteret_v1.docx

12

TRAFIKSTØJ VED VEJLANDSKVARTERET

Bilag B

Støjkort Scenario 1
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Bilag C

13

Støjkort Scenario 2
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Bilag D

Mulige tiltag til dæmpning af støj

I dette afsnit opsummeres hvilken støjdæmpning, der kan opnås ved forskellige
typer af tiltag på facader af byggerier.
Effekten af rummets volumen
Miljøstyrelsens vejledende støjkrav for indendørs støj er fastsat ud fra den forudsætning, at hvis støjkravene er overholdt på facaden, svarer det til at de indendørs støjkrav i et rum på ca. 12 m² er overholdt indendørs med delvist oplukkelige vinduer.
Et større volumen vil resultere i et lavere støjniveau og et mindre volumen vil
resultere i et højere støjniveau. I et kammer på 8-10 m² vil man f.eks. opleve et
støjniveau der er 2 dB højere end for et rum på 12 m², hvor man i et køkkenalrum på 20-30 m² vil opleve et 3-4 dB lavere støjniveau end for et rum på 12
m².
Gunstig ophæng af vinduer (1-2 dB)
Ved benyttelse af f.eks. sidehængte eller kippende vinduer kan der opnås en
merdæmpning på 1-2 dB.
Altaners skærmning (1-3 dB)
Opføres lukkede og lydtætte altaner kan opnås en skærmende effekt især hvis
der samtidigt monteres lydabsorbenter på bunden af altaner, som er ophængt
umiddelbart over den pågældende altan.
Altaner med lavt siddende vindue (3-6 dB)
Såfremt der etableres et lavt siddende tophængt eller sidehængt vindue umiddelbart over gulvniveau og bag en lukket og lydtæt altan kan der opnås en merdæmpning på 3-6 dB
Kattelem (3-8 dB)
En kattelem er et tophængt vindue, der er monteret bag en tæt lukket fransk altan. Afhængig af åbningsarealet og hvor tæt altanen er kan der opnås op til 3-8
dB merdæmpning ved denne løsning.
Herunder vises et eksempel på en kattelemsløsning. Højre foto viser en mock up
og venstre et foto af hvordan de ser ud indefra efter i brugtagning.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Akustik-Støj/Notat/Støjnotat_Vejlandskvarteret_v1.docx
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Russervindue (6-10 dB)
En effektiv løsning til at opnå høj støjdæmpning er anvendelsen af 3G vinduer
også kaldet "Russervinduer". Delta har for Miljøstyrelsen udarbejdet en designguide, hvor der fremgår, at der med karmabsorbenter kan opnås merdæmpning
på op til 10 dB.
Dobbelt glasfacade (+10 dB)
Som alternativ til russervinduerne, kan der opføres dobbelt glasfacader. Princippet er at der opføres en konstruktion bestående af to lag glas med hver deres
ophængningssystem med stor dybde i mellem. Et eksempel fro Baune Alle i
Lyngby er vist herunder fra Rubow Arkitekters hjemmeside.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Akustik-Støj/Notat/Støjnotat_Vejlandskvarteret_v1.docx
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Lydsluse i facadefelt (14-18 dB)
Hvis der i facadefeltet indarbejdes en effektivt dæmpet kanal. Alternativt at et
russervindue beklædes på indersiden med en god absorbent, så er det muligt at
opnå en effektiv lyddæmpning. "Kanalen" skal være beklædt med 20-40 mm absorption – det kan være fast mineraluld eller Rockfon Sonar A24. Målinger på
beklædte russervinduer udført af Delta viser at der kan opnås 14-18 dB merdæmpning i et vindue med ca. 1500 mm mellem nederste åbning og øverste åbning og en bredde på 1200 mm af vinduet. Med øverste og nederste åbning virker vinduet akustisk som en ca. 2000 mm lang kanal. Minimum samme længde
bør være sig gældende for en beklædt kanal for at opnås samme dæmpning.
Det anbefales at lydslusen projekteres specifikt til den mest dominerende støjkilde, da dennes frekvensspektrum vil være dimensionsgivende for udformingen.
Et princip eksempel, dog ikke med den nødvendige længde, er giver herunder
fra Bikuben Kollegiet i KBH.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Akustik-Støj/Notat/Støjnotat_Vejlandskvarteret_v1.docx
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Et andet eksempel er fra Udsigten på Margretheholm i København. Herunder kan
det ses, at der er indarbejdet en lydsluse i et element i facaden ved siden af vinduet.
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Baggrund

Københavns Kommune har opstartet processen for byudvikling af et nyt boligområde ved Vejlands Allé på Amager Fælled.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplangrundlaget, for etableringen af boligområdet skal de omkringliggende virksomheders miljøpåvirkning vurderes. Dette
både i forhold til virksomhedernes støj, lugt, støv og luftforurenings påvirkning.
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Denne redegørelse beskriver ganske kort projektet, gennemgår planlovens regler for produktionsvirksomheder og støj, lugt, støv og anden luftforurening. Derefter gennemgås relevante virksomheders støjpåvirkning og påvirkning af henholdsvis lugt, støv og anden luftforurening.
Afslutningsvis vurderes virksomhedernes påvirkning af lokalplanlægningen for
Vejlandskvarteret.
Det understreges at redegørelsen udelukkende er udarbejdet med henblik på en
vurdering af Vejlandskvarteret påvirkning af omkringliggende virksomheders
produktions- og udviklingsmuligheder i henhold til planloven 1.
Det bemærkes desuden at vurderingen af miljøpåvirkningen fra virksomhederne
i henhold til Vejlandskvarteret udelukkende er lavet ud fra kvalitative vurderinger, med udgangspunkt i data fra offentlige tilgængelige portaler, som digital
Miljø Administration dma.mst.dk og plandata.dk

2

Vejlandskvarteret

Københavns Kommunes ønsker at placere et nyt boligområde i den sydlige del af
Amager Fælled, se Figur 2-1 for placering. Området ligger som en del af det rekreative område Amager Fælled. Lokalplanområdet er dermed ikke beliggende
tæt ved anden bymæssig bebyggelse, hvilket har betydning for afstanden til
produktionsvirksomhederne i området. Arealanvendelsen på de omkringliggende
arealer på Amager Fælled er mangeartede, her er både boliger, erhvervsområder, tekniske anlæg, kolonihaver, en golfbane og andre rekreative områder.

1

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning
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Figur 2-1

3

Den røde streg markerer placering og udformning af lokalplanområdet.

Der bygges op til 6 etager, og vil blive etableret med altaner. Se derudover skitsetegningen for bygningernes placering på Figur 2-2.
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Figur 2-2

Skitsetegning over placeringen af bebyggelsen.

Figur 2-3

Udlagte kommuneplanrammer, i København Kommunes gældende kommuneplan 2015. Afgrænsningen viser udgangspunktet for arealanvendelsen i områderne.
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5

Planloven

Gennem planlægning formes de omgivelser, vi skal bo og arbejde i. Planloven
skal bl.a. jf. planlovens § 1 sikre en balanceret samfundsudvikling, som sikrer et
bæredygtigt grundlag som værner om landets natur og miljø, med respekt for
menneskets livsvilkår og samtidig med at der sikres gode rammer for vækst og
udvikling.
Med ovenstående som udgangspunkt fastlægger planloven med udgangspunkt i
både kommune- og lokalplanlægningen regler for håndtering af arealer som er
påvirket af støj, lugt, støv og anden luftforurening, samt regler for planlægning
for og omkring produktionsvirksomheder.
Reglerne er udvidet og ændret over flere gange. Senest med vedtagelsen af den
moderniserede planlov den 1. juni 2017, der trådte i kraft den 15. juni 2017,
hvor begrebet produktionsvirksomheder blev indført i loven. I samme omgang
blev en række nye regler omkring håndtering af lugt, støv, og anden luftforurening ligeledes vedtaget.

3.1

Produktionsvirksomheder

Hensynet til produktionsvirksomheder indførtes i planloven, ud fra det hensyn at
flere virksomheder har følt sig presset ud af gamle erhvervsområder som efterfølgende omdannes til boligområder. Etableringen af boliger i erhvervsområderne, ændrer grænseværdierne for virksomhedernes miljøpåvirkning, og virksomhederne bliver dermed presset på deres miljøgodkendelser, hvilket i sidste
ende kan ende med at virksomhederne bliver nødsaget til at flytte produktionen
til en anden lokalitet.
Reglerne om produktionsvirksomheder er indført i planloven, så kommunerne i
deres planlægning skal tage hensyn til virksomhederne og ikke må begrænse
disse i deres nuværende produktion og evt. fremtidige udviklingsmuligheder.
Desuden er det hensigten med bestemmelserne om produktionsvirksomheder at
sikre, at eksisterende produktionsvirksomheder ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover deres miljøgodkendelse, fordi der
planlægges for ændret anvendelse på de omkringliggende arealer.
Ved produktionsvirksomheder forstås virksomheder omfattet af bekendtgørelse
nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål, eller
andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen), eller virksomheder anført på
bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter
lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(brugerbetalingsbekendtgørelsen). Husdyrbrug er ikke omfattet af begrebet produktionsvirksomheder, jf. planlovens § 11 a, stk. 12.
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For virksomheder, som ikke er omfattet af produktionsvirksomhedsbegrebet,
herunder virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen gælder der
ikke nogen særlige hensyn overfor virksomheden i planloven. Hensynet her er at
virksomhederne ikke påvirker arealanvendelsen ud over Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, lugt, støv og anden luftforurening.
Ved lokalplanlægning i områder med produktionsvirksomheder, skal lokalplanen
indeholde en redegørelse for at der i planen tages de nødvendige hensyn til produktionsvirksomhederne. Redegørelsen skal så vidt muligt være tilvejebragt i dialog med virksomhederne.

3.2

Støj, støv lugt og anden luftforurening i
lokalplanlægning

Udgangspunktet for reglerne om støj, lugt, støv og anden luftforurening i lokalplanlægningen, er at en lokalplan kun må udlægge arealer belastet af støj, lugt,
støv og anden luftforurening til miljøfølsom anvendelse – boliger, institutioner,
rekreative formål mv., hvis den fremtidige anvendelse kan sikres imod miljøpåvirkningerne gennem bestemmelser om bebyggelsens højde, placering eller afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod gener, jf.
planlovens § 15 a.
Om et område er belastet af støj, lugt, støv og anden luftforurening er defineret
ved om området er belastet over Miljøstyrelsens grænseværdier for den respektive påvirkning 2.

3.2.1 Undtagelser støj
Til ovenstående hovedregel er der en række undtagelser, som gør det muligt på
trods af hovedreglen at planlægge for arealer belastet af støj.

Byomdannelse
Det er muligt i kommuneplanen at udpege områder til byomdannelsesområder.
For byomdannelsesområder gælder, at arealer belastet af støj fra virksomheder,
kan udpeges som byomdannelsesområder i kommuneplanen. Byomdannelses-

Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1996 Supplement til vejledning om ekstern støj

2

fra virksomheder
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/2003 Ekstern støj i byomdannelsesområder
Miljøstyrelsens vejledning nr. 20/2016 om B-værdier
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 Luftvejledningen
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder
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områder i kommuneplanerne skal afgrænses således, at de kun omfatter områder, hvor anvendelsen til miljøbelastende erhvervsformål, havneformål eller lignede aktiviteter i den langt overvejende del af området er ophørt eller under afvikling. Det er dermed muligt at udlægge byomdannelsesområder i områder
hvor der stadig er miljøbelastende virksomheder. Et byomdannelsesområde kan
indeholde en vis boligmængde, men områder der overvejende er domineret af
boligbebyggelse kan ikke udlægges.
Byomdannelsesområderne (§ 15 a, stk. 2) er en undtagelse til § 15 a. I lokalplaner for byomdannelsesområder kan arealer belastet med erhvervsstøj udlægges
til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i
løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Det betyder, at der er mulighed for at sætte gang i en gradvis
omdannelse med bolig mv., der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning (max. 5 dB) fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.
Lokalplanens redegørelse skal indeholde oplysninger om, hvordan det sikres, at
støjbelastningen bringes til ophør, jf. planlovens § 16, stk. 6. En redegørelse
som forudsætter gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger på eksisterende virksomheder, skal indeholde nærmere oplysninger om grundlaget for
vurderingen af de enkelte virksomheder.

Huludfyldning
I forbindelse med lokalplanlægningen i eksisterende områder rammelagt til boligområder eller områder med rammelagte eksisterende blandede byfunktioner,
er det muligt at isolere mod støj i ny boligbebyggelse.
Huludfyldning, som muligheden kaldes i Miljøstyrelsens tillæg til Vejledning nr.
5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, kan anvendes hvor støjisolering kan
sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt indendørs med
åbne vinduer og på udendørs opholdsarealer. Udformningen af den nye boligbebyggelse kan i sig selv udgøre en tilstrækkelig støjafskærmning af det øvrige
støjbelastede område. Det er en forudsætning, at bebyggelsen kan udformes,
placeres og støjisoleres på en sådan måde, at boligerne fortsat kan luftes ud
med åbne vinduer, at opholdsarealerne er afskærmet mod støj, og at støjen
især i nattetimerne kan begrænses.

Transformationsområder
I et konsekvensområde udlagt omkring et erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder er det muligt at udpege op til to transformationsområder hvert
fjerde år. Transformationsområdet skal være arealer som er belastet af støj fra
eksisterende produktionsvirksomheder og er centralt beliggende i byen, samt
hvor der er særlige byudviklingsmuligheder.
I lokalplanlægningen indenfor et transformationsområde er der flere forudsætninger, som planlægningen skal leve op til, før der kan planlægges for boliger.
Arealet skal være beliggende i 1. række mod produktionsvirksomhederne, støjen
på arealerne der vender mod virksomheden må ikke overskride grænseværdierne for støj med mere end 5 dB på denne facade og udendørs opholdsarealer
som vender mod virksomheden. Lokalplanen skal fastsætte krav om isolering
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mod støj der sikrer at grænseværdierne for støj indendørs med åbne vinduer er
overholdt og, at der i umiddelbar tilknytning til boligbebyggelsen er udendørs
opholdsarealer, hvor grænseværdier for støj er overholdt og grænseværdierne
for støj skal kunne overholdes for bagvedliggende boliger og udendørs opholdsarealer i tilknytning hertil.

3.2.2 Undtagelser lugt, støv og anden luftforurening
§ 15 b, stk. 1 omhandler påvirkning af lugt, støv og anden luftforurening fra alle
typer af virksomheder.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening
er fastsat som udendørs værdier, der typisk skal være overholdt i 1½ m’s højde.
Hvis mennesker opholder sig i højere bygninger, gælder grænseværdien i den
højde, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenende luft. Det vil sige, at
der kan være arealer tæt på en virksomhed, hvor grænseværdierne er overholdt
i 1½ m’s højde, men hvor grænseværdierne ikke nødvendigvis er overholdt, hvis
der bygges og etableres opholdsarealer (f.eks. altaner) i større højde.
§ 15 b, stk. 1 indeholder grundet ovenstående, en undtagelse til forbuddet. En
lokalplan kan udlægge arealer der er belastet af lugt, støv og anden luftforurening til boliger mv., hvis lokalplanen med bestemmelser om bygningernes placering og udformning, kan sikre at denne ikke når op til en given virksomheds
skorstens røgfane, hvor grænseværdierne ikke kan overholdes.
På arealer som er belastet af lugt, støv og anden luftforurening er det desuden
muligt at anvende afskærmningsforanstaltninger som en undtagelse fra hovedreglen. For bygninger til kontorformål og lignende kan afskærmningsforanstaltningerne anvendes i form af mekanisk ventilation med kontrolleret luftindtag
placeret i en højde, hvor Miljøstyrelsens grænseværdier for lugt, støv og anden
luftforurening er overholdt. Hvilket sikrer at ventilationsluften i bygningen ikke
er forurenet med støv, lugt eller anden luftforurening, § 15, stk. 2, nr. 14. Det
er dog fortsat et krav, at grænseværdier for støv, lugt og anden luftforurening er
overholdt på alle udendørs opholdsarealer, herunder altaner. Undtagelsen kan
udelukkende anvendes på arealer som er udlagt som konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder.

4

Virksomheder i området

Nedenstående skema viser produktionsvirksomheder som er omfattet at planlovens definition af produktionsvirksomheder (brugerbetalingsbekendtgørelsen,
maskinværkstedsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen) som ligger
indenfor en afstand af 1000 m fra lokalplanområdet for Vejlandskvarteret.
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Ingen af nedenstående virksomheder er kategoriseret som værende risikovirksomheder.
Tabel 4-1

Navn

Nr.

Produktionsvirksomheder som ligger indenfor 1000 m fra lokalplanområdet

Adresse

Virksomheds-

Hoved-

Miljømyn-

gruppe

aktivitet

dighed

Afstand til
projektområdet

Motorba-

1

nerne på
Amager

Ved Slusen 2

Virksomheder om-

2300 København S

fattet af godkendelsesbekendtgørelsens

H 201 3

Københavns

Ca. 360 m

Kommune

bilag 2 (minus dambrug) (kategori 1b)
Brünning

2

Group

Center Boulevard 5

Virksomheder omfattet af godkendel-

2300 Køben-

sesbekendtgørelsens
bilag 2 (minus dam-

havn S

K 205 4

Københavns

Ca. 380 m

Kommune

brug) (kategori 1b)
Hofor

3

Ørestads Boulevard 35

Virksomheder omfattet af brugerbeta-

2300 Køben-

lingsbekendtgørelsen bilag 1, samt

havn S

H 51 5

Københavns

Ca. 550 m

Kommune

mellemstore fyringsanlæg forbundet
med disse virksomheder, samt øvrige
mellemstore fyringsanlæg (kategori 2)
for Vejlandsgade kvarteret. Afstandene fra virksomhederne og til projektområdet er fugleflugtsafstande, og udtryk for en ca. afstand.

Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes
5 dage om året eller mere. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 26)
4 Anlæg, der bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end deponering eller
forbrænding, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1.
3

5

H 51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i

forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end en linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
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Figur 4-1

5

Kortet viser placeringen af produktionsvirksomheder indenfor 1000 m af
lokalplanområdet jf. nummereringen i Tabel 4-1 ovenfor. Markeringen med
røde streger viser i grove træk afgrænsningen af lokalplanområdet for
Vejlandskvarteret.

Virksomhedsstøj

Krav til ekstern støj fra virksomheder er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning
nr. 5/1984, og angivet i Tabel 5-1. I vejledningen er der defineret grænseværdier for støjbelastning fra den enkelte virksomhed til naboer målt udendørs i
skel. Områdetypen for en anvendelse til boligområde, er Etageboligområder jf.
Tabel 5-1 nedenfor.
Der gælder dermed forskellige krav på forskellige tidspunkter af døgnet ved
skel/nærmeste nabo. Boligområder er en arealanvendelse som er mere følsom i
aften- og natte-timer end om dagen, hvormed boligområdets placering i sig selv
giver anledning til en skærpelse af støjkrav for aften og nat.
Der foretages en vurdering af virksomhedernes mulige støjbidrag på den påtænkte placering for Vejlandsgadekvarteret med udgangspunkt i kommuneplanrammer (som udgangspunkt for arealanvendelsen) og Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier.

Tabel 5-1

Vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder, LAeq, fra
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984
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Ekstern støj fra virksomheder
Støjbelastning, LAeq

Områdetype

Mandag - fredag
kl. 07.00 - 18.00
lørdag
kl. 07.00 - 14.00

Mandag - fredag
kl. 18.00 - 22.00
lørdag
kl. 14.00 - 22.00
søn- og helligdage
kl.07.00 - 22.00

Alle dage
kl. 22.00 - 07.00

Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder

60 dB

60 dB

60 dB

Områder for blandet boligog erhvervsbebyggelse,
centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

Etageboligområder

50 dB

45 dB

40 dB

Boligområder for åben og
lav boligbebyggelse

45 dB

40 dB

35 dB

Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder.

40 dB

35 dB

35 dB

5.1

Vurdering

Med baggrund i virksomhedernes beliggenhed, vil det i praksis være andre områder end projektområdet, der sætter grænsen for virksomhederne udsendelse
af støj:

›

Motorbanerne på Amager er beliggende indenfor en kommuneplanramme til
rekreativ anvendelse. Indenfor rammen, hvor motorbanen er beliggende,
ligger et større kolonihaveområde. I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984
er kolonihaver beliggende i eller nær byzoneområder sidestillet med etageboliger eller boligområder for åben og lav boligbebyggelse, og dermed vil de
samme krav være gældende for kolonihaverne.
Motorbanen vil dermed skulle overholde de vejledende grænseværdier for
støj for området udlagt til kolonihaver, sidestillet med etageboliger eller boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Boligområdet ligger væsentligt
tættere end Vejlandskvarterets påtænkte placering.

›

Brünning Group skal overholde de vejledende grænseværdier for støj for
området udlagt til boliger beliggende mellem Ørestads Blvd. og Center Blvd,
hvor virksomheden også er beliggende. Boligområdet ligger væsentligt tættere på virksomheden end Vejlandskvarterets påtænkte placering.

C:\Users\mtd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TI7DKL95\Produktionsvirksomheder Vejlandskvarteret.DOCX

12

BYUDVIKLING AF VEJLANDSGADEKVARTERETS PÅVIRKNING AF PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

›

Hofor overholder de vejledende grænseværdier for støj for området udlagt
til boliger beliggende på den anden side af Fælleddiget, der ligger væsentligt tættere end Vejlandskvarterets påtænkte placering.

6

Lugt, støv og anden luftforurening

Den maksimale byggehøjde for skolen bliver op i 6 etager.
De identificerede virksomheder indenfor en afstand af 1000 m fra den påtænkte
placering af Vejlandsgadekvarteret, er alle virksomheder som vurderes ikke at
have karakter af virksomheder, der påvirker omgivelserne med lugt, støv eller
anden luftforurening over grænseværdierne.
De potentielle forureningskilder fra virksomhederne, vil være de nære kilder.
Der er således ikke behov for at vurdere forureningskilder med høje afkast og
kilder der ligger længere væk.

6.1

Vurdering

Hverken gennemgang eller tilsynsrapporter giver anledning til bekymring for at
de nærliggende virksomheder vil påvirke luftkvaliteten over gældende grænseværdier.
Der er ydermere ikke identificeret virksomheder, som vil blive begrænset i deres
udviklingsmuligheder inden for deres eksisterende tilladelser ved at Vejlandskvarteret etableres.

7

Vurdering af virksomhedernes påvirkning af
lokalplanlægningen for Vejlandsgadekvarteret

Det vurderes at virksomhederne ikke påvirker projektområdet ud over Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, lugt, støv og anden luftforurening.
I henhold til hensynet i planloven til produktionsvirksomhedernes nuværende
produktion og fremtidige udviklingsmuligheder er de tre virksomheder som
fremgår af Tabel 4-1 identificeret indenfor en afstand af 1000 m fra lokalplanområdet for Vejlandskvarteret.
Afstanden mellem lokalplanområdet og virksomhederne, betyder at støjpåvirkning fra virksomhederne af projektområdet vil være under grænseværdierne.
Derudover ligger der for alle tre virksomheder arealanvendelser for boliger eller
kolonihaver væsentligt tættere på virksomhederne, hvilket vil være regulerende
for virksomhedens miljøgodkendelse.
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BILAG IV-ARTER
Projektnavn
Version

Vejlands Kvarter
2.0

Udarbejdet af NHC, MTKI
Kontrolleret af TIRK
Godkendt af
NHC

Baggrund

Dato 06-03-2020

Rambøll er blevet bedt om at præcisere og uddybe dele af afsnit 3.5 Bilag IVarter i rapporten Vejlands Kvarter – Kortlægning af natur /1/. Nærværende
notat har fokus på følgende.
•
•

•
•
•

1

En præcisering af, hvor de nærmeste kendte ynglesteder for bilag IVarterne spidssnudet frø og stor vandsalamander forekommer.
En præcisering af, hvor de nærmeste kendte og potentielle
vinterrastesteder for bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor
vandsalamander forekommer, samt en angivelse af afstanden mellem
yngle- og rastesteder.
Validiteten af borgerindsamlet data.
Vurdering af projektområdets betydning som rastested for bilag IVarterne spidssnudet frø og stor vandsalamander.
Forslag til afværgeforanstaltninger, herunder en kort redegørelse for de
juridiske bindinger i forhold til afværgeforanstaltninger.

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
https://dk.ramboll.com

Spidssnudet frø

1.1 Yngleområder
I afsnit 3.5.1 Padder /1/ oplyses det, at ”spidssnudet frø har stabile
ynglebestande i den østlige del af Amager Fælled øst for projektområdet”. I
forbindelse med denne oplysning henvises der til Naturbasen ApS /2/.
Figur 1-1 herunder angiver inden for hvilket område, de kendte og formodede
kerneyngleområder for spidssnudet frø forekommer. Afgrænsningen er baseret
på kendte forekomster af ynglesteder samt områder, som er velegnede, men
dårligt undersøgt i yngletiden.
En grundig undersøgelse fra 2015 /3/ viser, at de vigtigste yngleområder for
spidssnudet frø på Amager Fælled forekommer i den sydvestlige del af
afgrænsningen på Figur 1-1, hvor tætheden af egnede ynglesteder er højest.
Afgrænsningen af kerneyngleområderne er ikke præciseret mod nord, hvor
arten også yngler.
Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417
1/13

Medlem af FRI

I den vestlige del af projektområdet ligger en lavvandet sø, der med års mellemrum udtørrer (gul
markering på Figur 1-1). Der blev observeret haletudser fra brun frø i vandhullet i 2018, men de blev
alle præderet, før det var muligt at artsbestemme dem yderligere. I 2018 optog en borger en video af
haletudser fra samme vandhul, men igen var de alle præderet inden det var blevet undersøgt, hvilken
art, der var tale om. Både 2018 og 2019 var meget tørre i det sene forår, og vandhullet var derfor
udtørret inden haletudserne ville have kunne nå at være færdigudviklet.
Det vurderes, at det ikke kan udelukkes, at det var spidssnudet frø, der benyttede det lavvandede
vandhul som ynglested i 2018 og 2019. Det vurderes samtidig, at det kun med års mellemrum vil kunne
lykkedes haletudser i vandhullet at overleve indtil forvandlingen til juvenil frø grundet risiko for
udtørring og prædation.

Figur 1-1 - Rød markering er projektområdet. Den blå markering angiver kendte og formodede
kerneyngleområder for spidssnudet frø. Den gule markering viser en potentiel ynglelokalitet for brun frø
sp. Den lyserøde cirkel viser den teoretiske maksimale vandreafstand for spidssnudet frø (400 meter).
Cirklens centrum er placeret i de nærmeste sikre ynglelokaliteter.
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1.2 Potentielle rasteområder
I afsnit 3.5.1 Padder /1/ oplyses følgende: ”Bortset fra den [lavvandede sø i den vestlige del af
projektområdet] fremstår projektområdet generelt tørt, og det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø
benytter dele af området som vinterrasteareal, f.eks. krattet i det nordøstlige hjørne af
projektområdet.”
Eksisterende data fra Amager Fælled
Tidligere undersøgelser af forekomster af spidssnudet frø på Amager Fælled har været fokuseret på
ynglesteder og delvist sommeropholdssteder. Rambøll har ikke kendskab til undersøgelser eller
indberetninger af vinterrastesteder for spidssnudet frø på Amager Fælled. Vurderingen af de potentielle
rastesteder er derfor udelukkende baseret på litteraturviden om spidssnudet frøs foretrukne rastesteder.
Vandringsafstand
I litteraturen beskrives den normale ynglevandringsafstand som værende 100 – 300 meter /5/. I
kortlægningsrapporten fra 2015 henvises der til en vandringsafstand for adulte individer på 400 meter
/3/.
På Figur 1-1 er indtegnet en lyserød cirkel med centrum i den nærmeste sikre ynglelokalitet for
spidssnudet frø. Cirklen har en radius på 400 meter og viser dermed hvilke områder, herunder dele af
krattet i det nordøstlige hjørne af projektområdet, der ligger inden for den normale vandringsafstand for
spidssnudet frø.
Beskaffenhed af rastesteder
I litteraturen beskrives spidssnudet frøs rasteområder som værende både på land, f.eks. nedgravet i
jorden, eller under vand. I Danmark er overvintring på land det mest almindelige /4/.
Andre steder i litteraturen beskrives spidssnudet frøs rastesteder som værende på landjorden - og især i
fugtige kratområder - i nærheden af ynglevandhullet og sjældnere i ynglevandhullet. I sumpede
områder tæt på ynglestederne, herunder bredzonen, overlapper yngle- og rasteområder /5//6/.
Kratområdet i det nordøstlige hjørne af projektområdet ligger på forholdsvis tør bund og er dermed
ifølge litteraturen ikke det mest typiske rastested. Litteraturen udelukker ikke, at spidssnudet frø også
raster i mere tørre krat, og det kan derfor ikke udelukkes, at bestanden af spidssnudet frø på Amager
Fælled raster tørre steder. Dermed kan kratområdet i det nordøstlige hjørne af projektområdet
potentielt udgøre et rasteområde, om end det i så fald må antages at være perifært.

1.3 Årsrytme
Spidssnudet frø kommer ud af vinterhiet i slut marts/start april og lægger æg midt i april. Haletudserne
går på land i slutningen af juni. Juvenile og voksne fouragerer på land fra maj-juni frem til oktobernovember /4//5/.
Det skal bemærkes, at årsrytmen er vejrafhængig og at perioderne således kan variere, hvis
forår/efterår er meget varmt eller koldt.
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Tabel 1 - Perioder, hvor spidssnudet frø er sårbar over for anlægsaktiviteter.
Opholdssted

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Mellem raste- og ynglesteder
Ynglesteder
Sommerrastesteder
Vinterrastesteder

2

Stor vandsalamander

2.1 Yngleområder
I afsnit 3.5.1 Padder /1/ oplyses følgende: ”Stor vandsalamander har stabile ynglebestande i den østlige
del af Amager Fælled øst for projektområdet. Det vurderes, at den [lavvandede sø i den vestlige del af
projektområdet] ikke er egnet som ynglested for stor vandsalamander, da den er for lavvandet”.
En grundig undersøgelse fra 2015 /3/ viser, at de vigtigste kerneyngleområder for stor vandsalamander
på Amager Fælled forekommer umiddelbart øst for projektområdet, se Figur 2-1. Det samme resultat
ses også i Naturbasen, som indeholder en betydelig mængde kvalitetssikrede borgerobservationer af
stor vandsalamander i det område /2/. Observationer af stor vandsalamander uden for dette område er
begrænset.

Figur 2-1 - Rød markering er projektområdet. Den blå markering angiver kendte kerneyngleområder for
stor vandsalamander. Den lyserøde cirkel viser den teoretiske maksimale vandreafstand for stor
vandsalamander (800 meter). Cirklens centrum er placeret i centralt i kerneyngleområdet.
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2.2 Rasteområder
I afsnit 3.5.1 Padder /1/ oplyses følgende: ”I Naturbasen er der indrapporteret flere fund af stor
vandsalamander på de tørre dele af projektområdet uden for ynglesæsonen. Der er således observeret
rastende stor vandsalamander på ruderatet ved den store hvid-pil i øst for vandrehjemmet, samt på
kratskråningen lige i kanten af projektområdets østlige grænse i november 2018 og juli 2019. Det
vurderes, at disse borgerindrapporterede fund i Naturbasen er valide. Samtidig vurderes det, at stor
vandsalamander med stor sandsynlighed også benytter det nordøstlige krat som rasteområde.”

Figur 2-2 – Placeringen af de omtalte kratpartier. Den højre blå polygon viser udbredelsen af krattet i det
nordøstlige hjørne af projektområdet. Den venstre polygon viser udbredelsen af krattet på skråningen
øst for projektområdet. Den røde polygon er projektområdet.

Eksisterende data fra Amager Fælled
Tidligere undersøgelser af forekomster af stor vandsalamander har været fokuseret på ynglesteder, og
Rambøll har ikke kendskab til biologundersøgelser af sommer- og vinterrastesteder for stor
vandsalamander på Amager Fælled. Rastende individer af stor vandsalamander er til gengæld
forholdsvis lette at lokalisere for lægmand. Der er således en stor mængde borgerindrapporterede fund
af rastende stor vandsalamander på Amager Fælled /2/. De fleste af disse observationer er
dokumenteret med foto fra fundstedet, og de vurderes derfor at være valide. Borgerobservationerne er
stort set alle gjort på tidspunkter og steder, hvor det ikke er usædvanligt at finde stor vandsalamander.
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To af borgerobservationer kan umiddelbart betegnes som afvigende. Den ene drejer sig om en
observation af tre rastende adulte hunner af stor vandsalamander den 8. juli 2019. GPS-koordinatet
afviger fra normalen, da det ligger inden for projektområdet i det åbne ruderat øst for vandrehjemmet.
På baggrund af dokumentationsfotoet vurderes det, at observationen er gjort i krattet på skråningen
langs østsiden af projektområdet ca. 30 meter øst for der, hvor GPS-koordinatet er. Det afvigende GPSkoordinat vurderes dermed at skulle tilskrives en generel GPS-usikkerhed, som let kan opstå, når der
indrapporteres data fra mobiltelefoner. Dette stemmer også overens med, at der er gjort en del
observationer af rastende stor vandsalamander i netop krattet på skråningen øst for projektområdet
/2/.
Den anden umiddelbart afvigende observation af en rastende stor vandsalamander er fra den 4.
november 2018. Observationen er gjort inden for projektområdet under en stor hvid-pil, der står i det
åbne ruderat øst for vandrehjemmet. På baggrund af dokumentationsfotoet vurderes det, at denne
observation er korrekt angivet. Det vurderes ligeledes, at det ikke er usædvanligt, at stor
vandsalamander raster et sådant sted.
Vandringsafstand
I litteraturen beskrives den normale ynglevandringsafstand for stor vandsalamander som værende 0 –
800 meter /5/. I kortlægningsrapporten fra 2015 henvises der til en normal vandringsafstand for adulte
individer på 250 meter, men at de kan bevæge sig betydeligt længere væk fra yngleområderne /3/.
En britisk metaanalyse fandt, at langt størstedelen af de kønsmodne voksne individer blev fundet inden
for 250 meter af ynglehullerne /13/. Samme metaanalyse kom også frem til, at 70 % af en population
består af ikke-ynglende individer, som oftest er stærkt underrepræsenteret i datasættene, da de ikke
opholder sig tæt på ynglestederne, hvor de fleste undersøgelser bliver udført. De umodne individer lever
på land i 1 – 4 år før de bliver kønsmodne. Det må formodes, at det primært er disse umodne individer,
som bliver fundet rastende mere end 250 meter fra ynglestederne på Amager Fælled.
Et trafikdræbt individ af stor vandsalamander er fundet i kanten af Ørestads Boulevard ud for Sundby
Station i efteråret 2017 /2/. Dette er ca. 500 meter fra nærmeste kendte ynglested og viser, at stor
vandsalamander søger rastesteder på tørre arealer langt fra ynglestederne.
På Figur 2-1 er indtegnet en lyserød cirkel med centrum i den nærmeste sikre ynglelokalitet for stor
vandsalamander. Cirklen har en radius på 800 meter og viser dermed hvilket områder, herunder det
meste af projektområdet, der ligger inden for den mulige vandringsafstand for stor vandsalamander.
Beskaffenhed af rastesteder
I litteraturen beskrives stor vandsalamanders rasteområder som værende nær vandhullet, hvor der er
gode skjulesteder (grene, sten og lignede), gerne med store mængder af dødt ved under naturligt
henfald. Størstedelen af bestanden opsøger levesteder inden for få hundrede meter fra ynglestederne,
men enkelte individer kan vandre op til 1 km. Rastestederne er oftest knyttet til skov og til
menneskeboliger. Ved bygninger raster de under brædde- og stenbunker, terrassefliser, i fugtige
udhuse, kældre og lignende. Det er vanskeligt at afgrænse egentlige rasteområder, da arten på land
forekommer spredt på egnede lokaliteter. Voksne dyr og forvandlede larver overvintrer som regel på
land. Undtagelsesvis sker overvintring i vand /5/. Dansk faglitteratur beskriver, at
vinterrastelokaliteterne skal være frostfrie /4//5/, dog viser en nyere norsk undersøgelse, at stor
vandsalamander kan overvintre selv ved temperaturer under frysepunktet /7/. I undersøgelsen var der
helt ned til -6,9 grader i det kunstigt anlagte vinterhi.
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Der er gjort mange observationer af rastende stor vandsalamander i krattet på skråningen øst for
projektområdet /2/. Dette krat er vildtvoksende på en tør skråning og indeholder betydelige mængder
dødt ved i bunden og passer dermed fint på beskrivelsen af et typisk sommer- og vinterrastested for
stor vandsalamander.
Der er ikke gjort borgerobservationer af rastende stor vandsalamander i krattet i det nordøstlige hjørne
inden for projektområdet. Det vurderes dog at være sandsynligt, at stor vandsalamander benytter dette
krat som rastested. Dette begrundes med, at stor vandsalamander hyppigt benytter krattet på
skråningen øst for projektområdet som rastested. Krattet på skråningen ligger i sammenhæng med
krattet i det nordøstlige hjørne af projektområdet, og afviger strukturelt ikke fra krattet på skråningen.
Dertil ligger krattet i det nordøstlige hjørne af projektområdet inden for den normale vandringsafstand
af kendte ynglesteder for stor vandsalamander.
Omkring vandrehjemmet ligger flere midlertidige materialeoplag. Da det meste af projektområdet,
herunder hele vandrehjemmet, ligger inden for den normale vandringsafstand af kendte ynglesteder for
stor vandsalamander, kan det ikke udelukkes, at stor vandsalamander også raster i forbindelse med
sådanne menneskeskabte strukturer.
Størstedelen af projektområdet består af ungt ruderatgræsland, der umiddelbart ikke er egnet som
vinterrastested for stor vandsalamander. I britisk litteratur er rough grassland i tilknytning til krat og
egnede ynglesteder beskrevet som egnet levested for landlevende individer af stor vandsalamander, se
Figur 2-3 /8/. Det kan derfor ikke udelukkes, at ruderatgræslandet inden for projektområdet benyttes
som fourageringsområde af landlevende umodne individer af stor vandsalamander. Disse individer må
antages at benytte egnede steder i umiddelbar nærhed af ruderatgræslandet som dagskjul
(sommerrastested). Dette kan f.eks. være de nærliggende krat, solitære træer, eller materialeoplag i
nærheden af vandrehjemmet.
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Figur 2-3: Skitsering af stor vandsalamanders brug af forskellige habitater. Originalfigur fra /8/.

2.3 Årsrytme
Stor vandsalamander kommer ud af vinterhiet i marts til april, hvor de vandrer til ynglevandhullerne. De
voksne individer opholder sig i vandhullerne frem til højsommeren, hvorefter de går på land og søger
mod vinterrastestederne i løbet af efteråret. Æggene lægges i april – juli og larverne går på land fra
august til midt oktober. Larver kan blive i vandhullet vinteren over /4//5/. Umodne individer forbliver
oftest landlevende de første 1- 4 år, indtil de er kønsmodne og derefter lever mere i tilknytning til
ynglestederne.
Det skal bemærkes at årsrytmen er vejrafhængig og at perioderne således kan variere, hvis
forår/efterår er meget varmt eller koldt.
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Tabel 2 - Perioder, hvor stor vandsalamander er sårbar over for anlægsaktiviteter.
Opholdssted

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Mellem raste- og ynglesteder
Ynglesteder
Sommerrastesteder
Vinterrastesteder

3

Konklusion

3.1 Spidssnudet frø
De vigtigste yngleområder for spidssnudet frø på Amager Fælled forekommer i vådområderne
umiddelbart øst for projektområdet. Der forekommer ingen faste ynglebestande af spidssnudet frø inden
for projektområdet. I den vestlige del af projektområdet ligger en lavvandet sø, hvor spidssnudet frø
potentielt kan yngle, men kun med års mellem, da risikoen for udtørring eller prædation er høj.
Spidssnudet frø kan potentielt raste i det nordøstlige krat inden for projektområdet, men da dette ikke
er et typiske rastested, vurderes dette scenarie at være mindre sandsynligt.
På den baggrund vurderes det, at arealinddragelsen af projektområdet til byudvikling ikke vil påvirke
Amager Fælleds økologiske funktionalitet som yngle- og rastested for spidssnudet frø.
3.2 Stor vandsalamander
De vigtigste yngleområder for stor vandsalamander på Amager Fælled forekommer i vådområderne
umiddelbart øst for projektområdet. Der forekommer ingen mulige ynglesteder for stor vandsalamander
inden for projektområdet.
Stor vandsalamander raster hyppigt i krattet på skråningen øst for projektområdet. Ligeledes er den
fundet rastende under den store hvid-pil øst for vandrehjemmet.
Det vurderes at være sandsynligt, at stor vandsalamander også benytter krattet i det nordøstlige hjørne
inden for projektområdet som rastested. Dette begrundes med velegnet struktur, sammenhæng med og
kort afstand til nærmeste yngle- og rastesteder.
Det kan heller ikke udelukkes, at stor vandsalamander også raster under menneskeskabte
materialeoplag i nærheden af vandrehjemmet.
Med anlæggelsen af Ørestads Boulevard og metrodiget i 1990’erne blev padderne på Amager Fælled
afskåret fra at raste i haverne øst for Amager Fælled. De tilbageværende tørbundsarealer vest og nord
for stor vandsalamanders kerneyngleområde er derfor vigtige vinterrastesteder for bestanden på
Amager Fælled.
Det kan ikke udelukkes, at umodne landlevende individer af stor vandsalamander i flere år opholder sig i
projektområdet, indtil de er kønsmodne og vandrer til ynglestederne.
På den baggrund vurderes det, at arealinddragelsen af projektområdet til byudvikling med stor
sandsynlighed vil forringe Amager Fælleds økologiske funktionalitet som rastested for stor
vandsalamander.
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4

Afværgeforanstaltninger

For at sikre områdets økologiske funktionalitet som rastested for stor vandsalamander skal der fortages
afværgeforanstaltninger, så kvantiteten og kvaliteten af rastestederne opretholdes.
Jævnfør vejledning til habitatbekendtgørelsen og afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet /11//12/
skal afværgetiltag være gennemført inden forstyrrelse eller nedlæggelse af rasteområder foretages, da
kravet om opretholdelse af et områdes økologiske funktionalitet ikke giver mulighed for en midlertidig
forringelse. Etablering af nye rastesteder for stor vandsalamander skal således være etableret inden et
midlertidigt, afskærmende paddehegnet opsættes langs projektområdegrænsen i forbindelse med
opstart af anlægsarbejdet.
Det er ligeledes afgørende, at bygherre kan dokumentere, at afværgeforanstaltningerne virker, så den
fortsatte økologiske funktionalitet opretholdes.
Omfanget af afværgeforanstaltninger som beskrevet nedenfor tager udgangspunkt i vurdering af, hvor
vigtigt byggefeltet er som habitat for spidssnudet frø og stor vandsalamander baseret på det
foreliggende grundlag. En undersøgelse af bestandstørrelsen i byggefeltet og i omkringliggende
områder, vil kunne kvalificere vigtigheden af byggefeltet som habitat og omfanget af afværgetiltag kan
justeres herefter. Det kan således være nødvendigt med flere tiltag, hvis bestandsopgørelsen viser, at
byggefeltet er et vigtigt habitat og omvendt kan omfanget af afværgetiltag nedjusteres, hvis der ikke er
tale om et vigtigt habitat.

4.1 Erstatningsrastesteder
Rambøll foreslår, at der langs den østlige side af projektområdet anlægges et stendige, der kan fungere
som både sommer- og vinterrastested for stor vandsalamander. Stendiget etableres af sten (en
blanding af sten i 2-30 cm i diameter), så der dannes hulrum, hvor padder kan kravle igennem, som
skitseret i Figur 4-1. Skal der etableres frostfrie hulrum bør stendiget være mindst 1 m højt og 2 m
bredt visse steder. Kunstigt anlagte rastesteder, som skitseret i Figur 4-1, er testet i både Norge og
England og her er det fundet, at de fungerer som rastesteder for stor vandsalamander /7//9/.
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Figur 4-1: Skitse af kunstigt rastested for stor vandsalamander, som er fundet at fungere for stor
vandsalamander /9/.

Derudover kan der etableres bunker med ved (træstammer), som også kan fungere som sommer- og
vinterrastested for stor vandsalamander. Bunkerne etableres 1 m i højden, 2 m brede i begge retninger,
hvis de skal være frostfrie og kan også kombineres med sten.
Det præcise omfang af erstatningsrastesteder skal bestemmes i en senere detailprojektering.

4.1 Paddehegn
Der opsættes midlertidigt paddehegn rundt om anlægsområdet dels for at forhindre, at padder uden for
anlægsområdet bevæger sig ind på anlægsområdet, samt for at tømme anlægsområdet for padder der
eventuelt opholder sig der inden anlægsarbejdet starter. Paddehegnet opsættes som den yderste
grænse for anlægsområdet.
Det eksisterende vandhul i den vestlige del af byggefeltet vil være på ydersiden af paddehegnet og ikke
inden for anlægsområdet.
Paddehegnet skal opsættes inden anlægsarbejder opstartes og bør opsættes i perioden primo oktober til
primo marts, for at selve opsætningen af paddehegn ikke forstyrrer eller skader stor vandsalamander i
perioder, hvor de kan være aktive på land. Arbejdskørsel i forbindelse med opsætning af paddehegn
foregår på indersiden af hegnet, dvs. den side, som fremadrettet bliver anlægsområdet, for at forstyrre
omkringliggende arealer mindst muligt.
Udseendet af paddehegnet følger forskrifterne i vejdirektoratets vejregler /10/. Paddehegnet udformes,
så det slutter helt tæt til jordoverfladen. Højden er minimum 40 cm, og paddehegnets overkant har et
overhæng, der forhindrer padder i at forcere hegnet. En skitse af tværsnit for paddehegn kan ses på
Figur 4-2. Hegnet udføres i metal eller plastik. Der tilstræbes så få gennembrydninger af paddehegnet
som muligt. Det kan dog ikke helt undgås for eksempel i forbindelse med byggepladsveje. For at
forhindre vandrende padder i at komme ind på anlægsområdet, etableres der u-formede afslutninger,
der får padderne til at vende rundt og vandre tilbage på natursiden af hegnet.
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Figur 4-2 - Principskitse for tværsnit af paddehegn

På indersiden af paddehegnet etableres jordramper for hver 20. meter, der flugter med overkanten af
hegnet. Dermed kan padder, der ved opsætningen befinder sig på indersiden af hegnet kravle langs
hegnet og over hegnet.
Den passive løsning med ramper hen over paddehegnet kombineres med aktiv indfangning, da det ikke
kan udelukkes, at der forekommer umodne landlevende stor vandsalamander inden for byggefeltet, der
ikke er søgt mod ynglevandhullerne. Indsamlingen vil i så fald ske ved, at der opsættes, midlertidige
paddehegn, formet som et X med opsamlingsspande placeret i midten af X’et. Denne metode med ”pitt
fall traps” er fundet at være den mest effektive ift. at indsamle stor vandsalamander i et terrestrisk
miljø /13/. Spandene nedgraves så den øverste kant flugter med terræn. Der lægges 2 håndstore sten i
hver spand, så dyr kan bruge dem til at kravle op på. I hver spand sættes en pind på skrå fra spandens
bund til spandens overkant, der kan anvendes af mindre pattedyr (men ikke padder) til at komme op af
spanden. På solrige dage fyldes lidt vand i spanden for at sikre padderne mod udtørring. Spandene
tømmes hver morgen indtil der ikke er fundet padder i, i mindst 14 dage. Normalt set tømmes der i
omtrent en måned. Indfangningen vil være mest effektiv ved temperaturer over 5 grader og bør derfor
foregå i forår til efterår, men om sommeren er tørre varme nætter mindre effektive /13/.
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BILAG: Bilag 1 - Oversigt over plader og bemærkninger til pladetjek

1.

Baggrund

Følgende undersøgelser er foretaget for at afgøre, i hvor høj grad byggefeltet udgør rasteområde og
levested for stor vandsalamander med fokus på den terrestriske juvenile del af bestanden. Indenfor
byggefeltet er fundet vinterrastende individer i det nordøstlige krat. I litteraturen beskrives den normale
ynglevandringsafstand for stor vandsalamander som værende 0 – 800 meter /1/. En britisk metaanalyse
fandt, at langt størstedelen af de kønsmodne voksne individer blev fundet inden for 250 meter af
ynglehullerne /2/. Samme metaanalyse kom også frem til, at 95 % af den ynglede population kunne
findes indenfor 63 m af vandhullet og 64 % indenfor 20 m af vandhullet. De individer, der observeres i
længere afstand fra vandhullerne, er derfor sandsynligvis de juvenile ikke-kønsmodne salamandre, som
ikke er afhængig af vandhullet endnu. Levestederne er beskrevet bredt som værende bl.a. skov, krat og
”rough grassland” /3/ /4/. Juvenile individer kan således potentielt raste i en større del af byggefeltet på
det tørre græsland, dog nævner mange undersøgelser tilstedeværelsen af strukturer som førne, grene,
sten, løs jord som nødvendige rastesteder for stor vandsalamander /3//4/.

2.

Metode

For at kunne bedømme vigtigheden af byggefeltet som rasteområde for terrestriske juvenile individer af
stor vandsalamander var målet med undersøgelsen at opgøre bestanden inden for og uden for
byggefeltet.
I hvor høj grad byggefeltet er vigtigt for stor vandsalamander er undersøgt ved at sammenligne
byggefeltet med referenceområder uden for byggefeltet. Referenceområderne er valgt, så de har omtrent
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samme størrelse som byggefeltet og omfatter områder, der ligger i lige stor afstand til
kerneyngleområder. Byggefelt og referencearealer er vist på Figur 2-1. Der er 3 referencearealer, et
nordligt, et nordøstligt og et østligt. Der er valgt tre for at kunne dække alle retninger væk fra
yngleområdet. Mod syd er salamandrene begrænset i at vandre af Vejlands Allé.

Referenceområde Nord

Referenceområde Nordøst

Krat i nordøstlige hjørne

Referenceområde Øst

Figur 2-1: Byggefelt (rød) og referenceområder (pink), samt kerneyngleområde for stor vandsalamander
(blå).

2.1

Undersøgelsesmetode

Der foreligger meget få undersøgelser af terrestriske juvenile individer af stor vandsalamander og
ligeledes få opgørelser over deres rasteområder. De fleste undersøgelser af stor vandsalamander er
foretaget på den del af bestanden, der vandrer til og fra vandhuller, hvor undersøgelserne er foretaget
med faldfælder og opsætning af midlertidige ledehegn til fælderne. Der foreligger ikke data om effektivitet
af fangstmetoder til den juvenile del af bestanden. Grundet fredningens bestemmelser og tidshorisonten
for undersøgelserne, er metoder, der kræver gravearbejde, fravalgt. I stedet blev der udlagt plader og
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foretaget aktiv eftersøgning. Det kan være yderst vanskeligt at finde stor vandsalamander, selv hvis den
forekommer hyppigt, da de er nataktive og kan skjule sig under meget små strukturer om dagen, f.eks.
under rødder/sten/blade/førne/sprækker i jord/gnavergange. I undersøgelserne er der derfor lagt vægt
på at have samme undersøgelsesindsats i alle undersøgelsesfelterne, så resultater kunne sammenlignes,
selv hvis der kun blev fundet få dyr.
Der er udlagt plader som metode til at foretage en kvantitativ opgørelse af bestanden. Juvenile
salamandre har en meget lille home-range (dvs. at de bevæger sig meget korte afstande fra dag til dag,
derfor er der udlagt forholdsvis mange plader og de har været tjekket 4 gange over en periode fra 4. maj
til 2. juni 2020. Derudover er gennemført aktiv eftersøgning, hvor mulige rastesteder nænsomt er
inspiceret for rastende salamandre. Om natten er der ledt efter vandrende individer. Aktiv eftersøgning og
udlægning af plader beskrives i det følgende.
Aktiv eftersøgning
Der er foretaget aktiv eftersøgning, hvor to erfarne feltbiologer har gennemsøgt hvert af
referenceområderne og byggefeltet i stigende afstand fra kerneyngleområdet, se Figur 2-1. I hvert
område er der eftersøgt i en time, hvoraf en halv time er sket i lysåben natur og en halv time i krat, for at
undersøge forskelle i forekomst afhængig af naturtype. Der er eftersøgt i tre runder om dagen (4 timer i
alt for hver runde) og tre runder efter solnedgang (4 timer i alt for hver runde), dels for aktivt at lede
efter egnede rastesteder og dels for om natten at søge efter vandrende individer.
Den aktive eftersøgning om dagen er foretaget, ved at løfte sten/grene/mos/blade og lægge dem tilbage
på samme måde igen. Der har vist sig at være nogle praktiske begrænsninger i denne metode, da det
ikke er muligt at løfte store sten og større bunker med grene/vegetation uden at ødelægge dem som
potentielt rastested. I Figur 2-2 er vist eksempler på strukturer, som potentielt kan udgøre et rastested,
men som ikke er mulige at undersøge.

Figur 2-2: Strukturer, der potentielt kan være rastested, men som ikke er praktisk muligt at undersøge. TV.
En grenbunke. Midt: en bunke med store sten > 50 cm i diameter. TH. Bunke med afskåret græs og
gyldenris
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Udlægning af plader
Den 20. april 2020 blev der udlagt 40 bølgetagplader (ca. 1 x 1 m) som kunne bruges som midlertidige
skjul. Der blev udlagt 10 plader inden for byggefeltet og 10 i hvert af referenceområderne i stigende
afstand fra kerneyngleområdet. Den 4. maj blev udlagt yderligere 5 plader i byggefeltet med det formål at
eventuelt kunne differentiere tætheder inden for byggefeltet. På Figur 2-3 er vist et eksempel på hvordan
pladerne er udlagt og pladetypen.

Figur 2-3: Bølgetagplader anvendt til undersøgelserne

Registrering af indfangede individer
Hvert indfanget individ er blevet registreret med dato og position, samt metode for fangst, herunder om
dyret ved aktiv eftersøgning blev fundet i lysåben natur eller krat og hvilken struktur det blev fundet
under eller om det vandrede. Derudover registreres længden, hvorvidt dyret er kønsmodent og om muligt
køn. Derudover er der foretaget en fotoregistrering af hvert individs underside. Mønstret på undersiden er
unikt for hvert individ og gør det muligt at foretage fangst/genfangst statistik.
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2.2

Tidsplan

Den aktive eftersøgning er foretaget tre gange i maj. Om dagen er pladerne samtidig tjekket for rastende
salamander. Pladerne er tjekket en sidste gang i start juni.
Undersøgelserne blev foretaget dag og nat i maj/juni. I Tabel 2-1 er vist datoer, samt registrering af
vejrforhold ved undersøgelsernes gennemførsel hentet fra DMI´s vejrarkiv
(https://www.dmi.dk/vejrarkiv/).
Tabel 2-1: Datoer samt vejrforhold ved undersøgelserne af plader og aktiv eftersøgning.
Undersøgelsesrunder

Dato

Temperatur luft kl. 12.00/02.00

Tørkeindeks

Runde 1
Dag

4. Maj 2020

11,4 grader

8,6

Nat

5./6. Maj 2020

6,1 grader

8,8

Dag

15. Maj 2020

9,8 grader

10,0

Nat

17./18. Maj 2020

9,4 grader

9,7

Dag

28. maj 2020

17,5 grader

9,6

Nat

28. /29.maj 2020

8,6 grader

9,6

2. juni 2020

23,8 grader

10,0

Runde 2

Runde 3

Runde 4 (Kun plader)
Dag

Den samlede nedbør i Københavns Kommune var 31 mm i maj måned og 22 mm i april måned.
Klimanormalen (2006-2015) for nedbør er 54 mm i maj og 29 mm i april for København.
Nedbørsmængderne har således været ligget betydeligt under normalen, svarende til 43 % mindre i maj
og 24 % mindre i april. I Danmark har nedbøren været 30 % under klimanormalen for årstiden, hvilket
også ses ved at tørkeindekset ligger højt under hele perioden for undersøgelserne.
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3.

Resultater

I Figur 3-1 er vist placering af de 45 plader, der blev udlagt, samt position for hver registrering af stor
vandsalamander, der blev gjort i undersøgelsesperioden. Plade 41-45 blev først udlagt 4. maj, hvor øvrige
blev lagt ud den 20. april. I afsnit 3.1 til 3.4 er observationer ved hver af de fire undersøgelsesrunder
beskrevet nærmere. I løbet af undersøgelsesperioden var der desværre enkelte plader, der blev væk eller
blev flyttet mellem hver undersøgelsesrunde. I bilag 1 ses en oversigt over pladerne og status ved hver
runde. Det var især plader, der lå tæt på stier, der blev forstyrret, men omfanget var så begrænset at det
vurderes ikke at have indflydelse på undersøgelses endelige resultat.

Figur 3-1: Placering af udlagte salamanderplader, samt position for de salamandre, der blev fundet

3.1

Undersøgelsesrunde 1

Der blev ikke fundet salamandre under pladerne. Dog blev der fundet en snog under plade nr. 34 i
byggefeltet og et skovfirben under plade nr. 18 i nordøstlige referenceområde. Ved aktiv eftersøgning
blev fundet én stor vandsalamander, i det østlige referenceområde under en betonklods, der lå i krattet
på skråningen uden for byggefeltet, samt en salamander i vestligste vandhul i referenceområde Øst.
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Ved den natlige undersøgelse blev der ikke fundet salamandre og ej heller andre padder. Det tyder på at
der har været for tørt eller at der har været andre forhold, der har gjort at padderne ikke har været
aktive den nat. Inden runde 1. blev gennemført havde der været meget tørt Danmark i mere end en
måned. Som Tabel 2-1 angiver lå tørkeindekset på 8,6-8,8 i københavnsområdet.

3.2

Undersøgelsesrunde 2

Forud for undersøgelsesrunde 2 havde det regnet og ved de natlige undersøgelser havde det regnet hele
dagen inden, hvilket indebar at der var langt mere fugtigt end ved foregående runde. Der blev fundet 3
skrubtudser vandrende i referenceområde Nordøst, hvilket tyder på at forholdene var egnede for at
padder kunne vandre. Der blev fundet én stor vandsalamander (hun) i kanten af et vandhul i
referenceområde Nordøst. Vandhullet er et af erstatningsvandhullerne, der blev etableret i 2017, da man
planlagde Amager Fælled Kvarter. Der er ikke fundet stor vandsalamander i dette vandhul tidligere.

3.3

Undersøgelsesrunde 3

Inden undersøgelsen havde det været tørt i tre dage inden og generelt var terrænet meget tørt. Om
natten var der dug i græsset, men der blev ikke set nogen padder af nogen art på land. I et vandhul, se
Figur 3-1, i referenceområde Øst blev der observeret 4 kønsmodne hunner af stor vandsalamander.

3.4

Undersøgelsesrunde 4

I denne undersøgelsesrunde blev der kun tjekket under pladerne, der også blev indsamlet ved samme
lejlighed. Der blev ikke fundet nogen padder under pladerne.

3.5

Vurdering af resultater

3.5.1
Vurdering på baggrund af fangster
I undersøgelserne blev der ikke fundet stor vandsalamander i byggefeltet og kun gjort én observation af
stor vandsalamander uden for ynglevandhullerne. Der var tale om et mindre individ uden yngledragt, og
den blev fundet på et tidspunkt, hvor de kønsmodne salamandre allerede var vandret til vandhullerne.
Det vurderes derfor, at der var tale om en terrestrisk juvenil stor vandsalamander. Observationen blev
gjort på kratskråningen, hvor der også er gjort en del borgerobservationer (Naturbasen.dk) af
vinterrastende salamandre. Det har ikke været muligt at foretage nærmere analyser af relative tætheder
af juvenile salamandre i byggefeltet ift. referenceområderne på baggrund af dette ene datapunkt.
At der blev fundet så få salamandre i undersøgelserne kan skyldes en række faktorer. Det er kendt, at det
er svært at finde de juvenile salamandre, da de lever en skjult tilværelse /2//3/. Derudover formodes det
tørre vejr at begrænse deres vandring rundt i terrænet, således viser engelske undersøgelser at de er
mest aktive i eller efter regnvejr /4/. Salamandrene opholder sig sandsynligvis dybere i jorden når det er
tørt, og er formodentligt også mindre aktive. En undersøgelse foretaget i skov viser dog ingen
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sammenhæng mellem nedbør og vandring /3/, hvilket kan skyldes, at skovbund generelt er fugtigt nok til
at salamandre kan vandre. Det er uklart i hvor store områder de vandrer i søgen efter føde, da de både
menes at have en lille homerange, men at undersøgelser i skov viser at de sjældent findes i samme skjul
med kun ugers mellemrum /3/. Flere undersøgelser viser at salamandre er konservative i deres brug af
skjul /5//6/. Det er derfor muligt, at de ikke har brugt pladerne som skjul, da de allerede har fundet
egnede skjul og bruger dem regelmæssigt. Ved undersøgelser af pladerne blev der fundet mange aktive
musereder af både markmus og spidsmus, hvilket muligvis også afskrækker salamandre fra at bruge
pladerne. Forholdene under pladerne vurderes dog at have været egnede til salamandre, da det blev
observeret, at jorden blev mere fugtigt under pladerne og der blev fundet mange smådyr, som er
potentielle fødeemner for salamandre, f.eks. regnorme, snegle og insekter.
3.5.2
Vurdering på baggrund af feltobservationer af egnede habitater
Da det ikke har været muligt at foretage en vurdering på baggrund af fangstresultaterne, er der foretaget
en vurdering på baggrund af feltobservationer af egnede habitater, som er gjort under de mange timer,
der er anvendt til aktiv eftersøgning i byggefeltet og referenceområderne.
Som det ses af Figur 3-2 ligger stort set hele byggefeltet uden for den afstand på 63 m, hvor man i andre
undersøgelser har fundet størstedelen af den ynglende del af bestanden af stor vandsalamander.
Derudover rummer referenceområderne betydeligt flere strukturer og varierede habitater, der kan bruges
som rasteområder for både kønsmodne og juvenile salamandre, og bestanden er spredt i mange
vandhuller med egnede sammenhængende naturarealer udenom. Flere undersøgelser tyder på at
salamandrenes vandringsafstande afhænger af mængden af egnede rasteområder i nærheden af
vandhullet /4//6/, hvilket kan forklare at stor vandsalamander er fundet rastende (Naturbasen.dk) i det
nordøstlige krat (Delområde B), i krattet på skråningen i referenceområde Øst, se Figur 3-2, og under den
store pil i byggefeltet (Naturbasen.dk), men ikke længere inde i byggefeltet.
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Figur 3-2: Delområder i byggefeltet, i forhold til eksisterende ynglevandhuller. Ved hvert ynglevandhul er
vist en bufferzone, som angiver de 63 m fra vandhullerne hvor størstedelen af de kønsmodne individer
normalt vandrer i yngletid /2/.

Det vurderes, at en stor del af byggefeltet (Delområde A på Figur 3-2) er ubetydeligt som habitat for
rastende salamandre. Vurderingen er baseret på, at delområde A er meget tørt og savner egnede
strukturer, hvor salamandrene kan raste under, samt at jorden er hård og består af ler/stabilgrus, hvilket
gør det svært at grave i for salamander og for gnavere, hvis gange salamandrene også kan bruge /4/. I
delområde A finder man kun få større sten og ingen områder med førne eller løst liggende større grene,
der ellers kunne være egnede rastesteder.
Krattet i det nordøstlige hjørne (Delområde B på Figur 3-2) vurderes at være rasteområde for både
juvenile og kønsmodne salamandre året rundt. Vurderingen er baseret på, at der i delområde B er fundet
en del rastende individer af stor vandsalamander, samt at området generelt indeholder egnede strukturer
til rastesteder for stor vandsalamander.
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3.6

Vurdering af økologisk funktionalitet

På baggrund af undersøgelserne vurderes Delområde A at være ubetydelig som rasteområde for stor
vandsalamander. Vurderingen er baseret på manglen af egnede struktur, habitattypen og afstanden til de
nærmeste ynglevandhuller. Det er muligt, at få individer raster indenfor delområde A, men dette vurderes
at være uden betydning for bestanden. På den baggrund vurderes det, at inddragelsen af delområde A
ikke vil forringe områdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander.
Delområde B – Nordøstligt krat vurderes at være rasteområde for stor vandsalamander hele året rundt og
det kan ikke udelukkes, at en inddragelse af dette kan forringe områdets økologiske funktionalitet for stor
vandsalamander. Ved inddragelse af arealet vurderes den økologiske funktionalitet at kunne opretholdes,
såfremt de planlagte afværgetiltag gennemføres (stendige og nye rastesteder, se notat 3 /7/), samt at
delområde B tømmes vha. paddehegn og aktiv indsamling.
Det anbefales, at der også foretages tømning vha. paddehegn og aktiv indsamling i delområde A, såfremt
der mod forventning måtte være enkelte individer af stor vandsalamander i dette område.
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BILAG 1 – Oversigt over plader og bemærkninger til pladetjek

TJEKKET
RUNDE 1

TJEKKET
RUNDE 2

TJEKKET
RUNDE 3

TJEKKET
RUNDE 4

1 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

2 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

3 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

4 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

5 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

6 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

7 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

8 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

9 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

10 Refomr Øst

Ja

Ja

Ja

Ja

11 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

12 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

13 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

NR.

OMRÅDE

BEMÆRKNING

14 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

15 Refomr Nordøst

15/5: Plade har været flyttet

Ja

Ja

Ja

Ja

16 Refomr Nordøst

4/5: Brændt og flyttet i første runde

Nej

Ja

Ja

Ja

17 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

18 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

19 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

20 Refomr Nordøst

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

29 Refomr Nord

Ja

Ja

Ja

Ja

30 Refomr Nord

Ja

Ja

Ja

Ja

31 Byggefelt

Ja

Ja

Ja

Ja

32 Byggefelt

Ja

Ja

Ja

Ja

21 Refomr Nord
22 Refomr Nord

4/5: har været løftet, markmus

23 Refomr Nord
24 Refomr Nord

4/5: har været flyttet 28/5: var flyttet til lejrbål

25 Refomr Nord
26 Refomr Nord

4/5: har været løftet

27 Refomr Nord
28 Refomr Nord

4/5: plade væk

33 Byggefelt

Ja

Ja

Ja

Ja

34 Byggefelt

4/5: lille snog.

Ja

Ja

Ja

Ja

35 Byggefelt

28/5 Flyttet. lagt på plads igen.

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

36 Byggefelt
37 Byggefelt

4/5: Har været løftet. 15/5: plade flyttet. 2/6 plade
flyttet

38 Byggefelt
39 Byggefelt

4/5: muserede med unger
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NR.

OMRÅDE

BEMÆRKNING

40 Byggefelt
41 Byggefelt

15/5: Plade væk

42 Byggefelt
43 Byggefelt

28/5: flyttet. Lagt på plads igen. 2/6: har været
flyttet

TJEKKET
RUNDE 1

TJEKKET
RUNDE 2

TJEKKET
RUNDE 3

TJEKKET
RUNDE 4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

44 Byggefelt

Ja

Ja

Ja

Ja

45 Byggefelt

Ja

Ja

Ja

Ja
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1.

INDLEDNING
Det planlagte Ørestad Fælled Kvarter ønskes erstattet ved byggeri på alternative byggefelter /1/.
Et af de alternative byggefelter er en del af campinggrunden, som for nuværende er lokalplanlagt
til campingplads og anvendt til vandrehjem. Området er beliggende nord for Vejlands Allé og
udgør ca. 18 ha.
Nærværende rapport indeholder kortlægning af naturforhold til brug i en kommende
miljøkonsekvensrapport (VVM). Kortlægningen er gennemført inden for et undersøgelsesområde,
hvori der ønskes byudvikling, se Figur 1-1.

Figur 1-1 Undersøgelsesområdets afgrænsning

I 2018 foretog MOE m.fl. /2/ en kortlægning af fem potentielle byggefelter på Amager Fælled,
herunder nærværende projektområde. Undersøgelsen fra 2018 var omfattende og medtog en
række organismegrupper, som ikke er underlagt juridisk beskyttelse, og som normalt ikke
kortlægges i forbindelse med miljøvurderinger. Kortlægning af natur i 2019 skal ses som et
supplement til undersøgelsen fra 2018.

2/19

Rambøll - Vejlandskvarter

2.

KORTLÆGNINGSMETODE
Kortlægning af naturforhold er gennemført inden for et undersøgelsesområde på ca. 18 ha (Figur
1-1). Kortlægning af fugle er foretaget i et udvidet undersøgelsesområde, hvor der er tilføjet en
buffer på 100 meter rundt om undersøgelsesområdet, bortset fra mod syd, hvor afgrænsningen er
Vejlands Allé (Figur 2-1). Kortlægningen er udført i to trin, en indledende skrivebordskortlægning
og dernæst registrering af de enkelte lokaliteter og arter i felten.
Skrivebordskortlægningen tager udgangspunkt i eksisterende viden vedrørende beskyttet natur
som er indhentet fra Danmarks Miljøportal /1/ og i artsregistreringer i Naturbasen /3/. Data er
bl.a. anvendt til at målrette kortlægningen efter de bilag IV-arter, der kan forventes at
forekomme i området.
Følgende naturforhold er omfattet af kortlægningen:
• Vegetation
• Bilag IV-arter
• Fredede arter
• Fugle
Feltarbejde er udført i maj og juni 2019, og følger metoder fra de nationale tekniske anvisninger
for de enkelte naturforhold, hvor sådanne findes.
I de følgende afsnit beskrives metode for kortlægning af de enkelte naturforhold.

2.1

Vegetation
Kortlægningen af vegetation tager udgangspunkt i de arealer, der er vejledende registreret som
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover er alle arealer, der ikke er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, også besigtiget efter samme metode. For lokaliteter, der ikke tilhører
en beskyttet naturtype, er der ikke foretaget systematisk registrering af strukturer.
Feltregistreringerne er udført med udgangspunkt i teknisk anvisning til besigtigelse af
naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 /4/. Registrering foregår digitalt i felten og
omfatter bl.a. naturtypens fysiske struktur og karakteristika, hydrologiske forhold samt en
ekstensiv artsliste for hele lokaliteten. Derudover er alle lokaliteter fotoregistreret og afgrænset
på kort.

2.1.1 Bestemmelse af naturtilstand
Det er kun muligt at udregne naturtilstand for beskyttede heder, moser, strandenge, ferske enge
og biologiske overdrev /5/. Ingen af disse beskyttede naturtyper forekommer inden for
projektområdet, og der er derfor ikke udregnet naturtilstand i forbindelse med denne kortlægning.
Inden for arealet findes en enkelt sø, der kan leve op til de kvalitetsmæssige kriterier for en
beskyttet sø (se afsnit 3.1). For denne er der foretaget en subjektiv bestemmelse af
naturtilstanden. Vurderingen er foretaget på baggrund af de samme kriterier, som indgår i den
kvantitative metode, og der er således taget hensyn til den fysiske struktur, vandkvalitet,
forekomst af forstyrrende elementer som f.eks. andefodring samt artsdiversitet og forekomst af
positive vs. negative indikatorarter.
De resterende arealer er ikke blevet tilstandsvurderet, da naturtilstandsvurderingssystemet ikke
kan bruges på arealer, der ikke lever op til de kvalitetsmæssige krav for beskyttet natur.
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Tabel 2-1 Generel definition af de fem naturtilstandsklasser /5/

Tilstand

Generel definition af tilstandsklasser

Høj tilstand

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for naturområdet svarer til, hvad
der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold, og der
er ingen eller kun meget små tegn på forandringer.

God tilstand

Der forekommer typespecifikke forhold og samfund.

Moderat tilstand

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype
udviser lave niveauer for forandringer som følge af menneskelig aktivitet, men
afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte
forhold.

Ringe tilstand

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype
afviger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under
uberørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge af
menneskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede end under forhold med
god tilstand.

Dårlig tilstand

Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de biologiske
kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori de relevante
biologiske samfund afviger væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den
pågældende naturtype under uberørte forhold.

2.2

Bilag IV-arter
På baggrund af skrivebordskortlægningen af ældre og recente fund af bilag IV-arter på Amager
Fælled er følgende arter blevet eftersøgt.
•
•
•
•

Spidssnudet frø
Grønbroget tudse
Stor vandsalamander
Markfirben

Metode for kortlægning af de pågældende arter gennemgås i afsnittene herunder.
Derudover er der foretaget en besigtigelse af bygningerne, der huser vandrehjemmet med henblik
på at vurdere, om der findes egnede yngle- eller rastesteder for flagermus der. Samtlige arter af
flagermus i Danmark er bilag IV-arter.
2.2.1 Padder
Kortlægning af bilag IV-padder tager udgangspunkt i teknisk anvisning til ekstensiv overvågning
af padder /6/.
Spidssnudet frø
Der blev eftersøgt haletudser af spidssnudet frø i § 3-søen i den vestlige del af projektområdet ad
to omgange i perioden medio maj til primo juni.
Grønbroget tudse
Der blev lyttet efter kvækkende grønbroget tudse medio maj på en vindstille aften med
lufttemperatur på 8 grader. Der blev eftersøgt haletudser i § 3-søen i den vestlige del af
projektområdet ad to omgange i perioden medio maj til primo juni.
Stor vandsalamander

4/19

Rambøll - Vejlandskvarter

Stor vandsalamander blev eftersøgt i § 3-søen i den vestlige del af projektområdet ad to omgange
i perioden medio maj til primo juni.
2.2.2 Krybdyr
Markfirben er den eneste danske art af krybdyr, som er beskyttet i henhold til habitatdirektivets
bilag IV. Eftersøgning af markfirben blev gennemført med udgangspunkt i den tekniske anvisning
til overvågning af markfirben /7/.
Eftersøgningen af markfirben blev foretaget i de lysåbne dele af projektområdet i slutningen af
maj med en temperatur på 11 grader og en vindstyrke på 5 m/s. Eftersøgningen blev foretaget
om formiddagen, hvor markfirben kan findes solbadende på lysåbne pletter for at hæve
kropstemperaturen.
2.2.3 Flagermus
Der er ikke foretaget en egentlig kortlægning af flagermus, da området ikke huser egnede yngleog rastetræer.
Der er foretaget en besigtigelse af bygningerne, der huser vandrehjemmet, med henblik på at
vurdere, om der findes egnede yngle- eller rastesteder for flagermus der.
2.3

Fredede arter
Følgende fredede arter er specifikt eftersøgt i forbindelse med nærværende kortlægning.
•
•
•
•
•
•
•
•

Butsnudet frø
Grøn frø
Skrubtudse
Lille vandsalamander
Skovfirben
Stålorm
Snog
Hugorm

De fredede arter er eftersøgt efter samme metoder og på samme tidspunkter, som bilag IVarterne i afsnit 2.2.
Fredede plantearter er kortlagt i forbindelse med vegetationskortlægningen (se afsnit 1). Desuden
er registreringer af fredede plantearter eftersøgt i Naturbasen /3/.
2.4

Fugle
Kortlægning af fugle er foretaget i et udvidet undersøgelsesområde, hvor der er tilføjet en buffer
på 100 meter rundt om undersøgelsesområdet, bortset fra mod syd, hvor afgrænsningen er
Vejlands Allé (Figur 2-1).
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Figur 2-1 Fugleundersøgelsesområdets afgrænsning. Projektområdet er markeret med rød og 100 meterbufferzonen er markeret med gul.

Der er foretaget to optællinger - hhv. den 19. maj og den 5. juni 2019. Begge dage er
registreringen foretaget i tidsrummet fra kl. 05.30 – 08.00, som er det tidspunkt på dagen, hvor
fuglene er mest aktive.
De enkelte arter er kortlagt og indtegnet på et feltkort, som derefter er overført til et digitalt
grundkort. Grundkortet giver mulighed for at henføre de registrerede fugle til ét af de to
delområder. For hver art er der udarbejdet et kort, der viser hvor fuglene er registreret.
Kortlægningen af fuglene er udført ved at gennemgå området til fods og foretage registreringerne
vha. kikkert og ved at lytte og notere ynglefuglene direkte på kort.
Der er generelt lagt vægt på en registrering af især syngende hanner af småfugle. Ynglesucces er
ikke registreret, idet alle sikre, sandsynlige og mulige ynglepar af de forskellige arter medregnes
som potentielle ynglefugle.
Det maksimale antal fra hver af de to tællinger er sammenstillet på ét kort for hver art.
Resultaterne for fugleundersøgelsen er præsenteret i en selvstændig rapport, se bilag 1.
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3.

EKSISTERENDE FORHOLD
I dette kapitel beskrives de kortlagte naturforhold i afsnit opdelt på beskyttelsesinteresser.
Generelt er den kortlagte natur præget af områdets korte historik. Dels blev hele området
naturmæssigt nulstillet i perioden 1958 – 1975, hvor der blev deponeret et flere meter tykt lag
affald på arealet, og dels blev størstedelen af området igen nulstillet i perioden 2002 – 2010, da
der blev kørt et lag jord ud over området. Der er dog enkelte arter af større beskyttelsesmæssige
interesser, der findes i området dels pga. den nære beliggenhed til ældre og mere artsrig natur
øst for projektområdet, og dels pga. området flade og åbne fremtoning, der tiltrækker bestemte
fugle.

3.1

Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Den 1. april 2019 vedtog Folketinget Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og
Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Jf. lovens § 15 a gælder naturbeskyttelseslovens § 3 om
beskyttet natur ikke inden for projektområdet. Lokaliteter inden for projektområdet, der indtil
denne lov trådte i kraft, var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, omtales som lokaliteter, der
lever op til de kvalitetsmæssige kriterier for beskyttet natur.

3.2

Vegetation
I forbindelse med vegetationskortlægningen blev undersøgelsesområdet inddelt i tre lokaliteter,
hvoraf kun søen lever op til de kvalitetsmæssige kriterier for en beskyttet naturtype, se Figur 3-1.
Data fra de enkelte lokaliteter gennemgås herunder.
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Figur 3-1 Projektområdets inddeling i tre lokaliteter på baggrund af vegetationen.

3.2.1 Permanent sø
Permanente søer og vandhuller over 100 m2 lever op til de kvalitetsmæssige kriterier for
beskyttet natur jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. Søer og vandhuller med temporær karakter lever
op til beskyttelsesbestemmelsen under forudsætning af, at de udgør en integreret del af et
beskyttet område. Der findes en enkelt fugtig lavning med temporær karakter i den østlige del af
arealet (ej afbilledet). Da lavningen ikke er en integreret del af et område, der lever op til de
kvalitetsmæssige kriterier for beskyttet natur, lever den temporære sø ikke op til de
kvalitetsmæssige kriterier for beskyttet natur.
Inden for projektområdet findes en enkelt permanent sø, der lever op til de kvalitetsmæssige
kriterier for beskyttet natur. Søen er beliggende i den vestlige del af projektområdet og er opstået
i en lavning i forbindelse med, at der blev kørt et lag jord ud over området i 2010. Søen er meget
lavvandet og udtørrer med års mellemrum. Dette sker dog ikke ofte nok til, at den ikke kan
kategoriseres som en permanent sø.
Ved besigtigelsestidspunktet var søen stort set udtørret og havde et vandspejl på få
kvadratmeter. På de blottede flader var der spredte forekomster af vandranunkler med luftblade.

Figur 3-2 Den permanente sø var næsten udtørret på besigtigelsestidspunktet.

På baggrund af struktur, artssammensætning og vandkvalitet vurderes søen at have en moderat
naturtilstand på grænsen til god.
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Tabel 3-1 Artsliste for permanent sø. * = positivart.

Art

Art

Kryb-hvene

Tagrør

Knæbøjet rævehale

Almindelig vandranunkel*

Lyse-siv

Sylt-star

Almindelig sumpstrå*

Strandkogleaks

Tabel 3-2 Strukturer for permanent sø

Rosetplanter

0%

Kransnålalger

0%

Anden submers vegetation

0%

Liden andemad

0%

Andre svømmende flydeplanter

0%

Rodfæstede flydeplanter
Trådalgeplamager
Rørsumpvegetation

0%
1-5%

Bredlængde med græsning / høslæt

0%

Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer

0%

Bredlængde med væsentlig skyggevirkning

0%

Beskyttet af omgivende naturarealer

Udbredt / veludviklet

Næringsfattig og upåvirket / stor sigtdybde

Udbredt / veludviklet

Forekomst af padder

Ikke til stede

Alsidigt dyre- og planteliv

Spredt / rudimentært

Bræmme domineret af pilekrat

Spredt / rudimentært

Tilskudsfodring i eller ved vandhullet

Ikke til stede

Udsætning af ænder, fisk eller krebs

Ikke til stede

Skygge af høje vedplanter
Vandets klarhed
Vanddybde

3.3

50 - 100 %

Ikke til stede
Ret klart / få partikler
Mindre end 0,5 – udtørrer ofte

Krat
Det nordøstlige hjørne af projektområdet er et heterogent kratområde med spredte lysninger.
Arealet, hvor krattet er beliggende, har henligget til fri succession siden 1975, hvor lossepladsen
blev forseglet. Vegetationen i de spredte lysninger indikerer, at jorden er næringsbelastet og der
er derfor ikke tale om et tilgroet overdrev, der tidligere har levet op til de kvalitetsmæssige
kriterier for beskyttet natur, men snarere et gammelt, næringsbelastet ruderat på tør bund, der
har udviklet sig til krat som følge af tilgroning. Krat på tør bund er ikke omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
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Figur 3-3 Krat opstået i næringsbelastet ruderat på tør bund.

Tabel 3-3 Artsliste for krat

3.4

Art

Art

Art

Almindelig hundegræs

Burre-snerre

Bjerg-rørhvene

Engriflet hvidtjørn

Gold hejre

Ru svinemælk

Almindelig hyld

Draphavre

Rejnfan

Vild kørvel

Hunde-rose

Pastinak

Løgkarse

Mirabel

Prikbladet perikon

Feber-nellikerod

Mark-forglemmigej

Peberrod

Stor nælde

Sildig gyldenris

Strandkarse

Almindelig rapgræs

Ager-tidsel

Gærde-kartebolle

Døvnælde

Pindsvin-kartebolle

Småbladet elm

Almindelig hvidtjørn

Benved

Rynket rose

Æble-rose

Almindelig kvik

Hasselbrombær

Ruderat
Størstedelen af projektområdet udgøres af et åbent sletteareal med ruderatvegetation. Området
blev dækket af et nyt lag jord i perioden 2002 – 2010 efter at have henligget urørt siden 1975,
hvor lossepladsen blev forseglet. I den forbindelse blev naturen på arealet nulstillet, og det
afspejles tydeligt i vegetationen, der er typisk for et ruderat af den alder på næringsfattig jord.
I forbindelse med vegetationskortlægningen blev der på arealet fundet 44 plantearter, hvoraf fem
kan betegnes som problemarter og seks kan betegnes som positivarter for overdrev.
Problemarterne udgøres hovedsageligt af pionerarter på forstyrret jord, og deres tilstedeværelse
skyldes arealets korte kontinuet. Dertil forekommer der også enkelte invasive arter, hvis
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tilstedeværelse skyldes dels den bynære beliggenhed og dels manglende naturlige processer i
form af græsning.
Taget arealets korte kontinuitet i betragtning er der mange positivarter for overdrev på arealet.
Dette skal tilskrives arealets nære beliggenhed til natur af høj kvalitet øst for projektområdet i
kombination med, at jorden består af næringsfattig mineraljord, som giver gunstige betingelser
for positivarter.
Tilstedeværelsen af positivarter for overdrev på lokaliteten er kun pletvis og ikke nok til, at det
kan defineres som en sammenhængende overdrevsvegetation, der er en betingelse for, at et
areal lever op til de kvalitetsmæssige kriterier for beskyttet overdrev.
Det er en altovervejende hovedregel i administrationen af § 3-beskyttede overdrev, at der ikke vil
have indfundet sig en sammenhængende overdrevsvegetation på et areal, førend det har
henligget uden intensiv opdyrkning i mindst 30-50 år /8/. Der er imidlertid ikke tale om en
lovregel, men om et bidrag til en fortolkning af, hvad der skal forstås ved et biologisk overdrev.
Bestemmelsen udelukker således ikke, at et areal, der f.eks. ligger tæt på andre overdrev,
således at arter knyttet til overdrev hurtigt kan spredes til dette område, vil kunne udvikle
overdrevsvegetation på lidt mindre end 30 år og dermed være omfattet af beskyttelsen.
Det pågældende ruderat i projektområdet vil sandsynligvis kunne udvikle sig til overdrev inden for
10 – 15 år pga. de gunstige jordbundsforhold og tilstedeværelsen af eksisterende natur af høj
kvalitet øst for projektområdet.

Figur 3-4 Ungt ruderat på næringsfattig jord.
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Tabel 3-4 Artsliste for ruderat. * = positivart på overdrev. # = problemart på overdrev.

Art

Art

Art

Håret høgeurt*

Almindelig kongepen

Vild gulerod

Gul snerre*

Rød kløver

Blød hejre

Fåre-svingel*

Stivhåret ranunkel

Humle-sneglebælg

Kamgræs*

Fin kløver

Gul kløver

Almindelig kællingetand*

Hvid okseøje

Havtorn

Almindelige knopurt*

Krybende potentil

Cikorie

Lav ranunkel#

Mark-stenkløver

Følfod

Glat vejbred#

Hvid stenkløver

Sildig gyldenris

Rejnfan#

Lugtløs kamille

Hvid-pil

Kruset skræppe#

Tadder-vikke

Lancet-vejbred

Tofrøet vikke#

Knæbøjet rævehale

Smalbladet vikke

Høst-borst

Mark-forglemmigej

Bjerg-rørhvene

Almindelig hundegræs

Fløjlsgræs

Grøn høgeskæg

Kryb-hvene

Almindelige hvene

Eng-høgeurt

Rød svingel

Engriflet hvidtjørn

3.4.1 Vejledende registreret overdrev
I den nordvestlige del af projektområdet var et mindre areal indtil Lov om ændring af lov om
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S trådte i kraft 1. april 2019 vejledende
registreret som § 3-beskyttet overdrev. Det vurderes, at denne vejledende registrering var en
fejlregistrering. Området blev nulstillet i 2002, og er derfor for ungt til at kunne være omfattet af
beskyttelsen jf. forrige afsnit. I denne rapport er dette areal lagt sammen med resten af
ruderatet, da historikken og vegetationen er ens.

Figur 3-5 Til venstre: Luftfoto 2018. Orange skravering markerer det areal, der var vejledende registreret som §
3-beskyttet overdrev. Til højre: Luftfoto 2002. Den del af det vejledende beskyttede overdrev, der overlapper
med projektområdet, er nulstillet ved jordpåfyldning.

3.5

Bilag IV-arter
I det følgende beskrives registreringer og fund af bilag IV-arter i undersøgelsesområdet på
baggrund af de gennemførte feltundersøgelser og skrivebordskortlægning.

12/19

Rambøll - Vejlandskvarter

3.5.1 Padder
Der blev ikke fundet tegn på tilstedeværelse af bilag IV-padder inden for projektområdet i
forbindelse med eftersøgning i felten.
Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er forholdsvis almindelig i det meste af landet. Spidssnudet frø yngler i vandhuller
i perioden marts-juni. Derefter vandrer de til arealer med en mere eller mindre naturlig
vegetation som f.eks. lysåbne skove, krat, markskel eller haver, hvor de opholder sig, til de går i
dvale for vinteren omkring oktober. Den gennemsnitlige vandringsafstand mellem yngle- og
rastested for spidssnudet frø er ca. 600 m, men unge individer kan vandre længere før de finder
et fast ynglevandhul.
Spidssnudet frø har stabile ynglebestande i den østlige del af Amager Fælled øst for
projektområdet /3/. Det vurderes, at den permanente sø i våde år kan fungere som ynglested for
spidssnudet frø, men at dette ikke var tilfældet i 2018 og 2019, da forårene var mere tørre end
normalt, hvilket fik søen til at udtørre for tidligt i forhold til haletudsernes udviklingstid.
Bortset fra den permanente sø fremstår projektområdet generelt tørt, og det kan ikke udelukkes,
at spidssnudet frø benytter dele af området som vinterrasteareal, f.eks. krattet i det nordøstlige
hjørne af projektområdet.
Grønbroget tudse
Grønbroget tudse hovedsageligt tilknyttet kystområder og er sjælden i Danmark. Hvor den
forekommer lokalt findes den oftest talrigt. Grønbroget tudse har mange spredte forekomster ved
kysten i Københavnsområdet /3/.
Den seneste observation af grønbroget tudse på Amager Fælled er gjort nord for Grønjordssøen i
2010. Bortset fra denne observation foreligger der ingen registreringer af grønbroget tudse på
Amager Fælled. På den baggrund vurderes det, at arten med meget stor sandsynlighed er
forsvundet fra Amager Fælled.
Stor vandsalamander
Stor vandsalamander er almindelig på egnede levesteder i Danmark bortset fra vest for
israndslinjen, hvor den stort set ikke forekommer.
Ligesom andre padder yngler stor vandsalamander i vandhuller, men i modsætning til de fleste
frøer, kan den også opholde sig i vandhullet efter ynglesæsonen indtil den går i vinterhi på et
beskyttet sted på land, eller bliver i søen over vinteren også. Den gennemsnitlige
vandringsafstand for stor vandsalamander er derfor noget mindre, omkring 350 m, selv om unge
individer godt kan sprede sig over større afstande.
Stor vandsalamander har stabile ynglebestande i den østlige del af Amager Fælled øst for
projektområdet /3/. Det vurderes, at den permanente sø ikke er egnet som ynglested for stor
vandsalamander, da den er for lavvandet.
I Naturbasen er der indrapporteret flere fund af stor vandsalamander på de tørre dele af
projektområdet uden for ynglesæsonen /3/. Der er således observeret rastende stor
vandsalamander på ruderatet ved den store hvid-pil i øst for vandrehjemmet, samt på
kratskråningen lige i kanten af projektområdets østlige grænse i november 2018 og juli 2019, se
Figur 3-6. Det vurderes, at disse borgerindrapporterede fund i Naturbasen er valide. Samtidig
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vurderes det, at stor vandsalamander med stor sandsynlighed også benytter det nordøstlige krat
som rasteområde.

Figur 3-6 Fund af rastende stor vandsalamander /3/.

3.5.2 Krybdyr
Markfirben
Der blev ikke fundet tegn på tilstedeværelse af markfirben inden for projektområdet i forbindelse
med eftersøgning i felten.
De lysåbne dele af projektområdet har en struktur med spredte bare pletter i lav vegetation, og
det kan derfor ikke udelukkes, at projektområdet ville være egnet som yngle- eller rastested for
markfirben. Det vurderes dog usandsynligt, at markfirben forekommer på Amager Fælled i dag.
Markfirben er sidst registreret på Amager Fælled i 1995 med et enkelt individ nord for
projektområdet /9/. Artens foretrukne levested er normalt tørre, bakkede områder med sandjord
og sparsom vegetation. Denne type levested har i en længere periode efter slutningen af
1990’erne ikke været til stede på Amager Fælled, og markfirben har været anset som værende
forsvundet fra Amager Fælled siden.
3.5.3 Flagermus
Vandrehjemmet blev besigtiget ultimo juni med henblik på at vurdere, hvorvidt bygningerne er
egnede som yngle- eller rastested for flagermus.
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Der blev foretaget inspektion af to uudnyttede loftsrum og et loftsareal med tekniske
installationer, hvor der ikke blev fundet tegn på tilstedeværelse af flagermus. Der blev fundet
flere steder, hvor det er muligt for flagermus at komme ind på lofterne. Samtidig vurderes det
også, at lofterne ikke er uegnede som yngle- eller rastested for flagermus. Det kan derfor ikke
afvises, at flagermus har benyttet eller i fremtiden vil benytte lofter på vandrehjemmet som
yngle- eller rastested.
I forbindelse med lytning efter grønbroget tudse den 15. maj blev der ved hjælp af
flagermuslytteudstyr foretaget en stikprøvelytning efter flagermus i tidsrummet 21.00 – 00.00.
Der blev i den forbindelse registreret mere end 10 overflyvende brunflagermus. De krydsede
gennem projektområdet med få minutters mellemrum, og fløj i en lige linje fra et sted sydvest for
projektområdet mod nordøst uden for projektområdet. Der blev ikke registreret andre flagermus
og dermed heller ikke aktivitet, der kunne tyde på udflyvning fra vandrehjemmet.

Figur 3-7 Uudnyttet loftsrum.

3.6

Fredede arter
I det følgende beskrives registreringer og fund af fredede arter i undersøgelsesområdet på
baggrund af de gennemførte feltundersøgelser og skrivebordskortlægning.

3.6.1 Padder
I forbindelse med kortlægning af bilag IV-padder, som beskrevet afsnit 2.2.1, blev der også
eftersøgt fredede padder, der ikke er opført på habitatdirektivets bilag IV. Der blev ikke fundet
tegn på tilstedeværelse af fredede padder inden for projektområdet i forbindelse med
eftersøgning i felten.
Butsnudet frø, grøn frø, skrubtudse og lille vandsalamander har alle stabile ynglebestande i den
østlige del af Amager Fælled øst for projektområdet /3/.
Det vurderes, at den permanente sø i våde år kan fungere som ynglested for butsnudet frø og
skrubtudse, men at dette ikke var tilfældet i 2018 og 2019, da forårene var mere tørre end
normalt, hvilket fik søen til at udtørre for tidligt i forhold til haletudsernes udviklingstid. Der blev
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således observeret haletudser af skrubtudse ultimo april 2019, men disse forsvandt igen som
følge af udtørring af søen. I 2018 blev der observeret haletudser af brun frø og skrubtudse i
samme sø, men også her mislykkedes yngleforsøget også som følge af udtørring /2/.
I Naturbasen /3/ er der indrapporteret fund af butsnudet frø på kratskråningen lige i kanten af
projektområdets østlige grænse i november 2018. Derudover er der også registreret lille
vandsalamander og butsnudet frø i den østlige del af ruderatet i april 2019, se Figur 3-8. Det
vurderes, at disse borgerindrapporterede fund i Naturbasen er valide.
På baggrund af ovenstående og områdets fremtoning vurderes det, at de fredede padder
butsnudet frø, grøn frø, skrubtudse og lille vandsalamander benytter dele af projektområdet,
særligt det nordøstlige krat og krattet på skråningen øst for projektområdet, som rasteområde
uden for ynglesæsonen.

Figur 3-8 Fund af fredede padder og krybdyr /3/.
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3.6.2 Krybdyr
I forbindelse med kortlægning af markfirben, som beskrevet afsnit 2.2.2, blev der også eftersøgt
fredede krybdyr, der ikke er opført på habitatdirektivets bilag IV. Der blev ikke fundet tegn på
tilstedeværelse af fredede krybdyr inden for projektområdet i forbindelse med eftersøgning i
felten.
Skovfirben
Skovfirben har stabile ynglebestande i på Amager Fælled /3/. Skovfirben er ikke registreret inden
for projektområdet, men det vurderes, at området er egnet som levested for arten, og taget de
nærliggende forekomster i betragtning, kan det derfor ikke udelukkes, at der også lever
skovfirben inden for projektområdet.
Snog
Snog har stabile ynglebestande i på Amager Fælled /3/. I Naturbasen er der i starten af april 2019
indrapporteret fund af snog i det nordøstlige krat inden for projektområdet i, se Figur 3-8. Det
vurderes, at disse borgerindrapporterede fund i Naturbasen er valide.
På baggrund af ovenstående og områdets fremtoning vurderes det, at snog benytter dele af
projektområdet, særligt det nordøstlige krat og krattet på skråningen øst for projektområdet, som
rasteområde uden for ynglesæsonen. Snog yngler gerne i menneskeskabte kvasbunker. Dem
findes der en del af på hele Amager Fælled, herunder i det nordøstlige krat inden for
projektområdet. Det kan derfor ikke udelukkes, at snog også yngler inden for projektområdet.
Stålorm
Stålorm er sidst registreret fra Amager Fælled i 1995 /9/. Det drejer sig om tre steder på
fælleden, hvoraf det ene er umiddelbart nord for projektområdet. De to andre områder er
forsvundet i forbindelse med anlæggelse af Ørestads Boulevard. Da stålorm ikke er observeret
siden, er den muligvis forsvundet fra Amager Fælled.
Hugorm
I 1980’erne fandtes en forekomst af hugorm i den nordlige del af Amager Fælled ved Langebakke
/2/. Langebakke blev nedlagt ved anlæggelsen af Ørestads Boulevard omkring 1998. Arten blev
registreret på Amager Fælled i 1990, hvor den blev observeret på arealet over for Sundby station
og igen i 1993, hvor der blev fundet tre individer i den nordvestlige del af fælleden /10/. Hugorm
er ikke registreret siden, og det vurderes derfor, at hugorm meget stor sandsynlighed er
forsvundet fra Amager Fælled.
3.6.3 Planter
I forbindelse med vegetationskortlægningen i felten blev der også eftersøgt fredede planter inden
for projektområdet. Der blev ikke fundet fredede planter inden for projektområdet i forbindelse
med feltarbejdet eller ved skrivebordskortlægningen.
Det vurderes, at skov-hullæbe er den eneste fredede plante, der vil kunne vokse inden for
projektområdet. Skov-hullæbe findes spredt på Amager Fælled og vokser typisk i
kratbevoksninger. Planten blev ikke fundet trods eftersøgning, og det må derfor antages, at den
ikke findes inden for projektområdet.
3.7

Fugle
Resultaterne for fugleundersøgelsen er præsenteret i en selvstændig rapport, se bilag 1.
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Beskrivelse af opgaven

Denne rapport præsenterer resultatet af to ynglefugleregistreringer på den
sydlige del af Amager Fælled, i et foreslået byggeområde omkring det eksisterende vandrerhjem. Registreringsområdet udgøres af to delområder - et
Kerneområde (A) på ca. 18 ha og en Bufferzone (B) på ca. 17 ha (se figur 1).
Bufferzonen er lagt som 100 m omkring kerneområdet, bortset fra mod syd
hvor afgrænsningen er kanalen langs Vejlands Allé.

Figur 1. Undersøgelsesområdets kerneområde markeret med rød, udgør ca. 18 ha og bufferzonen, markeret med gul,
udgør omkring 17 ha.
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Metode

Der er foretaget to optællinger - hhv. den 19. maj og den 5. juni 2019. Begge
dage er registreringen foretaget i tidsrummet fra kl. 05:30-08:00, som er det
tidspunkt på dagen, hvor fuglene er mest aktive.
De enkelte arter er kortlagt og indtegnet på et feltkort, som derefter er
overført til et digitalt grundkort. Grundkortet giver mulighed for at henføre
de registrerede fugle til ét af de to delområder. For hver art er der lavet et
kort der viser hvor fuglene er registreret (se bilag 1).
Kortlægningen af fuglene er udført ved at gennemgå området til fods og
foretage registreringerne vha. kikkert og ved at lytte og notere ynglefuglene
direkte på kort.
Der er generelt lagt vægt på en registrering især af syngende hanner af småfugle. Ynglesucces er ikke registreret, idet alle sikre, sandsynlige og mulige
ynglepar af de forskellige arter medregnes som potentielle ynglefugle.
Det maksimale antal fra hver af de to tællinger er sammenstillet på ét kort
for hver art.

Undersøgelsens resultater

Af Tabel 1 fremgår antallet af registrerede ynglefugle i de to delområder. Der
er ligeledes angivet antallet af ynglende fugle i kerneområdet ved optællingen i 2018 (L.M. Rasmussen, 2018).
Der blev ikke foretaget en registrering af ynglefugle i bufferzonen i 2018.
Der blev i 2019 i alt registreret 121 ynglepar fordelt på 27 arter i det undersøgte område, omfattende både kerneområdet og bufferzonen. Dertil blev
6 arter truffet fouragerende i området, men vurderedes at yngle uden for
(Tabel 1).
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Tabel 1. Oversigt over antallet af ynglefugle i Kerneområdet og Bufferområdet
sammenlignet med optællingen i Kerneområdet i 2018. Kerneområdet ”A” blev
optalt i både 2018 og 2019. Bufferområdet ”B” blev kun optalt i 2019. ”0” arten
blev registreret som fouragerende i området, men ynglende udenfor. ”-” arten
blev ikke registreret i området det pågældende år.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Område
Art
Grågås
Gråand
Fasan
Grønbenet rørhøne
Vibe
Ringdue
Gøg
Stor flagspætte
Sanglærke
Gærdesmutte
Jernspurv
Nattergal
Solsort
Munk
Kærsanger
Rørsanger
Gærdesanger
Tornsanger
Gulbug
Havesanger
Gransanger
Løvsanger
Hvid vipstjert
Blåmejse
Musvit
Husskade
Gråkrage
Allike
Skovskade
Grønirisk
Rørspurv
Gråspurv
Stær
Lille præstekrave
Total

2018
A
0
0
0
0
2
2
1
4
1
2
1
2
0
0
0
0
0
18

2019
A
0
0
3
0
4
0
7
0
3
0
1
4
0
0
3
8
0
2
2
4
1
2
3
4
1
0
0
2
0
0
0
1
55

2019
B
0
1
0
1
4
1
0
4
2
3
1
2
3
2
1
2
5
1
2
9
5
0
0
6
5
2
0
0
2
1
1
0
0
66

2019
A+B
0
1
3
1
0
8
1
0
11
2
6
1
3
7
2
1
5
13
1
4
11
9
1
2
9
9
3
0
0
4
1
1
0
1
121
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Ænder og Gæs

Der blev ikke registreret ynglende Grågås i de undersøgte områder. Dog ses
der fouragerende gæs på boldbanerne og i det tilstødende område. Gæssene har deres reder overvejende i Grønjordssøen, men er afhængige af at
kunne fouragere i andre områder længere væk fra redestedet.
Gråand blev registreret som en ventehan i Bufferområdet.

Hønsefugle

Der blev set 3 Fasankokke i Kerneområdet. Arten blev ikke registreret i 2018
eller i Bufferområdet.

Vandhøns

Der blev ved begge besøg hørt kald af Rørhøne i kanalen i Bufferområdet.

Vibe

Dette var den eneste vadefugl der blev registreret i 2018. Her ynglede to par
ved vandhullet vest for Vandrerhjemmet. Der ynglede ingen viber i 2019. I
stedet var der et par Lille Præstekrave, som var aktive og spillende ved det
første besøg i maj. De var dog forsvundet og havde formentlig opgivet ved
besøget først i juni, hvor vandhullet var helt udtørret.

Andre ynglefugle

Ringdue forekommer almindelig i området og der kan godt være flere ynglepar end de registrerede.
Der blev hørt 1-2 kukkende Gøge i den sydlige del af Amager Fælled. Denne
art udnytter hele området og er ikke særligt territoriale. Forekomsten svarer
til 2018. Der er ikke vist et kort for gøg, der netop ikke er en territorial art,
da den ikke har en rede.
En enkelt Stor Flagspætte blev set overflyvende, og vurderes at have fourageret i Bufferområdet, men ynglende uden for. Den blev ikke registreret i
2018.
Sanglærke blev som sædvanligt registreret i det åbne område på Amager
Fælled Syd. Arten foretrækker træløse områder med lav vegetation. Ved
første besøg i maj blev der kun registreret 3 syngende lærker, men ved det
efterfølgende besøg var der væsentligt flere. Dette skyldes formentlig, at
lærkerne havde travlt med at fodre unger fra det første kuld. I starten af
æglægningen og rugetiden for andet kuld, bliver lærkerne atter væsentligt
mere sangaktive. Der blev registreret et tilsvarende lavt antal lærker i Kerneområdet i 2018, hvilket også kan skyldes registreringstidspunktet, da der
kun var tale om en enkelt optælling.
Der blev registreret mindst 2 par Gærdesmutter i Bufferområdet i 2019. Den
yngler gerne i tætte krat og nær vand.
Det skal nævnes at kortlægning af ynglende Husskade og Gråkrage bedst
lader sig gøre ved registrering af reder før løvspring. Dette kunne ikke lade
sig gøre, hverken i 2018 og 2019, da registreringerne foregik efter løvspring.
Der er derfor stor usikkerhed om registreringen og tallene for disse to arter
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ikke direkte sammenlignelige mellem de to år.
Der blev generelt registreret flere ynglende arter og i større antal end ved
optællingen i 2018. Det kan sagtens skyldes, at der kun blev foretaget en
enkelt optælling i 2018, mod to tællinger i 2019.

Karakteristik af undersøgelsesområdet

Her følger en kort beskrivelse af Kerneområdet og Bufferområdet og en
vurdering af områdernes funktion som ynglefuglelokalitet.
Kerneområdet omfatter bl.a. selve bygningerne og parkeringspladsen ved
Vandrerhjemmet. Området er overvejende træløst. Der er dog beplantning
ved Vandrehjemmet, med lidt større træer, samt en forholdsvis tæt bevoksning af buske og mindre træer i Kerneområdets nordøstlige del.
Størstedelen af Kerneområdet blev dækket med fyldjord omkring 2010,
hvilket betyder at træ- og buskvegetationen endnu er ret sparsom. Der er
et vandhul lige vest for Vandrerhjemmet, der normalt udtørrer om sommeren og er under tilgroning med pilebuske. Den åbne vandflade lige vest
for Vandrehjemmet udgør en meget fin lille biotop, hvor der også ynglede
to par viber i 2018, og hvor der var yngleforsøg af et par Lille Præstekrave
i 2019. Når der er vand, fungerer området som en attraktiv rasteplads for
ikke ynglende gæs og måger, samt enkelte vadefugle på træk. Det er overvejende mod nordøst og ved parkeringspladsen, at tjørne- og pilebuske giver
mulighed for at nogle få af de samme ynglende småfugle.
Grænsen mellem Kerneområdet og Bufferområdet mod syd, er ved cykelstien langs Vejlands Allé, og her yngler en række småfuglearter til trods for en
del færdsel på cykelstien.
På de helt åbne arealer på Amager Fælled Syd yngler flere par Sanglærker,
som det eneste sted på Amager Fælled.
Ynglefuglene i Bufferområdet bruger i forskellig grad de tilstødende områder
i Kerneområdet som fourageringsområder. Generelt kan man sige, at den
generelle færdsel på stierne næppe har den store påvirkning af ynglefuglene. Derimod vil færdsel uden for stierne og f.eks. løse hunde i større eller
mindre grad kan påvirke ynglefuglene.
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Bilag 1
De følgende figurer viser i alfabetisk rækkefølge, forekomsten af de registrerede ynglefugle.

Figur 2. Alle ynglefugle
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Figur 3. Blåmejse

Figur 4. Fasan
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Figur 5. Gransanger

Figur 6. Grønirisk
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Figur 7. Gråand

Figur 8. Gråkrage
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Figur 9. Gråspurv

Figur 10. Gulbug
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Figur 11. Gærdesanger

Figur 12. Gærdesmutte
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Figur 13. Havesanger

Figur 14. Husskade
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Figur 15. Hvid Vipstjert

Figur 16. Jernspurv
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Figur 17. Kærsanger

Figur 18. Lille Præstekrave

16

Registrering af ynglefugle på den sydlige del af Amager Fælled 2019

Figur 19. Løvsanger

Figur 20. Munk
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Figur 21. Musvit

Figur 22. Nattergal
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Figur 23. Ringdue

Figur 24. Rørhøne
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Figur 25. Rørsanger

Figur 26. Rørspurv
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Figur 27. Sanglærke

Figur 28. Solsort
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Figur 29. Tornsanger
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1

Baggrund og formål

Formål med nærværende dokument er at redegøre for flora og fauna i det nye byområde i
Vejlandskvarteret som del af VVM’en og lokalplanen.

2

Metode

Undersøgelsesomfang fra projektbeskrivelsen udvides med området fra resten af Amager Fælledet.
2.1

Naturværdi

På baggrund af kortlægningen af terrænets oprindelighed (kontinuitet), naturtyper, naturtilstand
og forekomst af værdifulde arter blev udarbejdet et sammenfattende indeks over den relative naturmæssige værdi af området inden for byggefelt.
2.2

Flora

Registrering af vegetation og strukturer på enkelte lokaliteter var en del af det sammenfattende
indeks for naturtilstandens kortlægning i juni 2018 /1/. Feltregistreringerne er udført med udgangspunkt i teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 /2/. Registrering omfatter bl.a. naturtypens fysiske struktur og karakteristika, hydrologiske forhold, en artsliste (planter) fra dokumentationscirkel samt en artsliste (planter) for hele lokaliteten.
Beregning af naturtilstand er udført efter metoden beskrevet i DMU rapport nr. 792 /3/. Metoden
beregner et artsindeks og strukturindeks baseret på oplysninger i feltskemaet, og disse to værdier
bruges til at udregne værdi for naturtilstanden.
Plantearter prioriteres for deres artscore dvs. værdi for danske økosystemer (Tabel 1). Ydermere
kan man vurdere egnethed af plantearter til betingelser ift. nitrogen, surhed, fugtighed og saltgrad
vha. Ellenberg-værdier (/4/). Omvendt kan man bruge Ellenberg-værdier i vurdering af naturværdi
i selve habitater som støtte til skel mellem krat, overdrev, lavninger og søen i Vejlandskvarteret
projektforslag. Derudover kan man identificere typiske plantearter i krat og overdrev i det øvrige
Amager Fælled fra registreringer i Naturbasen hjemmeside /5/.
Tabel 1 Tolkning af naturtilstanden vha. artscore
Middel A-værdi
0-0,9

2.3

Naturtilstand
Dårlig

1,0-1,9

Ringe

2,0-2,9

Moderat

3,0-3,9

God

> 4,0

Høj

Fauna

I forbindelse med vegetationskortlægningen i 2018 er der foretaget en overordnet vurdering af, om
der kan forekomme potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i de respektive byggefelter /1/.
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Yderligere blev syngende hanner af småfugle registreret, og ynglesuccessen af ynglefuglene blev
ikke registreret, idet alle sikre, sandsynlige og mulige ynglepar af de forskellige arter medregnes
som potentielle ynglefugle. Eftersøgningen af padder er sket ved fangst af haletudser og ved fund
af vandrende voksne padder. Eftersøgning af krybdyr er sket visuelt i dagtimerne. Kortlægningen
af insekter er foretaget af inventørerne med speciale i forskellige entomologiske artsgrupper, dvs.
insekterne blev undersøgt vha. specialiserede metoder, beskrevet detaljeret i rapporten.

3

Eksisterende forhold

3.1

Naturværdi

I 2018 var naturværdi i byggefelt vurderet som overordnet ringe og kun to mindre delområder som
moderat vha. et sammenfattende indeks på baggrund af terrænets kontinuitet, naturtyper, naturtilstand og forekomst af værdifulde arter (Figur 1).

Figur 1 Naturværdi af delområderne i byggefeltet /1/.

I 2014 var naturtilstanden inden for byggefeltet vurderet som moderat (uden for sportsbanerne),
dog i det nordøstlige hjørne med krat som ringe. Nulstilling ved jordpåfyldning betyder, at artspuljen begrænses i forhold til intakte ældre naturlokaliteter. Derimod behøver det ikke at kræve lang
tid for et område at udvikle en god strukturindeks. Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne opnår forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier.
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Betingelser for planternes vækst i enkelte habitattyper indenfor byggefeltet er vurderet for en opdateret planteliste fra 2020 vha. Ellenberg-værdier, og naturtilstand er beregnet vha. artsccore for
den samme planteliste fra 2020 (Tabel 2). Naturtilstanden er vurderet som ringe i kratområdet,
moderat-næsten ringe i det ruderate område, moderat i lavninger og god omkring vandhuller.
Tabel 2 Vurdering af betingelser for plantevækst vha. Ellenberg-værdier og vurdering af naturtilstanden vha.
artscore.

Voksestedet
er:

Jordbunden
på voksestedet er:
Vegetation
vokser på
sted med:
Forholdene
på voksestedet er:
Naturtilstand
er estimeret
til:

Ruderat
næringsfattigt til
moderat næringsrigt, oligotrofe til mesotrofe forhold
svagt kalkholdig

Krat
moderat næringsrigt til næringsrigt, mesotrofe til
eutrofe forhold
kalkholdig

moderat fugtig
jordbund

moderat fugtig
jordbund

Saltfri, saltholdighed 0-0,05%
Chlorid
Moderat

Lavninger
næringsrigt,
eutrofe forhold

Vandhuller
moderat næringsrigt til næringsrigt, mesotrofe til
eutrofe forhold
svagt kalkholdig

Resten af A. F.
moderat næringsrigt til næringsrigt, mesotrofe til
eutrofe forhold
kalkholdig

våd bund og
dermed luftfattig
jord
Saltfri, saltholdighed 0-0,05%
Chlorid

fugtig jordbund

Saltfri, saltholdighed 0-0,05%
Chlorid

gennemfugtet til
gennemvåd
jordbund
Saltfri, saltholdighed 0-0,05%
Chlorid

Saltfri, saltholdighed 0-0,05%
Chlorid

Ringe

Moderat

God

Moderat

Resten af A. F.

meget kalkholdig

Beregnede middelværdier
Ruderat

Krat

Lavninger

Vandhuller

avg N

4,33

6,34

6,50

6,00

5,59

avg R

6,38

7,06

7,50

6,33

6,63

avg F

4,76

4,96

7,75

8,88

6,11

avg S

0,08

0,23

0,75

0,63

0,29

avg A

2,10

1,30

2,25

3,13

1,95

Begrænsende faktorer for udvikling af natur i vurderinger i 2014, 2018 og 2020 er nulstilling af naturforhold med den seneste jordpåfyldning i 2010 (bortset i krattet mod nordøst), tilstedeværelse
af næringsstoffer enkelte steder i det øverste jordlag (typisk udnyttet af invasive arter) og varierende tykkelse af den gamle losseplads’ jordforsegling fra 1975 (begrænser udvikling af dybe rødder afhængig af affalds sammensætning).
Vest for Danhostel og inden for lokalplanens område er et vådområde vejledende registeret som
beskyttet § 3-sø. Lokalplanen sikrer, at dette vådområde bibeholdes. Uden for byggefeltet mod
nord er mindre arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som overdrev.
3.2

Flora

Seneste undersøgelse af området fra maj-juni 2018 har omfattet gennemgang af områdernes beskyttede og sjældne/engkarakteristiske arter /1/. Undersøgelsen med 77 registrerede plantearter i
byggefeltet blev suppleret med data fra de tidligere undersøgelser og registreringer, herunder data
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fra Amager Fælleds Venner. I resten af Amager Fælledet har man registreret 124 andre plantearter
/5/.
Byggefeltet udgøres biologisk primært af en ruderat flora, samt to mindre kratområder præget af
invasive plantearter, som forringer artsindekserne. Kun mindre områder mod nord har karakter af
egentlige overdrev, og inden for området findes også 3 mindre vandhuller. Kun 4 % af arealet udgøres af naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er fundet fredede arter af
padder og krybdyr, og sjældne insekter på området, men ingen orkidéer.
Det nordøstlige hjørne uden for lokalplanområdet er overvejende karakteriseret som lysåbne fælledarealer med spredte buske og træer, som lokalt danner mindre, tørt krat. Der forekommer endvidere mindre og spredte vådområder, som tørrer ud om sommeren.
Invasive arter f.eks. sildig gyldenris blev fundet på alle lokaliteter i den sydlige del af Amager Fælled i 2018, og er også beskrevet i Kommunens udviklingsplan fra 2016 /6/. Deres bekæmpelse
med stort maskinel og bortskaffelse af det afslåede materiale blev prioriteret, med første prioritet
mod øst og i naboarealet omkring fodboldbaner mod vest, og med anden prioritet i krattet mod
nordøst (Figur 2). Københavns kommune har siden 2016 befriet flere områder for invasive arter.
Det tager tid at bekæmpe fx gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled.

Figur 2 Plan for bekæmpelse af invasive arter med stor maskinel /6/

En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er klimaændringer, f.eks. den tørke, som stod på
under besigtigelserne i midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over
en måned, og vegetationen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet
og der var tale om den værste tørke i 10 år. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke
har været synlige på besigtigelsestidspunktet.

www.moe.dk

Side 6 af 13

3.3

Fauna

Ligesom for flora har undersøgelsen fra 2018 indeholdt gennemgang af områdernes beskyttede og
sjældne/engkarakteristiske dyrarter (fugle, padder og insekter).
3.3.1

Fugle

Ligesom i 2013 blev der inden for byggefeltet kun fundet få ynglefugle i 2018, men her forekom
Amager Fælleds få agerlandsarter som sanglærke og vibe (Tabel 3). Inden for krattet forekom i
2018 en del ynglende sangfugle og drosler (herunder solsort), som ellers er dominerende på Amager Fælled. Dog udgør den åbne vandflade lige vest for Vandrehjemmet en meget fin lille biotop,
hvor der også ynglede to par viber i 2018, og området fungerer som en vigtig rasteplads for ikke
ynglende grågæs og måger, samt enkelte vadefugle på træk. De lysåbne arealer er endvidere ynglebiotop for sanglærke, som ellers ikke findes i de mere tilgroede områder i den nordlige del af
Amager Fælled.
Tabel 3 Ynglefugle i byggefelt i 2018 og 2013 /1/
ART

2018
0
2
2
1
0
5
1
2
0
7
1
0
4
1
1
0

2013
1
1
1
1
0
4
0
0
1
3
1
1
1
3
1
1

YNGLEPAR I ALT

27

20

ARTER I ALT

11

13

Gråand
Vibe
Ringdue
Gøg
Stor flagspætte
Sanglærke
Nattergal
Solsort
Kærsanger
Tornsanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Husskade
Gråkrage
Grønirisk

3.3.2

Padder

Bilag IV-arter
Den lysåbne og lavvandet § 3-beskyttede sø (P7) er vurderet i 2018 som et potentielt levested for
bilag IV-arten grønbroget tudse, der dog ikke er observeret på Amager Fælled siden en ikke-rapporteret indberetning nord for Grønjordsøen i det nordvestlige Amager Fælled fra 2010 (Figur 3).
Ud over dette ene fund er grønbroget tudse ikke rapporteret siden 1980érne.
Ved kortlægningen i 2018 blev der ikke fundet voksne padder inden for byggefeltet, men haletudser af uidentificeret brun frø ved lokalitet P7.
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Bilag IV-arten stor vandsalamander yngler i 2 vandhuller umiddelbart øst for lokalplanområdet,
men er ikke observeret inden for byggefeltet. Ligeledes yngler bilag IV-arten spidssnudet frø i
vandhuller nordvest for byggefeltet, men der er ingen umiddelbare registreringer af arten inden for
byggefeltet. Den mere fugtige sydlige og østlige del af området er vurderet til at være sommeropholds- reste- eller ynglested for stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Den nordlige del af området har tidligere været levested for bilag IV-arten markfirben (se s. 16 i
lokalplanen), der dog ikke er fundet de senere år, og menes at være forsvundet. Af fredede padder
er herudover kun registreret skrubtudse i den sydlige del af området.
Fredede arter
Ud over de førnævnte haletudser af brun frø, blev der fundet haletudser af skrubtudse i P7.

Figur 3 Fund af padder i byggefelt i forbindelse med naturkortlægningen i 2018 /1/
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3.3.3

Insekter

Der var i 2018 registreret 113 arter af insekter i byggefeltet og omkringlæggende områder /1/. De
fleste arter var forventede på et sådant sted på det givne tidspunkt, og få kendte arter på Amager
Fælled. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af sjældne og opmærksomhedskrævende arter,
både kendte og nye for området, og viser derved, at området rummer levesteder for et relativt
stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv. I resten af Amager Fælledet kan man fra andre
kilder, bl.a. Amager Fælleds venner, finde 64 andre insektarter.
Følgende arter registrerede i rapporten fra 2018 skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være
sjældne, rødlistede eller, hvor fundet i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager
og dermed også på Amager Fælled. En stor del af arter blev registreret i krattet vest for byggefeltet (Figur 4).
Vikleren Grapholita lunulana er tidligere observeret på Amager Fælled, men har de seneste år været på kraftig tilbagegang i Danmark. Den har tidligere været almindelig i Danmark. Det var derfor
en overraskelse at finde denne art på Amager Fælled. Der blev observeret ca. 10 stk. flyve nede i
vegetationen, hvor larven lever på forskellige arter af Vikke (Vicia sp.).
Billen Apion filirostre er kendt fra Amager Fælled, men er sjælden i Danmark, hvilket gør genfundet
af arten bemærkelsesværdigt. Arten tilhører familien af spidsmussnudebiller.
Cikaden Mirabella albifrons er ikke tidligere kendt fra Amager Fælled. Denne cikade lader til at
være en egentlig sjældenhed. Den er kun fundet to gange i Danmark tidligere, og på europæisk
plan kender man kun en lille håndfuld yderligere iagttagelser. Arten er fundet i det nordøstlige
kratområde.
Sommerfuglen Rødgul forårsugle (Orthosia cerasi) er fra Amager kun kendt fra Amager Fælled,
men er ellers almindelig og udbred i hele landet.
Sommerfuglen Brun egevikler (Archips xylosteana) er overvejende udbredt i det østlige Danmark
hvor den er forholdsvis almindelig.
Sommerfuglen Egevikler (Tortrix viridana) er overvejende udbredt i det østlige Danmark hvor den
er forholdsvis almindelig.
Sommerfuglen Lille forårsugle (Orthosia cruda) er almindelig i det meste af landet.
Sommerfugl Ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered).
Bladhvepsen (Tenthredo temula) er udbredt og almindelig i hele landet.
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Figur 4 Fund af sjældne og opmærksomhedskrævende insekt arter i 2018 vest for byggefelt /1/
Det hvide W (Satyrium w-album) er meget udbredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på Amager Fælled. Den er i 2018 fundet på ruderatområdet i den
nordøstlige del af byggefeltet. Det hvide W er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered).
Ubestemt art af køllesværmer (Zygaena sp.). Der blev i 2018 fundet en puppe af en art af køllesværmer i den nordlige del af byggefeltet. Der blev i 2005 og først igen i 2017 observeret Femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme
slægt er der også siden midten af 20-nullerne blev observeret Seksplettet køllesværmer (Zygaena
filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT (near threatened). Derudover er Lille Køllesværmer
(Zygaena viciae) blevet observeret på Amager Fælled de seneste 3 år. Lille Køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical).
Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet
som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret Dæmringsugle (Photedes extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten StrandSvingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en national
ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart (A, AY
eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet tidspunkt
opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.
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Der er tidligere registreret sjældne billearter og sommerfugle på Amager Fælled, men det er ikke
altid muligt at knytte fundene til bestemte byggefelter i området. Det drejer sig bl.a. om billerne
Dyndløber, Lille Guldløber, Stor Korsløber og Hedemosevinterløber. Det faktum, at ovennævnte arter ikke er observeret på Amager Fælled siden henholdsvis slutningen af 1800-tallet og siden 2.
verdenskrig, er ikke ensbetydende med, at de ikke er der mere. Sandsynligheden for at arterne er
forsvundet er relativ stor, men der er tilsyneladende heller ingen der har søgt efter dem.
3.3.4

Krybdyr

Ved besigtigelserne i 2018 blev der fundet en enkelt snog i kratbevoksningen i byggefeltets nordøstlige hjørne /1/. Der er tidligere fundet snog inden for byggefeltet, der har flere egnede solpladser i overgangszoner mellem krat, tagrør, høje græsser og åbne arealer, især omkring det nordøstlige og sydvestlige hjørne.
3.4

Manglende data

På undersøgelsestidspunktet i maj-juni 2018 var de fleste arter af vandlevende insektlarver klækket, og hos en del insekter har de voksne flyvetid uden for undersøgelsesperioden. Generelt er
maj/juni et optimalt tidspunkt til registrering af planter, men der er også en del planter som blomstrer uden for undersøgelsesperioden og derfor let kan overses.
Hele byggefeltet er undersøgt for flyvende insekter, mens der mht. krybende insekter blev udvalgt
to mindre arealer, nemlig de to kratområder i hh. det sydvestlige og sydøstlige hjørne samt den
umiddelbare nærhed af disse. Den resterende del af det sydlige undersøgelsesområde er ikke undersøgt for krybende insekter, da den meget tørre græsbevoksning erfaringsmæssigt ikke indeholder mange af de stillesiddende insekter, der blev eftersøgt, under de givne vejrforhold.
Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observationer, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv.

4

0-alternativet

Her beskrives den forventede udvikling af flora og fauna uden Fælledby projekt.
Udviklingen vurderes ud fra arealer med lignende jordbundsforhold, som har ligget uforstyrret i
længere periode end siden nulstilling af byggeområdet med jordpåfyld i 2010. Områder vest for,
nord for og nordøst for byggefeltet blev etableret som jordpåfyld i ’70erne, og tages som referenceområder.
Udviklingen forudsiges ift. det planlagte tiltag i naturpleje beskrevet i Kommunens udviklingsplan,
som indebærer høslæt, bekæmpelse af invasive arter og evt. græsning.
Ingen ændring af jordbunden er planlagt uden Fælledby projekt, dvs. næringsstoffer i øverste jordlag kan mindskes kun med høslæt og græsning.
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4.1

Naturværdi

Naturen i største del af byggefeltet blev nulstillet i 2010, og naturens udvikling forventes af fortsætte med spredning af enkelte eksisterende arter og arter fra naboliggende arealer af Amager
Fælledet, som bedst er egnet til eksisterende jordbundsforhold. Den nuværende overordnet ringe
naturværdi forventes ikke at ændres til moderat i de næste 40-50 år på grund af næringsstoffer,
der er til stede i jorden og som forventes at opsamles ved deposition af kvælstof fra atmosferisk
luft. Imidlertid kan kommunens plejeindsats mht. høslæt og bekæmpelse af invasive arter dog resultere i en langsomme udvidelse af overdrevet med følge af forbedring af artsindekset og naturværdien.
4.2

Flora

Det vurderes, at kommunens tiltag i naturpleje vil fremme arealets udvikling sådan, at det ligner
det nuværende blandet overdrev-/kratområde mod nord og i den nordøstlige hjørne. Det blandede
område har udviklet sig i de seneste 40-50 år siden nulstilling med jordpåfyld i ’70erne. Udviklingen vil resultere i en ny fordeling mellem krat og overdrev, dvs. en ny fordeling mellem områder
med ringe og moderat naturtilstand. En nøje vurdering af floraens udvikling på åbne arealer ville
være usikker på grund af usystematiske spredning af næringsstoffer i jordpåfyld fra 2010.
Lokal transport af næringsstoffer indenfor byggefeltet kan resultere i deres opsamling i lavninger
og vandhuller, som ville ændre betingelse for plantevækst og langsom udtørring af lavninger og
vandhuller. Derfor er plejeindsats omkring vandhuller ønsket mht. bevaring af levesteder for både
flora og fauna. Lokale lavninger vurderes ikke at have stor potentiale til udvikling af værdiful natur,
og der forventes en nødvendig indsats i bekæmpelse af invasive arter i lavninger.
4.3

Fauna

Dyrarter bidrager kun i mindre grad til udvikling af overdrev og krat, f.eks. med græsning. Da de
fleste af dyrarter følger udviklingen dvs. bruger planter som levesteder og som næring, forventes
0-alternativet ikke at ændre den nuværende fauna i arealet. En langsom positiv udvikling af overdrevet med bekæmpelse af invasive arter ville dog fremme en højere faunadiversitet, først og
fremmest insekter og fugle.
Forventet udtørring af lavninger og evt. vandhuller vil formindske habitat for padder og en del af
insektarter.
Antal af store træer forventes ikke at stige, og derfor heller ikke levesteder for flagermus og fugle.
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1

Baggrund

Som beskrevet i tidligere fremsendte notater /1//2/, raster kønsmodne individer af stor
vandsalamander i det nordøstlige krat inden for byggefeltet. Arealinddragelse af krattet vil med stor
sandsynlighed forringe områdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander. Her gennemføres
afværgetiltag som beskrevet i scenarie 1.
Derudover kan det ikke udelukkes, at en del af bestandens terrestriske juvenile individer lever inden for
byggefeltet i hele dette livstadie. Hvis dette viser sig at det er en stor del af bestanden, vil
arealinddragelse af byggefeltet med stor sandsynlighed betyde en forringelse af områdets økologiske
funktionalitet for stor vandsalamander. I sådan et scenarie vil der være to løsningsmuligheder: 2a Etablering af et nyt kerneområde et egnet sted på Amager Fælled (tilsvarende det kerneområde, der
ligger øst for byggefeltet med både yngle- og rastesteder for alle livsstadier) eller 2b – Anvendelse af
de allerede etablerede afværgeforanstaltninger, der blev foretaget i 2017. Begge løsninger vurderes at
kunne afværge en forringelse af områdets økologiske funktionalitet for terrestriske juvenile individer af
stor vandsalamander.
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Rambøll er blevet bedt om at konkretisere udformning og omfang af afværgetiltag for stor
vandsalamander i 2 scenarier:
Scenarie 1 – Her antages det, at projektets påvirkning af stor vandsalamander begrænser sig til
arealinddragelse af det nordøstlige krat, hvor stor vandsalamander raster.
Scenarie 2 - Her antages det, at projektets påvirkning af stor vandsalamander omfatter både
arealinddragelse af det nordøstlige krat, og større dele af byggefeltet, hvor der potentielt lever
terrestriske juvenile individer af stor vandsalamander. Scenariet underinddeles som nævnt i 2a og 2b,
hvor der enten etableres nye afværgetiltag eller ved at man anvender dem der blev gennemført i 2017.

2

Scenarie 1 – Erstatning af rastesteder i krat

Ved inddragelse af det nordøstlige krat fjernes nogle strukturer, der i dag fungerer som rastesteder for
stor vandsalamander. Hele krattet er vurderet at være potentielt rasteområde. I praksis raster
salamandrene ikke på hele arealet, kun under egnede strukturer. En erstatning omfatter således
strukturer og rastesteder i et omfang, så mængden af egnede strukturer opretholdes eller øges og at
den økologiske funktionalitet dermed opretholdes.

2.1

Nye rastesteder

For at opretholde og øge mængden af rastesteder for stor vandsalamander etableres et stendige langs
den østlige side af byggefeltet, der kan fungere som både sommer- og vinterrastested for stor
vandsalamander. Stendiget etableres af sten (en blanding af sten i 2-30 cm i diameter), så der dannes
hulrum, hvor padder kan kravle igennem, som skitseret i Figur 2-3. Diget vil være 430 m langt,
omtrent 0,5 m i bredden og omtrent 1 m højt. Placering af stendiget er vist på Figur 2-1.
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Figur 2-1: Etablering af nyt stendige og træbunker som erstatningsrastesteder for det krat, der
inddrages

Fem steder på diget etableres frostfrie hulrum. De fem steder skal stendiget være mindst 1 m højt og 2
m bredt. På Figur 2-2 er skitseret tværsnit af stendiget, i normal bredde og der hvor der etableres
frostfrie rastesteder.

Figur 2-2: Skitse af tværsnit for stendiget i normal bredde og ved de frostfrie rastesteder.
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I de frostfrie rastesteder kan der også lægges stykker med ved ind, for at tiltrække insekter og smådyr,
der lever af træ. Nedbrydningen af træet vil derudover skabe varme om vinteren. Kunstigt anlagte
rastesteder, som skitseret i Figur 2-3, er testet i både Norge og England og her er det fundet, at de
fungerer som rastesteder for stor vandsalamander /1//5/. Stendiget vil dermed være funktionelt som
rastested umiddelbart efter etablering.

Figur 2-3: Skitse af kunstigt rastested, som er fundet at fungere for stor vandsalamander /5/.

Derudover etableres to bunker med dødt ved (f.eks. træstammer) i den del af det nordøstlige krat, der
bibeholdes under anlægsfasen, se Figur 2-1.. Bunkerne kan fungere som sommer- og vinterrastested
for stor vandsalamander. Bunkerne etableres minimum 1 m i højden, 2 m brede og 2 m lange.
2.2

Tidsplan

Stengærdet vil skulle etableres inden anlægsarbejdet opstartes og inden en tømning af byggefeltet
påbegyndes. For nærmere beskrivelse af opsætning af midlertidige paddehegn og tømning se /1/. Da
det i scenarie 1 antages, at byggefeltet bortset fra det nordøstlige krat, ikke er rasteområde for stor
vandsalamander, kan etablering af stendiget foretages i alle årets måneder uden at påvirke bilag IVpadde-arter, herunder også spidssnudet frø.
2.3 Konklusion for scenarie 1
Etablering af de ovennævnte afværgetiltag vil betyde, at der etableres rastesteder af bedre kvalitet end
det der nedlægges i eksisterende krat, og vil derfor afværge en forringelse af områdets økologiske
funktionalitet for stor vandsalamander under de antagelser, der er gjort for scenarie 1. Etablering af
stendiget vil også gavne andre arter på Amager Fælled, herunder snog og skovfirben, der kan raste
mellem stenene.
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3

Scenarie 2a – Hele byggefeltet har betydning som rasteområde og der skal
etableres nye afværgetiltag

Scenarie 2a beskriver et worst-case scenarie, hvor det viser sig, at byggefeltet er af stor betydning for
terrestriske juvenile individer af stor vandsalamander og det vil være nødvendigt at gennemføre nye
afværgetiltag. I dette vil etablering af et nyt kerneområde for stor vandsalamander være relevant som
hovedløsning. Derudover kan etablering af et permanent paddehegn supplere hovedløsningen, hvis det
viser sig nødvendigt.
Hvis byggefeltet er af stor betydning for terrestriske juvenile individer af stor vandsalamander fald, vil
en inddragelse af byggefeltet betyde en væsentlig reduktion af levesteder for denne del af bestanden
og dermed en forringelse af områdets økologisk funktionalitet. Ved etablering af et nyt kerneområde
styrkes bestanden et andet sted på Amager Fælled, og byggefeltet vil således have relativt mindre
betydning for stor vandsalamander, og den økologiske funktionalitet for bestanden på Amager Fælled
kan dermed opretholdes.
Det nye kerneområde etableres, så der skabes optimale forhold for en større bestand af stor
vandsalamander. Der skal derfor etableres både ynglevandhuller og rasteområder til den kommende
ynglebestand af stor vandsalamander. De øvrige omgivelser med krat, eng og overdrev vil fungere som
rasteområder til den vandrende juvenile del af bestanden på samme måde som naboarealer til det
eksisterende kerneområde gør det i dag. De to tiltag er beskrevet i følgende afsnit.
Derudover kan det være relevant at supplere med et permanent paddehegn ud mod Vejlands Allé og
Ørestads Boulevard, for at reducere dødeligheden i det eksisterende kerneområde. Dette supplerende
tiltag er ligeledes beskrevet i et følgende afsnit.
3.1

Nye vandhuller

Nedenfor er beskrevet principperne for, hvordan nye vandhuller etableres. Den endelige udformning og
præcise placering sker i en senere detailprojektering.
Der skal etableres en gruppe på 3 vandhuller med en størrelse på 400-800 m2 (vandflade).
Vandhullerne etableres med flade brinker (hældning 1:5 eller mindre). Herved skabes en stor fugtig
zone rundt om vandhullet. Dybden af vandhullerne varierer fra 0 cm ned til 60-80 cm på det dybeste,
så dele af vandhullet ikke udtørrer helt eller kun under meget tørre somre. Størstedelen af vandhullet
etableres med lavere vanddybder 30-40 cm, så der opstår en stor lavvandet zone. Det lave vand
varmer hurtigere op i foråret og fremskynder en hurtig forvandling af salamanderlarverne.
Vandhullerne skal variere i dybdeforhold og gerne sådan at dele af vandhullet tørrer ud og afsnører
dybere partier. Vandhullerne kan med fordel også etableres så de ved høj vandstand er
sammenhængende og først fremstår som adskilte vandhuller senere på sommeren.
For at holde vandhullerne lysåbne plantes der ikke træer eller foretages nogen anden beplantning rundt
om vandhullet. Planterne forventes at indvandre helt naturligt. Der må ej heller udsættes fisk i
vandhullet, da stor vandsalamander er følsom overfor prædation fra fisk.
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3.2

Rasteområder omkring vandhuller

For at opretholde en stor levedygtig bestand af stor vandsalamander skal ynglevandhullerne være
omgivet af egnede rasteområder, både våde og tørre områder, hvor salamandrene kan sommerraste,
gå i vinterhi og søge deres føde. Det nye kerneområde skal således etableres med mest mulig variation
af våde, tidvist våde og tørre arealer.
I litteraturen beskrives den normale ynglevandringsafstand for stor vandsalamander som værende 0 –
800 meter /6/. En britisk metaanalyse fandt, at langt størstedelen af de kønsmodne voksne individer
blev fundet inden for 250 meter af ynglehullerne/7/. Samme metaanalyse kom også frem til, at 95 %
af den ynglede population kunne findes indenfor 63 m af vandhullet og 64 % indenfor 20 m af
vandhullet.
For at øge værdien af omkringliggende arealer rundt om de nye ynglevandhuller foretages derfor en
sænkning af terrænet i en radius af omtrent 50 m fra gruppen af ynglevandhuller, hvilket vil gøre det
mere fugtigt om dermed bedre egnet som sommerrasteområde. Dette varieres med mere tørre arealer,
hvor salamandre kan søge hen, i meget våde perioder. Ved vandhulsgruppen etableres desuden 4
overvintringssteder, der består af enten stenbunker eller bunker med træstammer i dimensionerne
minimum 2 x 2 x 1 m (bredde, længde, højde), se også afsnit 2.1 om frostfri rastesteder. Herved
skabes en mosaik af yngleområder, sommer- og vinterrasteområder.
Det samlede areal af vandhuller, vådområder og tørre partier skal være mindst to hektar for at tage
højde for, at naturværdien i de første sæsoner ikke er den samme som i det nuværende kerneområde
og tabet af de rasteområder der inddrages i byggefeltet.
Hvor meget terrænet skal sænkes og hvor store mængder jord, der skal flyttes, afhænger af
jordbunden og den endelige placering af afværgetiltagene og vandhullerne i en senere
detailprojektering. Som udgangspunkt er der dog tale om en omfordeling af jorden inden for samme
matrikel.
Det nye kerneområde skal holdes som en mosaik af lysåbent græsland og krat bestående af grå-pil og
hvidtjørn. Vandhulsbrinkerne skal overvejende fremstå med lav vegetation og lysåbne. Dette sikres
bedst ved ekstensiv helårsgræsning uden tilskudsfodring.
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3.3

Placering af nyt kerneområde

I Figur 3-1 er vist fire forslag til placeringer af et nyt kerneområde for stor vandsalamander på Amager
Fælled. Nedenfor beskrives fordele og ulemper ved hvert af de 4 forslag, samt eventuelle bindinger på
arealerne. Numrene på Figur 3-1 svarer til hvert af de fire forslag.

Figur 3-1: Forslag til placering af nyt kerneområde. Det to hektar store kerneområde kan placeres
indenfor en af de grønmarkerede områder.
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3.3.1

Forslag 1

Området er ca. 3,1 hektar stort. Placering af et nyt kerneområde her har følgende fordele og ulemper:
Fordele
•
•
•
•

Lav til moderat botanisk værdi på arealet i dag. Vegetationen er en blanding af overdrev og eng
/11/.
Ligger inden for vandringsafstand (800 m) af eksisterende kerneområde og kan dermed direkte
sikre en styrkelse af den eksisterende bestand.
Vil også gavne spidssnudet frø og binde delbestande bedre sammen.
Fyldjordsareal med forholdsvis ren lerjord.

Ulemper:
•

3.3.2

Arealet ligger indenfor et areal, der er omfattet af et fredningsforslag, hvor fredningen af
Amager Fælled foreslås udvidet med det område, der tidligere var en del af Ørestadsloven. I
dette område må der ikke iværksættes tiltag, der er i strid med fredningsforslaget. En eventuel
ansøgning om dispensation kan heller ikke behandles før der foreligger en endelig
fredningskendelse. Dette vil udskyde etableringen af et kerneområde i flere år.
Forslag 2

Området er ca. 3,3 hektar stort. Placering af et nyt kerneområde her har følgende fordele og ulemper:
Fordele
•
•
•

Lav botanisk værdi på arealet i dag. Vegetationen fremstår som overdrev /11/.
Ligger indenfor vandringsafstand (800 m) af eksisterende kerneområde og kan dermed direkte
sikre en styrkelse af den eksisterende bestand.
Ligger delvist indenfor et areal By og Havn allerede råder over.

Ulemper:
•

•
•
•
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Arealet ligger meget tæt på byggefeltet og en etablering af et nyt kerneområde her vil
sandsynligvis gøre byggefeltet endnu mere vigtigt for stor vandsalamander, hvilket vil kræve
nye tiltag, f.eks. indsamling og opsætning af paddehegn før man kan starte anlægsarbejdet.
Arealet er en del af den gamle losseplads og der kan således være forurenet jord, der skal
håndteres.
For at etablere vandhuller, vil det sandsynligvis være nødvendigt at tætne bunden af
vandhullerne for at sikre, at de holder vand.
Ligger indenfor den eksisterende fredning og tiltag her fremgår ikke af den nuværende
udviklingsplan for Amager Fælled /12/. En etablering af et nyt kerneområde vil således kræve
en dispensation fra fredningen.
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3.3.3

Forslag 3

Området er ca. 7,8 hektar stort. Placering af et nyt kerneområde her har følgende fordele og ulemper:
Fordele
•
•
•

Lav botanisk værdi på arealet i dag. Vegetationen fremstår som overdrev /11/.
Stort areal med mange muligheder for placering af vandhuller.
En placering her vil have den største effekt ift. at få en større bestand på den opfyldte del af
fælleden og binde vestlige delbestande af padder sammen med østlige.

Ulemper:
•

•
•
•

•
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Afstanden til det eksisterende kerneområde er mere end 800 m (ca. 1.100 m), hvilket vil
forlænge tiden det tager at kolonisere vandhullet. Arealet, hvis det bliver udviklet som egnet til
stor vandsalamander, vurderes dog stadig at kunne styrke den samme bestand, som
forekommer i det eksisterende kerneområde, da der er flere vandhuller mellem, hvor der
allerede forekommer stor vandsalamander fra bestanden i dag.
Arealet er en del af den gamle losseplads og der kan således være forurenet jord, der skal
håndteres.
For at etablere vandhuller, vil det sandsynligvis være nødvendigt at tætne bunden af
vandhullerne for at de holder vand.
Ligger indenfor den eksisterende fredning og tiltag her fremgår ikke af den nuværende
udviklingsplan for Amager Fælled /12/. En etablering af et nyt kerneområde vil således kræve
en dispensation for fredningen.
Der er en mulig konflikt ift. eksisterende brug, da der ligger en modelflyvebane i midten af
område 3.
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3.3.4

Forslag 4

Området er ca. 4,6 hektar stort. Ift. placering vurderes forslag 4 at være den optimale, idet det
sandsynligvis ikke vil kræve en dispensation for fredningen og det vil binde delbestande bedre
sammen. Placering af et nyt kerneområde her har følgende fordele og ulemper:
Fordele
•
•

•

Lav botanisk værdi på arealet i dag. Vegetationen fremstår som overdrev /11/.
I udviklingsplanen for Amager Fælled fremgår det, at der i dette område kan etableres et
vandhul i en fugtig lavning /12/. Det vurderes derfor at en placering her, sandsynligvis ikke vil
kræve dispensation for fredningen. Det er Københavns Kommune, der afgør om anlæg af mere
end ét vandhul kræver en dispensationsansøgning. Er dette tilfældet, skal kommunen i givet
fald videregive sagen til fredningsnævnet.
En placering i område 4 vil binde vestlige delbestande af padder sammen med østlige og give
bedre spredningskorridorer frem til de vandhuller, der ligger umiddelbart øst for området.

Ulemper:
•
•

3.4

Arealet er en del af den gamle losseplads og der kan således være forurenet jord, der skal
håndteres.
For at etablere vandhuller, vil det sandsynligvis være nødvendigt at tætne bunden af
vandhullerne for at de holder vand.

Permanente paddehegn

Tiltagene ovenfor vurderes i sig selv at kompensere i tilstrækkelig grad for inddragelse af byggefeltet i
scenarie 2. Der kan dog være betydelige forvaltningsmæssige udfordringer med at få gennemført disse
tiltag i fuldt omfang, og der vil gå nogle år før de er fuldt virksomme. Etablering af et permanent
paddehegn som omtalt i det følgende kan få en umiddelbar afværgende virkning på kernebestanden af
stor vandsalamander, og kan derfor overvejes som supplement, hvis ovennævnte tiltag ikke kan
gennemføres så de opnår fuld virkning indenfor den ønskede tidsramme.
Med anlæggelsen af Ørestads Boulevard og metrodiget i 1990’erne blev padderne på Amager Fælled
afskåret fra at raste i haverne øst for Amager Fælled. De tilbageværende tørbundsarealer vest og nord
for kerneyngleområdet for stor vandsalamanders er derfor vigtige vinterrastesteder for bestanden på
Amager Fælled. Et trafikdræbt individ af stor vandsalamander er fundet i kanten af Ørestads Boulevard
ud for Sundby Station i efteråret 2017 /8/.
Vejlands Allé og Ørestads Boulevard ligger begge indenfor den normale vandringsafstand på 800 m.
Individer der forsøger at krydse vejene vil med stor sandsynlighed trafikdræbes. Det må antages, at
det hovedsageligt er de terrestriske juvenile individer, der er i risiko for at blive trafikdræbt, da det er
denne gruppe, der vandrer længst væk fra ynglevandhullerne.
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Opsætning af et permanent paddehegn langs Vejlands Allé og Ørestads Boulevard ud for
kerneyngleområdet vil reducere dødeligheden af terrestriske juvenile individer af stor vandsalamander
og dermed styrke bestanden i kerneområdet. Da denne gruppe af stor vandsalamander potentielt er
sårbar over for arealinddragelse vest for kerneområdet, vil opsætning af et paddehegn dermed
reducere påvirkningen fra projektet.
Et permanent paddehegn opsættes langs Vejlands Allé fra østsiden af den eksisterende vej til
vandrehjemmet og op til Ørestads Boulevard. Herfra forløber det op langs Ørestad Boulevard til stien
syd for Grønjords Søen, se Figur 3-2. Den samlede længde af paddehegnet vil være ca. 1,1 km.

Figur 3-2: Opsætning af permanent paddehegn for at forhindre trafikdrab hos stor vandsalamander.

Det permanente paddehegn opføres i bestandigt materiale (stål eller beton). Udseendet af paddehegnet
følger forskrifterne i Vejdirektoratets vejregler /9/. Paddehegnet udformes, så det slutter helt tæt til
jordoverfladen. Højden er minimum 40 cm, og paddehegnets overkant har et overhæng, der forhindrer
padder i at forcere hegnet. Der tilstræbes så få gennembrydninger af paddehegnet som muligt. Det kan
dog ikke helt undgås for eksempel i forbindelse med gennemgange for stier. Ved gennemgange
etableres der u-formede afslutninger, der får padderne til at vende rundt og vandre tilbage på
natursiden af hegnet.
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3.5

Tidsplan

Det nye kerneområde skal være funktionelt som yngle- og rasteområde inden der inddrages
rastesteder inden for byggefeltet, jævnfør habitatdirektivets krav til, at vedvarende økologiske
funktionalitet skal være opretholdt, se vejledning til habitatbekendtgørelsen /10/.
Ynglevandhullerne vil ifølge Vejdirektoratets ”best practice” for erstatningsvandhuller til stor
vandsalamander kræve mindst to år fra de er anlagt til de er funktionelle /13/. En overvågning af det
nye etablerede vandhul et år efter etablering vil kunne afgøre om vandhullet er funktionelt tidligere.
Det skal sikres, at et erstatningsvandhul har en rimelig økologisk funktion for stor vandsalamander,
inden det eksisterende ynglested nedlægges. Funktionaliteten hænger sammen med, at stor
vandsalamander lægger æg i undervandsvegetation (æggene rulles i et blad). Ligeledes vil
vådområderne skulle have et vist vegetationsdække for at være egnede som sommerrasteområder.
Vinterrasteområderne vil fungere umiddelbart efter de er etableret, det samme gælder opsætning af
permanent paddehegn.
Det nye kerneområde vil således skulle etableres to år inden anlægsarbejdet startes. Vælges placering i
område 1, se Figur 3-1, skal etableres i perioden okt. - marts, for at ikke påvirke spidssnudet frø og
stor vandsalamander. I denne periode er de i vinterhi, se også /1/.
Det permanente paddehegn skal anlægges inden anlægsarbejdet påbegyndes. Dette kan foregå året
rundt uden en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter. Dog bør der tages hensyn til ynglende fugle i
perioden 15. marts til 15. juli ved anlægsarbejdet.
3.6

Konklusion for scenarie 2a

Etablering af de ovennævnte afværgetiltag vil betyde, at der etableres rastesteder af bedre kvalitet end
det eksisterende krat, og vil derfor afværge en forringelse af områdets økologiske funktionalitet for stor
vandsalamander under de antagelser, der er gjort for scenarie 2. Ift. placering vurderes forslag 4 at
være den optimale, idet det sandsynligvis ikke vil kræve en dispensation fra fredningen, og da det vil
binde delbestande bedre sammen. Etablering af et nyt kerneområde vil også gavne andre arter på
Amager Fælled, herunder spidssnudet frø, snog og skovfirben, der også lever i mosaiknatur mellem
vådt og tørt.
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4

Scenarie 2b – Hele byggefeltet har betydning som rasteområde og
eksisterende afværgetiltag anvendes

Scenarie 2b beskriver et worst-case scenarie, hvor det viser sig, at byggefeltet er af stor betydning for
terrestriske juvenile individer af stor vandsalamander, men at denne påvirkning opvejes af de
afværgetiltag, der allerede er foretaget i 2017. I dette scenarie anvendes de afværgetiltag, der blev
anlagt i 2017 i forbindelse med den tidligere planlagte placering af Amager Fælled Kvarter. Derudover
kan etablering af et permanent paddehegn være et supplement, hvis det viser sig nødvendigt at
foretage yderligere tiltag.

4.1

Afværgetiltag gennemført i 2017

For at sikre den vedvarende økologiske funktionalitet for spidssnudet frø og stor vandsalamander på
Amager Fælled ved etablering af Amager Fælled Kvarter, blev der i 2017 gennemført en række tiltag
som en del af udviklingsplanen for Amager Fælled /12/. Tiltagene blev gennemfør for at forbedre
forholdene for stor vandsalamander og spidssnudet frø, idet Amager Fælled Kvarter var planlagt til
opførelse inden for planperioden /14/. Nedenfor er kort redegjort for de tiltag /15/, der er gennemført i
2017. Numre i listen svarer til numre anvendt i Figur 4-1 på næste side:
1. Oprensning af sediment og dunhammer i vandhul, samt rydning af pil mod syd.
2. Skånsom oprensning af to vandhuller, med fokus på fjernelse af dunhammer.
3. Etablering af nyt vandhul på 300 m2 med svagt fald (maks. 1:5) fra eksisterende terræn til en
maksimal dybde på ca. 0,7-1,0 meter under terræn (m u.t.).
4. Etablering af nyt vandhul på 175 m2 med vanddybde på ca. 20-40 cm.
5. Etablering af nyt vandhul på 300 m2 med svagt fald (maks. 1:5) fra eksisterende terræn til en
maksimal dybde på 0,5-0,8 m u.t.
8. Oprensning og mindre udvidelse af vandhul
11. Etablering af nyt vandhul på 350 m2 med svagt fald (maks. 1:5)
12. Etablering af nyt vandhul på 350 m2 med svagt fald (maks. 1:5)
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Figur 4-1. Kort over de tiltag, der blev gennemført i 2017 for at styrke bestanden af stor
vandsalamander og spidssnudet frø. Bemærk dog at nr. 13 er tiltag knyttet til flora /15/.
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I 2015 blev der gennemført undersøgelser af stor vandsalamander på Amager Fælled, hvor der blev
fanget 6 hunner i vandhullerne øst for byggefeltet, i det der i dag er kerneområde /16/(vandhul 1 og 2
på Figur 4-1). Bestanden blev i 2015 vurderet at være 10-100 individer og ud fra samme metode at
have været 20-400 i 2013 /16/. Bestandsestimaterne er dog forbundet med store usikkerheder og er
baseret på relativt sparsomme undersøgelser. De tiltag der er gennemført i 2017 vurderes at have
styrket bestanden, hvilket er bekræftet af de fund der er gjort på Naturbasen og ved kortlægningen i
2018, hvor en larve af stor vandsalamander blev fundet i den nordlige del af Amager Fælled /8//17/.
Det vurderes, at de fleste af de oprensede og nygravede vandhuller er fuldt funktionelle som
yngleområder for stor vandsalamander.

4.2

Ekstra tiltag – permanent paddehegn

Det kan i scenarie 2b overvejes at opsætte et permanent paddehegn langs Vejlands Allé og Ørestads
Boulevard, som beskrevet i afsnit 3.4. Et sådant tiltag vil specifikt gavne de juvenile ikke kønsmodne
individer, der vandrer væk fra vandhullerne, og samtidig er den del af bestanden, der potentielt
påvirkes mest ved anlæg i byggefeltet.

4.3

Konklusion for scenarie 2b

Som følge af de afværgetiltag, der blev gennemført i 2017, vil en gennemførelse af projektet ikke
betyde en forringelse af områdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander under de
antagelser, der er gjort for scenarie 2b. Afhængig af resultaterne af den igangværende kortlægning af
stor vandsalamander kan opsætning af permanent paddehegn ud mod Vejlands Allé og Ørestads
Boulevard evt. komme på tale for at styrke bestanden og dermed undgå en forringelse af områdets
økologiske funktionalitet.
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Indledning
Københavns kommune har bedt om en registrering af dyr og planter på de arealer af Amager Fælled, der er
i spil som mulige byggefelter for boliger. Registreringen omfatter 4 delområder (delvist overlappende) i den
nordlige del af Amager Fælled (ca. 55 ha), samt et område omkring og inkl. campingarealet i den sydlige del
(ca. 30 ha). Feltundersøgelser er foretaget ultimo maj – primo juni.
Som en del af ovenstående er NATUR360 blevet bedt om at undersøge det entomologiske dyreliv på
udvalgte dele af fælleden, som man for tiden overvejer som mulige byggefelter. Nærværende rapport
præsenterer resultaterne af arbejdet.

Metode
Inventeringen er hovedsaligt foretaget af Lars Thomas med supplering af Lars Andersen. De har begge et
stort entomologisk kendskab baseret på mange års interesse og arbejde, med denne organismegruppe. De
har endvidere begge stort kendskab til Amager Fælled og udviklingen af naturen i området.
Inventørerne har specialiseret sig i lidt forskellige entomologiske artsgrupper. Lars Andersen har særlig
ekspertise indenfor sommerfugle og Lars Thomas indenfor de mere stillesiddende dyr i vegetationen.
Insektundersøgelserne er gennemført indenfor de fem angivne potentielle byggefelter (se Kort 1).

Kort 1. Potentielle byggefelter på Amager Fælled. AF-NVN (grøn), AF-NVS (Lilla), AF-NØV (Gul), AF-NØS (orange)
og AF-S (blå).
Insektundersøgelserne er gennemført samlet for de nordlige polygoner mod vest (lilla og grøn) – AF-NV; og for de
nordlige polygoner mod øst (orange og gul) AF-NØ.
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Der er dog ikke skelnet mellem de to nordlige polygoner mod vest eller mellem de to nordlige polygoner
mod øst. De potentielle byggefelter i den nordlige del af Amager Fælled, er for de entomologiske
undersøgelser slået sammen til ét polygon mod vest, og ét polygon mod øst. De potentielle byggefelter er i
denne rapport omtalt AF-NV, AF-NØ og AF-S
Metoderne til at observere de meget omkringflyvende sommerfugle adskiller sig fra hvordan man bedst
observerer de mere stillesiddende insektarter. Derfor har Lars Thomas også benyttet sig af andre metoder
end Lars Andersen. De forskellige metoder er gennemgået nedenfor, med fokus på, hvordan den enkelte
inventør har grebet observationerne an.

Lars Thomas
Indsamlinger og observationer er foregået i dagtimerne i den meget varme og solrige periode fra den 23.
maj til 2. juni 2018.
Undersøgelsesområderne blev vurderet ved en indledende besøg. Her blev de forskellige områders
beskaffenhed vurderet.
Det store sydlige potentielle byggefelt blev ikke undersøgt i sin helhed, men der blev udvalgt to mindre
arealer, af optællingsmæssige grunde (se Kort 2).

Kort 2. I det sydlige potentielle byggefelt er der foretaget mere koncentrerede undersøgelser indenfor to mindre arealer
– markeret med rødt (AF-S1 og AF-S2).

Udvælgelsen blev foretaget på baggrund af vegetationens variation og strukturelle karakter. Der blev
udvalgt et mindre område omkring den runde parkeringsplads i byggefeltets sydvestlige hjørne og i krattet
omkring det lille vandhul nord for vandrehjemmet, i byggefeltets nordøstlige hjørne. Her har
bevoksningerne en mere varieret karakter og det blev derfor vurderet, at netop disse to områder, potentielt
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indeholdte flere arter. Den resterende del af det sydlige undersøgelsesområde er ikke undersøgt for
stillesiddende dyr, da den meget tørre græsbevoksning erfaringsmæssigt ikke indeholder mange af de
stillesiddende insekter, der blev eftersøgt, under de givne vejrforhold.
Den samlede mængde observationstimer er fordelt nogenlunde ligeligt mellem områderne.
Dyrene er først og fremmest indfanget ved hjælp af ”bankemetoden”. Her gås et areal systematisk igennem
og for hver ca. 10 meter bliver buske, nedhængende trægrene, græstotter og blomster rystet over en
medbragt hvid bakke. Den faktiske afstand mellem stoppene afhænger dog af landskabstype og bevoksning.
Insekterne i plantevæksten, der tror, at en fugl eller et andet insektædende dyr forstyrrer deres
omgivelserne, reagerer instinktivt og lader sig falde i et forsøg på at komme uden for rækkevidde. Dyrene
lander dermed i bakken, hvor de kan tælles og artsbestemmes.
Mere svært identificerbare dyr blev indsamlet og bragt med hjem for endelig artsbestemmelse ved hjælp af
stereolup og forskellige bestemmelsesværker.
Bankemetoden er meget effektiv, men har en tendens til at underrepræsentere arter, der lever helt nede i
jordoverfladen. Det kan man til dels udligne ved også at indsamle prøver (håndfulde) af bundmaterialet –
visne blade, grene og lignende – og ryste dem i bakken.
Bankemetoden dækker de fleste dyregrupper, undtagen de mere aktivt flyvende som sommerfugle og
svirrefluer. Disse grupper kan dog gerne kan optælles rent visuelt. Derudover kan nataktive dyr som fx
løbebiller og lignende ligeledes være underrepræsenteret. De kan kun indfanges i et repræsentativt antal
ved nedgravning af faldfælder som skal stå ude natten over. Dette er dog ikke udført i forbindelse med
denne undersøgelse da det skønnedes at bestemmelsesarbejdet ikke ville kunne nås indenfor tidsrammen.
Enkelte observationer er gjort af andre personer og videregivet til Lars Thomas i form af bl.a. billeder.
Tabel 1. Oversigt over de 4 delområder og tidspunkt for indsamling og registrering af primært stillesiddende insekter.

Område
1 – AF-NØ
Nordlige del, mod øst til DR-byen
AF-NØV (Gul), AF-NØS (orange)
2 – AF-NV s
Nordlige del, mod vest til Islands Brygge
AF-NVN (grøn), AF-NVS (Lilla
3 – AF-S
Sydlige del, vestlige del omkring den runde P-plads
AF-S (blå)
4 – AF-S
Sydlige del, krattet og den lille dam nord for
vandrehjemmet
AF-S (blå)

Dato for besøg
23/5
24/5
27/5
29/5
23/5
24/5
31/5
1/6:
23/5
27/5
31/5
23/5
27/5
31/5
1/6

Kl.
10-12
10-11
15-17
12-13
12-13
11-13
16-17
11-13
13-14
11-13
12-14
14-15
10-11
14-15
10-11
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Lars Andersen
Indsamlingerne er foretaget i dagtimerne i den meget varme og solrige periode fra den 20. maj til 16. juni
2018.
Observationerne er foretaget indenfor de potentielle byggefelter jf. Kort 1, hvor de to nordlige polygoner
mod vest er samlet i ét område AF-NV, og de to nordlige mod øst er samlet i ét område AF-NØ. AF-S er
undersøgt i sin helhed.
Inventeringen har været fokuseret mod nektarsøgende sommerfugle og i mindre grad andre større insekter,
og er foregået ved at opsøge vegetation hvor netop disse grupper af insekter erfaringsmæssigt opholder sig.
Der har generelt været fokus på at forsøge at observere sjældne og nye arter for området.
Registreringerne af de enkelte fund er sket med fotografering af dyrene på stedet. De fleste fotos er taget
med kamera med indbygget GPS, hvorved koordinater på fundene er fremkommet. Bestemmelser er
efterfølgende sket ved, efter behov, at benytte opslag i forskellig relevant faglitteratur, inkl.
internetbaserede fora og hjemmesider.
I tillæg til de ovenstående registreringer, kommer observationer fremkommet ved et offentlig ”BioBlitz”arrangement afholdt d. 16. juni. Her indsamlede og bestemte deltagere med hjælp fra Lars Andersen en
række forskellige arter fra alle delområderne. Det var til Bioblitzen planlagt at foretage lyslokning af
nataktive insekter, men pga. ugunstigt vejr med regn i aftentimerne, blev dette ikke gennemført og der kom
desværre intet brugbart resultat herfra. Der er planer om at gennemføre en lyslokning i starten af juli
måned.
Tabel 2. Oversigt over registrering og observationer af primært nektarsøgende sommerfugle og andre større insekter.
* Bioblitzarrangement.

Område
1 – AF-NØ
Nordlige del, mod øst til DR-byen
AF-NØV (Gul), AF-NØS (orange)
2 – AF-NV
Nordlige del, mod vest til Islands Brygge
AF-NVN (grøn), AF-NVS (Lilla)
3 – AF-S
Sydlige del, hele området omkring vandrerhjemmet
AF-S (blå)

Dato for besøg
20/5
1/6
16/6
20/5
1/6
16/6
20/5
1/6
16/6

Kl.
7.30-9
9-10
8-22*
9-10.30
10-12
8-22*
10.30-12
12-13
8-22*
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Fund
Inventeringen har resulteret i 261 artsfund – heri indgår også en række andre invertebrater der ligeledes er
blevet observeret og artsbestemt. Artslisten fremgår af Bilag 1 – Artsliste af fund fra maj-juni 2018 (samlet
artsliste).
Afgrænsningerne af de potentielle byggefelter er markeret med hvidt og er samlet i AF-NØ og AF-NV jf.
ovenstående beskrivelse i metoden. Dette gælder for Kort 3 til Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
De anvendte metoder til inventering inkluderede desværre ikke opsætning af faldfælder, sukker- eller
lyslokning. Disse metoder ville have kunnet givet et bedre og mere retvisende billede af områdernes
entomologiske dyreliv, da de også tager højde for de arter der lever på jorden eller er nataktive.

Særlige arter
Der er i forbindelse med insektundersøgelserne ikke gjort nogen virkelig usædvanlige nye fund eller fund af
strengt beskyttede arter, som der ikke var kendskab til fra området i forvejen.
Der blev dog observeret sjældne og rødlistede arter, både kendte og nye for området. Dette viser at
området rummer levesteder for et relativt stort og samtidig varieret entomologisk dyreliv.
De mest interessante arter er afmærket i listen med blåt og er kort introduceret herunder for henholdsvis
Nord-øst (NØ), Nord-vest (NV) og Syd (S1 og S2).

AF-NV

Kort 3. Fund af særlige arter i AF-NV. Intet foto af Criomorphus albomarginatus.
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Figur 1. Konvalrodæder (Korscheltellus lupulina). Natsommerfugl.

Figur 2. Alant-fjermøl (Oideamathophorus litodactyla). Øverst – Larve. Nederst –
imago (voksen). Foto af imago d. 15. juni 2018: Anders N. Michaelsen
Arten er i Danmark kun kendt fra Amager Fælled, og er så vidt vides ikke tidligere
fotograferet som imago i DK.
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AF-NØ

Kort 4. Fund af særlige arter i AF-NØ. Intet foto af C. albomarginatus og P. nigrita.

Figur 3. Tv.: Larve af Broget forårsugle (Orthosia incerta). Th.: Lille hvepsebuk (Clytus arietis)

Figur 4. Tv. Kløvervikler (Grapholita compositella). Midten. Larve af Stor frostmåler (Erannis defoliaria). Tv.: EgeVintermåler (Apocheima hispidaria)
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AF-S
Der er i det sydlige byggefelt primært foretaget insektundersøgelser i to mindre områder – S1 og
S2.

Kort 5. Fund af særlige arter i AF-S1.Iintet foto af P. nigrita eller A. filirostre.

Figur 5. Tv. Brun egevikler (Archips xylosteana). Th. Egevikler (Tortrix viridana). Disse to arter blev fundet i samme
træ.

Entomologiske undersøgelser på dele af Amager Fælled 2018

9

Figur 6.Øverst Tv. - Larve af Lille forårsugle (Orthosia cruda). Øverst Th.- Larve af Rødgul forårsugle (Orthosia
cerasi). Nederst Tv. - Tenthredo temula. Nederst Th. - Grapholita lunulana
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Kort 6. Fund af særlige arter i AF-S2.

Figur 7. Tv. - Mirabella albifrons. Th. - Kokon af Køllesværmer sp. (Zygaena sp.). Foto: Anders N. Michaelsen
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Analyse og vurdering
Arbejdet er igangsat med kort varsel og har samlet kun strakt sig over ca. 3 uger. Det varme vejr og den
stærke tørke, har også sat sit præg på opgavens resultater.
Resultatet (artslisten) giver lidt over 260 registrerede dyrearter. Det er vurderes at svare udmærket til den
indsats, der er blevet lagt i inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant
sted på det givne tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men udover
den allerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat skal
dog ses i forhold til undersøgelsens rammer.
Det meget varme vejr i optællingsperioden har formentlig gjort, at antallet af arter er lidt lavere end
normalt. De fleste dage var det så varmt, at der i de sene eftermiddagstimer stort set ikke var nogen
insektaktivitet. Det var simpelthen for varmt, og dyrene var klatret ned i bevoksningen tæt på
jordoverfladen, hvor det var køligere. Samtidig har indsamlingsteknikken som tidligere nævnt sine
begrænsninger. Havde der været tid og mulighed for at tage flere teknikker i brug, kunne man formentlig
godt have forøget listen med mindst 100 arter mere.

Sjældenhed og udbredelse
Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fundet i denne
undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled.

Cikaden Mirabella albifrons
Mirabella albifrons er ikke tidligere kendt fra Amager Fælled.
Denne cikade lader til at være en egentlig sjældenhed. Den er kun fundet to gange i Danmark
tidligere, og på europæisk plan kender man kun en lille håndfuld yderligere iagttagelser.
Rødlistestatus. Arten er endnu ikke rødlistevurderet i DK. Tyskland (1998): Endangered

(Gefährdet). Østrig (2009): VU (Vulnerable).
Blev observeret i AF-S2 (se Kort 6).

Cikaden Criomorphus albomarginatus
Criomorphus albomarninatus er ikke tidligere observeret på Amager Fælled.
Der er kun ganske få fund af denne art landet over, men om det er fordi arten reelt er sjælden, eller
om den ganske enkelt er overset, er ikke til at sige.
Rødlistestatus. Arten er endnu ikke rødlistevurderet i DK. Østrig (2009): Least Concern
Blev observeret i både AF-NV og AF-NØ (se Kort 3 og Kort 4).

Vikleren Grapholita lunulana
Arten er tidligere observeret på Amager Fælled, men har de seneste år været på kraftig tilbagegang
i Danmark. Senest kendte fund er fra Melby Overdrev i 2012. Den har tidligere været almindelig i
Danmark. Det var derfor en overraskelse at finde denne art på Amager Fælled.
Der blev observeret ca. 10 stk. flyve nede i vegetationen, hvor larven lever på forskellige arter af
Vikke (Vicia sp.).
Rødlistestatus. Arten er endnu ikke rødlistevurderet i DK. Finland (2010): RE (Regionally Extinct)
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Blev observeret i AF-S1 (se Kort 5).

Alant-fjermøl Oidematophorus lithodactyla
Arten lever som larve og voksen på planten Pile-Alant, som findes særligt talrig på Amager, men er
trods det, frem til 2017 kun kendt fra Amager Fælled i Danmark. I 2017 blev den konstateret på
Kalvebod Fælled.
Findes på strandenge i Europa fra det sydlige Sverige, det nordlige Tyskland til Polen og ned til
Alperne, hvor den bruger andre Alant-arter (Inula spp.).
Rødlistestatus. Arten er endnu ikke rødlistevurderet i DK. Ingen tilgængelig vurdering i Europa.
Blev observeret i AF-NV (se Kort 3).

Tægen Polymerus nigrita
Polymerus nigrita er ikke tidligere fundet på Amager Fælled.
Denne tæge er en velkendt art, men er på landsplan ret fåtallig. At den ikke er fundet på Amager før
skyldes formentlig, at den er blevet overset, eller at ingen har ledt efter den, da der kendes en hel
del andre iagttagelser fra det storkøbenhavnske område.
Rødlistestatus. Arten er endnu ikke rødlistevurderet i DK. Tyskland: Nordrhein-Westfalen (2011)

Not threatened (Ungefährdet).
Blev observeret både i AF-NØ og AF-S1 (se Kort 4 og Kort 5).

Ege-Vintermåler Apocheima hispidaria
Der er ikke kendskab til tidligere fund af Ege-Vintermåler på Amager Fælled. Arten kendes fra
Amager fra Kongelunden og Pinseskoven.
Rødlistestatus. Arten er endnu ikke rødlistevurderet i DK. Tyskland: Berlin (2005) Critically

endangered (Stark gefährdet), Baden-Wuerttemberg (2004) Currently not threatened (Zur
Zeit nicht gefährdet), Bayern (2003) Declining species (Vorwarnliste, zurückgehende Art).
Blev observeret i AF-NØ (se Kort 4).

Billen Apion filirostre (intet foto)
Arten er kendt fra Amager Fælled, men er sjælden i Danmark, hvilket gør genfundet af arten
bemærkelsesværdigt.
Arten tilhører familien af spidsmussnudebiller.
Rødlistestatus. Arten er endnu ikke rødlistevurderet i DK. Sverige (2010): NT (Near Threatened). UK
(1992): “Nationally Notable B”.
Blev observeret i AF-S1 (se Kort 5).

Køllesværmer sp. Zygaena sp.
Der er tidligere observeret både Lille, Femplettet og Seksplettet køllesværmer på Amager Fælled.
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Rødlistestatus. Alle arter af Køllesværmere er rødlistede i DK med kategorierne NT (near
threatened), VU (vulnerable), CR (critical) eller RE (regionally extinct). Seksplettet køllesværmer er
den mest almindelige køllesværmer i Danmark og er rødlistet med kategorien NT – blev også
observeret i undersøgelsen, men dog uden angivelse af koordinater.
Blev observeret i AF-S2 (se Kort 6).
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Hele Amager Fælled
Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de stort set
optræder over hele Fælleden, og er fundet indenfor flere af de potentielle byggefelter. Arterne er meget
mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem arealerne men kræver Elm og Pil.
Iris Apatura iris
Iris har været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Arten er under
udbredelse med det varmere klima. Det antages, at den største population af Iris i Danmark lever i
Pinseskoven på Amager. Arten er rødlistevurderet LC i DK (2003).
Iris findes i den nordlig del vest og øst hvor der vokser træer og mellemstore buske af Selje-Pil (Salix
caprea). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer/buske i 1 til 6 meters højde.

Figur 8. Iris (Apatura iris).

Det hvide W Satyrium w-album
Det hvide w er rødlistevurderet i DK med kategorien EN (endangered).
Det vurderes at den største kendte population af denne art i DK findes på Amager Fælled. Den blev
observeret indenfor alle 3 lokaliteter.

Figur 9. Det hvide w (Satyrium w-album)
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Figur 10. Kvæggræsset område på Amager Fælled.

Vurderingerne af sjældenhed og udbredelse er baseret på dels personlig erfaring med insektindsamling,
men også med konsultationer af eksperter i de forskellige artsgrupper – Ulrik Hasle Nielsen (cikader),
Werner Meng (tæger), Jan Petersen, SNM (biller), Walther Gritsch (fluer), samt brugen af diverse
entomologiske og zoologiske databaser – Bugbase, Fugle og Natur, Diverse Atlasprojekter, allearter.dk og
GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
Inventeringen af sommerfuglene er for en lang række arter sket uden at kunne planlægge arbejdet optimalt
i forhold til flyvetid, men det er alligevel lykkedes at registrere mange af arterne i deres larvestadier.
Der blev således i undersøgelsen observeret både sjældne, bemærkelsesværdige og overraskende arter for
lokaliteten Amager Fælled, herunder både arter som er nye for lokaliteten og andre der er kendt i forvejen.
En sjælden art som Alant-fjermøl, er fx i hele Danmark kun er registreret på Amager Fælled frem til 2017
hvor der blev gjort ét fund på Kalvebod Fælled. Den er for øvrigt tidligere observeret og fotograferet som
larve, men blev i denne undersøgelse så vidt vides fotograferet som voksen (imago), for første gang i
Danmark. En anden ”halvsjælden” art, som er en overraskende ny art for området, er Ege-Vintermåler
(Apocheima hispidaria). Arten var tidligere almindelig i Danmark, men vurderes i kraftig tilbagegang.
Løbe- og rovbiller er klart underrepræsenteret i det registrerede materiale, dette skyldes, at disse arter
primært indfanges og bestemmes ved at udsætte faldfælder, som desværre ikke blev foretaget i denne
undersøgelse, grundet tidshorisonten på opgaven. Faldfælder fungerer ved at dyrene fanges i mindre
beholdere nedgravet i jorden, således at dyrene falder ned i dem, når de løber henover jordbunden og
derefter kan bestemmes.
Der er ingen tvivl om, at man ville finde nye løbebiller og rovbiller for listen uanset hvor i området man satte
faldfælder, men de rigtigt sjældne er strandengsdyr, så hvis de overhovedet stadig er der, er det nok på de
mest intakte strandengsarealer, man skulle lede - og de ligger udenfor de potentielle byggefelter. Det er dog
muligt at der ligger nogle små områder med mere oprindelig jordbund (sand) og bevoksning indenfor
byggefelterne, men så skulle man helt specifikt finde dem. Man ville også kunne have observeret en del
flere af de sjældnere, nataktive rovbiller og natsommerfugle ved en natlyslokning. Generelt vil det uden
tvivl kræve en mere målrettet indsats og eftersøgning, at få et mere retvisende billede af insektlivet
indenfor de angivne potentielle byggefelter.
Der er sideløbende med undersøgelsen gjort anstrengelser for at lave en historisk luftfoto- og korttolkning
som er anvendt i forbindelse med vegetationsundersøgelserne, hvor Natur360 også har medvirket.
Resultaterne herfra vil kunne udnyttes til en målrettet undersøgelse efter løbebiller mv., hvis man senere
ønsker at belyse denne del yderligere.
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Historiske fund
En del af formålet med undersøgelsen har udover at foretage feltobservationer været at se på de historiske
fund af insekter på Amager Fælled. Der har i forbindelse med denne undersøgelse desværre ikke været
muligt at foretage en mere dybdegående undersøgelse af hvilke arter der historisk set er fundet på Amager
Fælled, grundet den meget korte tidsramme, der har været for projektet. Et sådant arbejde vil skulle
baseres på viden fra samlinger ved de naturhistoriske muséer, og kræver derfor samarbejde med
institutionerne der for tiden generelt er underbemandede. Alternativt kan interviews med andre
entomologer herunder pensionerede ansatte fra de samme institutioner, være en mulig genvej til at opnå
denne viden.
Historiske fund nævnt i denne undersøgelse er derfor hovedsaligt baseret på personlig viden fra Lars
Thomas og Lars Andersen samt i nogen grad deres netværk af entomologisk kyndige, samt udtræk af arter
fra Fugleognatur.dk1.

Historiske insekter
Billerne
Der er tidligere registreret sjældne billearter i området. Det drejer sig bl.a. om Dyndløber, Lille Guldløber,
Stor Korsløber og Hedemosevinterløber. Der er ingen tvivl om, at det ville have været af stor værdi at finde
ud af, om de stadig er der. Arter som Dyndløberen og Guldløberen er ikke set med sikkerhed i området
siden slutningen af 1800-tallet, og for de to andre arter skal man 50-75 år tilbage.
Det faktum, at ovennævnte arter ikke er observeret på Amager Fælled siden henholdsvis slutningen af
1800-tallet og siden 2. verdenskrig, er ikke ensbetydende med, at de ikke er der mere. Sandsynligheden for
at arterne er forsvundet er relativ stor, men der er tilsyneladende heller ingen der har søgt efter dem.
De nævnte arter er i meget høj grad tilknyttet åbne, varme strandengsområder, måske med småsøer og
sumpe. Habitater der stort set ikke findes mere på Amager Fælled. Skulle der stadig være små lommer af
den oprindelige strandeng tilbage, med de rette mikrohabitater, er der en chance for, at små bestande af de
pågældende biller kan have overlevet.
Blandt de omkring 1500 registrerede plante- og dyrearter på Amager Fælled, er der en lille håndfuld
sjældne insekter, især biller, som ikke er blevet set i området i mindst 50 år. Flere af dem er sårbare og i
tilbagegang på landsplan, og er derfor arter, der bør overvåges. For Amager Fælleds vedkommende drejer
det sig især om følgende:
Lille Guldløber – Carabus nitens (sårbar og i tilbagegang på landsplan)
Dyndløber – Carabus clathratus (sårbar og i tilbagegang på landsplan)
Hedemosevinterløber – Trichocellus cognatus (sårbar og i tilbagegang på landsplan)
Macroplea mutica (intet dansk navn) (sjælden, men p.t. tilsyneladende stabil, og anses derfor ikke for akut
truet)
Det er dyr, som typisk er tilknyttet lav bevoksning, ofte i kyst- og strandengsområder. Macroplea skal have
sandbund, mens dyndløberen og hedemosevinterløberen skal have det mere fugtigt omkring strandsumpe
og hedemoser. Lille guldløber er mere fleksibel i valg af levested. Fælles for alle arterne er dog, at de ikke
tåler tilgroning og fragmentering af deres levesteder, så de bliver brudt op i små bestande, der kan blive
udryddet af en enkelt negativ klimatisk periode eller lokale menneskelige forstyrrelser – udgravninger,
byggerier, vejarbejder, dræning og lignende.

1

Udtræk fra fugleognatur.dk er foretaget d. 19-6-2018 med licens E04/2015
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Nu drejer det sig ikke om insekter, der gør særligt meget væsen af sig. De er typisk aktive i bunden af
bevoksningen, flyver sjældent (hvis de overhovedet kan) og kan derfor være svære at se. Selv i områder hvor
der ikke har været iagttagelser i mange år, er det derfor ikke umuligt, at der stadig findes en bestand af de
pågældende arter. Spørgsmålet er så bare, hvor man i givet fald skal lede efter dem. De har det skidt med
forstyrrelser af de øverste jordlag, så alle områder på Amager Fælled med afgravninger, påfyldning af jord og
lignende er udelukket. De eneste uforstyrrede områder i den henseende er A6, A9, A15 og A18.

Figur 11. Terrænændringer inden for byggefelt AF-NØV. Kort udarbejdet af Rambøll (2018).

Der er mig bekendt ingen åbne sandflader nogle steder, så Macroplea kan man formentlig godt afskrive. Der
er også generelt meget tørt – de eneste områder med en større mængde vandhuller er helt nede i den
sydøstlige del på den gamle strandeng – og det gør det svært for dyndløberen og hedemosevinterløberen.
Den eneste af de fire arter, hvor der måske er en lille chance for, at der stadig er en bestand, er den lille
guldløber – den er, bortset fra tilgroning, ikke så sart som de andre arter.
Skal man eftersøge lille guldløber på Amager Fælled, skal man udsøge sig de områder i de nævnte sektorer,
der ikke er groet til i tjørnekrat eller andre buske og træer. Der må gerne være græs og lave urter, men det
skal heller ikke være alt for højt, så der bliver koldt og mørkt nede på jordoverfladen. Løbebiller kan
eftersøges visuelt, men i tæt lav bevoksning kan det være meget svært. Det bedste man kan gøre er at
nedgrave rækker af faldfælder i de udvalgte områder, og så håbe på, at der er sjældne arter mellem de mere
almindelige løbebiller og rovbiller man uden tvivl vil fange mange af.

Sommerfuglene
Der er tidligere registreret arter af dag- og natsommerfugle der er bemærkelsesværdige på Amager Fælled,
dog er kun enkelte konstateret indenfor de potentielle byggefelter.
Den rødlistede sommerfugl Ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager Fælled
gennem en årrække nu. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered), og er blevet observeret på Amager
Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009.
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I 2009 blev et enkelt individ af Kejserkåbe (Argynnis paphia) observeret. Arten har tidligere været gået
meget tilbage, men er blevet begunstiget af det varmere klima og er derfor på vej op igen i antal.
Der blev i 2005 og først igen i 2017 observeret Femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er rødlistet
med kategorien VU. Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne blev observeret Seksplettet
køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT. Derudover er Lille Køllesværmer
(Zygaena viciae) blevet observeret på Amager Fælled de seneste 3 år. Lille Køllesværmer er rødlistevurderet
med kategorien CR.

Figur 12. Tv. - Lille Køllesværmer (Z. viciae). Midten - Seksplettet køllesværmer (Z. filipendulae). Th. - Femplettet
Køllesværmer (Z. lonicerae).

Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning. Arten er rødlistevurderet som VU.
Til samme slægt blev der samme år observeret Dæmringsugle (Photedes extrema), der er rødlistevurderet
med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten Strand-Svingel, som vokser spredt over det
meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I
Danmark regnes en art som national ansvarsart (A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens
samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som
sjælden.

Figur 13. Kridtugle (Photedes morrisii)

I 2013 blev der observeret Ilia (Apatura ilia) (ikke rødlistevurderet i DK) i den nordlige del af Amager Fælled
indenfor byggefelt AF-NV. Den endelige status for Ilia på Amager Fælled var på daværende tidspunkt ikke
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afklaret, med hensyn til om det var en reproducerende bestand på lokaliteten eller blot en tilfældig tilflyver.
Arten har dog ikke kendte observationer på Amager Fælled siden, så det sidste synes at være tilfældet. I
2013 blev området omkring den nord-syd gående sti gennem AF-NV, samt det sydvendte skovbryn langs
den nu asfalterede cykelsti, vurderet til at være potentielt levested for Ilia. Begge steder vokser flere SeljePil som er værtsplante for larverne, med et passende varmt mikroklima, hvor artens larvegnav er
konstateret.
Natlyslokning på den sydøstlige del af Amager Fælled i 2013 afslørede tilstedeværelse af flere sjældne og
relativt sjældne arter bl.a. Grålig cyklameugle (Eucarta virgo), Kridtugle (Photedes morrisii), Tvebånddagugle (Deltote bankiana), Purpur-Engmåler (Idaea muricata), Grumset Vikkeugle (Lygephila pastinum),
Ringspinder (Malacosoma neustria).

Figur 14. Tv. Purpur-Engmåler (Idaea muricato). Th. – Strand-ringsspinder (Malacosoma castrensis) (tv) og
Ringsspinder (Malacosoma neustria) (th).

Samlet konklusion
Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observationer,
der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv.
Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde op til
omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-metoden”. Tilsammen
dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men mindre mobile arter.
Der er ikke gjort nogen virkelig usædvanlige nye fund eller andre fund af strengt beskyttede arter, som der
ikke var kendskab til fra området i forvejen. Undersøgelsen bekræfter dog tilstedeværelsen af sjældne og
rødlistede arter, både kendte og nye for området, og viser derved at området rummer levesteder for et
relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv.
Det vurderes på baggrund af undersøgelsen, at yderligere og grundigere entomologiske inventeringer, vil
forøge fundlisten og skabe et væsentligt mere retvisende billede af områdernes entomologiske dyreliv. Det
kan opnås hvis man tilrettelægger undersøgelsesperioden til at strække sig over længere perioder fordelt på
flere årstider, samt supplerer med andre metoder, som fx natlyslokning og faldfælder, der vil kunne afsløre
et betydeligt større antal arter. Man bør samtidig målrette inventeringen, ved at udnytte et nyligt detaljeret
og sammenstillet materiale, med viden om arealhistorikken. Der er således stadig chance for at man kan
gøre spektakulære fund, fx kendes der historiske forekomster af sjældne biller, som det ikke er helt
utænkeligt, stadig vil kunne genfindes i området.
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Bilag 1 – Artsliste af fund fra maj-juni 2018
Tabel 3. Alle fundne arter på Amager Fælled i forbindelse med insektundersøgelser 2018. Arter markeret med blåt er af særlig interesse og er nævnt i teksten.

ARTSGRUPPE
Barklus
Bier
Bier
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller

NAVN

Mørk jordhumle
Bronzevejbi
Mørk kornsmælder
Dansk ovalløber
Stor spidshale
Hindbærsnudebille
Almindelig møgbille

Rødhalet busksmælder
Mørk brunløber
Fjortenplettet mariehøne
Kratløber

Stor blødvinge
Gul blødvinge

LATINSK NAVN
Valenzuela flavidus
Bombus terrestris
Halictus tumulorum
Agabus bipustulatus
Agriotes obscurus
Amara lunicollis
Anaspis frontalis
Anthonomus rubi
Aphodius prodromus
Apion apricans
Apion assimile
Apion filirostre
Apion nigritarse
Apion pomonae
Asiorestia sp.
Athous haemorrhoidalis
Barypeithes pelucidus
Bradycollis csikii
Calvia quatordecimguttata
Carabus nemoralis
Cantharis cryptica
Cantharis figurata
Cantharis fusca
Cantharis livida

OMRÅDE 1
Nordlige del
- ØST

OMRÅDE 2
- Nordlige
del - VEST

OMRÅDE 3 Syd ved parkeringspladsen

OMRÅDE 4 Nord for
vandrehjemmet

Noter

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

Sjælden

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
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Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller

Lille hvepsebuk
Slank mariehøne
Tværridset vandkalv
Løvskimmelbille

Tagrørssumpbille
Bleggul sivløber
Myrerøver
Stor vandkalv
Sekstenplettet mariehøne
Almindelig markløber
Håret markløber
Almindelig vandkær
Lucernegnaver
Tjørnebladebille
Purpurstumpbille
Glimmerbøsse sp.
Stor sumpbille
Lille solbille
Matgrøn solbille
Rødbrun kvikløber

Cantharis obscura
Cantharis pellucida
Cantharis rufa
Cantharis rustica
Ceutorhynchus floralis
Ceutorhynchus punctiger
Clytus arietis
Coccidula rufa
Colymbetes fuscus
Cortinicara gibbosa
Crepidodera aurata
Cyphon padi
Cyphon phragmiteticola
Dasytes plumbeus
Dromius melanocephalus
Drusilla canaliculata
Dytiscus marginalis
Halyzia sedecimguttata
Harpalus latus
Harpalus rufipes
Hydrobius fuscipes
Hygrotus impressopunctatus
Hypera postica
Lochmaea crataegi
Malthodes marginatus
Margarinotus purpurascens
Meligethes sp.
Microcara testacea
Nedyus quadrimaculatus
Oedemera lurida
Oedemera virescens
Oxypselaphus obscurus

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
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Biller
Biller
Biller
Biller

Phyllobius oblongus
Phyllopertha horticola
Polydrusus formosus
Polydrusus pterygomalis
Psyllobora vigintiduopunctata
Pyrochroa coccinea
Rhantus suturalis
Sciaphilus asperatus
Tychius pisirostris
Baeopelma forsteri
Psylla alni
Psyllopsis fraxini
Trioza urticae
Aphis fabae
Aphis farinosa
Eriosoma ulmi
Macrosiphum rosae
Prociphilud fraxini
Cepaea hortensis
Cepaea nemoralis
Cornu aspersum
Discus rotundatus
Helix pomatia
Pupilla muscorum
Trochulus hispidus
Allygidius commutatus
Aphrophora alni

x

Cikader

Criomorphus albomarginatus

x

Cikader
Cikader

Euscelis incisus
Javasella dubia

Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Bladlopper
Bladlopper
Bladlopper
Bladlopper
Bladlus
Bladlus
Bladlus
Bladlus
Bladlus
Bløddyr
Bløddyr
Bløddyr
Bløddyr
Bløddyr
Bløddyr
Bløddyr
Cikader
Cikader

Frugttræsløvsnudebille
Gåsebille

Toogtyveplettet mariehøne
Sorthovedet kardinalbille
Marmorvandkalv
Kløverfrøgnaver
Elmebladloppe
Askebladloppe
Nældebladloppe
Bedebladlus
Pileskudbladlus
Elmeribsrodlus
Rosenbladlus
Askebladlus
Havesnegl
Lundsnegl
Plettet voldsnegl
Knapsnegl
Vinbjergsnegl
Bimpelsnegl
Håret snegl
Stor skumcikade

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
Første fund på
Amager

x
x
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Cikader
Cikader
Cikader
Cikader
Cikader
Cikader
Døgnfluer
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Florvinger
Florvinger
Florvinger
Fluer
Fluer
Fluer

Mirabella albifrons
Birkecikade

Almindelig skumcikade
Hundegræscikade

Agurkeedderkop sp.
Tagrørsækspinder
Sækspinder sp.
Pukkelhovedet dværgedderkop
Sivhjulspinder
Engjæger
Almindelig teltspinder
Almindelig rovedderkop
Engstavedderkop
Skovstavedderkop
Pukkelrygget stavedderkop
Almindelig guldøje

Fritflue sp.
Krysantemumminerflue

x

Oncopsis flavicollis
Oncopsis sp.
Oncopsis subangulata
Philaenus spumarius
Stenocranus minutus
Cloeon sp.
Aculus laevis
Aranielle sp.
Clubiona phragmitis
Clubiona sp.

x

Hypomma bituberculatum

x

Larinioides cornutus
Metellina sp.
Pardosa amentata
Pardosa sp.
Phylloneta sisyphia
Pisaura mirabilis
Tetragnatha extensa
Tetragnatha montana

Meget sjælden Første fund på
Amager

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

Tetragnatha obtusa

x

x

Xysticus ulmi
Chrysoperla carnea
Micromus variegatus
Wesmalia nervosus
Chloropidae sp.
Chromatomyia synegenesia
Dasyneura oxyacanthae

x

x
x

x

x
x
x
x
x
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Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Fluer
Frynsevinger
Galmyg
Galmyg
Græshopper mm
Græshopper mm
Græshopper mm
Græshopper mm

Elachiptera brevipennis
Stor danseflue
Empis tesselata
Gulfodet dyndflue
Eristalis pertinax
Droneflue
Eristalis tenax
Almindelig marksvirreflue Eupeodes corrolae
Geomyza sp.
Almindelig sumpsvirreflue Helophilus pendulus
Stor cigargallefritflue
Lipara lucens
Guldflue sp.
Lucilia sp.
Neria cibaria
Pegomyia solennis
Platypalpus sp.
Kødflue sp.
Sarcophaga sp.
Sepsis duplicata
Sicus ferrugineus
Havesvirreflue sp.
Syrphus sp.
Mellemfluen Oscar
Tachina fera
Tachydromia sp.
Themira sp.
Foranderlig humlesvirreVolucella bombylans
flue
Hvidbåndet humlesvirreVolucella pelucens
flue
Aeolothrips fasciatus
Iteomyia capraea
Rabdophaga marginemBåndpilbladgalmyg
torquens
Sivgræshoppe
Conocephalus fuscus
Almindelig markgræsChorthippus brunneus
hoppe
Skovkakerlak
Ectobius lapponicus
Krumknivgræshoppe
Leptophyes punctatissima

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
Kun galler fundet
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
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Græshopper mm
Guldsmede
Guldsmede
Guldsmede
Guldsmede
Guldsmede
Guldsmede
Guldsmede
Krebsdyr
Krebsdyr
Krebsdyr
Krebsdyr
Krybdyr
Mider
Mider
Mider
Mider
Mider
Mider
Myg
Myrer
Myrer
Myrer
Myrer
Myrer
Netvinger

Buskgræshoppe
Flagermusvandnymfe
Almindelig vandnymfe
Stor farvevandnymfe
Sortmærket kobbervandnymfe
Blå libel
Stor blåpil
Grøn smaragdlibel
Almindelig kuglebænkebider
Glat bænkebider
Langbenet bænkebider
Grå bænkebider
Snog
Ellefiltgaltmide
Ahornvortegaldemide

Dansemyg sp.
Gul engmyre
Orangemyre
Sort havemyre
Korttornet stikmyre
Almindelig stikmyre
Sisyra fuscata

Pholidoptera griseoaptera
Coenagrion pulchellum
Ennalagma cyathigerum
Ischnura elegans

x

Lestes dryas

x

Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Cordulia aenea

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

Armadillidium vulgare

x

Oniscus asellus
Philoscia muscorum
Porcellio scaber
Natrix natrix
Acalitus brevitarsus
Aceria cephalonia
Eriophyes crataegi
Eriophyes inangulis
Phyllocoptes goniothorax
Phyllocoptes populi
Chironomidae sp.
Lasius flavus
Lasius fuliginosus
Lasius niger
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

Kun galler fundet

x
x
x
x
x
x
x

Målere

Ege-Vintermåler

Apocheima hispidaria

x

Målere

Fjer-Måler

Phigalia pilosaria

x

x
x
x

Første fund på
Amager Fælled.
Fundet på Øret-Pil
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Målere
Padder
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle

Stor Frostmåler
Grøn frø
Dagpåfugleøje
Nældens takvinge
Pyramideugle
Toplet forårsugle
Aurora

Erannis defoliaria
Pelohylax esculentus
Aglais io
Aglais urticae
Amphipyra pyramidea
Anorthoa munda
Anthocharis cardamines)

x

Sommerfugle

Iris

Apatura iris

x

Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle

Engrandøje
Brun egevikler
Skovblåfugl
Okkergul randøje

Aphantopus hyperantus
Archips xylosteana
Celastrina argiolus
Coenonympha pamphilus
Crambus pascuella
Deltote bankiana
Ectropis crepuscularia
Elaschista sp.
Erannis defoliaria
Euclidia glyphica
Euclidia mi
Eupsilia transversa
Euthrix potatoria
Glyphipteryx simpliciella
Grapholita compositella

x

Tvebånd-dagugle
Birke-barkmåler
Stor frostmåler
Brun kløverugle
Marmoreret kløverugle
Satellitugle
Græsspinder
Hundegræsmøl
Kløvervikler

Sommerfugle

Sommerfugle
Sommerfugle

Slåenvikler
Vatret bladmåler

x
x
x
x
x
x
DKs største
kendte pop. lever
på AF
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

Grapholita lunulana

x

Hedya pruniana
Hydriomena furcata

x

x

Tidligere alm. i DK.
I kraftig tilbagegang i DK. Stor
overraskelse at
finde den på AF

x
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Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle

Konvalrodæder
Strand-Ringsspinder
Græsrandøje

Sommerfugle

Alantfjermøl

Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle

Lille frostmåler
Stor bredpande
Rødgul forårsugle
Lille forårsugle
Broget forårsugle
Skovrandøje
Fjermåler
Grønåret Kålsommerfugl
Stor Kålsommerfugl
Lille kålsommerfugl
Svingelugle
Almindelig blåfugl

Korsheltellus lupulina
Malacosoma castrensis.
Maniola jurtina
Neurosphaloptera nubilana
Oidaematophorus
lithodactyla
Operophtera brumata
Ochlodes sylvanus
Orthosia cerasi
Orthosia cruda
Orthosia incerta
Pararge aegeria
Phigalia pilosaria
Pieris napi
Pieris brassicae
Pieris rapae
Plusia festucae
Polyommatus icarus

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

Sommerfugle

Det hvide w

Satyrium w-album

x

Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle

Tjørnespindemøl
Hvidvingemåler
Almindelig tigerspinder
Egevikler
Bakkebladmåler
Hægspindemøl

Scythropia crataegella
Siona lineata
Spilosoma lubricipeda
Tortrix viridana
Xanthorhoe montanata
Yponomeuta evonymella
Yponomeuta irrorella
Yponomeuta malinellus
Yponomeuta padella

x
x
x

Æblespindemøl
Rønnespindemøl

Første fund på AF.
Relativ sjælden.

x

x
x

x

x

Rødlistet som EN
(endangered).
Største population
i DK findes på AF

x

x
x
x
x
x
x

x
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Sommerfugle

Seksplettet køllesværmer

Zygaena filipendulae

Springhaler
Tusindben/skolopendere
Tusindben/skolopendere
Tusindben/skolopendere
Tusindben/skolopendere
Tusindben/skolopendere
Tæger
Tæger

Stor bæltespringhale

Orchesella cincta
Cylindroiulus caerulaeocinctus

Tæger

Fireplettet blomstertæge

Tæger

Gulbrystet skøjteløber
Køllehornet blomstertæge

Tæger
Tæger
Tæger
Tæger
Tæger
Tæger
Tæger
Tæger
Tæger

Havetusindben

x

x
x

Træcylindertusindben

Cylindroiulus punctatus

Stenskolopender

Lithobius forficatus

x

Løvskolopender

Lithobius melanops

x

Barktrådtusindben

Nemasoma varicorne

x

Skinnende bladlustæge

Anthocoris nemorum
Daraeocoris flavilinea
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus
Gerris thoracicus

x
x

Heterotoma planicornis

x

Himacerus mirmicoides
Legnotus limbosus
Leptopterna dolabrata
Lygocoris pabulinus
Mirus striatus
Nabis limbatus
Nabis pseudoferus
Phylus melanocephalus

x

Hvidrandet tornben
Almindelig græstæge
Havetæge
Gulstribet egetæge
Bred nymfetæge

Rødlistet som NT
(near threatened)

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

Tæger

Polymerus nigrita

x

Tæger
Tæger
Tæger

Psallus sp.
Rhabdomiris striatellus
Saldula sp.

x
x

x
x

x

Første fund på
Amager
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Tæger
Tæger
Tæger
Ørentviste

Almindelig ørentvist

Scolopostethus puberulus
Scolopostethus thomsonii
Teratocornis antennatus
Forficula auricularia

x
x
x

Årevingede

Mumiehveps sp.

Aleiodes sp.

x

Årevingede
Årevingede
Årevingede
Årevingede
Årevingede
Årevingede
Årevingede

Honningbi
Bedeguargalhveps

Apis mellifera
Diplolepis rosae
Gasteruption jaculator
Pteromalidae sp.
Rhogogaster viridis
Tenthredo temula
Vespula vulgaris

Grøn bladhveps
Almindelig gedehams

x
x
x
Angrebet og mumificeret larve
fundet
x
x

Kun galler fundet

x
x
x
x
x
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Bilag 2 – Artsliste fra Fugleognatur.dk
Observationer fra hjemmesiden fugleognatur.dk.
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SAMMENFATNING

Københavns kommune har opgivet at etablere boligbebyggelsen Ørestad Fælled Kvarter på Amager
Følled. MOE har for Københavns kommune foretaget en kortlægning af naturforhold inden for 5 andre områder på Amager Fælled, som led i kommunens undersøgelse og vurdering af alternative
mulighederne for etablering af boligbyggeri til 5.000 beboere. De fem byggefelter er udvalgt af
kommunen og fremgår af nedenstående Fig. A.

Fig. A
De 5 byggefelter på Amager Fælled betegnes hh. AF-NVN (grøn), AF-NVS (Lilla), AF-NØV (Gul), AFNØS (orange) og AF-S (blå).

Undersøgelsen er udført i maj – juni 2018 og har omfattet gennemgang af områdernes anvendelse,
arealmæssige bindinger, tidligere undersøgelser samt udførelse af en opdateret kortlægning. Den
opdaterede kortlægning har været mere detaljeret end tidligere undersøgelser inden for de 5 byggefelter, og har fokuseret på områdernes historiske anvendelse, naturtyper, naturtilstand samt beskyttede og sjældne arter af dyr og planter. Da undersøgelsen kun dækker en del af sommersæsonen, og perioden tilmed har været usædvanlig tør, er endvidere inddraget data fra de senere års
undersøgelser og registreringer, herunder data fra Amager Fælleds Venner. Samlet set foreligger er
derfor fremskaffet et mere omfattende og detaljeret datagrundlag om naturforholdene i de 5 byggefelter i forhold til tidligere undersøgelser.
Størstedelen af de to nordvestlige byggefelter har historisk været anvendt til militære skydebaner,
som efterfølgende er udjævnet og delvist tilført fyldjord i begyndelsen af 1970’erne. Store dele af
de to nordøstlige byggefelter er opfyldt i begyndelsen af 1970’erne, men der findes også store dele
med oprindeligt terræn, som dog er mere eller mindre forstyrret. Det sydlige byggefelt har været
anvendt til losseplads, der blev afsluttet og afdækket med jord i 1975, og efterfølgende er der i
2002 – 2010 påfyldt jord på store dele af arealet.
Naturen i de nordlige byggefelter har stort set udviklet sig uberørt – bortset fra enkelte plejetiltag
og den landskabelige kanal – siden 1970’erne, mens det sydlige byggefelt i store træk kun har
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henligget siden 2010. Dette betinger at der i de nordlige byggefelter har udviklet sig en varieret og
til dels uberørt natur, mens naturen i det sydlige byggefelt er mere forstyrret, men med potentiale
til at udvikle sig i retning af en mere uforstyrret tilstand.
De to nordvestlige byggefelter samt det sydlige byggefelt er fredet mod bl.a. bebyggelse, mens de
to nordøstlige byggefelter indgår i Ørestadsarealet som naturområder der ikke må bebygges.
I de nordlige byggefelter udgøres naturen af en mosaik af moser, overdrev, småsøer, krat samt
mere eller mindre urørt skov. 70 – 80 % af arealet udgøres af naturtyper der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper (mose, overdrev og sø / vandhul). Der er i alle
byggefelter fundet fredede arter af orkideer, padder og krybdyr, samt sjældne arter af insekter, og
i de to østlige byggefelter er der også registreret arter af padder omfattet af habitatdirektivets bilag
IV om strengt beskyttede arter.
Det sydlige byggefelt biologisk udgøres primært af en ruderat flora, samt to mindre kratområder
præget af invasive plantearter. Kun 4 % af arealet udgøres af naturtyper der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er fundet fredede arter af padder og krybdyr, og sjældne insekter på
området, men ingen orkidéer.
På baggrund af kortlægningen af terrænets oprindelighed (kontinuitet), naturtyper, naturtilstand
og forekomst af værdifulde arter har MOE udarbejdet et sammenfattende indeks over den relative
naturmæssige værdi af delområderne inden for hvert byggefelt. Resultatet ses på Fig. B nedenfor.
Figuren afspejler at det sydlige byggefelt har en ringere naturværdi i forhold til de nordlige byggefelter, mens delområderne inden for de nordlige byggefelter generelt har moderat eller højere naturværdi. Det vurderes at naturværdien er et brugbart redskab ved prioritering af områderne i forhold til boligbebyggelse.
Da arealet af det sydlige byggefelt er dobbelt så stort som de øvrige byggefelter, vil der ved planlægning af eventuel boligbebyggelse i større grad kunne tages hensyn til de biologiske værdier, der
trods alt findes i området. Det vurderes derfor at det sydlige byggefelt er bedst egnet til planlægning af boligbebyggelse ud fra en naturmæssig betragtning.
Ved planlægning af boligbebyggelse er det desuden vigtigt at inddrage plads og sammenhæng med
naboarealer. Større sammenhængende naturområder er vigtige. Bliver Amager Fælled splittet op af
byggeri, vil det ikke kun påvirke det areal der bebygges, men også de omkringliggende arealer.
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Fig. B
2018.

Sammenfattende naturværdi indenfor de 5 byggefelter vurderet ud fra undersøgelsen i
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1

INDLEDNING

Københavns kommune er i færd med at undersøge alternative muligheder til den nu opgivne bebyggelse Ørestad Fælled kvarter, og har foreløbigt udvalgt 5 mulige områder andre steder på Amager Fælled, hvor mulighederne for etablering af boligbyggeri til 5.000 beboere skal undersøges og
vurderes nærmere. Som led i dette arbejde har Københavns kommune anmodet MOE om at foretage en undersøgelse af de naturmæssige værdier inden for de 5 udpegede byggefelter.

Figur 1 De 5 byggefelter på Amager Fælled, betegner hh. AF-NVN (grøn), AF-NVS (Lilla), AF-NØV (Gul), AFNØS (orange) og AF-S (blå).

1.1

Generelt om undersøgelsen

Amager Fælled har været genstand for flere undersøgelser i de senere år, og der foreligger en
række rapporter, som beskriver udvalgte elementer af naturtilstanden og naturens kvalitet. Undersøgelserne er foretaget med vekslende grundighed og opløsning, og er ikke specifikt målrettet de 5
udvalgte byggefelter. Endvidere er de seneste undersøgelser foretaget i 2015 /22/.
En række privatpersoner, herunder interessegruppen Amager Fælleds Venner, har siden 2016
meldt om fund af særligt interessante arter, og har bragt naturværdierne på Amager Fælled i fokus
i relation til et kommende byggeri af boliger.
Københavns kommune vurderer derfor, at der er behov for en mere målrettet og præcis beskrivelse af naturværdierne inden for de 5 byggefelter, baseret på dels de tidligere undersøgelser og
senere observationer, dels en supplerende undersøgelse af den aktuelle naturtilstand i de specifikke byggefelter.
Undersøgelserne er derfor dels baseret på en gennemgang af de historiske observationer, dels en
supplerende undersøgelse i 2018.
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1.2

Formål

Formålet med undersøgelsen er at udarbejde et detaljeret og opdateret estimat af naturtilstanden
inden for 5 byggefelter udpeget af kommunen.
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2

AMAGER FÆLLEDS HISTORISKE ANVENDELSE

Der er indledningsvist foretaget en kortlægning af områdernes historiske anvendelse. Den historiske
anvendelse danner grundlaget for de naturforhold, der registreres på området i dag. Den historiske
gennemgang af arealanvendelsen er baseret på en række tidligere rapporter /10//12//11/, gennemgang af historiske kort samt flyfotos fra Det Kgl. Bibliotek /6/ og Danmarks Miljøportal (www.areailinfo.dk).
I det følgende gives en samlet beskrivelse af udviklingen på den nordlige og sydlige del af Amager
Fælled. Arealanvendelsen er nærmere beskrevet for de enkelte byggefelter i de efterfølgende kapitler.
2.1

Før år 1900. Den oprindelige kyst og militær skydeplads

Figur 2 Plantholm og den nordvestlige del af Amagers historiske kystlinie, fra venstre ca. 1750, i midten et
mindre udsnit fra 1823 og th. 1879 med de 5 byggefelter indtegnet

Den oprindelige kystlinje på Amagers vestkyst lå oprindeligt længere østpå, og store dele af det
nuværende Amager Fælled var op til ca. år 1900 et meget lavvandet havområde. Området vest for
landsbyerne Sundby og Tårnby var flade enge, der blev anvendt til græsning. Naturmæssigt har der
formodentlig været tale om lysåbne strandenge og strandoverdrev med spredte krat, og det må
antages at områderne jævnligt blev oversvømmet ved højvande. Ud for den oprindelige kyst ved
Kalvebod Strand lå øen Plantholm, som op til midten af 1700 tallet var adskilt fra Amager af et bredt
og meget lavvandet naturlig løb (Plantholmløbet) (Figur 2, jf. også Figur 3). Plantholmløbet har
muligvis været tidvist blottet vadeflade om sommeren. På kort fra 1780 kan Plantholmløbet erkendes
som et bredt sumpet område rundt om Plantholm, men ikke et decideret løb. På dette kort er endnu
ikke indtegnet et sommerdige. På senere kort op til 1825 er der kun spredte indtegninger af vådområder ved Plantholmløbet, men stadig intet sommerdige. Efter Napoleons krigene etableredes Faste
Batteri og et militært øvelsesanlæg på den nordøstlige del af Amager inklusive Plantholm. Sommerdige og skydebaner optræder først på kort fra 1879. Det må derfor antages, at Plantholm er blevet
gradvist landfast med Amager enten ved naturlig landhævning, eller som følge af landopfyld omkring
Faste batteri i nord med efterfølgende naturlige sedimentering i den sydlige del.
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Med etablering af sommerdiget ud til Kalvebod Strand senest 1879 blev Plantholm definitivt landfast
med Amager. Samtidig etableredes skydebanerne på Plantholm. Disse havde stort set samme udstrækning som øen. Arealerne øst og syd for skydebanerne blev også anvendt til militære formål,
herunder eksercerplads, skydebaner for håndvåben og oplag af materiel. Områderne uden for de
militære arealer blev anvendt til græsning.
2.2

Perioden fra 1900 – 1990. Opfyldninger og losseplads

Fra omkring år 1900 startede opfyldning af de lavvandende områder fra det nuværende Islands
Brygge. Islands Brygge var i 1955 etableret som havneområde med en lille tange, der strakte sig
ned mod Sjællandsbroen (Figur 3). Fra 1958 blev det resterende lavvandede område gradvist fyldt
op med affald og overskudsjord, så Amager i 1974 havde sin nuværende form. Lossepladsen strakte
sig over store dele af Amager Fælled, dog ikke den østlige og nordlige del (Figur 4). Deponeringen
bestod af husholdningsaffald, byggeaffald samt kemikalieaffald. Lossepladsen blev forseglet og afsluttet med topjord i 1975 /20/.
Den nordlige del af Amager Fælled blev op til 1960’erne anvendt som militært areal /10/.
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Figur 3 Udsnit af kort over København 1955 med de historiske kystlinjer langs Amagers østkyst indtegnet. Fra
/10/

For enden af Grønjordsvej blev der i begyndelsen af 1960’erne etableret en jordtip, dvs. opfyldningssted for primært jord fra udgravninger ved byggeri andre steder i byen /10/ ((Figur 4). I perioden
1966-1969 blev store dele af den oprindelige overfladejord i de nordlige dele af Amager Fælled
skrabet af ned til leret (antageligt i 20-70 centimeters dybde). Den afskrabede overfladejord blev
ikke kørt væk, men skrabet sammen i aflange volde. Efterfølgende blev der fyldt råjord op mellem
voldene, som efterfølgende blev planeret ud, så de passede i terrænhøjde med de påfyldte råjord.
Disse overfladejordstriber kan i dag erkendes som næringsrige muldstriber i vegetationen.
Efterfølgende henlå Amager Fælled som ubenyttet og fik stigende betydning som grønt rekreativt
område. På den sydlige del af Amager Fælled blev vandrehjemmet etableret i 1977.
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Figur 4 Terrænændringer på Amager fælled.

2.3

1990 – i dag: Rekreativ anvendelse, Ørestad og jordpåfyldning.

Den sydlige og vestlige del af Amager Fælled blev fredet som en del af Kalvebodfredningen i 1990
/15/. I 1991 blev den østlige del af fælleden omfattet af lov om Ørestaden, og der blev i 1995 udgivet
en helhedsplan for Ørestaden, som tillod etablering af den landskabelige kanal og boligbebyggelse i
den sydøstlige del (Ørestads Fælled) /25/. Den resterende del af Amager fælled blev fredet af Naturklagenævnet i 1994 /14/.
Den landskabelige kanal i den nordvestlige del blev etableret i 2003 – 06. I den sydlige del, omkring
vandrehjemmet, blev der i perioden 2002 – 2010 påfyldt jord ((Figur 4).
Arealet omkring vandrehjemmet blev i 2016 udlagt til campingplads i hht. Københavns kommunes
lokalplan nr 540 /11/.
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3

KORTLÆGNING AF NATURFORHOLD 2018

Der er i maj - juni 2018 foretaget supplerende registreringer af naturforholdene inden for de 5 byggefelter med henblik på dels at danne grundlag for en mere detaljeret beskrivelse i forhold til de
tidligere undersøgelser, dels vurdere eventuelle ændringer i forhold til de seneste kortlægninger.
Undersøgelserne har omfattet naturtyper og vegetation, naturtilstand, insekter, padder og fugle,
og med særligt fokus på arter og naturtyper der er beskyttet af lovgivningen, er sjældne eller
egnskarakteristiske.
Undersøgelserne er så vidt muligt foretaget af personer, der har et detaljeret kendskab til Amager
Fælled, og som har været inddraget i de tidligere undersøgelser. Feltarbejdet er derfor foretaget af
relevante underleverandører.
Grundet den begrænsede undersøgelsesperiode kan der være arter, som ikke registreres selv om
de findes i området. På undersøgelsestidspunktet var f.eks. de fleste arter af vandlevende insektlarver klækket, og hos en del insekter har de voksne flyvetid uden for undersøgelsesperioden. Generelt er maj/juni et optimalt tidspunkt til registrering af planter, men der er også en del planter
som blomstrer uden for undersøgelsesperioden og derfor let kan overses.
Sideløbende med undersøgelsen er inddraget nyere data registreret af Amager Fælleds Venner,
herunder data fra en gennemført bioblitz den 16. juni 2018 /1/.
I det følgende beskrives de metoder, der er anvendt ved kortlægningen i 2018.
3.1

Kortlægning af naturtyper

Kortlægning af naturtyper er foretaget af Rambøll i samarbejde med Natur360. Kortlægningen er
udført i to trin startende med en afgrænsning i felten, der tager udgangspunkt i kortlægningen af
samme område fra 2013 /17/ og dernæst registrering af vegetation og strukturer på de enkelte lokaliteter.
Feltregistreringerne er udført med udgangspunkt i teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 /4/. Registrering omfatter bl.a. naturtypens fysiske struktur og karakteristika, hydrologiske forhold, en artsliste (planter) fra dokumentationscirkel samt en
artsliste (planter) for hele lokaliteten. Alt feltarbejde er registreret på feltskemaer. Feltarbejdet er
udført i juni 2018.
Kortlægningen er ikke kun begrænset til lokaliteter defineret som § 3-beskyttede naturtyper. Ikkebeskyttede naturtyper, så som tørt krat og urørt skov, er også kortlagt og tilstandsvurderet ud fra
ovenstående metode, hvor der er taget udgangspunkt i feltskema for skovbevoksede moser,
selvom der er tale om tørre naturtyper. Brugsplæner uden naturværdi er kun kortlagt, men ikke
tilstandsvurderet.
3.2

Kortlægning af naturtilstand

Kortlægning af naturtilstand er foretaget af Rambøll i samarbejde med Natur360. For samtlige registrerede naturlokaliteter er der foretaget en bestemmelse af naturtilstand. For de naturtyper, hvor
metode til beregning af naturtilstand er tilgængelig i Naturdata via Danmarks Miljøportal /3/ (det
gælder for mose og overdrev i denne rapport), er denne metode anvendt, mens der for de øvrige
naturtyper er foretaget en subjektiv bestemmelse af naturtilstanden (søer/vandhuller og skove).
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Beregning af naturtilstand udføres efter metoden beskrevet i DMU rapport nr. 792 /8/. Metoden beregner et artsindeks og strukturindeks baseret på oplysninger i feltskemaet, og disse to værdier
bruges til at udregne værdi for naturtilstanden.
Strukturindekset er baseret på udvalgte indikatorer, der beskriver strukturer i økosystemet, som er
karakteristiske for den pågældende naturtype i henholdsvis en god og dårlig tilstand. Tilsvarende
er artsindekset baseret på en artsliste fra en såkaldt dokumentationscirkel for lokaliteten (en cirkel
med 5 m radius). Arterne tildeles en score fra -1 til +7, der svarer til deres sårbarhed over for negative påvirkninger, hvor de arter, som er mest følsomme over for forringelser, får den højeste
score. Invasive arter tildeles en negativ score (-1) og trækker det samlede artsindeks ned.
Både struktur- og artsindeks antager en værdi mellem 0 og 1, hvor 1 indikerer, at der findes
mange naturtypekarakteristiske strukturer eller mange karakteristiske positivarter for naturtypen
på en given lokalitet.
Strukturindeks og artsindeks kombineres til et generelt udtryk for naturtypens tilstand på en skala
fra 0 til 1, der kan oversættes til fem tilstandsklasser fra høj til dårlig naturtilstand (Tabel 1).
Tabel 1 Generel definition af de fem naturtilstandsklasser /8/.
Tilstand

Generel definition af tilstandsklasser

Høj tilstand
(værdier 0,8-1)

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for naturområdet svarer til, hvad
der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold, og der
er ingen eller kun meget små tegn på forandringer.

God tilstand
(værdier 0,6-0,8)

Der forekommer typespecifikke forhold og samfund.

Moderat tilstand
(værdier 0,4-0,6)

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype udviser lave niveauer for forandringer som følge af menneskelig aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte forhold.

Ringe tilstand
(værdier 0,2-0,4)

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype afviger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge af menneskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede end under forhold med god tilstand.

Dårlig tilstand
(værdier 0-0,2)

Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de biologiske
kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori de relevante biologiske samfund afviger væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den pågældende
naturtype under uberørte forhold.

For vandhuller og skove kan der ikke beregnes værdi for naturtilstand, og der er derfor foretaget
en subjektiv vurdering af naturtilstanden for hver enkelt lokalitet i felten. Vurderingen er foretaget
på baggrund af de samme kriterier, som indgår i den kvantitative metode, og for vandhuller er der
således taget hensyn til den fysiske struktur, vandkvalitet, forekomst af forstyrrende elementer
som fx andefodring samt artsdiversitet og forekomst af positive vs. negative indikatorarter. For
skove er den fysiske struktur i vegetationslagene, forekomsten af dødt ved samt artsdiversiteten
og forekomst af positive vs. negative indikatorarter taget med i vurderingen af naturtilstand.
3.3

Flora

Der er i forbindelse med registreringen af naturtyper lavet lister over planter i de enkelte delområder. Kun arter, der har en særlig relevans for vurdering af områdets værdi og sårbarhed er fremhævet, herunder fredede arter, rødlistede (sårbare, truede) og lokalt sjældne arter.
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I forbindelse med kortlægningen i de fem byggefelter er der foretaget en aktiv eftersøgning af orkidéer, hvor alle danske arter er fredede. Forlods er der også foretaget en skrivebordskortlægning af
orkidéer, hvor al tilgængelig viden er forsøgt inddraget. Der er inkluderet data fra ældre rapporter
/17/, Naturbasen /13/, Amager Fælleds Venner og lokale botanikere. Manglende verifikation af ældre registreringer behøver ikke at betyde, at orkideerne er forsvundet. Dels kan tidspunktet for undersøgelsen falde uden for nogle af orkidéernes blomstring, dels kan orkidéer variere meget i
blomstring fra år til år, og endelig kan der være usikkerhed på stedangivelsen.
3.4

Flagermus

Alle arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter.
Der er ikke foretaget eftersøgning af flagermus i felten, ligesom der ikke er foretaget en systematisk kortlægning af potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i nogen af byggefelterne. Potentielle yngle- og rastetræer for flagermus er defineret som træer med spættehuller og andre egnede
hulheder i en vis højde.
I forbindelse med vegetationskortlægningen er der foretaget en overordnet vurdering af, om der
kan forekomme potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i de respektive byggefelter.
3.5

Ynglende fugle

Undersøgelsen af ynglende fugle er foretaget af Tidal Consult (Lars Maltha Rasmussen), der ligeledes har forestået den tidligere kortlægning i 2013 /21/. Kortlægningen af fuglene er udført ved at
gennemgå områderne til fods og foretage registreringerne vha. kikkert og ved at lytte og notere
ynglefuglene direkte på kort. Registreringerne er foretaget den 19. og 21. maj 2018 i tidsrummet
05:00-09:00, som er det tidspunkt på dagen, hvor fuglene er mest aktive. Enkelte supplerende
iagttagelser er foretaget ved besøg den 28. og 29. maj 2018. De enkelte arter er kortlagt og indtegnet på feltkort, som derefter er overført til et grundkort, så det er muligt at henføre de registrerede fugle til de enkelte delområder.
Der er generelt lagt vægt på en registrering især af syngende hanner af småfugle. Ynglesuccessen
af ynglefuglene er ikke registreret, idet alle sikre, sandsynlige og mulige ynglepar af de forskellige
arter medregnes som potentielle ynglefugle.
3.6

Padder

Eftersøgning af padder er foretaget af Rambøll både om dagen og om natten i slut maj/start juni,
se Tabel 2.
Eftersøgningen af padder er sket ved fangst af haletudser og ved fund af vandrende voksne padder. Da undersøgelserne er foretaget sent på sæsonen har det ikke været muligt at anvende lytning systematisk, da de fleste paddearter er stoppet med at kvække i ynglevandhullerne. Det er
kun grøn frø, der kvækker regelmæssigt i denne periode og som er hørt kvække. Af samme årsag
er der heller ikke foretaget eftersøgning af ægklumper, da det kun er grøn frø der yngler så sent.
Haletudserne de brune frøer og skrubtudse var allerede langt fremme i udviklingen (fire ben) ved
flere af lokaliteterne.
Forekomsten af padder blev desuden undersøgt ved udtagning af vandprøver til analyse af eDNA.
Prøvetagningen blev foretaget den 12. juni. Der blev indsamlet ½ liter vand fra 5 lokaliteter, se Tabel 2. Vandet blev filtreret og sendt til analyse. Haletudserne var ved flere lokaliteter kravlet på
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land ved prøvetagningen, steder hvor de var se ved tidligere besigtigelser, der er således en risiko
for at, der ikke har været eDNA til stede fra de arter, der var kravlet på land. Undersøgelser viser
dog at eDNA forekommer i vandet op til 2 uger efter at arten har været til stede /19/. Nyere forsøg
med salamandre viser dog at eDNA nedbrydes meget hurtig i akvarier, der udsættes for sollys til
mindre end 1 % på 3 dage fra dyrene er fjernet /24/. Haletudser af salamandre var tilstede i vandhullerne, da de først kravler på land senere på sommeren.
Maj måned 2018 har været usædvanlig tør /7/ og flere lokaliteter, der øvrige år har kunnet være
mulige ynglevandhuller, har i 2018 været udtørrede. Registreringer indenfor de senere år
(/13/,/17/,/21/, /22/) er derfor også er inddraget i vurderingerne.

Tabel 2 Datoer for undersøgelser af padder.

Dato og tidspunkt
28. maj 2018 – 9.30-15.00
30. maj 22.00 - 01.00
31. maj 10.00 - 16.00

Byggefelter
Alle
AF-S
AF-NVN, AF-NVS, AF-NØS, AF-NØV

31. maj 22.00 - 01.00
AF-NVN, AF-NVS, AF-NØS, AF-NØV
12. juni 9.00 – 13.00
Alle (udtagning af eDNA prøver) *
*Vandhullet i byggefelt AF-S var udtørret og det var ikke muligt at tage en prøve
3.7

Krybdyr

Eftersøgning af krybdyr er sket visuelt i dagtimerne ved et gå igennem alle byggefelter i forbindelse med kortlægning af padder og flora, og i den forbindelse lede på egnede solpladser.
Eftersøgningen af krybdyr er sket på en årstid hvor det ikke er optimalt, da dyrene kun solbader
kort tid af gangen og er sværere at finde. Det må derfor forventes at der kan findes krybdyr flere
steder end registreret i denne undersøgelse. Registreringer indenfor de senere år (/13/,/17/,/21/)
er derfor også er inddraget i vurderingerne.
3.8

Insekter

Kortlægningen af insekter er foretaget af Natur360, og er hovedsaligt foretaget af Lars Thomas
med supplering af Lars Andersen. De har begge et stort entomologisk kendskab baseret på mange
års interesse og arbejde, med denne organismegruppe. De har endvidere begge stort kendskab til
Amager Fælled og udviklingen af naturen i området.
Inventørerne har specialiseret sig i lidt forskellige entomologiske artsgrupper. Lars Andersen har
særlig ekspertise inden for sommerfugle og Lars Thomas inden for de mere krybende dyr i vegetationen.
Metoderne til at observere de meget omkringflyvende sommerfugle adskiller sig fra hvordan man
bedst observerer de mere stillesiddende insektarter. De forskellige metoder er gennemgået nedenfor, med fokus på, hvordan den enkelte inventør har grebet observationerne an.
Vurderingerne af de fundne arters sjældenhed og udbredelse er baseret på dels inventørernes personlige erfaring med insektindsamling, men også med konsultationer af eksperter i de forskellige
artsgrupper – Ulrik Hasle Nielsen (cikader), Werner Meng (tæger), Jan Petersen, SNM (biller), Walther Gritsch (fluer), samt brugen af diverse entomologiske og zoologiske databaser – Bugbase, Naturbasen, Diverse Atlasprojekter, allearter.dk og GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
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3.8.1

Krybende insektarter (Lars Thomas)

Indsamlinger og observationer er foregået i dagtimerne i den meget varme og solrige periode fra
den 23. maj til 2. juni 2018 (se Tabel 3).
Undersøgelsesområderne blev vurderet ved en indledende besøg. Her blev de forskellige områders
beskaffenhed vurderet. Det store sydlige undersøgelsesområde blev opdelt i to mindre arealer, af
optællingsmæssige grunde på baggrund af vegetationens variation og strukturelle karakter, dels et
mindre område omkring den runde parkeringsplads, dels i krattet omkring det lille vandhul nord for
vandrehjemmet, hvor bevoksningerne har en mere varieret karakter og derfor potentielt indeholder
flere arter. Den resterende del af det sydlige undersøgelsesområde er ikke undersøgt, da den meget tørre græsbevoksning erfaringsmæssigt ikke indeholder mange stillesiddende insekter
Den samlede mængde observationstimer er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de fire områder.
Dyrene er først og fremmest indfanget ved hjælp af ”bankemetoden”. Her gås et areal systematisk
igennem og for hver ca. 10 meter bliver buske, nedhængende trægrene, græstotter og blomster
rystet over en medbragt hvid bakke. Den faktiske afstand mellem stoppene afhænger dog af landskabstype og bevoksning. Insekterne i plantevæksten, der tror, at en fugl eller et andet insektædende dyr forstyrrer deres omgivelserne, reagerer instinktivt og lader sig falde i et forsøg på at
komme uden for rækkevidde. Dyrene lander dermed i bakken, hvor de kan tælles og artsbestemmes. Mere svært identificerbare dyr blev indsamlet og bragt med hjem for endelig artsbestemmelse ved hjælp af stereolup og forskellige bestemmelsesværker.
Bankemetoden er meget effektiv, men har en tendens til at underrepræsentere arter, der lever helt
nede i jordoverfladen. Det kan man til dels udligne ved også at indsamle prøver (håndfulde) af
bundmaterialet – visne blade, grene og lignende – og ryste dem i bakken.
Bankemetoden dækker de fleste dyregrupper, undtagen de mere aktivt flyvende som sommerfugle
og svirrefluer. Disse grupper kan dog gerne kan optælles rent visuelt. Derudover kan nataktive dyr
som fx løbebiller og lignende ligeledes være underrepræsenteret.
Enkelte observationer er gjort af andre personer og videregivet til Lars Thomas i form af bl.a. billeder.
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Tabel 3 Tidspunkt for indsamling og registrering af primært stillesiddende insekter.
Område
Dato for
Kl.
besøg
1 – Byggefelter AF-NØV og AF-NØS

2 – Byggefelter AF-NVN og AF-NVS

3 – Byggefelt AF-S,
sydvestlige del omkring den runde P-plads
4 – Byggefelt AF-S,
krattet og den lille dam nord for vandrehjemmet

3.8.2

23/5
24/5
27/5
29/5
23/5
24/5
31/5
1/6:
23/5
27/5
31/5
23/5
27/5
31/5
1/6

10-12
10-11
15-17
12-13
12-13
11-13
16-17
11-13
13-14
11-13
12-14
14-15
10-11
14-15
10-11

Flyvende insekter (Lars Andersen)

Indsamlingerne foretaget i dagtimerne i den meget varme og solrige periode fra den 20. maj til 16.
juni 2018 (se Tabel 4). Observationerne er foretaget inden for 3 undersøgelsesområder. Område 1
og 2 svarer til de samme to nordlige dele som beskrevet ovenfor. Område 3 er hele undersøgelsesområdet på den sydlige del af Amager Fælled ved Vandrehjemmet (byggefelt AF-S).
Inventeringen har været fokuseret mod nektarsøgende sommerfugle og i mindre grad andre større
insekter, og er foregået ved at opsøge vegetation hvor netop disse grupper af insekter erfaringsmæssigt opholder sig. Der har generelt været fokus på at forsøge at observere sjældne og nye arter for området.
Registreringerne af de enkelte fund er sket med fotografering af dyrene på stedet. De fleste fotos
er taget med kamera med indbygget GPS, hvorved koordinater på fundene er fremkommet. Bestemmelser er efterfølgende sket ved, efter behov, at benytte opslag i forskellig relevant faglitteratur, inkl. internetbaserede fora og hjemmesider.
I tillæg til de ovenstående registreringer, kommer observationer fremkommet ved et offentlig
”BioBlitz”-arrangement afholdt d. 16. juni. Her indsamlede og bestemte deltagere med hjælp fra
Lars Andersen en række forskellige arter fra alle delområderne. Det var til Bioblitzen planlagt at foretage lyslokning af nataktive insekter, men pga. ugunstigt vejr, blev dette ikke gennemført.
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Tabel 4 Oversigt over registrering og observationer af primært nektarsøgende sommerfugle og andre større insekter.
Område
Dato for
Kl.
besøg
1 – Byggefelter AF-NØV og AF-NØS

2 – Byggefelter AF-NVN og AF-NVS

3 – Byggefelt AF-S, hele området omkring
vandrerhjemmet

20/5
1/6
16/6
20/5
1/6
16/6
20/5
1/6
16/6

7.30-9
9-10
8-22*
9-10.30
10-12
8-22*
10.30-12
12-13
8-22*

* BioBlitz - arrangement

3.9

Sammenfattende indeks over naturværdi

Med henblik på at kunne foretage en sammenligning af naturens kvalitet imellem de 5 byggefelter
har MOE udviklet et indeks over naturens værdi baseret på følgende 4 parametre:
•

•

•

•

Naturens kontinuitet, dvs. over hvor lang tid har naturen i området udviklet sig.
Natur som har udviklet sig over lang tid tillægges større vægt end natur med en kortere historik. På Amager Fælled er de fleste områder opfyldt eller kraftigt forstyrret, og naturen har i den
forbindelse været nulstillet som beskrevet i kapitel 2. Der skelnes mellem følgende kategorier
mht. kontinuitet (KONI):
1. Høj kontinuitet, enten oprindeligt terræn eller rester af anlæg fra før år 1900, der højst er
lettere forstyrret
2. God kontinuitet, enten oprindeligt terræn / rester af anlæg før år 1900 som er kraftigt forstyrret eller områder som er opfyldt før 1950
3. Moderat kontinuitet, områder som er opfyldt / anlagt i perioden 1960 – 1980
4. Ringe kontinuitet, områder som er opfyldt / anlagt efter år 2000
Naturens tilstand, enten skønsmæssigt vurderet eller beregnet ud fra vegetationens struktur- og artsindeks (se afsnit 3.2 ovenfor). De 5 naturtilstandsklasser tildeles en værdi (NTII)
fra 1 (høj tilstand) til 5 (dårlig tilstand).
Naturtypen. Naturtypen tillægges værdi efter hvilken vægt den tillægges i forvaltningen af
naturområder. Der ses her bort fra Natura 2000 områder, da Amager Fælled ikke rummer Natura 2000 områder. Der er skelnet mellem følgende klasser (NTYI):
1. Beskyttede naturtyper, dvs. naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette er
naturtyper, der på landsplan tillægges høj værdi. Der tages her ikke hensyn til at administrationen af § 3 naturtyper er forskellig i by- og landzone
2. Øvrige naturlige naturtyper uden beskyttelse: Naturlig skov, krat, mindre og midlertidige
vandhuller
3. Naturtyper der ikke er naturlige, men som rummer et betydeligt islæt af hjemmehørende
arter, og som henligger uudnyttede. F.eks. ruderater, dyrkede skove (monokulturer), brakmarker o.lign.
4. Arealer der ikke er natur. F.eks. brugsplæner, jordfolde, befæstede arealer, veje o.lign.
Værdifulde arter. Dette er arter, der tillægges en særlig vægt i forvaltningen af naturområder. Her skelnes mellem følgende klasser (VARI):
1. Områder der er ynglested for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (bilag IV arter)
2. Områder der er rastested for bilag IV arter eller ynglested for fredede arter (padder, krybdyr, insekter, planter).
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3.
4.

Områder der er levested for regionalt sjældne eller truede (rødlistede) arter eller rastested
for fredede arter af krybdyr, padder eller insekter.
Områder uden forekomst af sjældne, truede, fredede eller bilag IV arter

På baggrund af ovennævnte indeks for disse 4 parametre beregnes et indeks for områdets naturværdi:
NVI = 1 - (KONI2 + NTII2 + NTYI2 + VARI2)/64
NVI ligger mellem 0 og 1, dog kan brugsplæner mv. med dårlig naturtilstand opnå negative værdier. På baggrund af NVI inddeles områderne i 5 klasser efter naturværdi, se Tabel 5.
Tabel 5 Definition af de fem kategorier af naturværdi.
Værdi

Definition af naturværdi

Høj værdi
(NVI > 0,85)

Områder af høj naturværdi i form at høj kontinuitet, stor forvaltningsmæssig
værdi, god naturtilstand og forekomst af værdifulde arter. Næsten ingen tegn på
forringelser der skyldes menneskelig påvirkning

God værdi
(NVI 0,70-0,85)

Områder med betydelige naturværdier i form af god kontinuitet, forvaltningsmæssig værdi, naturtype og forekomst af værdifulde arter. En vis forringelse som
følge af menneskelig påvirkning kan erkendes

Moderat værdi
(NVI 0,50-0,70)

Områder som rummer signifikante naturværdier, men hvor den menneskelige påvirkning tydeligt kan erkendes i form af moderat til ringe kontinuitet, tilstand, naturtype eller forekomsten af værdifulde arter.

Ringe værdi
(NVI 0,30-0,50)

Områder som kan rumme elementer af naturmæssig værdi, men hvor helhedsindtrykket er et kraftigt påvirket område af ringe naturmæssig værdi grundet ringe
kontinuitet, naturtilstand, forekomst af værdifulde arter eller naturtypens forvaltningsmæssige værdi.

Ubetydelig værdi
(NVI < 0,30)

Områder uden eller højst med ubetydelige naturværdier, og som ikke fremstår
som naturområder.

Naturværdi indekset er alene beregnet på sammenligning af delområderne indenfor Amager Fælled.
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4

BYGGEFELT AF-NØV

Byggefelt AF-NØV ligger i den nordøstlige del af Amager Fælled. Beliggenheden af byggefeltet
fremgår af Figur 5.

Figur 5: Den geografiske placering af byggefelt AF-NØV (lyserød) på Amager Fælled..

4.1

Byggefeltets anvendelse

Byggefeltet ligger umiddelbart øst for de tidligere skydebaner, men har været anvendt til opstilling
af batterier og mål samt skydning med håndvåben /10/. Den militære anvendelse fortsatte til ind i
60’erne. For enden af grønjordsvej blev der i starten af 60’erne etableret en jordtip, dvs. opfyldningssted for primært jord fra udgravninger ved byggeri andre steder i byen. Store dele af arealet
blev afskrabet og efterfølgende opfyldt i perioden 1966 – 69 som beskrevet i afsnit 2.2. I forbindelse
med opfyldninger på dele af Amager Fælled er afvandingsforholdene ændret, så bl.a. Grønjordsøen
er blevet dannet, og de vestlige dele af byggefeltet har i en periode stået under vand.
I forbindelse med metroprojektet blev etableret en mere effektiv afvanding af de østlige dele af
byggefeltet. Den landskabelige kanal blev etableret i perioden 2003 – 2006. Der er endvidere i 2017
etableret to mindre erstatningsvandhuller inden for byggefeltet, som en del af forberedelserne til
Ørestad Fælled Kvarter bebyggelsen. Jorden fra udgravning er udspredt på arealerne ved siden af
vandhullerne.
I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet
naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning
og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være helt
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nulstillet ved påfyldning af et tykt lag jord, eller den kan være mere eller mindre forstyrret, f.eks.
som følge af militære aktiviteter. Dette er opsummeret i nedenstående Figur 6, og de enkelte delarealer er beskrevet i Tabel 6. Omkring den landskabelige kanal og i den sydvestlige del af byggefeltet
findes arealer, som stadig er oprindeligt terræn med større eller mindre forstyrrelser, mens den
vestligste del har været nulstillet ved jordpåfyldning og efterfølgende henligget til fri succession siden
1975.

Figur 6 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NØV
Tabel 6 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NØV, jf. Figur 6

Delareal
A1
A3
A4

A5
A6

A7
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Seneste terrænændring

Oprindelig topjord skrabet af i 1966
Opfyldt med råjord i 1975
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969
Opfyldt med råjord i 1975
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969
Opfyldt med råjord i 1975
Opfyldt med råjord fra udgravning af Den Landskabelige Kanal og anlæggelse af Ørestad Boulevard i 2006
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969
Opfyldt med råjord i 1975
Lavtliggende parti i det oprindelige terræn. Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Den gamle afvandingsgrøft
(A14) følger sydkanten af polygonen og kan stadig erkendes i felten. Terrænet må antages at
være oprindeligt, dog oversvømmet størstedelen af året i dag.
Bygningsværk kan ses på skråfoto 1938, men ikke på Lave Maalebordsblade. Udjævnet og
jordpåfyldt i 1966.
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Delareal
A8

A9

A10
A11
A13
A14

A15

A16

A17

A18

Den landskabelige
kanal

4.2

Seneste terrænændring

Den nordlige polygondel fremstår som bygningsværk med omkransende firkantet jordvold og
voldgrav på luftfoto 1930 og Lave Maalebordsblade, men ikke på Høje Maalebordsblade. Den
sydlige jordvold er planeret ud i senest 1945 og var det muligvis også i 1938. De to polygoner
fremstår på dette tidspunkt som et sammenhængende rektangel af fyldjord. I 1966 er der muligvis kørt mere jord på, og samtidig er jordvoldene helt væk. I 2006 gennemskæres polygonen til to af Den Landskabelige kanal. Voldgraven langs nordsiden af polygonen kan stadig erkendes i terrænet i dag.
Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Dele af arealet har undergået en del slidpåvirkning fra først militærets
brug og senere i perioden 1966-1975 i form af parallelle kørespor. Terrænet må antages at
være oprindeligt, dog lettere oversvømmet størstedelen af året i dag.
Mulig rest af Langebakke / Signalbakke. Kunstig aflang bakke af ukendt oprindelse, der tidligst
kan erkendes på luftfoto 1938. Nedlagt omkring 2006 i forbindelse med anlæg af Ørestad Boulevard.
Opfyldt med jord i 1969.
Forsvarsteknisk anlæg bestående af to voldgrave / brede grøfter med en jordvold mellem. Kan
første gang erkendes på Høje Maalebordsblade, men ikke på ældre kort. Eksisterer i dag.
Afvandingsgrøft fra Sundbyvester til Kalvebod Strand. Kan første gang erkendes på Høje Maalebordsblade, men ikke på ældre kort. Østlige delpolygon bliver afskåret omkring 2006, hvor
Den Landskabelige Kanal anlægges. Den vestlige delpolygon indgår i dag i afvandingssystemet
for Ørestad Nord.
Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet, og terrænet må antages at være oprindeligt. I den vestligste del kan i
dag stadig erkendes enkelte større huller (mulige nedslagshuller) efter militære aktiviteter.
Centralt gennemskæres polygonen af en lille bid af det oprindelige Plantholmløb, der afskar
Plantholm fra Amager. Denne del fremstår i dag som tagrørssump. Polygonen har i perioden
1966-1975 enkelte gange været oversvømmet helt som følge af forstyrret afvandingssystem.
Oprindelig topjord skrabet af i 1966. Opfyldt med jord i 1972-1975. Påfyldt jord er fordelt
ujævnt, og der opstår derfor en fugtig lavning centralt i den nordlige del. Denne del fremstår i
dag som sumpskov. Den vestlige del af polygonen fremstår i dag som tør skov. Den påfyldte
jord i den vestlige del må derfor antages at være mere næringsrig/muldrig end den østlige del,
der i dag fremstår som lysåben og med lavtvoksende vegetation.
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 og opfyldt med råjord samtidig. Påfyldt jord er fordelt ujævnt, og der opstår derfor en større fugtig lavning langs den sydvestlige kant af polygonen og en fugtig lavning i det nordøstlige hjørne af polygonen. Disse fremstår i dag som hhv.
lysåben tidvis våd eng og som fugtigt pilekrat med indslag af rørskov.
Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. I hele polygonens længden løber de yderste randgrøfter, som tidligere
var en del af skydebanen. Polygonen er i dag en del af den aflange mose, som afleder overfladevand fra området omkring Faste Batteri.
Den landskabelige kanal er etableret i 2003 – 2006. Kanalen er op til 25 m bred og 1,5 m dyb,
Bunden er stampet ler, mens siderne er af beton eller metal (spuns). Materialet fra udgravningen er spredt langs kanalen (se delareal A4).

Naturmæssige bindinger

Det fremgår af vidensindsamlingen fra 2013 foretaget af Biomedia /17/, at den østlige del af byggefeltet karakteriseres som mose, mens den vestligste del er karakteriseret som eng/overdrev. Af
miljøportalens vejledende registrering af § 3 områder fremgår dog kun den vestlige del som § 3
beskyttet overdrev (jf. Figur 7).
Hele byggefeltet ligger i byzone, hvilket indebærer, at enkelte § 3-naturtyper (enge og overdrev)
kun er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3naturtyperne mose og sø / vandhul.
Den vestligste del af byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7. juli 1994 /14/
(se Figur 7). Der må ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der
søges om dispensation hvis det er foreneligt med fredningens formål.
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Området øst for fredningen ligger inden for Ørestadsgrænsen, og her varetages naturfredningshensyn gennem den fysiske planlægning jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
§ 16 stk. 1 og 2. Arealerne inden for byggefeltet er udlagt til naturområder, og må ikke bebygges,
benyttes til anlæg eller gøres til genstand for andre indgreb bortset fra naturpleje og anlæg af
stier. Den fysiske planlægning her omfatter Ørestadsselskabets helhedsplan for Ørestad fra juni
1995 /25/, samt Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled /12/.

Figur 7 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NØV på
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/.

Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled fra december 2016 beskriver plejetiltag,
anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at byggefeltet primært plejes med
henblik på at opnå en mosaik af krat, eng, overdrev og græsland uden for den landskabelige kanal
(se Figur 8).
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Figur 8 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.

4.3

Naturforhold i de hidtidige registreringer

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med
en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af
Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgængelige på naturbasen /13/.
Botanisk set er byggefeltet uden for den landskabelige kanal karakteriseret som mose og eng. Der
er inden for byggefeltet registreret de fredede orkidéer ægbladet fliglæbe og riddergøgeurt. Sidstnævnte er fundet i ét eksemplar og har her sin eneste forekomst i Danmark, mens ægbladet fliglæbe som er sjælden men udbredt i hele landet, er fundet i flere tusinde eksemplarer. Af øvrige
sjældne, men ikke fredede plantearter i byggefeltet er kan nævnes ager-vikke, pile-alant, skør pil
og strandkarse.
Af dyrearter er inden for byggefeltet er i naturbasen registreret følgende arter af padder og krybdyr, som alle er fredede: grøn frø, spidssnudet frø, skrubtudse, snog og almindeligt firben (skovfirben). Heraf er den spidssnudede frø (registreret i 1 eksemplar i den nordvestlige del af byggefeltet) også omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter. Af sjældne, rødlistede
arter i øvrigt (se Figur 22) er i naturbasen registreret fuglene lille fluesnapper og svaleklire (begge i
1 eksemplar) samt 3 arter af insekter (alle sommerfugle). Hare er ligeledes set inden for området.
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Figur 9 Rødlistede arter registreret i naturbasen i og omkring byggefelt AF-NØV /13/

Der er tidligere registreret sjældne billearter og sommerfugle på Amager Fælled, men det er ikke
altid muligt at knytte fundene til bestemte byggefelter i området. Det drejer sig bl.a. om billerne
Macroplea mutica, dyndløber, lille guldløber, stor korsløber og hedemosevinterløber. Arterne er
følsomme overfor forstyrrelser i de øvre jordlag, og har ikke været observeret i minimum 60 – 70
år – de har dog heller ikke været aktivt eftersøgt i mange år. Den eneste af de fem arter, hvor det
vurderes der kan være en lille chance for, at der stadig er en bestand inden for de mere
uforstyrrede delområder (A6, A9, A15 og A18, se Figur 6), er den lille guldløber – den er, bortset
fra tilgroning, ikke så sart som de andre arter.
I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der
blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er
rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne
blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT
(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager
Fælled de seneste 3 år. Lille køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical).
Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager
Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered).
Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet
som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes
extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten
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strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en
national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart
(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet
tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.
Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014
/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet blev vurderet som ringe, bortset fra den landskabelige
kanal, hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat.
4.4

Resultater af kortlægningen i 2018

4.4.1

Naturtyper

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 10. De
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 7 og Bilag A
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3, hh. mose, overdrev og sø/vandhuller. Der er endvidere et areal med urørt skov, og et mindre
areal med tørt krat. Endelig er der arealer langs den sydlige del af den landskabelige kanal, som
har karakter af ruderat og brugsplæne.

Figur 10 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NØV.
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Tabel 7 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 10.

Nr

Naturtype

Areal
(ha)
0,42

N4

Vandhul

0,02

N5

Mose

0,05

N7

Mose

0,04

N8

Ruderat

0,74

N9

Brugsplæne

0,28

N10

Tørt krat

0,47

N11

Mose

0,84

N12

Mose

1,98

N13

Tørt krat

0,56

N14

Mose

0,68

N15

Mose

1,35

N16

Urørt skov

1,77

N17

Mose

0,60

N18

Overdrev

0,65

N19

Mose

0,31

N20

Overdrev

3,43

N21

Mose

0,43

N22

Mose

0,78

N2

Overdrev
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Beskrivelse
Kvæggræsset, fladt overdrev på lerbund med spredte tjørn og kratpartier.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Nyere, gravet, lille vandhul med kraftigt optrådte vegetationsløse brinker. Lidt
lavere krat på sydvestlige side.
Etableret 2017
Kraftig rørsump med lille aflang holm i midten, der er tilgroet med hvidtjørn.
Blågrøn star vokser på holmen.
Anlagt før ultimo 1800-tallet - lettere forstyrret 1975
Vinteroversvømmet moseareal domineret af tagrør. Spredte pletter med lavtvoksende tagrør og mere artsrige partier. Kraftigt sommerudtørret ved registreringstidspunktet. Syv stararter på arealet.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Ca. 12 år gammelt græsruderat på begge sider af Den Landskabelige Kanal.
Anlagt med lerjord og slås jævnligt. Stort potentiale for overdrev med tiden.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006.
Brugsplæne anlagt omkring 2006. Slås intensivt. Der findes del vegetative almindelige blomsterplanter i plænen. Arealet har stort potentiale for at blive
blomstrende bynatur til glæde for publikum og insekter, hvis græsslåningsintensiteten nedsættes eller dele af arealet kun slås ekstensivt.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006
Tørt krat på højbund. Domineret af hvidtjørn.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972
Rørsump domineret af tagrør – Fugtigt krat i den østlige ende.
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975
Moseareal primært bestående af pilekrat og tagrør med indslag af lidt mere
artsrige småpartier på tuet bund.
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975.
Tørt krat på højere bund end den omgivende mose. Hvidtjørn dominerer kronelaget.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1966.
Tagrørsdomineret vådt areal. Tør kant mod nord med indslag af lidt flere arter
af vedplanter, græs og urter, herunder en større bestand af skov-hullæbe.
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975.
Fugtigt areal med knoldkærstruktur i den vestlige del. Knoldkær domineret af
knold-star. Stærkt udtørret ved besigtigelsen.
Oprindeligt terræn - lettere forstyrret i 1975.
Tør urørt skov med indslag af tætte kratpartier og spredte lysninger. Flertageret skovbillede med dødt ved. Urørt naturskovspræg med kollapsede veterantræer og naturlig selvforyngelse. Kvæggræsses ekstensivt.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Skov- og kratmose på lerbund, der med års mellemrum udtørrer helt om sommeren. Udtørret ved besigtigelsen. Karakter af urørt sumpskov. Domineret af
store hvid-pil, hvoraf flere er rodvæltet.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Kvæggræsset overdrev med spredte hvidtjørn. Knastørt ved besigtigelsen, men
små indslag af fugtigbundsarter tyder på tidvis fugtige lavninger på det flade
areal. Engmyrertuer forekommer spredt. Riddergøgeurt findes i 1 eksemplar.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975.
Fugtig lavning i langs skovbrynet ud mod overdrev. På lerbrund og dermed
med svingende vandstand. Udtørrer ofte. Gamle murbrokker og andet byggeaffald synligt i terrænoverfladen.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
Gammelt ruderat med græslandsflora. Spredte hvidtjørn. Enkelte engmyrertuer
på arealet. Meget tørt og afsvedet på besigtigelsestidspunktet.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
Tagrørsdomineret mose beliggende i randen af gammelt fugtigt pilekrat. Helt
udtørret ved besigtigelsen.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
Fugtigt pilekrat som efterhånden har udviklet naturskovskarakter og -kvaliteter. Usædvanlig tørt ved besigtigelsen.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
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Nr
N23

Naturtype
Mose

Areal
(ha)
0,59

N27

Overdrev

0,63

N43

Sø/vandhul

0,47

N44

Sø/vandhul

0,41

N45

Sø/vandhul

0,40

4.4.2

Beskrivelse
Aflang mose domineret af rørskov. Gennemskæres af en gammel tilgroet grøft.
Anlagt før ultimo 1800-tallet - ej forstyrret siden.
Tørt græsland med indslag af tørt krat. Murbrokker synlige flere steder i jordoverfladen. Lavninger med tidvis våd bund.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969
Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Fungerer som regnvandsafledning fra Ørestad Nord. Meget renvandet og med en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.
Anlagt i 2006.
Kunstig sø med kanalform og lodrette spunsede kanter, som kun i meget tørre
år stikker op over vandoverfladen. Fungerer som regnvandsrecipient for Ørestad Nord. Forholdsvist renvandet og med en nogen lunde vandplanteflora. De
lodrette spunsede kanter er i tørre år problematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.
Anlagt i 2006.
Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Meget renvandet og med
en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for
dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.
Anlagt i 2006.

Naturtilstand

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 11. Naturtilstanden er generelt ringe, dog er
der et større bælte i den sydlige del hvor naturtilstanden er moderat eller god. Desuden er tilstanden moderat i et moseområde (N21) i den nordlige del af byggefeltet, samt i den landskabelige kanal. I forhold til kortlægningen i 2013 er naturtilstanden forbedret i området, dels som følge af
etablering af græsning i mellemtiden, men i høj grad også som følge af en mere detaljeret kortlægning i 2018.
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Figur 11 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NØV.

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været
nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få indgreb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgående i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er beregnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne opnår forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier. Det ekstreme eksempel er lokalitet N17, som ligger i artstilstandsklasse dårlig (0,08) og strukturtilstandsklasse høj
(0,81), se Tabel 8.
Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives
områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle
lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til intakte ældre naturlokaliteter.
En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal
tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der
ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet
med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest
er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på
byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog
samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx
gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled.
En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i
midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetationen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den
værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige
på besigtigelsestidspunktet.
Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden
for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske udgangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetationen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset.
Tabel 8 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 11

Lokalitet

Naturtilstandsindeks

Artsindeks

Strukturindeks

N2

Moderat (0,43)

Dårlig (0,19)

God (0,78)

N4

Ringe

N5

Ringe (0,36)

Dårlig (0,12)

God (0,73)

N7

Ringe (0,39)

Ringe (0,21)

God (0,66)

N8

Moderat (0,50)

Ringe (0,37)

God (0,70)

N9

Brugsplæne

N10

Ringe

N11

Ringe (0,38)

Ringe (0,26)

Moderat (0,57)

N12

Moderat (0,41)

Ringe (0,33)

Moderat (0,52)

N13

Ringe

N14

Ringe (0,25)

Dårlig (0,03)

Moderat (0,57)

N15

God (0,72)

God (0,71)

God (0,74)

N16

Moderat

N17

Ringe (0,37)

Dårlig (0,08)

Høj (0,81)

N18

Moderat (0,49)

Ringe (0,36)

God (0,68)

N19

Ringe (0,38)

Ringe (0,31)

Moderat (0,50)

N20

Ringe (0,38)

Ringe (0,22)

God (0,63)

N21

Moderat (0,52)

Moderat (0,41)

God (0,70)

N22

Ringe (0,39)

Dårlig (0,11)

God (0,79)

N23

Ringe (0,29)

Dårlig (0,10)

Moderat (0,57)

N27

Ringe (0,40)

Ringe (0,23)

God (0,66)

N43

Moderat

N44

Moderat

N45

Moderat

4.4.3

Flora

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i Tabel 8 for de enkelte delområder (se Figur 10).
Artsindekset er dårligt eller ringe, hovedsageligt fordi der er en del ikke hjemmehørende og invasive arter. Dog har mose området N21 et moderat artsindeks.
På Figur 12 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Amager Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.). Der er inden for byggefeltet regi-
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streret 3 arter af fredede orkideer, hvoraf ridder-gøgeurt kun er fundet i et eksemplar. Skov-hullæbe er registreret som ny art for byggefeltet i 2018. Endvidere er registeret mindst 3.000 individer af ægbladet fliglæbe. De enkelte bestande er beskrevet i Tabel 9.

Figur 12 Fund af orkideer på Amager Fælled i byggefelt AF-NØV

Tabel 9 De enkelte bestande af orkideer på Figur 12

Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O1

Kødfarvet gøgeurt

5-6 blomstrende individer observeret i 2018

O2

Riddergøgeurt

1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste forekomst af arten i Danmark

O3

Skov-hullæbe

19 individer observeret i 2018

O4

Skov-gøgeurt

5 blomstrende individer observeret i 2018
Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015

O5

Ægbladet fliglæbe

Spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O6

Ægbladet fliglæbe

Større bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O7

Ægbladet fliglæbe

Mindre bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >100

O8

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O9

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015
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Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O10

Kødfarvet gøgeurt

2-3 individer observeret hvert år siden 2013

O11

Skov-hullæbe

3-12 individer observeret hvert år siden 2014

O12

Skov-hullæbe

>50 individer observeret i 2018

O13

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2014

O14

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2015

O15

Ægbladet fliglæbe

Større spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >2000

O16

Ægbladet fliglæbe

Ukendt antal observeret ukendt årstal

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på steder, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig fremgang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en
meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidligere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med
stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området.
Det kan dog under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et betydeligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer.
4.4.4

Flagermus

Der forekommer med stor sandsynlighed potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i dette byggefelt. Der bør særligt eftersøges egnede træer i de centrale urørte skove (N16 og N17 jf. Figur 10
i afsnit 4.4.1).
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Figur 13: Områder i byggefelt AF-NØV, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og rastetræer for flagermus, er markeret med rød.

4.4.5

Fugle

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 10, hvor registreringerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering,
idet det overvejende er de samme arter der registreres. 3 arter registreret i 2013 er ikke registreret i 2018, mens 6 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser.
Generelt byder byggefeltet på et varieret landskabsbillede med en stor variation af tilgroede og
våde områder, der fletter sig ind i hinanden og betinger en stor variation og tæthed især af ynglende småfugle. Den Landskabelige Kanal betinger tilstedeværelsen af ynglende Gråand og Blishøne, men fungerer særdeles dårligt biologisk med sine cementerede kanter, der ikke tillader en
gradueret overgang mellem vandfladen og de tilstødende områder.
Der er tale om arter, som er almindeligt forekommende i Danmark.
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Tabel 10 Ynglefugle i byggefelt AF-NØV 2018 og 2013

ART

2018

2013

Knopsvane
Gråand
Fasan
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Ringdue
Gøg
Gærdesmutte
Jernspurv
Nattergal
Solsort
Kærsanger
Rørsanger
Gærdesanger
Tornsanger
Havesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Blåmejse
Musvit
Husskade
Gråkrage
Grønirisk
Rørspurv

0
5
1
0
7
5
2
4
2
3
2
1
4
2
6
1
0
7
6
1
4
7
4
1
1

1
3
1
1
5
3
2
0
2
4
2
5
6
0
6
2
5
7
6
0
0
6
0
0
3

YNGLEPAR I ALT

76

70

ARTER I ALT

22

19

4.4.6

Padder

I byggefelt AF-NØV forekommer flere egnede ynglelokaliteter for padder. Byggefeltet består dels af
en øst-vest-gående grøft (P4 og P5), et nygravet vandhul (P2), en mindre grøft (P1) samt Den
Landskabelige Kanal. Lokaliteterne er vist på Figur 14.
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Figur 14 Fund af padder i byggefelt AF-NØV i forbindelse med naturkortlægningen i 2018.

Bilag IV arter
Der blev registreret en enkelt bilag IV-paddeart inden for byggefeltet. Der blev således fundet en
voksen vandrende spidssnudet frø og haletudser af spidssnudet frø i vandhullet P2.
Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N2, N18, N20 og N27 jf. Figur 10
i afsnit 4.4.1), kan potentielt set være rasteområde for spidssnudet frø, da den raster i skov, fugtige enge og moser.
Stor vandsalamander er ikke tidligere fundet inden for byggefelt AF-NØV, men er i 2018 kortlægningen fundet ved grænsen til byggefeltet i vandhul P3. Kratbevoksningerne inden for byggefeltet
kan være rasteområde for arten. Det er dog ikke muligt at udpege præcist hvor og om stor vandsalamander raster i byggefeltet.
Fredede arter
I byggefelt AF-NØV er fundet lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø. I Den
Landskabelige Kanal yngler skrubtudse samt brun frø (spidssnudet eller butsnudet frø). Skrubtudse
yngler i en rørskovsbevokset grøft (P1) og grøn frø yngler i flere af grøfterne (P1, P4 og P5).
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Butsnudet frø er observeret to steder i byggefeltet. Arten er ikke observeret i forbindelse med
2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og ved Grønjordssøen i 2016 /13/.
4.4.7

Krybdyr

Bilag IV-arter
I 1995 blev der registret et enkelt individ af markfirben på Amager Fælled /21/. Denne forekomst
var uden for byggefelterne, men Langebakke i nord blev nævnt som et potentielt levested, hvor
der i 1980’erne forekom markfirben. I 1998 blev 1995-findestedet erklæret uegnet som levested,
og samtidig var Langebakke nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard. Markfirben blev dermed anset som værende forsvundet fra Amager Fælled.
Fredede arter
Der blev kun observeret snog i byggefelt AF-NØV ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Naturbasen viser dog, at almindeligt firben også forekommer umiddelbart i byggefeltet i den vestlige del.

Figur 15 Fund af krybdyr i byggefelt AF-NØV ved naturkortlægningen i 2018, samt fra eksisterende data hentet
fra Naturbasen i perioden 1998-2018.
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Byggefeltet vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de lever i
overgangszoner mellem fugtig og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor sandsynlighed i byggefeltet.
I 1980’erne fandtes en forekomst af hugorm inden for byggefelt AF-NØV ved Langebakke /21/.
Langebakke blev nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard omkring 1998, og arten er ikke
registreret på Amager Fælled siden 1990, hvor den blev observeret på arealet over for Sundby station.
4.4.8

Insekter

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observationer, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv.
Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde
op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-metoden”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men
mindre mobile arter.
For de to nordøstlige byggeområder (AF-NØV og AF-NØS) er der ved denne undersøgelse i alt registreret 147 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt i
inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne
tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men udover den allerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat
skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af
sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at
området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv.
Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fundet i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled
(se Figur 16).

Cikaden Criomorphus albomarginatus
Criomorphus albomarginatus er ikke tidligere observeret på Amager Fælled. Der er kun
ganske få fund af denne art landet over,
Tægen Polymerus nigrita
Polymerus nigrita er ikke tidligere fundet på Amager Fælled.
Denne tæge er en velkendt art, men er på landsplan ret fåtallig. At den ikke er fundet på
Amager før skyldes formentlig, at den er blevet overset, eller at ingen har ledt efter den,
da der kendes en hel del andre iagttagelser fra det storkøbenhavnske område.
Ege-Vintermåler Apocheima hispidaria
Der er ikke kendskab til tidligere fund af Ege-Vintermåler på Amager Fælled. Arten var tidligere almindelig i Danmark, men vurderes i kraftig tilbagegang.
Billen lille hvepsebuk (Clytus arietis)
Arten er almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Den voksne bille ligner en lille gedehams. Larven lever i løvtræ.
Sommerfuglen kløvervikler (Grapholita compositella)
Arten er relativt almindelig i Danmark, men kendes ellers ikke fra Amager.
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Sommerfuglen broget forårsugle (Orthosia incerta)
Arten er almindelg og udbredt i hele Danmark

Figur 16 Fund af interessante insekt arter i 2018 i byggefelt AF-NØV

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de
stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Arterne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem
arealerne:
Iris (Apatura iris)
Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har
været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at
den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den
nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil
(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde.
Det hvide W (Satyrium w-album)
Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget udbredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på
Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered).
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Ringspinder og femplettet køllesværmer er tidligere fundet inden for byggefeltet, men er ikke registreret i denne undersøgelse. Dette er dog ikke ensbetydende med at de er forsvundet fra området.
4.4.9

Naturværdi

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØV fremgår af nedenstående Figur 17 og
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Tabel 11. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat naturværdi, som rummer væsentlige naturværdier men også er præget af forstyrrelse. Delområdet N15 skiller sig ud med en
høj naturværdi, mens enkelte delområder har ringe eller ubetydelig naturværdi.

Figur 17 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØV.
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Tabel 11 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 17.

Lokalitet

Naturværdi
(NVI)

Kontinuitet
(KONI)

Naturtilstand
(NTII)

Naturtype
(NTYI)

Værdifulde
arter
(VARI)

N2

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

God (2)

N4

Ringe (0,47)

Ringe (4)

Ringe (4)

Sø/vandhul (1)

Høj (1)

N5

Moderat (0,66)

Høj (1)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N7

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N8

Ubetydelig (0,22)

Ringe (4)

Moderat (3)

Ruderat (3)

Dårlig (4)

N9

Ubetydelig (-0,14)

Ringe (4)

Brugsplæne (5)

Brugsplæne (4)

Dårlig (4)

N10

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N11

Moderat (0,61)

God (2)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N12

Moderat (0,64)

God (2)

Moderat (3)

Mose (1)

Moderat (3)

N13

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N14

Moderat (0,61)

God (2)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N15

Høj (0,89)

Høj (1)

God (2)

Mose (1)

Høj (1)

N16

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Urørt skov (2)

Høj (1)

N17

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

Høj (1)

N18

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

God (2)

N19

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N20

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Overdrev (1)

God (2)

N21

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Mose (1)

God (2)

N22

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

Moderat (3)

N23

Moderat (0,66)

Høj (1)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N27

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Overdrev (1)

God (2)

N43

Moderat (0,53)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

God (2)

N44

Moderat (0,53)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

God (2)

N45

Moderat (0,53)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

God (2)

4.5

Samlet vurdering af byggefeltet

Byggefelt AF-NØV har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt
såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 –
50 år. Dette betinger en stor artvariation.
Samtidig har den gradvise inddæmning og opfyldning af Amagers vestkyst de sidste par 100 år betydet, at de oprindelige lysåbne saltpåvirkede områder er forsvundet. Den natur, der findes på
Amager Fælled er primært betinget af de senere opfyldninger og terrænændringer, herunder også
ændrede afvandingsforhold. Lokalt er der dog elementer af den oprindelige natur som har overlevet (herunder salttolerante arter), som har overlevet, idet der stadig er delområder som repræsenterer det oprindelige terræn, og arter fra de oprindelige naturområder har også i et vist omfang
kunnet sprede sig ind over de områder, der har været opfyldt og efterfølgende overladt til naturlig
succession.
De områder, der i dag formodentlig bedst repræsenterer den oprindelige natur er de lysåbne moser
og overdrev med spredte kratbevoksninger. I historisk tid hvor området har været anvendt til
græsning og militære formål har der formodentlig højst været spredte krat af tjørn og pil. På Amager Fælled er der kratbevoksninger, som har fået mulighed for at udvikle sig til egentlig skov, og

www.moe.dk

Side 45 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

dermed nærmer sig naturtyper der naturligt ville udvikle sig på de oprindelige arealer uden menneskelige indgreb.
I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør følgende forhold inddrages:
•
Områdets oprindelighed
•
Naturtypen
•
Naturens tilstand
•
Forekomst af sjældne arter
•
Administrative bindinger
Byggefeltet har generelt en moderat naturværdi, men rummer også delområder med ringe eller
ubetydelig naturværdi. Et enkelt delområde (N15) skiller sig ud med en høj naturværdi.
4.5.1

Oprindelige områder

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for
de seneste 50 år, men 28 % af byggefeltets areal (svarende til 4,8 ha) repræsenterer det oprindelige terræn, beliggende i den østlige og sydlige del af byggefeltet. Store dele af disse arealer har en
kort årrække stået under vand inden der blev etableret afvanding ned til og ud langs Vejlands Allé.
Disse arealer fremstår stadig som moseområder. Områderne øst for den landskabelige kanal har i
denne undersøgelse en beregnet ringe naturtilstand (N11 og N14, se Figur 11), mens området
vest for kanalen har moderat naturtilstand.
Det sydvestligste område (N15), som repræsenterer den sidste rest af det oprindelige Plantholmløb, har opnået en god naturtilstand i denne undersøgelse. Dette skal tilskrives dels et højt strukturindeks som følge af græsning, men i høj grad også et afvigende højt artsindeks i forhold til de
andre arealer med oprindeligt terræn. Dette skyldes formodentligt, at arealet blev udsat for knapt
så mange voldsomme forstyrrelser i perioden 1966-1975, hvor der foregik jordpåfyldning af de
omgivende arealer.
Der er inden for områderne med oprindeligt terræn fundet fredede arter af padder og krybdyr
(skrubtudse, grøn frø og snog samt spidssnudet og butsnudet frø i N15). Vegetationen i disse områder er domineret af naturtypekarakteristiske arter, men skiller sig ikke ud naturmæssigt med en
høj forekomst af sjældne arter.
4.5.2

Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter

75 % af byggefeltet (svarende til 14,1 ha) har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, heraf er 41 % (7,7 ha) mose, 27 %, (5,1 ha) overdrev og 7 % (1,3 ha) sø / vandhul, sidstnævnte mest på grund af den landskabelige kanal. Kun mosen N15 omtalt ovenfor har en
god naturtilstand.
Der er en relativ høj forekomst af sjældne arter knyttet til overdrevene N2, N18 og N20 (se Figur
11), som tilsammen rummer de fleste af byggefeltets bestande af orkideer, og hvor også de
sjældne arter af insekter er fundet. Desuden er områdets søer ynglested for padder, herunder bilag
IV arten spidssnudet frø i det nyanlagte vandhul N4.
19 % af byggefeltet (svarende til 3,5 ha) er dækket af andre naturtyper, tørt krat og urørt skov.
Disse områder har ringe til moderat naturtilstand. Den urørte skov (delområde N16) har stort potentiale for forekomst af flagermus, og har en relativ høj forekomst af de sjældne arter der er fundet i denne undersøgelse (orkideerne skov-hullæbe og ægbladet fliglæbe), mens de tørre krat (N10
og N13) er biologisk set er mere uinteressante.
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I forhold til forekomsten af sjældne arter er denne undersøgelse ikke i sig selv en udtømmende
kortlægning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke
alle arter er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder,
f.eks. vandlevende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle,
svampe mv.). Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og
dermed forrykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede.
Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er derfor ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens
natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af
sjældne planter som ikke er opdaget.
Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra
nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner.
4.5.3

Administrative bindinger

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder og søer /
vandhuller (i alt 8,9 ha), men ikke øvrige arealer. Delområderne N15, N16, N19, N20, N21 og N22
(se Figur 11) er delvist beliggende inden for Amager Fælled fredningen, mens N23 ligger helt inden
for denne.
Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 3 arter af orkideer, 5 arter af padder og 2 arter
krybdyr. Heraf er 1 paddeart desuden omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

4.5.4

Prioritering i forhold til boligbebyggelse

I forhold til boligbebyggelse anbefales det, at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier,
men også terrænets oprindelighed, med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. Terrænets oprindelighed er generelt højt i de østlige dele af byggefeltet, mens de fleste af de biologisk mest interessante områder ligger i den vestlige del.
I forhold til forekomsten af fredede arter og bilag IV-arter anbefales det at prioritere bevarelse af
naturområder, hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der imidlertid
kunne skabes erstatningsbiotoper for mange fredede arter.
Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områderne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes
for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning
for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter.
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5

BYGGEFELT AF-NØS

Byggefelt AF-NØS ligger i den nordøstlige del af Amager Fælled. Beliggenheden af byggefeltet
fremgår af Figur 5.

Figur 18: Den geografiske placering af byggefelt AF-NØS (lyserød) på Amager Fælled.

5.1

Byggefeltets anvendelse

Byggefeltet ligger umiddelbart øst for de tidligere skydebaner, men har været anvendt til opstilling
af batterier og mål samt skydning med håndvåben /10/. Den militære anvendelse fortsatte til ind i
60’erne. For enden af Grønjordsvej blev der i begyndelsen af 60’erne etableret en jordtip, dvs. opfyldningssted for primært jord fra udgravninger ved byggeri andre steder i byen. Store dele af arealet
blev afskrabet og efterfølgende opfyldt i perioden 1966 – 69 som beskrevet i afsnit 2.2.
I 2003 – 2006 blev den landskabelige kanal etableret som en del af Ørestadsbebyggelsen. Kanalen
er op til 25 m bred og 1,5 m dyb, Bunden er stampet ler, mens siderne er af beton eller metal
(spuns). Materialet fra udgravningen er udspredt langs kanalen. Der er endvidere i 2015 etableret
to mindre erstatningsvandhuller inden for byggefeltet, som en del af forberedelserne til Ørestad
Fælled Kvarter-bebyggelsen. Jorden fra udgravning er udspredt på arealerne ved siden af vandhullerne.
I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet
naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning
og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være helt
nulstillet ved påfyldning af et tykt lag jord, eller den kan være mere eller mindre forstyrret, f.eks.
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som følge af militære aktiviteter. Dette er opsummeret i nedenstående Figur 19, hvor de enkelte
delarealer er nærmere beskrevet i Tabel 12. Centralt omkring den landskabelige kanal og i en
bræmme i den vestlige del af byggefeltet findes arealer, som stadig er oprindeligt terræn med større
eller mindre forstyrrelser. De resterende arealer har været nulstillet ved jordpåfyldning og efterfølgende henligget til fri succession siden 1975.

Figur 19 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NØS

Tabel 12 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NØS, jf. Figur 19

Delareal
A1
A2
A3
A4

A5
A6

A7
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Seneste terrænændring

Oprindelig topjord skrabet af i 1966
Opfyldt med råjord i 1975
Oprindelig topjord skrabet af i 1966
Opfyldt med råjord i 1972-1975
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969
Opfyldt med råjord i 1975
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969
Opfyldt med råjord i 1975
Opfyldt med råjord fra udgravning af Den Landskabelige Kanal og anlæggelse af Ørestad Boulevard i 2006
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969
Opfyldt med råjord i 1975
Lavtliggende parti i det oprindelige terræn. Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Den gamle afvandingsgrøft
(A14) følger sydkanten af polygonen og kan stadig erkendes i felten. Terrænet må antages at
være oprindeligt, dog oversvømmet størstedelen af året i dag.
Bygningsværk kan ses på skråfoto 1938, men ikke på Lave Maalebordsblade. Udjævnet og
jordpåfyldt i 1966.
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Delareal
A8

A9

A10
A11
A12
A13
A14

A15

A16

A17

Den landskabelige
kanal

5.2

Seneste terrænændring

Den nordlige polygondel fremstår som bygningsværk med omkransende firkantet jordvold og
voldgrav på luftfoto 1930 og Lave Maalebordsblade, men ikke på Høje Maalebordsblade. Den
sydlige jordvold er planeret ud i senest 1945 og var det muligvis også i 1938. De to polygoner
fremstår på dette tidspunkt som et sammenhængende rektangel af fyldjord. I 1966 er der muligvis kørt mere jord på, og samtidig er jordvoldene helt væk. I 2006 gennemskæres polygonen til to af Den Landskabelige kanal. Voldgraven langs nordsiden af polygonen kan stadig erkendes i terrænet i dag.
Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Dele af arealet har undergået en del slidpåvirkning fra først militærets
brug og senere i perioden 1966-1975 i form af parallelle kørespor. Terrænet må antages at
være oprindeligt, dog lettere oversvømmet størstedelen af året i dag.
Mulig rest af Langebakke / Signalbakke. Kunstig aflang bakke af ukendt oprindelse, der tidligst
kan erkendes på luftfoto 1938. Nedlagt omkring 2006 i forbindelse med anlæg af Ørestad Boulevard.
Opfyldt med jord i 1969.
Skråning langs østkanten af den høje losseplads. Etableret i 1972 for at udjævne den stejle
kant mellem lossepladsen og den nord-syd-gående kanal.
Forsvarsteknisk anlæg bestående af to voldgrave / brede grøfter med en jordvold mellem. Kan
første gang erkendes på Høje Maalebordsblade, men ikke på ældre kort. Eksisterer i dag.
Afvandingsgrøft fra Sundbyvester til Kalvebod Strand. Kan første gang erkendes på Høje Maalebordsblade, men ikke på ældre kort. Østlige delpolygon bliver afskåret omkring 2006, hvor
Den Landskabelige Kanal anlægges. Den vestlige delpolygon indgår i dag i afvandingssystemet
for Ørestad Nord.
Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet, og terrænet må antages at være oprindeligt. I den vestligste del kan i
dag stadig erkendes enkelte større huller (mulige nedslagshuller) efter militære aktiviteter.
Centralt gennemskæres polygonen af en lille bid af det oprindelige Plantholmløb, der afskar
Plantholm fra Amager. Denne del fremstår i dag som tagrørssump. Polygonen har i perioden
1966-1975 enkelte gange været oversvømmet helt som følge af forstyrret afvandingssystem.
Oprindelig topjord skrabet af i 1966. Opfyldt med jord i 1972-1975. Påfyldt jord er fordelt
ujævnt, og der opstår derfor en fugtig lavning centralt i den nordlige del. Denne del fremstår i
dag som sumpskov. Den vestlige del af polygonen fremstår i dag som tør skov. Den påfyldte
jord i den vestlige del må derfor antages at være mere næringsrig/muldrig end den østlige del,
der i dag fremstår som lysåben og med lavtvoksende vegetation.
Oprindelig topjord skrabet af i 1966-1969 og opfyldt med råjord samtidig. Påfyldt jord er fordelt ujævnt, og der opstår derfor en større fugtig lavning langs den sydvestlige kant af polygonen og en fugtig lavning i det nordøstlige hjørne af polygonen. Disse fremstår i dag som hhv.
lysåben tidvis våd eng og som fugtigt pilekrat med indslag af rørskov.
Den landskabelige kanal er etableret i 2003 – 2006. Kanalen er op til 25 m bred og 1,5 m dyb,
Bunden er stampet ler, mens siderne er af beton eller metal (spuns). Materialet fra udgravningen er spredt langs kanalen (se delareal A4).

Naturmæssige bindinger

Det fremgår af vidensindsamlingen fra 2013 foretaget af Biomedia /17/, at den østlige del af byggefeltet karakteriseres som mose, mens den vestligste del er karakteriseret som eng/overdrev.
Dette fremgår dog ikke af miljøportalens vejledende registrering af § 3 områder (jf. Figur 7).
Hele byggefeltet ligger i byzone. I byzone gælder § 3-beskyttelsen for visse naturtyper (enge og
overdrev) kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3-naturtyperne mose og sø / vandhul.
Hele byggefeltet ligger desuden inden for Ørestadsgrænsen, og her varetages naturfredningshensyn gennem den fysiske planlægning jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
§ 16 stk. 1 og 2. Arealerne inden for byggefeltet er udlagt til naturområder, og må ikke bebygges,
benyttes til anlæg eller gøres til genstand for andre indgreb bortset fra naturpleje og anlæg af
stier. Den fysiske planlægning her omfatter Ørestadsselskabets helhedsplan for Ørestad fra juni
1995 /25/, samt Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled /12/.
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Figur 20 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NØS på
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/.

Københavns kommunes udviklingsplan for Amager Fælled fra december 2016 beskriver plejetiltag,
anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at byggefeltet primært plejes med
henblik på at opnå en mosaik af krat, eng, overdrev og græsland uden for den landskabelige kanal
(se Figur 21).
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Figur 21 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.

5.3

Naturforhold i tidligere undersøgelser

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med
en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af
Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgængelige på naturbasen /13/.
Botanisk set er byggefeltet uden for den landskabelige kanal karakteriseret som mose og eng. Der
er inden for byggefeltet registreret de fredede orkidéer ægbladet fliglæbe og riddergøgeurt. Sidstnævnte er fundet i ét eksemplar og har her sin eneste forekomst i Danmark, mens ægbladet fliglæbe som er sjælden men udbredt i hele landet, er fundet i flere tusinde eksemplarer. Af øvrige
sjældne, men ikke fredede arter i byggefeltet er registreret ager-vikke, pile-alant, skør pil og
strandkarse.
Af dyrearter er inden for byggefeltet er i naturbasen registreret følgende arter af padder og krybdyr, som alle er fredede: grøn frø, skrubtudse, snog og almindeligt firben (skovfirben). Spidssnudet
frø er registreret i 1 eksemplar umiddelbart uden for den nordvestlige del af byggefeltet, og vil formodentlig også kunne findes inden for området. Der forekommer en ikke-rapporteret indberetning
af grønbroget tudse fra 2010 indhentet via personlig kontakt til rapportøren i forbindelse med de
tidligere undersøgelser /21/. Af sjældne, rødlistede arter i øvrigt (se Figur 9) er i naturbasen registreret fuglene lille fluesnapper og svaleklire (begge i 1 eksemplar) samt 4 arter af insekter (alle
sommerfugle). Hare er ligeledes set inden for området.
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Figur 22 Rødlistede arter registreret i naturbasen i og omkring byggefelt AF-NØS

Der er tidligere registreret sjældne billearter og sommerfugle på Amager Fælled, men det er ikke
altid muligt at knytte fundene til bestemte byggefelter i området. Det drejer sig bl.a. om billerne
Macroplea mutica, dyndløber, lille guldløber, stor korsløber og hedemosevinterløber. Arterne er
følsomme overfor forstyrrelser i de øvre jordlag, og har ikke været observeret i minimum 60 – 70
år – de har dog heller ikke været aktivt eftersøgt i mange år. Den eneste af de fem arter, hvor det
vurderes der kan være en lille chance for, at der stadig er en bestand inden for de mere
uforstyrrede delområder (A6, A9, A15 og A18, se Figur 19), er den lille guldløber – den er, bortset
fra tilgroning, ikke så sart som de andre arter.
I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der
blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er
rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne
blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT
(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager
Fælled de seneste 3 år. Lille Køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical).
Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager
Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered).
Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet
som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes
extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten
strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en
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national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart
(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet
tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.
Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014
/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet er vurderet som ringe, bortset fra byggefeltets
sydvestligste hjørne og den landskabelige kanal, hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat.
5.4

Resultater af kortlægningen i 2018

5.4.1

Naturtyper

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 23. De
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 13 og Bilag A.
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3, hh. mose, overdrev og sø/vandhuller. Der er endvidere et mindre areal med urørt skov, og mindre arealer med tørt krat. Den landskabelige kanal er en sø, og endelig er der arealer langs den
sydlige del af den landskabelige kanal, som har karakter af ruderat og brugsplæne.

Figur 23 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NØS.
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Tabel 13 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 23.

Nr
N1

Naturtype

Tørt krat

Areal
(ha)

0,37

N2

Overdrev

2,51

N3

Vandhul

0,02

N4

Vandhul

0,02

N5

Mose

0,24

N6

Tørt krat

0,72

N7

Mose

1,03

N8

Ruderat

0,80

N9

Brugsplæne

0,47

N10

Tørt krat

0,47

N11

Mose

0,84

N12

Mose

1,98

N13

Tørt krat

0,56

N14

Mose

0,68

N15

Mose

0,83

N16

Urørt
skov

0,65

N17

Mose

0,60

N18

Overdrev

0,65

N19

Mose

0,12
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Beskrivelse
Tørt kratskovsområde med mindre lysåbne ryddede partier. Domineret af ensaldrende hvidtjørn. Skrånende mod øst ned til kanal.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972
Kvæggræsset, fladt overdrev på lerbund med spredte tjørn og kratpartier.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Nyere, gravet, lille vandhul med næsten vegetationsløse brinker.
Etableret 2017
Nyere, gravet, lille vandhul med kraftigt optrådte vegetationsløse brinker. Lidt
lavere krat på sydvestlige side.
Etableret 2017
Kraftig rørsump med lille aflang holm i midten, der er tilgroet med hvidtjørn.
Blågrøn star vokser på holmen.
Anlagt før ultimo 1800-tallet - lettere forstyrret 1975
Selvgroet gammelt krat gående mod skov med indslag af lyskrævende arter i
de vest- og sydvendte skovbryn langs stierne.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Vinteroversvømmet moseareal domineret af tagrør. Spredte pleter med lavtvoksende tagrør og mere artsrige partier. Kraftigt sommerudtørret ved registreringstidspunktet. Syv stararter på arealet.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Ca. 12 år gammelt græsruderat på begge sider af Den Landskabelige Kanal.
Anlagt med lerjord og slås jævnligt. Stort potentiale for overdrev med tiden.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006.
Brugsplæne anlagt omkring 2006. Slås intensivt. Der findes del vegetative almindelige blomsterplanter i plænen. Arealet har stort potentiale for at blive
blomstrende bynatur til glæde for publikum og insekter, hvis græsslåningsintensiteten nedsættes eller dele af arealet kun slås ekstensivt.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006
Tørt krat på højbund. Domineret af hvidtjørn.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972
Rørsump domineret af tagrør – Fugtigt krat i den østlige ende.
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975
Moseareal primært bestående af pilekrat og tagrør med indslag af lidt mere
artsrige småpartier på tuet bund.
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975.
Tørt krat på højere bund end den omgivende mose. Hvidtjørn dominerer kronelaget.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1966.
Tagrørsdomineret vådt areal. Tør kant mod nord med indslag af lidt flere arter
af vedplanter, græs og urter, herunder en større bestand af skov-hullæbe.
Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975.
Fugtigt areal med knoldkærstruktur i den vestlige del. Knoldkær domineret af
knold-star. Stærkt udtørret ved besigtigelsen.
Oprindeligt terræn - lettere forstyrret i 1975.
Tør urørt skov med indslag af tætte kratpartier og spredte lysninger. Flertageret skovbillede med dødt ved. Urørt naturskovspræg med kollapsede veterantræer og naturlig selvforyngelse. Kvæggræsses ekstensivt.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Skov- og kratmose på lerbund, der med års mellemrum udtørrer helt om sommeren. Udtørret ved besigtigelsen. Karakter af urørt sumpskov. Domineret af
store hvid-pil, hvoraf flere er rodvæltet.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Kvæggræsset overdrev med spredte hvidtjørn. Knastørt ved besigtigelsen, men
små indslag af fugtigbundsarter tyder på tidvis fugtige lavninger på det flade
areal. Engmyrertuer forekommer spredt. Riddergøgeurt findes i 1 eksemplar.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975.
Fugtig lavning i langs skovbrynet ud mod overdrev. På lerbrund og dermed
med svingende vandstand. Udtørrer ofte. Gamle murbrokker og andet byggeaffald synligt i terrænoverfladen.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
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Nr
N20

Naturtype

Overdrev

Areal
(ha)

1,24

N21

Mose

0,36

N22

Mose

0,52

N27

Overdrev

0,63

N43

Sø/vandhul

0,47

N44

Sø/vandhul

0,41

N45

Sø vandhul

0,44

5.4.2

Beskrivelse
Gammelt ruderat med græslandsflora. Spredte hvidtjørn. Enkelte engmyrertuer
på arealet. Meget tørt og afsvedet på besigtigelsestidspunktet.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
Tagrørsdomineret mose beliggende i randen af gammelt fugtigt pilekrat. Helt
udtørret ved besigtigelsen.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
Fugtigt pilekrat som efterhånden har udviklet naturskovskarakter og -kvaliteter. Usædvanlig tørt ved besigtigelsen.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969.
Tørt græsland med indslag af tørt krat. Murbrokker synlige flere steder i jordoverfladen. Lavninger med tidvis våd bund.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969
Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Fungerer som regnvandsafledning fra Ørestad Nord. Meget renvandet og med en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.
Anlagt i 2006.
Kunstig sø med kanalform og lodrette spunsede kanter, som kun i meget tørre
år stikker op over vandoverfladen. Fungerer som regnvandsrecipient for Ørestad Nord. Forholdsvist renvandet og med en nogen lunde vandplanteflora. De
lodrette spunsede kanter er i tørre år problematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.
Anlagt i 2006.
Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Meget renvandet og med
en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for
dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.
Anlagt i 2006.

Naturtilstand

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 23. Naturtilstanden er overvejende ringe i den
nordlige del af byggefeltet, og overvejende moderat i den sydlige del. Der er et område mod vest
(N15) hvor tilstanden er god. I forhold til kortlægningen i 2013 er naturtilstanden forbedret i området, dels som følge af etablering af græsning i mellemtiden, men i høj grad også som følge af en
mere detaljeret kortlægning i 2018.
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Figur 24 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NØS.

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været
nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få indgreb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgående i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er beregnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne opnår forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier. Det ekstreme eksempel er lokalitet N17, som ligger i artstilstandsklasse dårlig (0,08) og strukturtilstandsklasse høj
(0,81), se Tabel 14.
Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives
områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle
lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til intakte ældre naturlokaliteter.
En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal
tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der
ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet
med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest
er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på
byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog
samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx
gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled.
En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i
midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetationen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den
værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige
på besigtigelsestidspunktet.
Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden
for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske udgangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetationen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset.
Tabel 14 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 24

Lokalitet

Naturtilstandsindeks

Artsindeks

Strukturindeks

N1

Ringe

N2

Moderat (0,43)

N3

Moderat

Dårlig (0,19)

God (0,78)

N4

Ringe

N5

Ringe (0,36)

N6

Moderat

Dårlig (0,12)

God (0,73)

N7

Ringe (0,39)

Ringe (0,21)

God (0,66)

N8

Moderat (0,50)

Ringe (0,37)

God (0,70)

N9

Brugsplæne

N10

Ringe

N11

Ringe (0,38)

Ringe (0,26)

Moderat (0,57)

N12

Moderat (0,41)

Ringe (0,33)

Moderat (0,52)

N13

Ringe

N14

Ringe (0,25)

Dårlig (0,03)

Moderat (0,57)

N15

God (0,72)

God (0,71)

God (0,74)

N16

Moderat

N17

Ringe (0,37)

Dårlig (0,08)

Høj (0,81)

N18

Moderat (0,49)

Ringe (0,36)

God (0,68)

N19

Ringe (0,38)

Ringe (0,31)

Moderat (0,50)

N20

Ringe (0,38)

Ringe (0,22)

God (0,63)

N21

Moderat (0,52)

Moderat (0,41)

God (0,70)

N22

Ringe (0,39)

Dårlig (0,11)

God (0,79)

N27

Ringe (0,40)

Ringe (0,23)

God (0,66)

N43

Moderat

N44

Moderat

N45

Moderat

5.4.3

Flora

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i Tabel 14 for de enkelte delområder (se Figur 23).
Artsindekset er dårligt eller ringe, hovedsageligt fordi der er en del ikke-hjemmehørende og invasive arter. Dog har mose området N21 et moderat artsindeks.
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På Figur 25 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Amager Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.) Der er inden for byggefeltet registreret 4 arter af fredede orkideer, hvoraf dog kun de 2 arter er genfundet i 2018. Der er bl.a. registeret mindst 2.500 individer af ægbladet fliglæbe indenfor byggefeltet. De enkelte bestande er beskrevet i
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Tabel 15.

Figur 25 Fund af orkideer på Amager Fælled inden for byggefelt AF-NØS.

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på steder, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig fremgang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en
meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidligere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med
stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området.
Det kan dog under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et betydeligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer.

www.moe.dk

Side 60 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

Tabel 15 De enkelte bestande af orkideer på Figur 25.

Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O1

Kødfarvet gøgeurt

5-6 blomstrende individer observeret i 2018

O2

Riddergøgeurt

1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste forekomst af arten i Danmark

O3

Skov-hullæbe

19 individer observeret i 2018

O4

Skov-gøgeurt

5 blomstrende individer observeret i 2018
Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015

O5

Ægbladet fliglæbe

Spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O6

Ægbladet fliglæbe

Større bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O7

Ægbladet fliglæbe

Mindre bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >100

O8

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O9

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O10

Kødfarvet gøgeurt

2-3 individer observeret hvert år siden 2013

O11

Skov-hullæbe

3-12 individer observeret hvert år siden 2014

O12

Skov-hullæbe

>50 individer observeret i 2018

O13

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2014

O14

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2015

O15

Ægbladet fliglæbe

Større spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >2000

O16

Ægbladet fliglæbe

Ukendt antal observeret ukendt årstal

5.4.4

Flagermus

Der forekommer med stor sandsynlighed potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i et område
med urørt skov i den vestlige del af byggefeltet (N16 og N17 jf. Figur 23 i afsnit 5.4.1).
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Figur 26: Områder i byggefelt AF-NØS, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og rastetræer for flagermus, er markeret med rød.

5.4.5

Fugle

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 16, hvor registreringerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering,
idet det overvejende er de samme arter der registreres. 3 arter registreret i 2013 er ikke registreret i 2018, mens 5 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Der er
tale om arter, som er almindeligt forekommende i Danmark.
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Generelt byder byggefeltet på et varieret landskabsbillede med en stor variation af tilgroede og
våde områder, der fletter sig ind i hinanden og betinger en stor variation og tæthed især af ynglende småfugle, herunder især mange sangfugle. Den Landskabelige Kanal betinger tilstedeværelsen af ynglende Gråand og Blishøne, men fungerer særdeles dårligt biologisk med sine cementerede kanter, der ikke tillader en gradueret overgang mellem vandfladen og de tilstødende områder.
Tabel 16 Ynglefugle i byggefelt AF-NØS 2018 og 2013.

Art

2018

2013

Knopsvane
Gråand
Fasan
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Ringdue
Gøg
Gærdesmutte
Jernspurv
Nattergal
Solsort
Græshoppesanger
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Gærdesanger
Tornsanger
Havesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Blåmejse
Musvit
Husskade
Gråkrage
Grønirisk

0
5
0
1
7
4
2
3
2
2
2
2
0
2
4
1
7
1
1
6
5
1
5
5
2
1

1
3
1
1
5
3
2
0
3
3
3
2
1
7
6
2
8
1
4
5
7
0
0
6
0
0

Rørspurv

1

4

YNGLEPAR I ALT

72

78

ARTER I ALT

24

22

5.4.6

Padder

I byggefelt AF-NØS forekommer flere egnede ynglelokaliteter for padder. Byggefeltet består dels af
en øst-vest-gående grøft (P4), to nygravede vandhuller (P2 og P3), en mindre grøft (P1) samt Den
Landskabelige Kanal. Lokaliteterne er vist på Figur 27. Vest for byggefeltet ligger en nord-syd gående grøft (P5), der også er egnet som ynglelokalitet.
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Figur 27 Fund af padder i byggefelt AF-NØS i forbindelse med naturkortlægningen i 2018.

Bilag IV-arter
Der blev registreret to bilag IV-padder inden for byggefeltet. Der blev således fundet haletudser af
spidssnudet frø i vandhul P2 (Område N4 jf. Figur 23 i afsnit 5.4.1), samt en enkelt larve af stor
vandsalamander i vandhul P3 (område N3), se Figur 28.
Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N2, N18, N20 og N27 jf. Figur 23
i afsnit 5.4.1), kan potentielt set være rasteområde for spidssnudet frø, da den raster i skov, fugtige enge og moser.
Stor vandsalamander er ikke tidligere fundet inden for byggefelt AF-NØS, men etableringen vandhul P2 og P3 har muligvis fået individer fra ynglestederne syd for Grønjordssøen, til at finde nye
ynglesteder. Begge vandhuller er egnede som yngleområder, omend der forekommer nipigget hundestejle i P2. Kratbevoksningerne inden for byggefeltet kan være rasteområde for arten. Det er
dog ikke muligt at udpege præcist, hvor og om stor vandsalamander raster i byggefeltet.
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Figur 28 Larve af stor vandsalamander fundet i vandhullet P3 (område N3).

Grønbroget tudse, der som nævnt i afsnit 5.3 senest er rapporteret i 2010, er ikke fundet i forbindelse med kortlægningen i 2018, ej heller ved eDNA analyse. Vandhul P2 og P3 er med sin lysåbenhed egnede som ynglelokaliteter for grønbroget tudse, men arten er med stor sandsynlighed
forsvundet fra Amager Fælled.
Fredede arter
I byggefelt AF-NØV er fundet lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø. I Den
Landskabelige Kanal yngler der skrubtudse samt brun frø (spidssnudet eller butsnudet frø). Skrubtudse yngler i en rørskovsbevokset grøft (P1) og grøn frø yngler i flere af grøfterne (P1, P4 og P5).
Voksne individer af butsnudet frø er observeret to steder i byggefeltet. Arten er ikke observeret i
forbindelse med 2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og
ved Grønjordssøen i 2016 /13/.
5.4.7

Krybdyr

Bilag IV-arter
I 1995 blev der registret et enkelt individ af markfirben på Amager Fælled /21/. Denne forekomst
var uden for byggefelterne, men Langebakke i nord blev nævnt som et potentielt levested, hvor
der i 1980’erne forekom markfirben. I 1998 blev 1995-findestedet erklæret uegnet som levested,
og samtidig var Langebakke nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard. Markfirben blev dermed anset som værende forsvundet fra Amager Fælled.
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Fredede arter
Der blev kun observeret snog i byggefelt AF-NØS ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Naturbasen viser dog, at almindeligt firben også forekommer umiddelbart i byggefeltet i den vestlige del.

Figur 29 Fund af krybdyr i byggefelt AF-NØS ved naturkortlægningen i 2018, samt fra eksisterende data hentet
fra Naturbasen i perioden 1998-2018.

Byggefeltet vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de lever i
overgangszoner mellem fugtig og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor sandsynlighed i byggefeltet.
I 1980’erne fandtes en forekomst af hugorm inden for byggefelt AF-NØS ved Langebakke /21/.
Langebakke blev nedlagt ved anlæggelsen af Ørestad Boulevard omkring 1998, og arten er ikke
registreret på Amager Fælled siden 1990, hvor den blev observeret på arealet over for Sundby station.
5.4.8

Insekter

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observationer, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv.
Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde
op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-metoden”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men
mindre mobile arter.
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For de to nordøstlige byggeområder (AF-NØV og AF-NØS) er der ved denne undersøgelse i alt registreret 147 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt i
inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne
tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men udover den allerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat
skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af
sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at
området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv.
Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fundet i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled
(se Figur 30).
Tægen Polymerus nigrita
Polymerus nigrita er ikke tidligere fundet på Amager Fælled.
Denne tæge er en velkendt art, men er på landsplan ret fåtallig. At den ikke er fundet på
Amager før skyldes formentlig, at den er blevet overset, eller at ingen har ledt efter den,
da der kendes en hel del andre iagttagelser fra det storkøbenhavnske område.
Sommerfuglen Ege-Vintermåler Apocheima hispidaria
Der er ikke kendskab til tidligere fund af Ege-Vintermåler på Amager Fælled. Arten var tidligere almindelig i Danmark, men vurderes i kraftig tilbagegang.
Sommerfuglen stor frostmåler (Erannis defoliaria)
Hos stor frostmåler er hunnerne vingeløse. Larverne lever på forskellige træer og buske.
Arten er almindelig og udbredt i hele Danmark
Billen lille hvepsebuk (Clytus arietis)
Arten er almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Den voksne bille ligner en lille gedehams. Larven lever i løvtræ.
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Figur 30 Fund af interessante insektarter i 2018 i byggefelt AF-NØS

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de
stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Arterne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem
arealerne:
Iris (Apatura iris)
Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har
været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at
den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den
nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil
(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde.
Det hvide W (Satyrium w-album)
Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget udbredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på
Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered).

5.4.9

Naturværdi

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØS fremgår af nedenstående Figur 31 og
Tabel 17. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat naturværdi, som rummer væsentlige naturværdier men også er præget af forstyrrelse. Delområdet N15 skiller sig ud med en
høj naturværdi, mens enkelte delområder har ringe eller ubetydelig naturværdi.
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Figur 31 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NØS.

Tabel 17 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 31.

Lokalitet

Naturværdi
(NVI)

Kontinuitet
(KONI)

Naturtilstand
(NTII)

Naturtype
(NTYI)

Værdifulde
arter
(VARI)

N1

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N2

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

God (2)

N3

Moderat (0,58)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

Høj (1)

N4

Ringe (0,47)

Ringe (4)

Ringe (4)

Sø/vandhul (1)

Høj (1)

N5

Moderat (0,66)

Høj (1)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N6

Moderat (0,52)

Moderat (3)

Moderat (3)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N7

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N8

Ubetydelig (0,22)

Ringe (4)

Moderat (3)

Ruderat (3)

Dårlig (4)

N9

Ubetydelig (-0,14)

Ringe (4)

Brugsplæne (5)

Brugsplæne (4)

Dårlig (4)
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Lokalitet

Naturværdi
(NVI)

Kontinuitet
(KONI)

Naturtilstand
(NTII)

Naturtype
(NTYI)

Værdifulde
arter
(VARI)

N10

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N11

Moderat (0,61)

God (2)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N12

Moderat (0,64)

God (2)

Moderat (3)

Mose (1)

Moderat (3)

N13

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N14

Moderat (0,61)

God (2)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N15

Høj (0,89)

Høj (1)

God (2)

Mose (1)

Høj (1)

N16

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Urørt skov (2)

Høj (1)

N17

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

Høj (1)

N18

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

God (2)

N19

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

God (2)

N20

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Overdrev (1)

God (2)

N21

Moderat (0,56)

Moderat (3)

Moderat (3)

Mose (1)

God (2)

N22

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Mose (1)

Moderat (3)

N27

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Overdrev (1)

God (2)

N43

Moderat (0,53)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

God (2)

N44

Moderat (0,53)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

God (2)

N45

Moderat (0,53)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

God (2)
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5.5

Samlet vurdering af byggefeltet

Byggefelt AF-NØS har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt
såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 –
50 år. Dette betinger en stor artvariation.
Samtidig har den gradvise inddæmning og opfyldning af Amagers vestkyst de sidste par 100 år betydet, at de oprindelige lysåbne saltpåvirkede områder er forsvundet. Den natur, der findes på
Amager Fælled er primært betinget af de senere opfyldninger og terrænændringer, herunder også
ændrede afvandingsforhold. Lokalt er der dog elementer af den oprindelige natur som har overlevet (herunder salttolerante arter), som har overlevet, idet der stadig er delområder som repræsenterer det oprindelige terræn, og arter fra de oprindelige naturområder har også i et vist omfang
kunnet sprede sig ind over de områder, der har været opfyldt og efterfølgende overladt til naturlig
succession.
De områder, der i dag formodentlig bedst repræsenterer den oprindelige natur er de lysåbne moser
og overdrev med spredte kratbevoksninger. I historisk tid hvor området har været anvendt til
græsning og militære formål har der formodentlig højst været spredte krat af tjørn og pil. På Amager Fælled er der kratbevoksninger, som har fået mulighed for at udvikle sig til egentlig skov, og
dermed nærmer sig naturtyper der naturligt ville udvikle sig på de oprindelige arealer uden menneskelige indgreb.
I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør følgende forhold inddrages:
•
Områdets oprindelighed
•
Naturtypen
•
Naturens tilstand
•
Forekomst af sjældne arter
•
Administrative bindinger
Byggefeltet har generelt en moderat naturværdi, men rummer også delområder med ringe eller
ubetydelig naturværdi. Et enkelt delområde (N15) skiller sig ud med en høj naturværdi.
5.5.1

Områdernes oprindelighed

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for
de seneste 50 år, men 26 % af byggefeltets areal (svarende til 4,3 ha) repræsenterer det oprindelige terræn, overvejende beliggende i den østlige del af byggefeltet omkring den landskabelige kanal. Store dele af disse arealer har en kort årrække stået under vand inden der blev etableret afvanding ned til og ud langs Vejlands Allé. Disse arealer fremstår stadig som moseområder. Områderne øst for den landskabelige kanal har i denne undersøgelse en beregnet ringe naturtilstand
(N11 og N14, se Figur 24), mens området vest for kanalen har moderat naturtilstand.
Det sydvestligste område (N15), som repræsenterer den sidste rest af det oprindelige Plantholmløb, har opnået en god naturtilstand i denne undersøgelse. Dette skal tilskrives dels et højt strukturindeks som følge af græsning, men i høj grad også et afvigende højt artsindeks i forhold til de
andre arealer med oprindeligt terræn. Dette skyldes formodentligt, at arealet blev udsat for knapt
så mange voldsomme forstyrrelser i perioden 1966-1975, hvor der foregik jordpåfyldning af de
omgivende arealer.
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Der er inden for områderne med oprindeligt terræn fundet fredede arter af padder og krybdyr
(skrubtudse, grøn frø og snog samt spidssnudet og butsnudet frø i N15). Vegetationen i disse områder er domineret af naturtypekarakteristiske arter, men skiller sig ikke ud naturmæssigt med en
høj forekomst af sjældne arter.
5.5.2

Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter

72 % af byggefeltet (svarende til 13,6 ha) har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, heraf er 38 % (7,2 ha) mose, 27 %, (5,0 ha) overdrev og 7 % (1,4 ha) sø / vandhul, sidstnævnte mest på grund af den landskabelige kanal. Kun mosen N15 omtalt ovenfor har en
god naturtilstand.
Der er en relativ høj forekomst af sjældne arter knyttet til overdrevene N2, N18 og N20 (se Figur
24), som tilsammen rummer de fleste af byggefeltets bestande af orkideer, og hvor også de
sjældne arter af insekter er fundet. Desuden er områdets søer ynglested for padder, herunder bilag
IV arterne spidssnudet frø i det nyanlagte vandhul N4 og stor vandsalamander i det nyanlagte
vandhul N3.
19 % af byggefeltet (svarende til 3,6 ha) er dækket af andre naturtyper, tørt krat og urørt skov.
Disse områder har ringe til moderat naturtilstand. Den urørte skov (delområde N16) som delvist
ligger inden for byggefeltet (se Figur 24) har stort potentiale for forekomst af flagermus, og har en
relativ høj forekomst af de sjældne arter der er fundet i denne undersøgelse (orkideerne skov-hullæbe og ægbladet fliglæbe), mens de tørre krat (N1, N6, N10 og N13) er biologisk set er mere uinteressante.
I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke i sig selv en udtømmende
kortlægning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke
alle arter er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder,
f.eks. vandlevende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle,
svampe mv.). Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og
dermed forrykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede.
Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er derfor ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens
natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af
sjældne planter som ikke er opdages.
Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra
nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner.
5.5.3

Administrative bindinger

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder og søer /
vandhuller (i alt 8,6 ha), men ikke øvrige arealer. Der er ikke fredede områder inden for byggefeltet.
Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 3 arter af orkideer, 6 arter af padder og 2 arter
krybdyr. Af de 6 paddearter er de 2 arter desuden omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
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5.5.4

Prioritering i forhold til boligbebyggelse

I forhold til boligbebyggelse anbefales det, at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier,
men også terrænets oprindelighed, med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. Terrænets oprindelighed er generelt højt i de østlige dele af byggefeltet omkring den landskabelige kanal, mens de
fleste af de biologisk mest interessante områder ligger i den vestlige del.
I forhold til forekomsten af fredede arter og bilag IV-arter anbefales det, at prioritere bevarelse af
naturområder, hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der imidlertid
kunne skabes erstatningsbiotoper for mange fredede arter.
Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områderne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes
for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning
for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter.
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6

BYGGEFELT AF-NVN

Byggefelt AF-NVN ligger i den nordvestlige del af Amager Fælled inklusive ballonparken. Beliggenheden af byggefeltet fremgår af Figur 5.

Figur 32: Den geografiske placering af byggefeltet AF-NVN på Amager Fælled.
6.1

Byggefeltets anvendelse

Hele byggefeltet ligger på den tidligere ø Plantholm, der lige som resten af Amager Fælled oprindeligt har henligget som græsningsfælled jf. Figur 2 og afsnit 2.1. Omkring 1760 etableres det militære øvelsesanlæg Polygonen på dele af Plantholm, og i første halvdel af 1800-tallet blev dette anlæg erstattet af skydebaner, som dækkede stort set hele øens areal. I starten af 1970’erne blev
skydebanerne udjævnet og størstedelen blev efterfølgende tilført fyldjord.
I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet
naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning
og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være mere
eller mindre nulstillet ved påfyldning af et tyndt lag jord, eller den kan være mere eller mindre
forstyrret, f.eks. som følge af rydning af vedplanter og efterfølgende planering. Dette er opsummeret
i nedenstående Figur 33, hvor delarealerne er nærmere beskrevet i Tabel 18.
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A23

Figur 33 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NVN.

Tabel 18 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NVN, jf. Figur 33.

Delareal
A19

A20
A21

A22
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Seneste terrænændring

Polygonen udgør størstedelen af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit 2.1.
De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975 bliver
der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud rundt om
enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag. Den tilførte jord blev ikke
planeret ud, så den dækkede arealet 100 %. Dette har resulteret i, at store pletter i dag fremstår som tidvist våde lavninger. Langs den nord-syd-gående grussti er der slet ikke tilført råjord, og her kan de gamle skydebanegrøfter stadig erkendes i terrænet i dag. I 1994 er der
blevet deponeret fire mindre (under 200 m2 pr. stk.) bunker byggeaffald centralt i området.
Kysten af den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Opfyldt med ukendt jord i forbindelse med
etablering af Islandsbrygge området omkring 1929. Har henligget som selvgroet krat/skov siden da.
En del af de gamle skydebaner på den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. I modsætning til
størstedelen af skydebanerne i A19, blev denne del af skydebanerne ikke tilført råjord i 1971. I
1971 blev de to vestligste af de i alt tre skydebanevolde delvist planeret ud (den østligste er
stadig intakt), og al vedopvækst ryddet, på nær nogle enkeltstående træer, som stadig står i
skoven i dag. Efterfølgende har arealet ligget i fri succession uden nogen form for indgreb.
Dette har resulteret i en vild selvgroet sumskov med meget dødt ved.
En del af den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Der er ikke skrabet af eller tilført jord her i
den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Området er forholdsvist kulturpåvirket på alle tilgængelige luftfotos tilbage til 1930. Omkring 2006 anlægges den
nye skole ved siden af, og samtidig bliver polygonen jordpåfyldt og omlagt til intensivt grønt
anlæg.

Side 75 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

Delareal
A23

A28

6.2

Seneste terrænændring

En del af de gamle skydebaner på den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Der er ikke skrabet
af eller tilført jord her i den periode (1966-1975), hvor de fleste andre polygoner bliver nulstillet. Arealet ryddes for vedopvækst i 1971 og henligger til fri succession efterfølgende. Siden er
der blevet tilført spredte bunker ukurant affaldsjord og taget tømmer ud. Dette har resulteret i,
at området i dag fremstår som forholdsvis tør ensartet skov.
Polygonen udgør den vestlige del af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit
2.1. De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975
bliver der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud
rundt om enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag.

Naturmæssige bindinger

Store dele af byggefeltet er vejledende registreret som § 3-beskyttet overdrev, mose eller sø (jf.
Figur 34).
Hele byggefeltet ligger i byzone, hvilket indebærer, at enkelte § 3-naturtyper (enge og overdrev)
kun er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3naturtyperne mose og sø / vandhul.
Hele byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7. juli 1994 /14/, (se Figur 34).
Der må ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der søges om dispensation hvis det er foreneligt med fredningens formål.
Den nordligste del af byggefeltet er fredskov.
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Figur 34 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NVN på
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/.

Københavns kommune har i december 2016 udgivet en udviklingsplan for Amager Fælled, der beskriver plejetiltag, anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at den nordlige
del af byggefeltet samt to bælter i den vestlige del bibeholdes som skov, mens en stor del af den
sydøstlige del ønskes udviklet til mose med rørskov. Et bælte mellem de to skovbælter i den sydvestlige del af byggefeltet udvikles hen imod lysåbne, tørre naturtyper (eng, overdrev og græsland) (se Figur 35).
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Figur 35 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.

6.3

Naturforhold i tidligere undersøgelser

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med
en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af
Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgængelige på naturbasen /13/.
Botanisk set er byggefeltet karakteriseret som skov (den nordlige del), mose og overdrev. Der er
inden for byggefeltets centrale del registreret den fredede orkidé skov-gøgeurt, som er sjælden i
Danmark. Den findes lokalt omkring København, men er ikke ellers fundet på Amager.
Af fredede dyrearter er inden for byggefeltet kun registreret grøn frø. Af sjældne arter i øvrigt er
registreret 2 arter af insekter (herunder sommerfuglen ringspinder).
I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der
blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er
rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne
blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT
(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager
Fælled de seneste 3 år. lille køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical).
Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager
Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered).
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Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet
som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes
extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten
strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en
national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart
(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet
tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.
Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014
/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet er vurderet som moderat.

6.4

Resultater af kortlægningen i 2018

6.4.1

Naturtyper

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 36. De
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 19 og Bilag A.
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3, hh. mose og overdrev. I den nordlige ende er et mindre område af naturtypen skov, og i det
sydvestligste hjørne går byggefeltet ind over et område med urørt skov. Endelig er der et område i
den vestlige del der har karakter af tørt krat.
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Figur 36 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NVN.
Tabel 19 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 36

Nr

Naturtype

Areal
(ha)

N25

Skov

0,38

N26

Brugsplæne
Mose

0,41

N24

N28

Mose
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3,72

6,43

Beskrivelse
Urørt sumpskov primært bestående af hvid-pil og ask som overstandere og med
blomstrende buske i underskoven. Arealet vinteroversvømmes og udtørrer oftest
hver sensommer. I år helt udtørret tidligt. Det ujævne terræn efter de gamle
skydebaner gør skoven til en mosaik af våde og tørre dele. De våde dele er dominerende. Arealet har henligget med fri succession siden 1971, hvor skydebanen blev ryddet for buske og træer. Det har skabt en klimaksskov med høj grad
af naturskovskarakter med sammenfaldende veterantræer og efterfølgende naturlig selvforyngelse i lysningerne, primært af ask. Skoven er moden og er på vej
ind i en mere lysåben fase, hvor de gamle træer vil bryde sammen og skabe
flere lysninger. Muligt hot spot for insekter og svampe tilknyttet dødt ved og
blomstrende buske i lysåben skov. Flere potentielle flagermustræer i skoven.
Gamle skydebaner - træer/buske skåret ned og delvist planeret i 1971
Højskov på forholdsvis tørbund. Benyttes rekreativt af nærliggende skole. Domineret af ask og sølv-poppel. Tydelige tegn på hugst, der har gjort skoven strukturelt fattig.
Gamle skydebaner - træer/buske skåret ned og delvist planeret i 1971
Brugsplæne,
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006
Større moseområde på lerbund, der udtørrer hvert år i sensommeren. I år helt
udtørret tidligt. Størstedelen domineret af tagrørsskov, resten består af gamle
fugtige krat gående mod tidvis våd skov. Pletter med mere artsrig vegetation på
steder, hvor jordpåfyldningen har været ufuldstændig.
Gamle skydebaner - planeret og delvist jordpåfyldt i 1971
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Nr

Naturtype

Areal
(ha)

N30

Overdrev

0,94

N31

2,42

N32

Overdrev
Jordfold

N39

Krat

0,91

N40

Mose

1,42

N41

Overdrev
Overdrev

0,34

N29

N42

Urørt
skov

6.4.2

0,23

0,38

1,11

Beskrivelse
Selvgroet urørt tør skov opstået gennem fri succession på byggeaffaldsdeponi fra
1929. Ret varieret skovbillede med lianer op til kronelaget, dødt ved, krogede
træer, blomstrende buske i underskoven og mange forskellige træarter, herunder kulturarter fra de nærliggende kolonihaver.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1929
Fladt, tørt, hestegræsset areal med græsland, samt spredte, mindre hvidtjørn og
træer.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Græsland med varierende tæthed af buske og træer. Kalkrig leret bund.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1971
Fladt tørt jordareal. Harvet og tilsået for nylig. Arealet har samme historik som
arealet syd for indtil midten af 00'erne, hvor græsningstrykket bliver så højt, at
arealet tilstandsændres fra overdrev til jordfold. Såfremt der foreligger dispensation til tilstandsændring skal arealet ikke regnes for beskyttet natur. Hvis der
ikke foreligger lovliggørende dispensation til tilstandsændringen skal arealet henregnes som beskyttet overdrev på lige fod med arealet syd for, dog med en uafklaret uoverensstemmelsessag.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 – kraftigt tilstandsændret de sidste 13 år
Selvgroet krat med spredte overstandere på +/- tør bund. Gennemkrydset af
slidte trampestier. Begyndende naturskovspræg.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Selvgroet krat på mere eller mindre fugtig lerbund. glidende overgang med mellem fugtige og tørre partier.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Ungt overdrev med store bestande af pile-alant og spredte hvidtjørnekrat.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
+/- tørt, fladt areal med græsland på lerbund - spredte træer og buske.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Naturtilstand

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 37. Store dele af byggefeltet har moderat naturtilstand, og der er kun få områder med ringe tilstand. Et område (N32) har tidligere været et
overdrev, men er nu blevet til en jordfold. Der er desuden et større skovområde mod nord med høj
naturtilstand, og et skovområde mod vest med god naturtilstand. I forhold til kortlægningen i 2013
er naturtilstanden i de to skovområder (N24 og N29) vurderet højere i 2018, men er ellers generelt
uændret for byggefeltet som helhed.
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Figur 37 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NVN.

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været
nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få indgreb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgående i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er beregnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne opnår forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier, se Tabel 20.
Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives
områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle
lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til intakte ældre naturlokaliteter.
En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal
tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der
ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet
med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest
er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på
byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog
samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx
gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled.
En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i
midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetationen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den
værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige
på besigtigelsestidspunktet.
Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden
for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske udgangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetationen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset.
Tabel 20 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 37

Lokalitet

Naturtilstandsindeks

Artsindeks

Strukturindeks

N24

Høj

N25

Ringe

N26

Brugsplæne

N28

Moderat (0,56)

N29

God

Moderat (0,53)

God (0,61)

N30
N31

Ringe (0,39)

Dårlig (0,15)

God (0,75)

Ringe (0,33)

Ringe (0,25)

Moderat (0,44)

N32

Dårlig (0,17)

Dårlig (0,08)

Ringe (0,29)

N38

Ringe

N39

Moderat

N40

Moderat (0,30)

Moderat (0,21)

Moderat (0,43)

N42

Moderat (0,43)

Ringe (0,31)

God (0,61)

6.4.3

Flora

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i Tabel 20 for de enkelte delområder hvor dette er
målt (se Figur 36). For moseområderne (delområderne N28 og N40) er artsindekset moderat,
mens det er dårligt eller ringe for områdets overdrev.
På Figur 38 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Amager Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.) Der er inden for byggefeltet registreret 4 arter af fredede orkideer, heraf er dog kun to arter fundet i 2018 (Skov-hullæbe og kødfarvet gøgeurt). Som tidligere nævnt behøver dette dog ikke at betyde, at de ikke genfundne bestande fra tidligere år er forsvundet. De enkelte bestande er beskrevet i Tabel 21.
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Figur 38 Fund af orkideer på Amager Fælled 2018

Tabel 21 De enkelte bestande af orkideer på Figur 38

Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O1

Kødfarvet gøgeurt

5-6 blomstrende individer observeret i 2018

O2

Riddergøgeurt

1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste forekomst af arten i Danmark

O3

Skov-hullæbe

19 individer observeret i 2018

O4

Skov-gøgeurt

5 blomstrende individer observeret i 2018
Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015

O5

Ægbladet fliglæbe

Spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O6

Ægbladet fliglæbe

Større bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O7

Ægbladet fliglæbe

Mindre bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >100

O8

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O9

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O10

Kødfarvet gøgeurt

2-3 individer observeret hvert år siden 2013

O11

Skov-hullæbe

3-12 individer observeret hvert år siden 2014

O12

Skov-hullæbe

>50 individer observeret i 2018
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Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O13

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2014

O14

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2015

O15

Ægbladet fliglæbe

Større spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >2000

O16

Ægbladet fliglæbe

Ukendt antal observeret ukendt årstal

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på steder, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig fremgang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en
meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidligere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med
stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området.
Det kan dog under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et betydeligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer.
Af øvrige arter kan nævnes at gul frøstjerne er fundet et enkelt sted på lokalitet N28, hvor der stod
tre vegetative individer. Gul frøstjerne vokser i kalkholdige enge eller moser, hvor den kan vokse i
halvskygge. Dette stemmer overens med det aktuelle voksested i N28. Gul frøstjerne findes hist og
her i den østlige del af landet, men er ellers sjælden eller manglende i resten af landet. Arten er
opført på den danske rødliste som ikke truet (LC).
6.4.4

Flagermus

I forbindelse med vegetationskortlægningen er der lokaliseret flere potentielle yngle- og rastetræer
for flagermus i byggefelt AF-NVN, se Figur 39. De lokaliserede træer befinder sig alle i sumpskoven
(lokalitet N24, jf. Figur 36 i afsnit 7.4.1). Der forekommer med stor sandsynlighed også potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i resten af byggefeltet (Figur 39). Der bør særligt eftersøges egnede træer i den urørte skov i den vestligste del af byggefeltet og blandt de store træer centralt i byggefeltet.
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Figur 39: Områder i byggefelt AF-NVN, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og rastetræer for flagermus, er markeret med rød.

6.4.5

Fugle

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 22, hvor registreringerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering,
idet det overvejende er de samme arter der registreres. 6 arter registreret i 2013 er ikke registreret i 2018, mens 7 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Amager
Fælleds Venner har herudover flere gange registreret græshoppesanger i det sydlige moseområde
inden for dette byggefelt.
Der er tale om arter, der er almindeligt forekommende i Danmark.
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Tabel 22 Ynglefugle i byggefelt AF-NVN 2018 og 2013

ART

2018

2013

0
0
1
0
13
1
1
6
2
4
9
7
0
1
1
1
0
1
5
0
3
2
5
10
3
8
5
4
1

3
1
0
1
7
1
1
2
1
2
2
0
1
0
0
1
1
0
7
1
3
6
12
6
3
5
10
0
0

YNGLEPAR I ALT

94

77

ARTER I ALT

23

22

Gråand
Fasan
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Ringdue
Gøg
Stor flagspætte
Gærdesmutte
Jernspurv
Nattergal
Solsort
Sjagger
Rødhals
Grå Fluesnapper
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Gærdesanger
Tornsanger
Gulbug
Havesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Blåmejse
Musvit
Husskade
Gråkrage
Bogfinke

6.4.6

Padder

I byggefelt AF-NVN forekommer en enkelt egnet ynglelokalitet for padder, der består af en nordsyd gående grøft. Grøften løber langs dele byggefeltets vestlige kant og er flere steder bred nok til,
at der opstår små vandhulslignende strukturer. Lokaliteten er vist på Figur 40. Uden for byggefeltets østlige kant løber yderligere en grøft, der også kan fungere som ynglelokalitet for padder.
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Figur 40 Fund af padder i byggefelt AF-NVN i forbindelse med naturkortlægningen i 2018.

Bilag IV-arter
Der blev ikke registreret bilag IV-padder inden for byggefeltet. Der blev dog observeret et enkelt
voksent individ af en ikke artsbestemt brun frø ved P6, se Figur 40, der kan have været en spidssnudet frø. Spidssnudet frø kan også yngle i skovvandhuller med skygge. Der blev dog ikke observeret haletudser i grøften. Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N30,
N31 og N32 jf. Figur 36 i afsnit 7.4.1) kan potentielt set være rasteområde, da spidssnudet frø raster i skov, fugtige enge og moser. Arten er registeret umiddelbart øst for byggefeltet ifølge data
fra Naturbasen.dk i perioden 1998 – 2018 /13/.
Stor vandsalamander er ikke fundet inden for byggefeltet, men skoven omkring grøften kunne potentielt være rasteområde for arten, der går i vinterhi blandt rødder og gamle stubbe. Grøften vurderes ikke at være en egnet ynglelokalitet, da den ligger i skygge.
Fredede arter
I byggefelt AF-NVN er fundet lille vandsalamander, skrubtudse og grøn frø. Grøften (lokalitet P6 på
Figur 40) er sandsynligvis ynglested for alle tre arter.
Butsnudet frø er observeret to steder umiddelbart uden for byggefeltet. Arten er ikke observeret i
forbindelse med 2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og
ved Grønjordssøen i 2016 /13/.
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6.4.7

Krybdyr

Der blev ikke observeret krybdyr i byggefelt AF-NVN ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Naturbasen /13/ viser, at almindeligt firben forekommer inden for byggefeltet.
Byggefelt AF-NVN vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de
lever i overgangszoner mellem fugtigt og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor
sandsynlighed i byggefeltet.
6.4.8

Insekter

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observationer, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv.
Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde
op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-metoden”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men
mindre mobile arter.
For de to nordvestlige byggeområder (AF-NVN og AF-NVS) er der ved denne undersøgelse i alt registreret 60 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt
i inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne
tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men ud over den allerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat
skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af
sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at
området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv.
Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fundet i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled
(se Figur 41).
Cikaden Criomorphus albomarginatus
Criomorphus albomarninatus er ikke tidligere observeret på Amager Fælled.
Der er kun ganske få fund af denne art landet over, men om det er fordi arten reelt er
sjælden, eller om den ganske enkelt er overset, er ikke til at sige.
Alant-fjermøl Oidematophorus lithodactyla
Arten lever som larve og voksen på planten Pile-Alant, som findes særligt talrig på Amager,
men er trods det kun kendt fra Amager Fælled i Danmark. Den er i denne undersøgelse
fundet både som larve og som voksen. Findes på strandenge i Europa fra det sydlige Sverige, det nordlige Tyskland til Polen og ned til Alperne, hvor den bruger andre Alant-arter
Inula spp.).
Sommerfuglen Konvalrodæder (Korscheltellus lupulina)
Arten fundet umiddelbart syd for byggefeltet. Den er relativt almindelig og udbredt i Danmark. Larven lever på liljekonval.
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Figur 41 Fund af interessante insekt arter i 2018 i byggefelt AF-NVN

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de
stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Arterne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem
arealerne:
Iris (Apatura iris)
Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har
været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at
den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den
nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil
(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde.
Det hvide W (Satyrium w-album)
Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget udbredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på
Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered).
6.4.9

Naturværdi

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVN fremgår af nedenstående Figur 42 og
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Tabel 23. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat eller højere naturværdi, og rummer derfor meget værdifulde områder som kun i begrænset omfang er præget af forstyrrelser. Der
er kun enkelte mindre delområder med ringe eller lavere naturværdi.

Figur 42 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVN.

www.moe.dk

Side 91 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

Tabel 23 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 42.

Lokalitet

Naturværdi
(NVI)

Kontinuitet
(KONI)

Naturtilstand
(NTII)

Naturtype
(NTYI)

Værdifulde
arter
(VARI)

N24

Høj (0,89)

God (2)

Høj (1)

Mose (1)

Høj (1)

N25

Ringe (0,48)

God (2)

Ringe (4)

Skov (2)

Moderat (3)

N26

Ubetydelig (-0,14)

Ringe (4)

Dårlig (5)

Brugsplæne (4)

Ringe (4)

N28

God (0,77)

God (2)

Moderat (3)

Mose (1)

Høj (1)

N29

God (0,8)

God (2)

God (2)

Urørt skov (2)

Høj (1)

N30

Moderat (0,56)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

Moderat (3)

N31

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Overdrev (1)

God (2)

N32

Ubetydelig (-0,03)

Moderat (3)

Dårlig (5)

Jordfold (4)

Ringe (4)

N39

Moderat (0,52)

Moderat (3)

Moderat (3)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N40

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Mose (1)

God (2)

N42

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

God (2)

6.5

Samlet vurdering af byggefeltet

Byggefelt AF-NVN har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt
såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 –
50 år. Dette betinger en stor artvariation.
Byggefeltets natur er kraftigt påvirket af den tidligere militære anvendelse og efterfølgende opfyldninger, som beskrevet i afsnit 6.1. De militære aktiviteter har i et vist omfang levnet plads til nogle
af de oprindelige arter, men man må gå ud fra, at området som helhed har været præget af de militære anlæg på Plantholm. Den efterfølgende jordpåfyldning har også sat et markant præg på området og nulstillet det meste af naturen. Der er dog en del af de oprindelige arter, der har formået
at overleve eller genindvandre fra de omgivende arealer. Dette ses tydeligst på de steder, hvor
jordpåfyldningen har været ufuldstændig.
I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør følgende forhold inddrages:
•
Områdets oprindelighed
•
Naturtypen
•
Naturens tilstand
•
Forekomst af sjældne arter
•
Administrative bindinger
Området har generelt moderat eller højere naturværdi, kun et par mindre delområder har ringe eller ubetydelig naturværdi.
6.5.1

Områdernes oprindelighed

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for
de seneste 50 år. 25 % (4,5 ha, område N24 se Figur 36) af byggefeltet udgøres af tidligere militære anlæg fra før 1850, som delvist er planeret (men ikke opfyldt) i 1971.
N25 er et biologisk set ret uinteressant mindre skovområde med ringe naturtilstand, mens N24 er
en urørt sumpskov med høj naturtilstand. Sumpskoven er et muligt hotspot for insekter og
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svampe, og her findes bestande af de fredede orkideer ægbladet fliglæbe og skov-hullæbe. Skoven
er endvidere potentielt levested for flagermus. I skovens sydlige kant er i 2018 fundet arten atlantfjermøl, som i Danmark kun er registreret på Amager Fælled. Sumpskoven var helt udtørret på undersøgelsestidspunktet, men umiddelbart vest for skoven blev i denne undersøgelse fundet butsnudet frø. N24 har derfor en høj forekomst af sjældne arter i denne undersøgelse.
Delområderne N28 og N31 er delvist opfyldt i 1971, så der også her er pletter der repræsenterer
de militære skydebaner. Områderne har en ringe (N31) til moderat (N28) naturtilstand. Inden for
område N28 er der en høj forekomst af sjældne arter, dels de fredede orkideer skov-gøgeurt og
kødfarvet gøgeurt, dels planten gul frøstjerne samt insekterne atlant-fjermøl og cikaden Critomorphus albomarinatus. Endelig rummer N28 et stort potentiale for forekomst af træer der kan
fungere som yngle- og rastested for flagermus.
Delområde N29 ligger delvist inden for byggefelt AF-NVN, og er senest nulstillet ved jordpåfyldning
i 1929. Området fremstår i dag som en varieret urørt skov med god naturtilstand.
6.5.2

Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter

82 % af byggefeltet (svarende til 15,3 ha) udgøres at naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, heraf er 62 % (11,6 ha) mose og 20 % (3,7 ha) overdrev. Der er ingen egentlige selvstændige søer eller vandhuller, men en vandfyldt grøft indgår i delområde N40 (mose) hvor der er
fundet 3 arter af fredede padder (Figur 40), samt en bestand af den fredede orkide skov-gøgeurt.
De øvrige delområder med mose, dvs. N24 og N28, er omtalt ovenfor. Samlet set er der en relativ
høj forekomst af sjældne arter knyttet til byggefeltets moseområder, mens der ikke ved denne undersøgelse er registreret særlige arter på områdets overdrevsarealer, hvor naturtilstanden er vurderet til at være moderat.
10 % af byggefeltet (svarende til 1,9 ha) er dækket af andre naturtyper i form af tørt krat (delområde N39), som har en moderat naturtilstand.
I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke en udtømmende kortlægning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er
blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke alle arter
er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, f.eks. vandlevende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, svampe mv.).
Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og dermed forrykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede.
Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er derfor ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens
natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af
sjældne planter som ikke er opdages.
Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra
nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner.
6.5.3

Administrative bindinger

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder (i alt 11,6
ha), men ikke øvrige arealer. Hele byggefeltet ligger inden for Amager Fælled fredningen.
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Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 4 arter af orkideer samt 3 arter af padder. Der er
ikke fundet arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, men området rummer store arealer, hvor
der kan forekomme potentielle levesteder for flagermus i form af yngle- og rastetræer.
6.5.4

Prioritering i forhold til boligbebyggelse

Terrænet er ikke oprindeligt, men væsentlige dele repræsenterer de militære anlæg fra før 1850. I
forhold til boligbebyggelse anbefales det at man derfor så vidt muligt prioriterer de biologiske værdier, som inden for byggefeltet især er koncentreret inden for delområderne N24, N28, N29 og
N40.
I forhold til forekomsten af fredede arter anbefales det at prioritere bevarelse af naturområder,
hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der måske kunne skabes erstatningsbiotoper for mange fredede arter i de tilfælde, hvor det ikke kan undgås at påvirke bestande af disse arter.
Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områderne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes
for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning
for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter.
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7

BYGGEFELT AF-NVS

Byggefelt AF-NVS omfatter den nordvestlige del af Amager Fælled, syd for ballonparken. Beliggenheden af byggefeltet fremgår af Figur 43.

Figur 43: Den geografiske placering af byggefeltet AF-NVS på Amager Fælled.

7.1

Byggefeltets historie

Hele byggefeltet ligger på den tidligere ø Plantholm, der lige som resten af Amager Fælled oprindeligt har henligget som græsningsfælled jf. Figur 2 og afsnit 2.1. Omkring 1760 etableres det militære øvelsesanlæg Polygonen på dele af Plantholm, og i første halvdel af 1800-tallet blev dette anlæg erstattet af skydebaner, som dækkede stort set hele øens areal. I starten af 1970’erne blev
skydebanerne udjævnet og størstedelen blev efterfølgende tilført fyldjord.
I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet
naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning
og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten kan f.eks. være mere
eller mindre nulstillet ved påfyldning af et tyndt lag jord, eller den kan være mere eller mindre
forstyrret, f.eks. som følge af rydning af vedplanter og efterfølgende planering. Dette er opsummeret
i nedenstående Figur 44, hvor delarealerne er nærmere beskrevet i Tabel 24.
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Figur 44 Terrænændringer inden for byggefelt AF-NVS.
Tabel 24 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NVS, jf. Figur 44

Delareal
A19

A20
A28

7.2

Seneste terrænændring

Polygonen udgør størstedelen af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit 2.1.
De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975 bliver
der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud rundt om
enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag. Den tilførte jord blev ikke
planeret ud, så den dækkede arealet 100 %. Dette har resulteret i, at store pletter i dag fremstår som tidvist våde lavninger. Langs den nord-syd-gående grussti er der slet ikke tilført råjord, og her kan de gamle skydebanegrøfter stadig erkendes i terrænet i dag. I 1994 er der
blevet deponeret fire mindre (under 200 m2 pr. stk.) bunker byggeaffald centralt i området.
Kysten af den tidligere ø Plantholm, se afsnit 2.1. Opfyldt med ukendt jord i forbindelse med
etablering af Islandsbryggeområdet omkring 1929. Har henligget som selvgroet krat/skov siden da.
Polygonen udgør den vestlige del af de gamle skydebaner, som lå på øen Plantholm, se afsnit
2.1. De gamle skydebaner blev delvist planeret (ej afskrabet) i 1971. I Perioden 1971-1975
bliver der kørt en tyndt lag (under 50 cm) råjord ud på arealet. Råjorden bliver planeret ud
rundt om enkelte bevarede store træer, som stadig findes på arealet i dag.

Naturmæssige bindinger

Størstedelen af byggefeltet er vejledende registreret som § 3-beskyttet mose, overdrev eller sø (jf.
Figur 7).
Hele byggefeltet ligger i byzone, hvilket indebærer, at enkelte § 3-naturtyper (enge og overdrev)
kun er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsen gælder fuldt ud for § 3naturtyperne mose og sø / vandhul.
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Hele byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7. juli 1994 (se Figur 7). Der må
ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der søges om dispensation hvis det er foreneligt med fredningens formål.
Langs byggefeltets sydvestlige grænse ligger en smal stribe fredskov.

Figur 45 Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-NVS på
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/.

Københavns kommune har i december 2016 udgivet en udviklingsplan for Amager Fælled, der beskriver plejetiltag, anlæg og målsætninger for områdets udvikling. Heraf fremgår, at to bælter i
den vestlige del bibeholdes som skov, mens en stor del af den sydøstlige del ønskes udviklet til
mose med rørskov. Et bælte mellem de to skovbælter i den sydvestlige del af byggefeltet udvikles
hen imod lysåbne, tørre naturtyper (eng, overdrev og græsland) (se Figur 46).
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Figur 46 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.

7.3

Naturforhold i tidligere undersøgelser

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med
en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af
Biomedia, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgængelige på naturbasen /13/.
Botanisk set er byggefeltet karakteriseret som urørt skov, mose og overdrev. Der er inden for byggefeltets centrale del registreret den fredede orkidé skov-gøgeurt, som er sjælden i Danmark. Den
findes lokalt omkring København, men er ikke ellers fundet på Amager.
Af fredede dyrearter er inden for byggefeltet kun registreret grøn frø. Af sjældne arter i øvrigt er
registreret 2 arter af insekter (herunder sommerfuglen ringspinder).
I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der
blev i 2005 og først igen i 2017 observeret femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er
rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne
blev observeret seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien NT
(near threatened). Derudover er lille køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på Amager
Fælled de seneste 3 år. Lille køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical).
Den rødlistede sommerfugl ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager
Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered).
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Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet
som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret dæmringsugle (Photedes
extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten
strand-svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en
national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart
(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet
tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.
Baseret på den daværende vidensopsamling blev naturtilstanden af Amager Fælled vurderet i 2014
/13/. Naturtilstanden inden for byggefeltet er vurderet som moderat.
7.4

Resultater af kortlægningen i 2018

7.4.1

Naturtyper

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 47. De
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 25.
Langt størstedelen af byggefeltet har karakter af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3, hhv. mose og overdrev. I det sydvestligste hjørne omfatter byggefeltet et område med urørt
skov. Endelig er der et område i den nordvestlige del af byggefeltet der har karakter af tørt krat.
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Figur 47 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-NVS.
Tabel 25 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 47

Nr
N28

N29

Naturtype
Mose

Urørt
skov

www.moe.dk

Areal
(ha)

9,55

0,63

Beskrivelse
Større moseområde på lerbund, der udtørrer hvert år i sensommeren. I år helt
udtørret tidligt. Størstedelen domineret af tagrørsskov, resten består af gamle
fugtige krat gående mod tidvis våd skov. Pletter med mere artsrig vegetation på
steder, hvor jordpåfyldningen har været ufuldstændig.
Gamle skydebaner - planeret og delvist jordpåfyldt i 1971
Selvgroet urørt tør skov opstået gennem fri succession på byggeaffaldsdeponi
fra 1929. Ret varieret skovbillede med lianer op til kronelaget, dødt ved, krogede træer, blomstrende buske i underskoven og mange forskellige træarter,
herunder kulturarter fra de nærliggende kolonihaver.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1929
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Nr
N30

Naturtype

Overdrev

Areal
(ha)

1,70

N31

Overdrev

2,42

N32

Jordfold

0,38

N39

Krat

0,91

N40

Mose

2,02

N41

Overdrev

0,34

N42

Overdrev

0,68

7.4.2

Beskrivelse
Fladt, tørt, hestegræsset areal med græsland, samt spredte, mindre hvidtjørn
og træer.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Græsland med varierende tæthed af buske og træer. Kalkrig leret bund.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1971
Fladt tørt jordareal. Harvet og tilsået for nylig. Arealet har samme historik som
arealet syd for indtil midten af 00'erne, hvor græsningstrykket bliver så højt, at
arealet tilstandsændres fra overdrev til jordfold. Såfremt der foreligger dispensation til tilstandsændring skal arealet ikke regnes for beskyttet natur. Hvis der
ikke foreligger lovliggørende dispensation til tilstandsændringen skal arealet
henregnes som beskyttet overdrev på lige fod med arealet syd for, dog med en
uafklaret uoverensstemmelsessag.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 – kraftigt tilstandsændret de sidste 13 år
Selvgroet krat med spredte overstandere på +/- tør bund. Gennemkrydset af
slidte trampestier. Begyndende naturskovspræg.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Selvgroet krat på mere eller mindre fugtig lerbund. glidende overgang med mellem fugtige og tørre partier.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Ungt overdrev med store bestande af pilealant og spredte hvidtjørnekrat.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
+/- tørt, fladt areal med græsland på lerbund - spredte træer og buske.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Naturtilstand

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 48. Store dele af byggefeltet har moderat naturtilstand, dog har de nordlige områder ringe (N31) eller dårlig tilstand (N32). Der er desuden et
skovområde mod vest med god naturtilstand. I forhold til kortlægningen i 2013 er naturtilstanden i
skovområdet (N29) og den østligste del af byggefeltet vurderet højere i 2018, men er ellers uændret.
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Figur 48 Naturtilstand inden for byggefelt AF-NVS.

De nordlige dele af Amager Fælled er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været
nulstillet inden for ca. 50 år siden ved jordpåfyldning. Efterfølgende har der været meget få indgreb, og nogle områder har ligget helt urørte lige siden. Disse to parametre afspejles gennemgående i hh. struktur- og artsindekserne for de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er beregnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2). Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne opnår forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier, se Tabel 26.
Denne ulige fordeling af tilstandsklasserne på henholdsvis arts- og strukturindekset skal tilskrives
områdets historik. Artsindekset afspejler kontinuiteten i et givent naturområde. Da stort set alle
lokaliteterne i byggefelterne er højest 50 år gamle, vil artspuljen være begrænset i forhold til intakte ældre naturlokaliteter.
En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal
tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der
ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet
med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest
er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på
byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog
samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for
at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx
gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled.
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En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i
midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetationen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den
værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige
på besigtigelsestidspunktet.
Strukturindekset derimod gennemgående meget højt, hvilket skal tilskrives, at områderne inden
for byggefeltet har fået lov til at passe sig selv i minimum 40 - 50 år. Dertil er det geologiske udgangspunkt i form af kalkholdig lerjord optimalt i forhold til at skabe naturlige strukturer i vegetationen, ligesom græsning og høslæt højner strukturindekset.
Tabel 26 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 48

Lokalitet

Naturtilstandsindeks

Artsindeks

Strukturindeks

N28

Moderat (0,56)

Moderat (0,53)

God (0,61)

N29

God

N30

Ringe (0,39)

Dårlig (0,15)

God (0,75)

N31

Ringe (0,33)

Ringe (0,25)

Moderat (0,44)

N32

Dårlig (0,17)

Dårlig (0,08)

Ringe (0,29)

N38

Ringe

N39

Moderat

N40

Moderat (0,30)

Moderat (0,21)

Moderat (0,43)

N42

Moderat (0,43)

Ringe (0,31)

God (0,61)

7.4.3

Flora

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i Tabel 26 for de enkelte delområder (se Figur 47).
For moseområderne (delområderne N28 og N40) er artsindekset moderat, mens det er dårligt eller
ringe for områdets overdrev.
På Figur 49 er vist registreringer af orkideer, og herunder er også inddraget registreringer fra Amager Fælleds Venner fra de senere år (Nikolaj Kirk, pers. komm.) Der er inden for byggefeltet registreret 3 arter af fredede orkideer, heraf er dog kun to arter fundet i 2018 (Skov-hullæbe og kødfarvet gøgeurt). Som tidligere nævnt behøver dette dog ikke at betyde, at de ikke genfundne bestande fra tidligere år er forsvundet. De enkelte bestande er beskrevet i Tabel 21.
Det kan under alle omstændigheder konstateres at der i forhold til tidligere nu foreligger et betydeligt mere udbygget vidensgrundlag om forekomsten af orkideer.
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Figur 49 Fund af orkideer på Amager Fælled i byggefelt AF-NVS.

Tabel 27 De enkelte bestande af orkideer på Tabel 27.

Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O1

Kødfarvet gøgeurt

5-6 blomstrende individer observeret i 2018

O2

Riddergøgeurt

1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste forekomst af arten i Danmark

O3

Skov-hullæbe

19 individer observeret i 2018

O4

Skov-gøgeurt

5 blomstrende individer observeret i 2018
Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015

O5

Ægbladet fliglæbe

Spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O6

Ægbladet fliglæbe

Større bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O7

Ægbladet fliglæbe

Mindre bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >100

O8

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O9

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O10

Kødfarvet gøgeurt

2-3 individer observeret hvert år siden 2013

O11

Skov-hullæbe

3-12 individer observeret hvert år siden 2014

O12

Skov-hullæbe

>50 individer observeret i 2018

O13

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2014

www.moe.dk

Side 104 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O14

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2015

O15

Ægbladet fliglæbe

Større spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >2000

O16

Ægbladet fliglæbe

Ukendt antal observeret ukendt årstal

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der opdaget flere nye bestande af orkidéer på steder, hvor de ikke tidligere er kendt fra. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke en kraftig fremgang i orkidébestandene på Amager Fælled, men skal tilskrives, at flere arter af orkidéer lever en
meget skjult tilværelse i den høje vegetation, og at de ikke systematisk har været eftersøgt tidligere. Af samme grund kan denne kortlægning heller ikke betragtes som udtømmende, da der med
stor sandsynlighed stadig vil kunne findes hidtil ukendte bestande af orkidéer i området.
Af øvrige arter kan nævnes at gul frøstjerne er fundet et enkelt sted på lokalitet N28, hvor der stod
tre vegetative individer. Gul frøstjerne vokser i kalkholdige enge eller moser, hvor den kan vokse i
halvskygge. Dette stemmer overens med det aktuelle voksested i N28. Gul frøstjerne findes hist og
her i den østlige del af landet, men er ellers sjælden eller manglende i resten af landet. Arten er
opført på den danske rødliste som ikke truet (LC).
7.4.4

Flagermus

Der forekommer med stor sandsynlighed potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i dette byggefelt. Der bør særligt eftersøges egnede træer i den urørte skov i den vestligste del af byggefeltet
og blandt de store træer centralt i byggefeltet (se Figur 50).
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Figur 50: Områder i byggefelt AF-NVS, hvor der med stor sandsynlighed forekommer potentielle yngle- og rastetræer for flagermus, er markeret med rød.

7.4.5

Fugle

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 28, hvor registreringerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering,
idet det overvejende er de samme arter der registreres. 7 arter registreret i 2013 er ikke registreret i 2018, mens 6 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Amager
Fælleds Venner har herudover flere gange registreret græshoppesanger i det sydlige moseområde
inden for dette byggefelt.
Der er tale om arter, som er almindeligt forekommende i Danmark.

Tabel 28 Ynglefugle i byggefelt AF-NVS 2018 og 2013.

ART
Gråand
Fasan
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Ringdue
Gøg
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2018

2013

0
0
2
0
13
2

3
1
0
1
2
2
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ART

2018

2013

1
6
2
6
4
7
0
1
1
2
0
6
0
3
2
7
8
1
4
5
3
0
1
1

1
2
1
2
3
0
1
0
0
1
1
10
1
3
4
11
8
4
4
4
0
1
0
1

YNGLEPAR I ALT

88

72

ARTER I ALT

23

24

Stor flagspætte
Gærdesmutte
Jernspurv
Nattergal
Solsort
Sjagger
Rødhals
Grå Fluesnapper
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Tornsanger
Gulbug
Havesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Blåmejse
Musvit
Husskade
Gråkrage
Grønirisk
Bogfinke
Rørspurv

7.4.6

Padder

I byggefelt AF-NVS forekommer en enkelt egnet ynglelokalitet for padder, der består af en nordsyd gående grøft. Grøften løber langs dele byggefeltets vestlige kant og er flere steder bred nok til,
at der opstår små vandhulslignende strukturer. Lokaliteten er vist på Figur 51. Uden for byggefeltets østlige kant løber yderligere en grøft, der også kan fungere som ynglelokalitet for padder.
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Figur 51 Fund af padder i byggefelt AF-NVS i forbindelse med naturkortlægningen i 2018.

Bilag IV-arter
Der blev ikke registreret bilag IV-padder inden for byggefeltet. Der blev dog observeret et enkelt
voksent individ af en ikke artsbestemt brun frø ved P6, se Figur 51, der kan have været en spidssnudet frø. Spidssnudet frø kan også yngle i skovvandhuller med skygge. Der blev dog ikke observeret haletudser i grøften. Stort set hele byggefeltet, bortset fra de tørre overdrev (lokalitet N30,
N31 og N32 jf. Figur 47 i afsnit 7.4.1) kan potentielt set være rasteområde, da spidssnudet frø raster i skov, fugtige enge og moser. Arten er registeret umiddelbart øst for byggefeltet ifølge data
fra Naturbasen.dk i perioden 1998 – 2018 /13/.
Stor vandsalamander er ikke fundet inden for byggefeltet, men skoven omkring grøften kunne potentielt være rasteområde for arten, der går i vinterhi blandt rødder og gamle stubbe. Grøften vurderes ikke at være en egnet ynglelokalitet, da den ligger i skygge.
Fredede arter
I byggefelt AF-NVS er fundet lille vandsalamander, skrubtudse og grøn frø. Grøften (lokalitet P6 på
Figur 51) er sandsynligvis ynglested for alle tre arter.
Butsnudet frø er observeret to steder umiddelbart uden for byggefeltet. Arten er ikke observeret i
forbindelse med 2013-kortlægningen, men er registreret på Amager fælled i 1980’erne /21//25/ og
ved Grønjordssøen i 2016 /13/.
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7.4.7

Krybdyr

Der blev ikke observeret krybdyr i byggefelt AF-NVS ved naturkortlægningen i 2018. Data fra Naturbasen /13/ viser, at almindeligt firben forekommer inden for byggefeltet.
Byggefelt AF-NVN vurderes at være egnet som levested for både snog og almindeligt firben, da de
lever i overgangszoner mellem fugtigt og tørt, samt i skovbryn. Begge arter forekommer med stor
sandsynlighed i byggefeltet.
7.4.8

Insekter

Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observationer, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv.
Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde
op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-metoden”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men
mindre mobile arter.
For de to nordvestlige byggeområder (AF-NVN og AF-NVS) er der ved denne undersøgelse i alt registreret 60 arter af insekter. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt
i inventeringsarbejdet. De fleste arter er hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne
tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men ud over den allerede kendte fauna på Amager Fælled, ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat
skal dog ses i forhold til undersøgelsens rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af
sjældne og opmærksomhedskrævende arter, både kendte og nye for området, og viser derved at
området rummer levesteder for et relativt stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv.
Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fundet i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled
(se Figur 52).
Cikaden Criomorphus albomarginatus
Criomorphus albomarninatus er ikke tidligere observeret på Amager Fælled.
Der er kun ganske få fund af denne art landet over, men om det er fordi arten reelt er
sjælden, eller om den ganske enkelt er overset, er ikke til at sige.
Alant-fjermøl (Oidematophorus lithodactyla)
Arten lever som larve og voksen på planten Pile-Alant, som findes særligt talrig på Amager,
men er trods det, stadig kun kendt fra Amager Fælled i Danmark. Den er i denne undersøgelse fundet både som larve og som voksen. Findes på strandenge i Europa fra det sydlige
Sverige, det nordlige Tyskland til Polen og ned til Alperne, hvor den bruger andre Alantarter (Inula spp.).
Sommerfuglen Konvalrodæder (Korscheltellus lupulina)
Arten er relativt almindelig og udbredt i Danmark. Larven lever på liljekonval.
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Figur 52 Fund af interessante insekt arter i 2018 i byggefelt AF-NVS

Nedenstående arter er ikke henført til et særligt punkt på Amager Fælled. Dette skyldes, at de
stort set findes over hele Fælleden, og er fundet inden for flere af de potentielle byggefelter. Arterne er ligeledes meget mobile i deres voksne livsstadie, og flytter sig efter forholdene og mellem
arealerne:
Iris (Apatura iris)
Iris er ikke fundet ved denne undersøgelse, der ligger uden for artens flyvetid i juli. Iris har
været kendt på Amager siden slutningen af 1980’erne – start 1990’erne. Det antages, at
den største population af Iris i Danmark lever på Amager Fælled. Iris findes i hele den
nordlige del af Amager Fælled hvor der vokser træer og mellem store buske af Selje-Pil
(Salix caprea ). Iris hunnen lægger æg på sydsiden af træer /buske i 1 til 6 meters højde.
Det hvide W (Satyrium w-album)
Det hvide W er registreret flere gange i området i denne undersøgelse. Arten er meget udbredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på
Amager Fælled. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered).

7.4.9

Naturværdi

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVS fremgår af nedenstående Figur 53 og
Tabel 29. Byggefeltet er generelt præget af områder med moderat eller god naturværdi, og rummer derfor meget værdifulde områder som kun i begrænset omfang er præget af forstyrrelse. Der
er kun et enkelt mindre delområde med ubetydelig naturværdi (N32).
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Figur 53 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-NVS.
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Tabel 29 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 53.

Lokalitet

Naturværdi
(NVI)

Kontinuitet
(KONI)

Naturtilstand
(NTII)

Naturtype
(NTYI)

Værdifulde
arter
(VARI)

N28

God (0,77)

God (2)

Moderat (3)

Mose (1)

Høj (1)

N29

God (0,8)

God (2)

God (2)

Urørt skov (2)

Høj (1)

N30

Moderat (0,56)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

Moderat (3)

N31

Moderat (0,53)

Moderat (3)

Ringe (4)

Overdrev (1)

God (2)

N32

Ubetydelig (-0,03)

Moderat (3)

Dårlig (5)

Jordfold (4)

Ringe (4)

N39

Moderat (0,52)

Moderat (3)

Moderat (3)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N40

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Mose (1)

God (2)

N42

Moderat (0,64)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

God (2)

7.5

Samlet vurdering af byggefeltet

Byggefelt AF-NVS har en varieret natur med både lysåbne og mere tætte vegetationstyper, samt
såvel våde og tørre delområder. Områderne har generelt henligget i naturtilstand i minimum 40 –
50 år. Dette betinger en stor artvariation.
Byggefeltets natur er kraftigt påvirket af den tidligere militære anvendelse og efterfølgende opfyldninger, som beskrevet i afsnit 6.1. De militære aktiviteter har i et vist omfang levnet plads til nogle
af de oprindelige arter, men man må gå ud fra, at området som helhed har været præget af de militære anlæg på Plantholm. Den efterfølgende jordpåfyldning har også sat et markant præg på området og nulstillet det meste af naturen. Der er dog en del af de oprindelige arter, der har formået
at overleve eller genindvandre fra de omgivende arealer. Dette ses tydeligst på de steder, hvor
jordpåfyldningen har været ufuldstændig.
I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør følgende forhold inddrages:
•
Områdets oprindelighed
•
Naturtypen
•
Naturens tilstand
•
Forekomst af sjældne arter
•
Administrative bindinger
Byggefeltet har moderat eller god naturværdi. Kun et enkelt mindre delområde har ubetydelig naturværdi.
7.5.1

Områdernes oprindelighed

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for
de seneste 50 år.
Delområderne N28 og N31 (se Figur 47) er delvist opfyldt i 1971, så disse områder indeholder pletter der repræsenterer de militære skydebaner fra før 1850. Områderne har en ringe (N31) til moderat (N28) naturtilstand. Inden for område N28 er der en høj forekomst af sjældne arter, dels de
fredede orkideer skov-gøgeurt, ægbladet fliglæbe og kødfarvet gøgeurt, dels planten gul frøstjerne
samt insekterne atlant-fjermøl og cikaden Criomorphus albomarinatus. Endelig rummer N28 et
stort potentiale for forekomst af træer der kan fungere som raste og ynglested for flagermus.
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Delområde N29 er senest nulstillet ved jordpåfyldning i 1929. Området fremstår i dag som en varieret urørt skov med god naturtilstand.
7.5.2

Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter

86 % af byggefeltet (svarende til 16,0 ha) udgøres at naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, heraf er 62 % (11,6 ha) mose og 24 % (4,5 ha) overdrev. Der er ingen egentlige selvstændige søer eller vandhuller, men en vandfyldt grøft indgår i delområde N40 (mose) hvor der er
fundet 3 arter af fredede padder (Figur 51), samt en bestand af den fredede orkide skov-gøgeurt.
De øvrige delområder med mose og N28, er omtalt ovenfor. Samlet set er der en relativ høj forekomst af sjældne arter knyttet til byggefeltets moseområder, mens der ikke ved denne undersøgelse er registreret særlige arter på områdets overdrevsarealer, hvor naturtilstanden er vurderet til
at være moderat.
8 % af byggefeltet (svarende til 1,6 ha) er dækket af andre naturtyper, dels i form af et tørt krat
(delområde N39) med en moderat naturtilstand, dels i form af urørt skov (N29) som omtalt ovenfor
I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke en udtømmende kortlægning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er
blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke alle arter
er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, f.eks. vandlevende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, svampe mv.).
Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og dermed forrykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede.
Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er derfor ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens
natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af
sjældne planter som ikke er opdages.
Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra
nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner.
7.5.3

Administrative bindinger

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3 beskyttelsen alle byggefeltets moseområder (i alt 11,6
ha), men ikke øvrige arealer. Hele byggefeltet ligger inden for Amager Fælled fredningen.
Af fredede arter er inden for byggefeltet fundet 3 arter af orkideer samt 3 arter af padder. Der er
ikke fundet arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, men området rummer store arealer, hvor
der kan forekomme yngle- og rastetræer for flagermus.

7.5.4

Prioritering i forhold til boligbebyggelse

Terrænet er ikke oprindeligt, men væsentlige dele repræsenterer de militære anlæg fra før 1850. I
forhold til boligbebyggelse anbefales det at man derfor så vidt muligt prioriterer de biologiske værdier, som inden for byggefeltet især er koncentreret inden for delområderne N28, N29 og N40.
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I forhold til forekomsten af fredede arter anbefales det at prioritere bevarelse af naturområder,
hvor der er en høj forekomst af disse. Ved en grundig planlægning vil der måske kunne skabes erstatningsbiotoper for mange fredede arter i de tilfælde, hvor det ikke kan undgås at påvirke bestande af disse arter.
Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områderne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes
for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning
for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter.
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8

BYGGEFELT AF-S

Byggefelt AF-S omfatter den sydlige del af Amager Fælled. Byggefeltet er vist på Figur 54

Figur 54 Placering af byggefelt AF-S

8.1

Byggefeltets anvendelse

Området omkring campingpladsarealet er den oprindelig kyststrækning og den foranliggende lavvandede del af Kalvebod Strand. Området blev brugt som losseplads fra 1958-1974. Lossepladsen
blev forseglet og afsluttet med topjord i 1975. Vandrehjemmet blev etableret i 1977. I dag kan den
gamle losseplads erkendes som en stor firkant med et markant terrænspring på flere meter i forhold
til resten af Amager Fælled.
I forhold til forståelse af de naturmæssige forhold er det væsentligt at afdække, hvor lang kontinuitet naturen har på et givent areal. Kontinuitet har stor betydning for et givent areals artssammensætning og dermed også en målestok for et givent areals oprindelighed. Kontinuiteten i dette byggefelt blev helt nulstillet som følge af lossepladsen. Dele af lossepladsen har efterfølgende ligget
urørt hen, mens andre dele igen er blevet nulstillet ved jordpåfyldning i perioden 2002-2010. Dette
er opsummeret i nedenstående Figur 55, hvor delarealerne er nærmere beskrevet i Tabel 30.
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Figur 55 Terrænændringer inden for byggefelt AF-S.

Tabel 30 Beskrivelse af terrænændringer i delarealer, der indgår i byggefelt AF-NVS, jf. Figur 55

Delareal
A24
A25
A26

A27

8.2

Seneste terrænændring
Arealet har ikke været påført jord siden afslutningen af lossepladsen i 1975.
Tilført et lag jord i 2002.
Tilført et lag jord i 2004. I 2006 anlægges firkantede boldbaner her. I 2010 lægges
et nyt lag råjord ud over arealet og de ovale boldbaner etableres. Det sker samtidig
med tilførsel af råjord i A27.
Tilført et lag jord i 2010.

Naturmæssige bindinger

Området omkring Danhostel (svarende til område A27 på Figur 55) er omfattet af Københavns
kommunes lokalplan 540 for Camping på Amager Fælled /11/. Lokalplanen giver mulighed for
etablering af campingplads på arealet.
I den sydlige del af byggefeltet vest for Danhostel og inden for lokalplanens område er et vådområde vejledende registeret som beskyttet § 3-sø. Lokalplanen sikrer at dette vådområde bibeholdes. I den nordlige del af byggefeltet uden for lokalplanens område er mindre arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 som overdrev.
Størstedelen af dette byggefelt er fredet i hht. OFN’s kendelse af 14. november 1990 (Fredning af
Kalvebod Kilen). Inden for lokalplanens område kan plejemyndigheden tillade, at der tilvejebringes
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anlæg til intensive friluftsformål herunder nyttehaver og en campingplads for turister, hvis der ved
disponeringen af delområdet til friluftsformål sikres landskabelig sammenhæng til den øvrige del af
Amager Fælled og de omliggende byområder. Dette skal ske på baggrund af en plejeplan for området.
Den resterende nordøstligste del af byggefeltet er fredet i hht. Naturklagenævnets afgørelse af 7.
juli 1994. Der må ikke foretages terrænændringer, og området må ikke bebygges, dog kan der søges om dispensation hvis det er foreneligt med fredningens formål.
Byggefeltet ligger i landzone, dog ligger det nordøstligste hjørne (Amager Fælled fredningen) i byzone.
Afgrænsning af fredede arealer og §3 beskyttede naturarealer fremgår af nedenstående Figur 56.

Figur 56. Fredede områder og vejledende registrering af beskyttede naturtyper inden for byggefelt AF-S på
Amager Fælled. Fra miljøportalen /3/.

Københavns kommune har i december 2016 udgivet en udviklingsplan for Amager Fælled, der beskriver plejetiltag, anlæg og målsætninger for områdets udvikling. I den vestlige del er udlagt to
ovale sportsbaner, som ikke tillægges naturværdi. Den resterende del af området er udlagt som
overdrev, dog bibeholdes §3 søen og der udlægges områder til krat i det nordøstlige hjørne. Se Figur 57
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Figur 57 Udviklingsmål for Amager Fælled, fra /12/.

8.3

Naturforhold i tidligere undersøgelser

Ynglende fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled er undersøgt af Biomedia i 2013 /21/, med
en opfølgende undersøgelse i 2015 /22/. Naturtyper, flora og insekter er ligeledes undersøgt af
Biomedia /17/, som også har vurderet naturtilstanden i området /17/. Enkeltobservationer er tilgængelige på naturbasen /13/. Observationerne til og med 2016 er opsummeret i udviklingsplanen
/12/.
Det meste af byggefeltet er tilstandsvurderet som overdrev, men kategoriseret som ej beskyttet
pga. arealets unge alder. Der er i disse områder ikke registreret forekomst af rødlistede eller
sjældne plantearter /17/ /13/.
Inden for byggefeltet er kun fundet få ynglefugle, men her forekommer Amager Fælleds få agerlandsarter som sanglærke og vibe. Det § 3-beskyttede sø vurderes af Biomedia at være et potentielt levested for bilag IV-arten grønbroget tudse, der dog ikke er observeret på Amager Fælled siden 2010 /17/.
Det nordøstlige hjørne uden for lokalplanområdet er overvejende karakteriseret som lysåbne fælledarealer med spredte buske og træer, som lokalt danner mindre krat /10//17/. Der forekommer
endvidere mindre og spredte vådområder, som tørrer ud om sommeren /17/. Inden for området
forekommer en del ynglende sangfugle og drosler (herunder solsort) /17/.
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Den sydlige og østlige del af området er vurderet til at være sommeropholdssted for spidssnudet
frø, der er en bilag IV-art /22/. Der er dog ingen umiddelbare registreringer af arten /13/ inden for
byggefeltet. Den nordlige del af området har tidligere været levested for bilag IV-arten markfirben
(se s. 16 i lokalplanen /10/), der dog ikke er fundet de senere år, og menes at være forsvundet
/21//22/. Af fredede padder er herudover kun registreret skrubtudse i den sydlige del af området
/13/.
Af rødlistede arter i øvrigt er i naturbasen kun registreret sommerfuglen det hvide W ved de nordøstlige kratarealer /13/.
Bilag IV-arten stor vandsalamander yngler i 2 vandhuller umiddelbart øst for lokalplanområdet
/22/, men er ikke observeret inden for byggefeltet.
Der er tidligere registreret sjældne billearter og sommerfugle på Amager Fælled, men det er ikke
altid muligt at knytte fundene til bestemte byggefelter i området. Det drejer sig bl.a. om billerne
Dyndløber, Lille Guldløber, Stor Korsløber og Hedemosevinterløber. Det faktum, at ovennævnte
arter ikke er observeret på Amager Fælled siden henholdsvis slutningen af 1800-tallet og siden 2.
verdenskrig, er ikke ensbetydende med, at de ikke er der mere. Sandsynligheden for at arterne er
forsvundet er relativ stor, men der er tilsyneladende heller ingen der har søgt efter dem.
I de senere år er en række sjældne og rødlistede sommerfugle registreret på Amager Fælled. Der
blev i 2005 og først igen i 2017 observeret Femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) der er
rødlistet med kategorien VU (vulnerable). Til samme slægt er der også siden midten af 20-nullerne
blev observeret Seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) der er rødlistet med kategorien
NT (near threatened). Derudover er Lille Køllesværmer (Zygaena viciae) blevet observeret på
Amager Fælled de seneste 3 år. Lille Køllesværmer er rødlistevurderet med kategorien CR (critical).
Den rødlistede sommerfugl Ringsspinder (Malacosoma neustria) er blevet observeret på Amager
Fælled af forskellige inventører årligt siden 2009. Arten er rødlistevurderet som EN (endangered).
Kridtugle (Photedes morrisii) blev observeret i 2013 ved en natlyslokning, og er rødliste vurderet
som VU (vulnerable). Til samme slægt blev der samme år observeret Dæmringsugle (Photedes
extrema), der er rødlistevurderet med NT. Kridtuglens larver lever i stænglerne på græsarten
Strand-Svingel, som vokser spredt over det meste af Amager Fælled. Kridtuglen er opført som en
national ansvarsart i Danmark på gulliste 1997. I Danmark regnes en art som national ansvarsart
(A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af jordens samlede bestand på et eller andet
tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.
Naturtilstanden inden for byggefeltet er i 2014 vurderet som moderat (uden for sportsbanerne),
dog er tilstanden i det nordøstlige hjørne med krat vurderet som ringe.
8.4

Resultater af kortlægningen i 2018

8.4.1

Naturtyper

De registrerede naturtyper baseret på kortlægningen i 2018 er vist på nedenstående Figur 58. De
enkelte delområder er beskrevet i Tabel 31.
I modsætning til den tidligere undersøgelse i 2013 /17/ vurderes størstedelen af området at have
karakter af ruderat. Kun mindre områder mod nord har karakter af egentlige overdrev, og inden for
området findes også 3 mindre vandhuller. Endelig er der arealer af tørt krat i den nordøstlige og
sydvestlige del.

www.moe.dk

Side 119 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

Figur 58 Registrerede naturtyper inden for byggefelt AF-S.

Tabel 31 Beskrivelse af de enkelte delområder i Figur 58

Nr

Naturtype

Areal
(ha)

N34

Sø /
vandhul

0,72

N35

Tørt krat

3,70

N36

Brugsplæne
Sø /
vandhul

5,01

N38

Sø /
vandhul

0,14

N41

Overdrev

0,37

N33

N37

Ruderat
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20,96

0,05

Beskrivelse
Ungt ruderatgræsland. Forholdsvist artsrigt taget den korte historik i betragtning. Stort potentiale for udvikling til overdrev inden for en kort årrække.
Nulstillet ved jordpåfyldning i perioden 2002-2010
Nygravet og meget lavvandet sø på ungt overdrev. På lerbund og udtørrer formentlig ofte.
Opstået ved jordpåfyldning i 2009/2010
Spredte tørre krat på gammel ruderatbund. Forholdsvist artsfattigt og næringsbelastet på trods af den lange periode med fri succession.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Brugsplæne.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 2010
Sø med temporær karakter. Udtørrer ofte. Helt udtørret på besigtigelsestidspunktet. Opstået i lavning i opfyldsjorden.
Opstået efter jordpåfyldning i 2010
Mindre vandhul i lavning omkring de nyere jordopfyldninger. Udtørrer ofte.
Ringe artsindhold.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
Ungt overdrev med store bestande af pile-alant og spredte hvidtjørnekrat.
Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975
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8.4.2

Naturtilstand

Naturtilstanden i 2018 er vist på nedenstående Figur 59. Naturtilstanden er generelt vurderet til
moderat, dog er den ringe i kratområderne og i et af vandhullerne (N38). I forhold til kortlægningen i 2013 er naturtilstanden generelt uændret.

Figur 59 Naturtilstand inden for byggefelt AF-S.

Byggefeltet AF-S er kendetegnet ved at størstedelen af lokaliteterne har været nulstillet inden for
ca. 10 år siden ved jordpåfyldning. Det betyder at artspuljen er begrænset i forhold til intakte ældre naturlokaliteter. Derimod behøver det ikke at kræve lang tid for et område at udvikle en god
strukturindeks. Disse to parametre afspejles gennemgående i hh. struktur- og artsindekserne for
de enkelte lokaliteter hvor naturtilstandsindekset er beregnet på baggrund af disse (se afsnit 3.2).
Der er en tydelig tendens til, at strukturindekserne opnår forholdsvis høje værdier, mens artsindekserne opnår meget lave værdier, se Tabel 32.
En anden faktor, som ikke er helt uvæsentlig i forhold til det gennemgående lave artsindeks, skal
tilskrives, at der findes en del invasive arter i området. Der er stort set ikke en lokalitet, hvor der
ikke findes sildig gyldenris. Dette trækker forholdsvist meget ned i artsindekset, der er udviklet
med henblik på at vurdere tilstanden af oprindelige naturtyper ude i det åbne land, hvor der oftest
er meget langt mellem de invasive arter. Derfor vil artsindeks i naturområder beliggende tæt på
byer oftest have et lavt artsindeks pga. tilstedeværelsen af invasive arter fra haver. Det bør dog
samtidig nævnes at Københavns kommune over de sidste fem år har iværksat en stor indsats for
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at bekæmpe de invasive arter. Flere områder er nu næsten helt fri. Det tager tid at bekæmpe fx
gyldenris, men der er positive resultater på Amager Fælled.
En tredje faktor, der trækker artsindekset ned, er den tørke, som stod på under besigtigelserne i
midten af juni 2018. På daværende tidspunkt havde det ikke regnet i over en måned, og vegetationen var stærkt afsvedet. Tørkeindekset var 10 ved kortlægningstidspunktet og der var tale om den
værste tørke i 10 år /7/. Dette har uden tvivl gjort, at flere arter af planter ikke har været synlige
på besigtigelsestidspunktet.
Tabel 32 Naturtilstand, samt artindeks og strukturindeks for byggefeltets enkelte delområder, se Figur 48

Lokalitet

Naturtilstandsindeks

Artsindeks

Strukturindeks

N33

Moderat (0,45)

Ringe (0,30)

God (0,68)

N34

Moderat

N35

Ringe (0,29)

Dårlig (0,12)

Moderat (0,54)

N36

Brugsplæne

N37

Moderat

N38

Ringe

N41

Moderat (0,40)

Moderat (0,31)

Moderat (0,53)

8.4.3

Flora

Artsindeks baseret på områdets flora er vist i Tabel 32 for de delområder hvor det har kunnet måles (se Figur 58). For de små nordlige overdrevsarealer (delområde N41) er artsindekset moderat,
mens det er dårligt eller ringe for områdets ruderater (N33) og det sydvestlige kratområde (N35),
der begge har været nulstillet inden for de seneste 10 – 20 år.
Der er ikke registreret orkideer eller andre fredede, sjældne eller rødlistede arter inden for byggefeltet.

8.4.4

Flagermus

Der forekommer ingen potentielle yngle- og rastetræer for flagermus i dette byggefelt.
8.4.5

Fugle

Antal registrerede ynglefugle i byggefeltet er angivet i nedenstående Tabel 33, hvor registreringerne er sammenlignet med 2013 /21/. Generelt bekræftes resultatet af den tidligere registrering,
idet det overvejende er de samme arter der registreres. 5 arter registreret i 2013 er ikke registreret i 2018, mens 3 arter registreret i 2018 ikke er registreret ved tidligere undersøgelser. Der er
tale om arter der er almindeligt forekommende i Danmark.
Byggefeltet AF-S er væsentligt mindre varieret end den resterende del af Amager Fælled, hvilket
skyldes, at størstedelen af området blev dækket med fyldjord i 2002 - 2010. Det er kun i hjørnerne
mod nordøst og sydvest, at tjørne og pilebuske giver mulighed for at nogle få af de samme ynglende småfugle, som ellers er dominerende på Amager Fælled, kan yngle. Dog udgør den åbne
vandflade lige vest for Vandrehjemmet en meget fin lille biotop, hvor der også ynglede to par viber
i 2018, og området fungerer som en vigtig rasteplads for ikke ynglende grågæs og måger, samt
enkelte vadefugle på træk. De lysåbne arealer er endvidere ynglebiotop for sanglærke, som ellers
ikke findes i de mere tilgroede områder i den nordlige del af Amager Fælled.
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Tabel 33 Ynglefugle i byggefelt AF-S 2018 og 2013.

ART

2018

2013

0
2
2
1
0
5
1
2
0
7
1
0
4
1
1
0

1
1
1
1
0
4
0
0
1
3
1
1
1
3
1
1

YNGLEPAR I ALT

27

20

ARTER I ALT

11

13

Gråand
Vibe
Ringdue
Gøg
Stor flagspætte
Sanglærke
Nattergal
Solsort
Kærsanger
Tornsanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Husskade
Gråkrage
Grønirisk

8.4.6

Padder

Der er inden for byggefeltet 3 vandhuller som er potentielle ynglesteder for padder, se Figur 60.
Vandhullerne var udtørrede ved udtagning af vandprøver til eDNA analyser den 12. juni, og disse
ananlyser er derfor ikke foretager for dette byggefelt.
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Figur 60 Fund af padder i byggefelt AF-S i forbindelse med naturkortlægningen i 2018.

Bilag IV-arter
De eksisterende data har ingen registreringer af bilag IV-padder inden for byggefeltet. Vandhul P7
kunne dog være et potentielt yngleområde for grønbroget tudse, da det er lysåbent og lavvandet.
Seneste fund af grønbroget tudse er en ikke-rapporteret indberetning fra 2010 nord for Grønjordssøen, indhentet via personlig kontakt til rapportøren i forbindelse med tidligere undersøgelser /21/.
Ud over dette ene fund er grønbroget tudse ikke rapporteret siden 1980érne /9/.
Ved kortlægningen i 2018 blev der ikke fundet voksne padder inden for byggefeltet, men haletudser af uidentificeret brun frø ved lokalitet P7, se Figur 60. Da spidssnudet frø yngler i vandhuller
nordvest for byggefeltet, er det ikke usandsynligt, at de også har spredt sig til og yngler i vandhullet i byggefelt AF-S. Spidssnudet frø kan vandre op mod 500 m i løbet af en ynglesæson /23/.De
mere fugtige områder inden for byggefeltet kunne desuden fungere som rasteområder for spidssnudet frø og stor vandsalamander.
Stor vandsalamander yngler i vandhuller øst for byggefelt AF-S og kunne forekomme rastende inden for byggefeltet. Stor vandsalamander raster under træstubbe, stenbunker og lignende. Der er
flere af sådanne egnede rasteområder inden for byggefeltet, herunder lokalitet N35 og N38.
Fredede arter
Ud over de førnævnte haletudser af brun frø, blev der fundet skrubtudsehaletudser i vandhul P7 i
byggefelt AF-S.
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8.4.7

Krybdyr

I Ved besigtigelserne blev der fundet en enkelt snog i kratbevoksningen i byggefeltets nordøstlige
hjørne. Der er tidligere fundet snog inden for byggefeltet, der har flere egnede solpladser i overgangszoner mellem krat, tagrør, høje græsser og åbne arealer, især omkring det nordøstlige og
sydvestlige hjørne.
8.4.8

Insekter

Hele byggefeltet er undersøgt for flyvende insekter, mens der mht. krybende insekter blev udvalgt
to mindre arealer, nemlig de to kratområder i hh. det sydvestlige og sydøstlige hjørne (Områderne
N35, se Figur 58) samt den umiddelbare nærhed af disse. Den resterende del af det sydlige undersøgelsesområde er ikke undersøgt for krybende insekter, da den meget tørre græsbevoksning erfaringsmæssigt ikke indeholder mange af de stillesiddende insekter, der blev eftersøgt, under de
givne vejrforhold.
Undersøgelsen har fundet sted over en kort periode af året og det har resulteret i et antal observationer, der må betragtes som værende kun en stikprøve af delområdernes entomologiske dyreliv.
Fokus har været koncentreret om dagaktive og især fødesøgende dyr i vegetationen fra ankelhøjde
op til omkring lidt over øjenhøjde, registreret ved hjælp af fotografering, samt ved ”banke-metoden”. Tilsammen dækker det henholdsvis de sky, men mobile arter, samt de iøjnefaldende, men
mindre mobile arter.
Der er ved denne undersøgelse i alt registreret 113 arter af insekter i byggefelt AF-S. Det er vurderes at svare udmærket til den indsats, der er blevet lagt i inventeringsarbejdet. De fleste arter er
hvad man kunne forvente på et sådant sted på det givne tidspunkt. Der er en lille håndfuld overraskelser, som er afmærket i artslisten, men ud over den allerede kendte fauna på Amager Fælled,
ikke noget virkelig nyt og opsigtsvækkende. Det resultat skal dog ses i forhold til undersøgelsens
rammer. Undersøgelsen bekræfter tilstedeværelsen af sjældne og opmærksomhedskrævende arter,
både kendte og nye for området, og viser derved at området rummer levesteder for et relativt
stort, og samtidig varieret, entomologisk dyreliv.
Følgende arter skiller sig lidt ud fra de resterende, ved at være sjældne, rødlistede eller hvor fundet i denne undersøgelse er det første fund af arten på Amager og dermed også på Amager Fælled
(se Figur 61).
Vikleren Grapholita lunulana
Arten er tidligere observeret på Amager Fælled, men har de seneste år været på kraftig tilbagegang i Danmark. Den har tidligere været almindelig i Danmark. Det var derfor en
overraskelse at finde denne art på Amager Fælled.
Der blev observeret ca. 10 stk. flyve nede i vegetationen, hvor larven lever på forskellige
arter af Vikke (Vicia sp.).
Billen Apion filirostre
Arten er kendt fra Amager Fælled, men er sjælden i Danmark, hvilket gør genfundet af arten bemærkelsesværdigt. Arten tilhører familien af spidsmussnudebiller.
Cikaden Mirabella albifrons
Mirabella albifrons er ikke tidligere kendt fra Amager Fælled. Denne cikade lader til at være
en egentlig sjældenhed. Den er kun fundet to gange i Danmark tidligere, og på europæisk
plan kender man kun en lille håndfuld yderligere iagttagelser. Arten er fundet i det nordøstlige kratområde.
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Sommerfuglen Rødgul forårsugle (Orthosia cerasi)
Rødgul forårsugle er fra Amager kun kendt fra Amager Fælled, men er ellers almindelig og
udbred i hele landet.
Sommerfuglen Brun egevikler (Archips xylosteana)
Brun egevikler er overvejende udbredt i det østlige Danmark hvor den er forholdsvis almindelig.
Sommerfuglen Egevikler (Tortrix viridana)
Egevikler er overvejende udbredt i det østlige Danmark hvor den er forholdsvis almindelig.
Sommerfuglen lille forårsugle (Orthosia cruda)

Lille forårsugle er almindelig i det meste af landet.
Bladhvepsen Tenthredo temula
Arten er udbredt og almindelig i hele landet.

Figur 61 Fund af interessante insekt arter i 2018 i byggefelt AF-S

Det hvide W (Satyrium w-album)
Det hvide W er meget udbredt på amager Fælled, og det vurderes at den største population af denne art findes på Amager Fælled. Den er i 2018 fundet på ruderatområdet i den
nordøstlige del af byggefeltet. Det hvide w er rødlistevurderet med kategorien EN (endangered).
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Ubestemt art af køllesværmer (Zygaena sp.)
Der blev i 2018 fundet en puppe af en art af køllesværmer i den nordlige del af byggefeltet.
Der er tidligere observeret både Lille, Femplettet og Seksplettet køllesværmer på Amager
Fælled. Alle arter af Køllesværmere er rødlistede med kategorierne NT (near threatened),
VU (vulnerable), CR (critical) eller RE (regionally extinct).

8.4.9

Naturværdi

Den samlede naturværdi af delområderne i byggefelt AF-S fremgår af nedenstående Figur 62 og
Tabel 34. Byggefeltet er generelt præget af områder med ringe naturværdi, kun to mindre delområder har moderat naturværdi.

Figur 62 Naturværdi af delområderne i byggefelt AF-S.
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Tabel 34 Naturværdi, samt indeks for kontinuitet, naturtilstand, naturtype og værdifulde arter for byggefeltets
enkelte delområder, jf. afsnit 3.9 og Figur 62.

Lokalitet

Naturværdi
(NVI)

Kontinuitet
(KONI)

Naturtilstand
(NTII)

Naturtype
(NTYI)

Værdifulde
arter
(VARI)

N33

Ringe (0,41)

Ringe (4)

Moderat (3)

Ruderat (3)

God (2)

N34

Moderat (0,53)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

God (2)

N35

Ringe (0,41)

Moderat (3)

Ringe (4)

Tørt krat (2)

Moderat (3)

N36

Ubetydelig (-0,14)

Ringe (4)

Dårlig (5)

Brugsplæne (4)

Ringe (4)

N37

Ringe (0,45)

Ringe (4)

Moderat (3)

Sø/vandhul (1)

Moderat (3)

N38

Ringe (0,45)

Moderat (3)

Ringe (4)

Sø/vandhul (1)

Moderat (3)

N41

Moderat (0,56)

Moderat (3)

Moderat (3)

Overdrev (1)

Moderat (3)

8.5

Samlet vurdering af byggefeltet

Byggefelt AF-S har en ret ensartet og ung natur, som overvejende udgøres af ruderat området. To
mindre kratområder har henligget i naturtilstand i 40 – 50 år, mens størstedelen af området er blevet nulstillet ved jordpåfyldning i 2002 - 2010. Artsrigdommen og variationen er derfor ikke så høj
som i resten af Amager Fælled, samt et stort potentiale for, at ruderatdelen udvikles til overdrev
inden for et årti.
Den natur, der findes inden for byggefeltet er et resultat af en fuldstændige nulstilling af naturen
som følge af hele byggefeltet blev brugt som losseplads og tilført et flere meter tykt lag materiale i
perioden 1958-1974. Der kan dog være enkelte og spredte forekomster af arter fra den oprindelige
natur, som har genindvandret fra de omgivende arealer mod øst, der ikke har været nulstillet.
I forbindelse med prioritering af naturen i forhold til planlægning af eventuelt boligbyggeri bør følgende forhold inddrages:
•
Områdets oprindelighed
•
Naturtypen
•
Naturens tilstand
•
Forekomst af sjældne arter
•
Administrative bindinger
Byggefeltet er generelt præget af områder med ringe eller ubetydelig naturværdi. To mindre delområder har moderat naturværdi.
8.5.1

Områdernes oprindelighed

Inden for byggefeltet er størstedelen dele af området opfyldt og naturmæssigt nulstillet inden for
de seneste 10 - 20 år.
Delområderne N35 og N41 (se Figur 47) er opfyldt ved afslutning af lossepladsen i 1975. Krat områdernes naturtilstand er ringe, men der er fundet sjældne insekter i begge kratområder. I det
nordvestlige område er desuden fundet snog, som er fredet.
Overdrevsarealerne N41 har moderat naturtilstand
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8.5.2

Naturtyper, naturtilstand og sjældne arter

4 % af byggefeltet (svarende til 1,3 ha) udgøres at naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3, heraf er 1 % (0,4 ha) overdrev (delområde N41) og 3 % (0,9 ha) sø/vandhul. Der er 3 vandhuller, som dog tørrede helt ud i løbet af undersøgelsesperioden. Tilstanden blev vurderet til dårlig
for et af vandhullerne, og moderat for de to øvrige (Se Figur 48). I det største vandhul blev registreret to arter af fredede padder.
73 % af byggefeltet (svarende til 24,7 ha) er dækket af andre naturtyper i form af ruderat. Tilstanden blev vurderet til moderat, og på arealet blev fundet en art af sommerfuglen køllesværmer.
Endvidere yngler lærke og vibe på arealerne, sidstnævnte i tilknytning til områdets vandhuller.
I forhold til forekomsten af sjældne arter udgør denne undersøgelse ikke en udtømmende kortlægning. Undersøgelsens omfang har sat en grænse for hvor detaljeret og hvor hyppigt områderne er
blevet besøgt, og undersøgelsesperioden repræsenterer kun en del af sæsonen, hvor ikke alle arter
er fremme. Der er endvidere artsgrupper som ikke dækkes af de anvendte metoder, f.eks. vandlevende insekter, og nataktive insekter, eller som ikke er inddraget (spindlere, snegle, svampe mv.).
Endelig har det tørre vejr i forsommeren betydet en større udtørring end normalt, og dermed forrykket forekomsten af arter der normalt ville være til stede.
Forekomsten af arter er desuden ikke stabil. Padder og insekter er mobile, og forekomsten er derfor ikke nødvendigvis begrænset til de områder, hvor arterne er fundet i 2018. Planter er i sagens
natur stedfaste, men kan variere i blomstring og skudtæthed, og der kan derfor være bestande af
sjældne planter som ikke er opdages.
Der er så vidt muligt forsøgt at kompensere for disse forhold ved også at inddrage resultater fra
nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds Venner.
8.5.3

Administrative bindinger

I forhold til boligbebyggelse omfatter § 3-beskyttelsen områdets vandhuller og overdrev (i alt 1,3
ha), men ikke øvrige arealer. Vandhullerne kan have karakter af temporært vandhul. Temporære
vandhuller er defineret som vandhuller, der udtørrer hver sommer inden 1. juli. Temporære vandhuller er kun beskyttede så længe, de indgår som en integreret del af et beskyttet område.
Det meste af byggefeltet ligger inden for Kalvebod fredningen, og resten ligger inden for Amager
Fælled fredningen.
En væsentlig del af byggefeltet er omfattet af kommunens lokalplan 540 for campingplads Amager
Fælled.
Af fredede arter er inden for byggefeltet kun 2 arter af padder. Der er ikke fundet arter omfattet af
habitatdirektivets bilag IV, men området kan meget vel være rastested for bilag IV arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander.
8.5.4

Prioritering i forhold til boligbebyggelse

I forhold til boligbebyggelse anbefales at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier, men
også terrænets oprindelighed, med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. I byggefelt AF-S er der
dog ingen områder med oprindelighed, men der er en tendens til at de områder som har ligget i
naturtilstand siden 1975 har større artsrigdom og forekomst af sjældne arter.

www.moe.dk

Side 129 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

I forhold til boligbebyggelse anbefales det, at man så vidt muligt sikrer dels de biologiske værdier
med udgangspunkt i beskrivelserne ovenfor. I byggefelt AF-S har alle områderne været nulstillet,
men der er en tendens til at de områder som har ligget i naturtilstand siden 1975 har større artsrigdom og forekomst af sjældne arter.
I forhold til forekomsten af fredede arter anbefales det, at der fortsat bibeholdes mindre vandhuller
i området, samt mulighed for, at padder kan vandre til og fra disse uden for yngletiden. Hvis det er
nødvendigt at nedlægge vandhuller med padder er der rig mulighed for, at der kan skabes erstatningsbiotoper i nærliggende arealer nord for byggefeltet.
Ved planlægning af boligbebyggelse inden for byggefelt AF-S anbefales desuden så vidt muligt at
prioritere kratområderne og de biologiske overdrev, så disse områder friholdes for boligbebyggelse.
Endvidere anbefales det at tilstræbe at levesteder for agerlandsfuglene vibe og lærke bevares ved
at sikre bevarelse af større åbne arealer.
Samlet ser vurderes den relative naturværdi at være et brugbart redskab ved prioritering af områderne i forhold til boligbebyggelse. Det er dog ikke nok at se på, hvilke områder der bør friholdes
for boligbebyggelse, idet sammenhæng med de omkringliggende områder kan have stor betydning
for bevarelse af bestemte naturtyper eller arter.
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9

SAMLET VURDERING

Naturen på Amager Fælled er primært betinget af dels områdets historie, hvor størstedelen af de
undersøgte arealer har været opfyldt med byggeaffald eller råjord, dels den bynære beliggenhed
som betinger et stort indslag af ikke-hjemmehørende arter og invasive arter.
Der er kun få delområder, som repræsenterer det oprindelige terræn i de undersøgte byggefelter,
og disse arealer har været mere eller mindre forstyrret ved afrydning og kørsel med tunge køretøjer. Størstedelen af de undersøgte områder har naturmæssigt været nulstillet ved rydning og opfyldning med byggeaffald / råjord i perioden 1966 – 1975. Det meste af det sydlige byggefelt er
blevet nulstillet så sent som i 2010 ved jordpåfyldning.
I byggefelterne er der derfor meget lidt natur, der repræsenterer de oprindelige naturforhold på
Amager Fælled, og i den henseende er naturen ikke uerstattelig i byggefelterne. Naturen har primært udviklet sig over de seneste 50 år på opfyldte arealer, og selv om området rummer væsentlige naturværdier i dag, vil tilsvarende natur i princippet kunne genskabes ved henlæggelse af andre opfyldte arealer til natur i en tilsvarende periode.
Den natur, der har udviklet sig på Amager Fælled over se seneste ca. 50 år er meget betinget af
jordbundens beskaffenhed, pleje samt den bynære beliggenhed. Opfyldet har primært bestået af
råjord eller byggeaffald, som indeholder meget lidt organisk materiale, hvilket har givet mulighed
for udvikling af lysåbne plantesamfund med urter, buske og mindre træer, som normalt er karakteristiske for ikke-gødskede områder. På sigt vil disse områder gro til krat og skov, som det ses i de
arealer med de ældste opfyldninger. I delområder hvor den oprindelige overjord er bevaret ses en
kraftigere vækst hvor der er udviklet egentlige skovpartier. Der er oftest opfyldt med ler- og kalkholdig jord, som holder på fugtigheden og forsinker vandets nedsivning. Det betyder at der i de lavestliggende områder er opstået småsøer, moser og sumpe, og området er derfor en mosaik af
tørre krat og overdrev, skove samt skovsumpe, moser og mere eller mindre temporære vandhuller.
Pleje af dele af området ved høslæt eller græsning er med til at fastholde arealer som lysåbne med
lav vegetation, og begrænse spredningen af invasive arter.
Den bynære beliggenhed har betydet dels en vis forstyrrelse i form af færdsel på området, dels at
der er et stort indslag af ikke-hjemmehørende arter og invasive arter.
I denne undersøgelse har vi estimeret naturværdierne i 5 byggefelter ud fra følgende kriterier:
•
Oprindelighed.
Byggefelterne er opdelt i delarealer med forskellig historik mht. arealanvendelse og seneste
nulstilling af naturforholdene. Her vurderes det at rester af det oprindelige terræn kan rumme
mere natur fra det oprindelige Amager Fælled i fht. de opfyldte arealer.
•
Naturtyper.
Byggefelterne er opdelt i delområder alt efter naturtypen.
De lysåbne naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 tillægges større værdi, da de er
naturtyper som er truede eller i tilbagegang (typisk pga. opdyrkning og tilgroning). Tilsvarende tillægges naturskov / urørt skov en større værdi end skov og tørt krat.
•
Naturtilstand – En god eller høj naturtilstand er tegn på et plantesamfund med en god artdiversitet (mange hjemmehørende indikatorarter for beskyttede naturtyper) og en god biologisk
struktur
•
Særligt værdifulde arter. Forekomst af bilag IV-arter, fredede arter samt rødlistede og sjældne
arter
I nedenstående Tabel 35 er de 5 byggefelter sammenlignet mht. disse forhold. Klassificering på
baggrund af naturværdi indekset (se afsnit 3.9) er endvidere vist for alle 5 byggefelter på Figur 63.
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Det sydlige byggefelt AF-S skiller sig i denne overordnede sammenligning ud som havende en relativ kort historik, få naturarealer af høj værdi, og relativt få særlige arter. Område AF-S vurderes
derfor at være mindre sårbart for boligbyggeri i forhold til de øvrige nordlige byggefelter. Det betyder dog ikke at arealet ikke rummer væsentlige naturværdier, især skal fremhæves at der er tale
om et udstrakt lysåbent areal med lav vegetation, som har stort potentiale til at udvikle sig til et
egentligt overdrev inden for en årrække. Endvidere er området i dag ynglested for lærke og vibe,
som ikke ellers findes andre steder på fælleden nord for Vejlands Allé (men findes andre steder,
bl.a. på Vestamager). Der er tale om relativt almindelige agerlandsarter, som er i tilbagegang i resten af landet /5/.
Tabel 35 Sammenligning af naturforhold i de 5 byggefelter
BYGGEFELT

AREAL
OPRINDELIGHED
Oprindeligt terræn
Militære o.a. anlæg < 1850
Opfyldt 1929
Opfyldt 1966 - 75
Opfyldt / anlagt 2002 - 2010
NATURTYPER
§ 3 NATURTYPER
Mose
Overdrev
Sø/vandhul
ANDEN NATUR
Urørt skov
Skov
Tørt krat
Ruderat
ØVRIGE AREALER
Jordfold
Brugsplæne
Øvrigt
NATURTILSTAND
Høj
God
Moderat
Ringe
Dårlig
SÆRLIGE ARTER
Bilag IV-arter
Padder
Flagermus
Fredede arter (antal)
Orkideer
Padder
Krybdyr
Øvrige sjældne arter (antal)
Planter
Insekter

AF-NØV
Areal
(ha)
%

AF-NØS
Areal
(ha)
%

AF-NVN
Areal
(ha)
%

AF-NVS
Areal
(ha)
%

Areal
(ha)

AF-S
%

18,74

100%

18,74

100%

18,70

100%

18,63

100%

33,66

100%

4,8
0,6
0
9,9
1,6

28%
4%
0%
59%
9%

4,3
0,2
0
10,3
1,8

26%
1%
0%
62%
11%

0
4,5
0,02
13,3
0,4

0%
25%
0%
73%
2%

0
0
0,27
18
0

0%
0%
1%
99%
0%

0
0
0
4,10
26,80

0%
0%
0%
13%
87%

14,08
7,65
5,13
1,31
3,54
1,77
0,00
1,03
0,74
1,12
0,00
0,28
0,84

75%
41%
27%
7%
19%
9%
0%
5%
4%
6%
0%
2%
4%

13,58
7,21
5,02
1,36
3,57
0,65
0,00
2,12
0,80
1,59
0,00
0,47
1,12

72%
38%
27%
7%
19%
3%
0%
11%
4%
8%
0%
2%
6%

15,28
11,57
3,70
0,00
1,53
0,23
0,38
0,91
0,00
1,90
0,38
0,41
1,11

82%
62%
20%
0%
8%
1%
2%
5%
0%
10%
2%
2%
6%

16,03
11,56
4,46
0,00
1,55
0,63
0,00
0,91
0,00
1,06
0,38
0,00
0,68

86%
62%
24%
0%
8%
3%
0%
5%
0%
6%
2%
0%
4%

1,28
0,00
0,37
0,91
24,68
0,00
0,00
3,71
20,97
7,70
0,00
5,01
2,69

4%
0%
1%
3%
73%
0%
0%
11%
62%
23%
0%
15%
8%

0,00
1,35
7,27
9,00
0,00
Antal arter

0%
7%
39%
48%
0%

0,00
0,83
8,99
7,33
0,00
Antal arter

0%
4%
48%
39%
0%

3,72
0,23
10,05
2,80
0,38
Antal arter

20%
1%
54%
15%
2%

0,00
0,63
14,52
2,42
0,38
Antal arter

0%
3%
78%
13%
2%

0,00
0,00
22,11
3,84
0,00
Antal arter

0%
0%
66%
11%
0%

>2
1
>1
9
3
4
2
7

>3
2
>1
9
3
4
2
6

7

6

>1
0
>1
8
4
3
1
5
1
4

>1
0
>1
7
3
3
1
5
1
4

0
0
0
2
0
2
0
5
5

De nordlige byggefelter har en højere naturværdi, men rummer også delområder med lave naturværdier. Det er ikke umiddelbart muligt ud fra denne undersøgelse at prioritere de nordlige byggefelter indbyrdes, men der vil være muligt at prioritere delområderne inden for de enkelte byggefelter, som beskrevet under de enkelte byggefelter.

www.moe.dk

Side 132 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

Figur 63 Klassificering af naturværdi-indeks for de 5 byggefelter på Amager Fælled. Se afsnit 3.9.

Ud over naturforholdene har de administrative bindinger også en stor betydning. Store dele af
Amager Fælled er fredet, og etablering af boliger inden for de fredede arealer vil kræve at der rejses en ny fredningssag. Erfaringsmæssigt kan dette tage flere år, før en endelig afgørelse foreligger. Det vil formodentlig kunne fremme sagen, såfremt de nu opgivne arealer for Ørestad Fælled
Kvarter inddrages i de fredede arealer som kompensation for de arealer der udtages til boligbebyggelse. Dog viser erfaringen fra Amager Strandpark, hvor Københavns kommune på tilsvarende vis
– og forgæves - forsøgte at affrede dele af den oprindelige strand til boligbebyggelse med henvisning til inddragelse af nye områder, at økonomiske interesser ikke er et argument for en affredning. Forudsætningen for planlægning af boligbebyggelse inden for de fredede områder vil derfor
sandsynligvis kræve et lovmæssigt indgreb fra Folketinget.
Byggefeltet AF-NØS og størstedelen af AF-NØV ligger uden for de fredede områder, men også disse
er i lovgivningen udlagt til naturområder, og må ikke bebygges eller benyttes til anlæg. Umiddelbart vil planlægning af boligområder her forudsætte en revision af Lov om Metroselskabet I/S og
Arealudviklingsselskabet I/S, men det vurderes at de nu opgivne planer for Ørestad Fælled Kvarter
vil betyde at loven alligevel skal justeres. Såfremt de nu opgivne areal for Ørestad Fælled Kvarter
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inddrages til naturareal vil det samlede areal udlagt til natur ikke ændres inden for Ørestadsområdets arealer. Den samlede godkendelsesproces vurderes at være væsentligt enklere, såfremt der
ikke også inddrages fredede områder.
Når bindingerne i de gældende fredninger og/eller lov om Metroselskabet mv., er ophævet, kan
kommunen igangsætte en normal planproces, som vil indebære udarbejdelse af plangrundlag
(kommuneplantillæg og lokalplan) inklusive miljørapport. Planprocessen for boligbyggeri inden for
et af byggefelterne vil endvidere omfatte at der sideløbende udarbejdes en miljøvurderingsrapport,
samt at kommunen reviderer udviklingsplanen for Amager Fælled. I forbindelse med godkendelse
af et forslag til lokalplan antages at hele det valgte planområde overføres til byzone.
Efterfølgende skal kommunen i forbindelse med realisering af et konkret boligprojekt meddele dispensation for § 3 beskyttelsen for de mose- og sø-/vandhuls-arealer der påvirkes af projektet.
Der er en del naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som mose, sø eller overdrev.
Bortset fra det sydlige byggefelt ligger disse arealer i byzone, hvor beskyttelsen for overdrev kun
gælder for arealanvendelser til landbrugsformål. § 3 beskyttelsen i forhold til boligbyggeri gælder
her kun for moser og søer/vandhuller. I det sydlige byggefelt (AF-S), som er landzone, gælder § 3
beskyttelsen også i forhold til boligbyggeri for overdrev, som dog kun udgør en meget lille del af
byggefeltet. Det er kommunen, der skal give dispensation for § 3 beskyttelsen i forhold til boligbyggeri, hvor dette er relevant.
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Bilag A. Beskrivelse af delområder
Beskrivelse af de enkelte delområder som afgrænser byggefelternes naturtyper.
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Delområde N1.

Areal: 0,4 ha
Tørt krat – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: Ringe
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972

Tørt kratskovsområde med mindre lysåbne ryddede partier. Domineret af ensaldrende hvidtjørn.
Skrånende mod øst ned til kanal.
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Delområde N2.

Areal: 2,5 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,43
Artsindeks: 0,19
Strukturindeks: 0,78
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975.

Kvæggræsset, fladt overdrev på lerbund med spredte tjørn og kratpartier.
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Delområde N3.

Areal: 0,015 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Anlagt 2017

Nyere, gravet, lille vandhul med næsten vegetationsløse brinker.
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Delområde N4.

Areal: 0,024 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Beregnet naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Anlagt 2017

Nyere, gravet, lille vandhul med kraftigt optrådte vegetationsløse brinker. Lidt lavere krat på sydvestlige side.
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Delområde N5.

Areal: 0,2 ha
Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,36
Artsindeks: 0,12
Strukturindeks: 0,73
Kontinuitet: Anlagt før ultimo 1800-tallet - lettere forstyrret 1975

Kraftig rørsump med lille aflang holm i midten, der er tilgroet med hvidtjørn. Blågrøn star vokser
på holmen.
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Delområde N6.

Areal: 0,7 ha
Tørt krat – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Vildtvoksende gammelt krat gående mod skov med indslag af lyskrævende arter i de vest- og sydvendte skovbryn langs stierne.
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Delområde N7.

Areal: 1,0 ha
Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,39
Artsindeks: 0,21
Strukturindeks: 0,66
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Vinteroversvømmet moseareal domineret af tagrør. Spredte pletter med lavtvoksende tagrør og
mere artsrige partier. Kraftigt sommerudtørret ved registreringstidspunktet. Syv star-arter på arealet.
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Delområde N8.

Areal: 0,8 ha
Ruderat – ej beskyttet naturtype
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,50
Artsindeks: 0,37
Strukturindeks: 0,70
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006

Ca. 12 år gammelt græsruderat på begge sider af Den Landskabelige Kanal. Anlagt med lerjord og
slås jævnligt. Stort potentiale for overdrev med tiden.
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Delområde N9.

Areal: 0,5 ha
Brugsplæne - ej beskyttet naturtype
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006

Brugsplæne anlagt omkring 2006. Slås intensivt. Der findes del vegetative almindelige blomsterplanter i plænen. Arealet har stort potentiale for at blive blomstrende bynatur til glæde for publikum og insekter, hvis græsslåningsintensiteten nedsættes eller dele af arealet kun slås ekstensivt.
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Delområde N10.

Areal: 0,5 ha
Tørt krat – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: Ringe
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1972

Tørt krat på højbund. Domineret af hvidtjørn.
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Delområde N11.

Areal: 0,8 ha
Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,38
Artsindeks: 0,26
Strukturindeks: 0,57
Kontinuitet: Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975

Rørsump domineret af tagrør – Fugtigt krat i den østlige ende.
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Delområde N12.

Areal: 2,0 ha
Højstaude-/rørsump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,41
Artsindeks: 0,33
Strukturindeks: 0,52
Kontinuitet: Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975

Moseareal primært bestående af pilekrat og tagrør med indslag af lidt mere artsrige småpartier på
tuet bund.
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Delområde N13.

Areal: 0,6 ha
Tørt krat – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: Ringe
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1966.

Tørt krat på højere bund end den omgivende mose. Hvidtjørn dominerer kronelaget.
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Delområde N14.

Areal: 0,7 ha
Højstaude-/rørsump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,25
Artsindeks: 0,03
Strukturindeks: 0,57
Kontinuitet: Oprindeligt terræn - kraftigt forstyrret i 1975

Tagrørsdomineret vådt areal. Tør kant mod nord med indslag af lidt flere arter af vedplanter, græs
og urter, herunder en større bestand af skov-hullæbe.
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Delområde N15.

Areal: 1,4 ha
Rigkær med indslag af højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: God
Naturtilstandsindeks: 0,72
Artsindeks: 0,71
Strukturindeks: 0,74
Kontinuitet: Oprindeligt terræn - lettere forstyrret i 1975

Fugtigt areal med knoldkærsstruktur i den vestlige del. Knoldkæret er domineret af knold-star.
Stærkt udtørret ved besigtigelsen.
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Delområde N16.

Areal: 1,8 ha
Urørt skov – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Tør urørt skov med indslag af tætte kratpartier og spredte lysninger. Flertageret skovbillede med
dødt ved. Urørt naturskovspræg med kollapsede veterantræer og naturlig selvforyngelse. Kvæggræsses ekstensivt.
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Delområde N17.

Areal: 0,6 ha
Fugtigt krat - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,37
Artsindeks: 0,08
Strukturindeks: 0,81
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Skov- og kratmose på lerbund, der med års mellemrum udtørrer helt om sommeren. Udtørret ved
besigtigelsen. Karakter af urørt sumpskov. Domineret af store hvid-pil, hvoraf flere er rodvæltet.
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Delområde N18.

Areal: 0,6 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,49
Artsindeks: 0,36
Strukturindeks: 0,68
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Kvæggræsset overdrev med spredte hvidtjørn. Knastørt ved besigtigelsen, men små indslag af fugtigbundsarter tyder på tidvis fugtige lavninger på det flade areal. Engmyrertuer forekommer
spredt. 1. stk. afblomstret riddergøgeurt.
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Delområde N19.

Areal: 0,3 ha
Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,38
Artsindeks: 0,31
Strukturindeks: 0,50
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969

Fugtig lavning i langs skovbrynet ud mod overdrev. På lerbrund og dermed med svingende vandstand. Udtørrer ofte. Gamle murbrokker og andet byggeaffald synligt i terrænoverfladen.
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Delområde N20.

Areal: 3,4 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,38
Artsindeks: 0,22
Strukturindeks: 0,63
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969

Gammelt ruderat med græslandsflora. Spredte hvidtjørn. Enkelte engmyrertuer på arealet. Meget
tørt og afsvedet på besigtigelsestidspunktet.
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Delområde N21.

Areal: 0,4 ha
Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,52
Artsindeks: 0,41
Strukturindeks: 0,70
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969

Tagrørsdomineret mose beliggende i randen af gammelt fugtigt pilekrat. Helt udtørret ved besigtigelsen.
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Delområde N22.

Areal: 0,8 ha
Fugtigt krat - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,39
Artsindeks: 0,11
Strukturindeks: 0,80
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969

Fugtigt pilekrat som efterhånden har udviklet naturskovskarakter og -kvaliteter. Usædvanlig tørt
ved besigtigelsen.
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Delområde N23.

Areal: 0,6 ha
Højstaude-/rørsump - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,29
Artsindeks: 0,10
Strukturindeks: 0,57
Kontinuitet: Anlagt før ultimo 1800-tallet - ej forstyrret siden

Aflang mose domineret af rørskov. Gennemskæres af en gammel tilgroet grøft.
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Delområde N24.

Areal: 3,7 ha
Aske-/ellesump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose
Estimeret naturtilstand: Høj
Kontinuitet: Gamle skydebaner - træer/buske skåret ned og delvist planeret i 1971

Urørt sumpskov primært bestående af hvid-pil og ask som overstandere og med blomstrende buske i underskoven. Arealet vinteroversvømmes og udtørrer oftest hver sensommer. I 2018 var området helt udtørret i juni. Det ujævne terræn efter de gamle skydebaner gør skoven til en mosaik
af våde og tørre dele. De våde dele er dominerende. Arealet har henligget med fri succession siden
1971, hvor skydebanen blev ryddet for buske og træer. Det har skabt en klimaksskov med høj
grad af naturskovskarakter med sammenfaldende veterantræer og efterfølgende naturlig selvforyngelse i lysningerne, primært af ask. Skoven er moden og er på vej ind i en mere lysåben fase, hvor
de gamle træer vil bryde sammen og skabe flere lysninger. Muligt hot spot for insekter og svampe
tilknyttet dødt ved og blomstrende buske i lysåben skov.
Flere potentielle flagermustræer i skoven.
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Delområde N25.

Areal: 0,4 ha
Skov – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: Ringe
Kontinuitet: Tidligere brugsareal for militære aktiviteter - træer/buske skåret ned i 1971

Højskov på forholdsvis tørbund. Benyttes rekreativt af nærliggende skole. Domineret af ask og
sølv-poppel. Tydelige tegn på hugst, der har gjort skoven strukturelt fattig.
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Delområde N26.

Areal: 0,4 ha
Brugsplæne – ej beskyttet naturtype
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2006

Brugsplæne.
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Delområde N27.

Areal: 0,6 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,40
Artsindeks: 0,23
Strukturindeks: 0,66
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1969

Tørt græsland med indslag af tørt krat. Murbrokker synlige flere steder i jordoverfladen. Lavninger
med tidvis våd bund.
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Delområde N28.

Areal: 9,5 ha
Højstaude-/rørsump med indslag af fugtigt krat - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,56
Artsindeks: 0,53
Strukturindeks: 0,61
Kontinuitet: Gamle skydebaner - planeret og delvist jordpåfyldt i 1971

Større moseområde på lerbund, der udtørrer hvert år i sensommeren. I 2018 helt udtørret i juni.
Størstedelen er domineret af tagrørsskov, resten består af gamle fugtige krat gående mod tidvis
våd skov. Pletter med mere artsrig vegetation på steder, hvor jordpåfyldningen har været ufuldstændig. Små spredte bestande af kødfarvet gøgeurt.
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Delområde N29.

Areal: 0,6 ha
Urørt skov – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: God
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1929

Vildtvoksende urørt tør skov opstået gennem fri succession på bygeaffaldsdeponi fra 1929. Ret varieret skovbillede med lianer op til kronelaget, dødt ved, krogede træer, blomstrende buske i underskoven og mange forskellige træarter, herunder kulturarter fra de nærliggende kolonihaver.
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Delområde N30.

Areal: 0,3 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,39
Artsindeks: 0,15
Strukturindeks: 0,75
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Fladt, tørt, hestegræsset areal med græsland, samt spredte, mindre hvidtjørn og træer.
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Delområde N31.

Areal: 1,7 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,33
Artsindeks: 0,25
Strukturindeks: 0,44
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1971

Græsland med varierende tæthed af buske og træer. Kalkrig leret bund.
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Delområde N32.

Areal: 0,4 ha
Jordfold
Beregnet naturtilstand: Dårlig
Naturtilstandsindeks: 0,17
Artsindeks: 0,08
Strukturindeks: 0,29
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975 – kraftigt tilstandsændret de sidste 13 år

Fladt tørt jordareal. Harvet og tilsået for nylig. Arealet har samme historik som arealet syd for indtil
midten af 00'erne, hvor græsningstrykket bliver så højt, at arealet tilstandsændres fra overdrev til
jordfold. Såfremt der foreligger dispensation til tilstandsændring skal arealet ikke regnes for beskyttet natur. Hvis der ikke foreligger lovliggørende dispensation til tilstandsændringen skal arealet
henregnes som beskyttet overdrev på lige fod med arealet syd for, dog med en uafklaret uoverensstemmelsessag.
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Delområde N33.

Areal: 21,0 ha
Ruderat – ej beskyttet naturtype
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,45
Artsindeks: 0,30
Strukturindeks: 0,68
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i perioden 2002-2010

Ungt ruderatgræsland. Forholdsvist artsrigt taget den korte historik i betragtning. Stort potentiale
for udvikling til overdrev inden for en kort årrække.
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Delområde N34.

Areal: 0,7 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Opstået som en lavning ved jordpåfyldning i 2009 - 2010

Nygravet og meget lavvandet sø på ungt overdrev. På lerbund og udtørrer formentlig ofte.
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Delområde N35.

Areal: 3,7 ha
Tørt krat med indslag af ruderat – ej beskyttet naturtype
Beregnet naturtilstand: Ringe
Naturtilstandsindeks: 0,29
Artsindeks: 0,12
Strukturindeks: 0,54
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Spredte tørre krat på gammel ruderatbund. Forholdsvist artsfattigt og næringsbelastet på trods af
den lange periode med fri succession.
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Delområde N36.

Areal: 5,0 ha
Brugsplæne – ej beskyttet naturtype
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 2010

Brugsplæne
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Delområde N37.

Areal: 0,05 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Anlagt i 2012

Sø med temporær karakter. Udtørrer ofte. Helt udtørret på besigtigelsestids
punktet. Opstået i lavning i opfyldsjorden.
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Delområde N38.

Areal: 0,14 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Estimeret naturtilstand: Ringe
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Mindre vandhul i lavning omkring de nyere jordopfyldninger. Udtørrer ofte. Ringe artsindhold.
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Delområde N39.

Areal: 0,9 ha
Tørt krat med indslag af fugtigt krat – ej beskyttet naturtype
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Vildtvoksende krat med spredte overstandere på +/- tør bund. Gennemkrydset af slidte trampestier. Begyndende naturskovspræg.
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Delområde N40.

Areal: 2,0 ha
Fugtigt krat med indslag af tørt krat - § 3-naturtype mose
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,30
Artsindeks: 0,21
Strukturindeks: 0,43
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Selvgroet krat på mere eller mindre fugtig lerbund. glidende overgang med mellem fugtige og tørre
partier.
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Delområde N41.

Areal: 0,4 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,40
Artsindeks: 0,31
Strukturindeks: 0,53
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

Ungt overdrev med store bestande af pile-alant og spredte hvidtjørnekrat.
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Delområde N42.

Areal: 1,7 ha
§ 3-naturtype overdrev
Beregnet naturtilstand: Moderat
Naturtilstandsindeks: 0,43
Artsindeks: 0,31
Strukturindeks: 0,61
Kontinuitet: Nulstillet ved jordpåfyldning i 1975

+/- tørt, fladt areal med græsland på lerbund - spredte træer og buske.
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Delområde N43.

Areal: 0,4 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Anlagt i 2006

Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Fungerer som regnvandsafledning fra Ørestad
Nord. Meget renvandet og med en forholdsvis rig vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.

www.moe.dk

Side 180 af 184

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled

Delområde N44.

Areal: 0,4 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Anlagt i 2006

Kunstig sø med kanalform og lodrette spunsede kanter, som kun i meget tørre år stikker op over
vandoverfladen. Fungerer som regnvandsrecipient for Ørestad Nord. Forholdsvist renvandet og
med en nogenlunde vandplanteflora. De lodrette spunsede kanter er i tørre år problematiske for
dyr, der falder i og efterfølgende ikke kan komme op igen.
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Delområde N45.

Areal: 1,1 ha
§ 3-naturtype sø/vandhul
Estimeret naturtilstand: Moderat
Kontinuitet: Anlagt i 2006

Kunstig sø med kanalform og lodrette betonkanter. Meget renvandet og med en forholdsvis rig
vandplanteflora. De lodrette betonkanter er problematiske for dyr, der falder i og efterfølgende ikke
kan komme op igen.
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Bilag B. Forekomst af orkideer

Forekomsten af orkideer er baseret på oplysninger fra Amager Fælleds Venner samt supplerende
data fra nærværende kortlægning. De enkelte bestande er beskrevet nedenfor.
Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O1

Kødfarvet gøgeurt

5-6 blomstrende individer observeret i 2018

O2

Riddergøgeurt

1 blomstrende individ set hvert år siden 2016. Den eneste forekomst af arten i Danmark

O3

Skov-hullæbe

19 individer observeret i 2018

O4

Skov-gøgeurt

5 blomstrende individer observeret i 2018
Ukendt antal observeret samme sted i 2009 og 2015

O5

Ægbladet fliglæbe

Spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O6

Ægbladet fliglæbe

Større bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >500

O7

Ægbladet fliglæbe

Mindre bestand observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >100

O8

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O9

Ægbladet fliglæbe

Ca. 10 individer observeret i 2015

O10

Kødfarvet gøgeurt

2-3 individer observeret hvert år siden 2013
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Polygon
nummer

Art

Bemærkning

O11

Skov-hullæbe

3-12 individer observeret hvert år siden 2014

O12

Skov-hullæbe

>50 individer observeret i 2018

O13

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2014

O14

Skov-gøgeurt

Ukendt antal observeret i 2015

O15

Ægbladet fliglæbe

Større spredte bestande observeret siden 2016
Estimeret antal individer: >2000

O16

Ægbladet fliglæbe

Ukendt antal observeret ukendt årstal
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Beskrivelse af opgaven

Denne rapport præsenterer resultatet af to ynglefugleregistreringer på den
sydlige del af Amager Fælled, i et foreslået byggeområde omkring det eksisterende vandrerhjem. Registreringsområdet udgøres af to delområder - et
Kerneområde (A) på ca. 18 ha og en Bufferzone (B) på ca. 17 ha (se figur 1).
Bufferzonen er lagt som 100 m omkring kerneområdet, bortset fra mod syd
hvor afgrænsningen er kanalen langs Vejlands Allé.

Figur 1. Undersøgelsesområdets kerneområde markeret med rød, udgør ca. 18 ha og bufferzonen, markeret med gul,
udgør omkring 17 ha.
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Metode

Der er foretaget to optællinger - hhv. den 19. maj og den 5. juni 2019. Begge
dage er registreringen foretaget i tidsrummet fra kl. 05:30-08:00, som er det
tidspunkt på dagen, hvor fuglene er mest aktive.
De enkelte arter er kortlagt og indtegnet på et feltkort, som derefter er
overført til et digitalt grundkort. Grundkortet giver mulighed for at henføre
de registrerede fugle til ét af de to delområder. For hver art er der lavet et
kort der viser hvor fuglene er registreret (se bilag 1).
Kortlægningen af fuglene er udført ved at gennemgå området til fods og
foretage registreringerne vha. kikkert og ved at lytte og notere ynglefuglene
direkte på kort.
Der er generelt lagt vægt på en registrering især af syngende hanner af småfugle. Ynglesucces er ikke registreret, idet alle sikre, sandsynlige og mulige
ynglepar af de forskellige arter medregnes som potentielle ynglefugle.
Det maksimale antal fra hver af de to tællinger er sammenstillet på ét kort
for hver art.

Undersøgelsens resultater

Af Tabel 1 fremgår antallet af registrerede ynglefugle i de to delområder. Der
er ligeledes angivet antallet af ynglende fugle i kerneområdet ved optællingen i 2018 (L.M. Rasmussen, 2018).
Der blev ikke foretaget en registrering af ynglefugle i bufferzonen i 2018.
Der blev i 2019 i alt registreret 121 ynglepar fordelt på 27 arter i det undersøgte område, omfattende både kerneområdet og bufferzonen. Dertil blev
6 arter truffet fouragerende i området, men vurderedes at yngle uden for
(Tabel 1).
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Tabel 1. Oversigt over antallet af ynglefugle i Kerneområdet og Bufferområdet
sammenlignet med optællingen i Kerneområdet i 2018. Kerneområdet ”A” blev
optalt i både 2018 og 2019. Bufferområdet ”B” blev kun optalt i 2019. ”0” arten
blev registreret som fouragerende i området, men ynglende udenfor. ”-” arten
blev ikke registreret i området det pågældende år.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Område
Art
Grågås
Gråand
Fasan
Grønbenet rørhøne
Vibe
Ringdue
Gøg
Stor flagspætte
Sanglærke
Gærdesmutte
Jernspurv
Nattergal
Solsort
Munk
Kærsanger
Rørsanger
Gærdesanger
Tornsanger
Gulbug
Havesanger
Gransanger
Løvsanger
Hvid vipstjert
Blåmejse
Musvit
Husskade
Gråkrage
Allike
Skovskade
Grønirisk
Rørspurv
Gråspurv
Stær
Lille præstekrave
Total

2018
A
0
0
0
0
2
2
1
4
1
2
1
2
0
0
0
0
0
18

2019
A
0
0
3
0
4
0
7
0
3
0
1
4
0
0
3
8
0
2
2
4
1
2
3
4
1
0
0
2
0
0
0
1
55

2019
B
0
1
0
1
4
1
0
4
2
3
1
2
3
2
1
2
5
1
2
9
5
0
0
6
5
2
0
0
2
1
1
0
0
66

2019
A+B
0
1
3
1
0
8
1
0
11
2
6
1
3
7
2
1
5
13
1
4
11
9
1
2
9
9
3
0
0
4
1
1
0
1
121
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Ænder og Gæs

Der blev ikke registreret ynglende Grågås i de undersøgte områder. Dog ses
der fouragerende gæs på boldbanerne og i det tilstødende område. Gæssene har deres reder overvejende i Grønjordssøen, men er afhængige af at
kunne fouragere i andre områder længere væk fra redestedet.
Gråand blev registreret som en ventehan i Bufferområdet.

Hønsefugle

Der blev set 3 Fasankokke i Kerneområdet. Arten blev ikke registreret i 2018
eller i Bufferområdet.

Vandhøns

Der blev ved begge besøg hørt kald af Rørhøne i kanalen i Bufferområdet.

Vibe

Dette var den eneste vadefugl der blev registreret i 2018. Her ynglede to par
ved vandhullet vest for Vandrerhjemmet. Der ynglede ingen viber i 2019. I
stedet var der et par Lille Præstekrave, som var aktive og spillende ved det
første besøg i maj. De var dog forsvundet og havde formentlig opgivet ved
besøget først i juni, hvor vandhullet var helt udtørret.

Andre ynglefugle

Ringdue forekommer almindelig i området og der kan godt være flere ynglepar end de registrerede.
Der blev hørt 1-2 kukkende Gøge i den sydlige del af Amager Fælled. Denne
art udnytter hele området og er ikke særligt territoriale. Forekomsten svarer
til 2018. Der er ikke vist et kort for gøg, der netop ikke er en territorial art,
da den ikke har en rede.
En enkelt Stor Flagspætte blev set overflyvende, og vurderes at have fourageret i Bufferområdet, men ynglende uden for. Den blev ikke registreret i
2018.
Sanglærke blev som sædvanligt registreret i det åbne område på Amager
Fælled Syd. Arten foretrækker træløse områder med lav vegetation. Ved
første besøg i maj blev der kun registreret 3 syngende lærker, men ved det
efterfølgende besøg var der væsentligt flere. Dette skyldes formentlig, at
lærkerne havde travlt med at fodre unger fra det første kuld. I starten af
æglægningen og rugetiden for andet kuld, bliver lærkerne atter væsentligt
mere sangaktive. Der blev registreret et tilsvarende lavt antal lærker i Kerneområdet i 2018, hvilket også kan skyldes registreringstidspunktet, da der
kun var tale om en enkelt optælling.
Der blev registreret mindst 2 par Gærdesmutter i Bufferområdet i 2019. Den
yngler gerne i tætte krat og nær vand.
Det skal nævnes at kortlægning af ynglende Husskade og Gråkrage bedst
lader sig gøre ved registrering af reder før løvspring. Dette kunne ikke lade
sig gøre, hverken i 2018 og 2019, da registreringerne foregik efter løvspring.
Der er derfor stor usikkerhed om registreringen og tallene for disse to arter
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ikke direkte sammenlignelige mellem de to år.
Der blev generelt registreret flere ynglende arter og i større antal end ved
optællingen i 2018. Det kan sagtens skyldes, at der kun blev foretaget en
enkelt optælling i 2018, mod to tællinger i 2019.

Karakteristik af undersøgelsesområdet

Her følger en kort beskrivelse af Kerneområdet og Bufferområdet og en
vurdering af områdernes funktion som ynglefuglelokalitet.
Kerneområdet omfatter bl.a. selve bygningerne og parkeringspladsen ved
Vandrerhjemmet. Området er overvejende træløst. Der er dog beplantning
ved Vandrehjemmet, med lidt større træer, samt en forholdsvis tæt bevoksning af buske og mindre træer i Kerneområdets nordøstlige del.
Størstedelen af Kerneområdet blev dækket med fyldjord omkring 2010,
hvilket betyder at træ- og buskvegetationen endnu er ret sparsom. Der er
et vandhul lige vest for Vandrerhjemmet, der normalt udtørrer om sommeren og er under tilgroning med pilebuske. Den åbne vandflade lige vest
for Vandrehjemmet udgør en meget fin lille biotop, hvor der også ynglede
to par viber i 2018, og hvor der var yngleforsøg af et par Lille Præstekrave
i 2019. Når der er vand, fungerer området som en attraktiv rasteplads for
ikke ynglende gæs og måger, samt enkelte vadefugle på træk. Det er overvejende mod nordøst og ved parkeringspladsen, at tjørne- og pilebuske giver
mulighed for at nogle få af de samme ynglende småfugle.
Grænsen mellem Kerneområdet og Bufferområdet mod syd, er ved cykelstien langs Vejlands Allé, og her yngler en række småfuglearter til trods for en
del færdsel på cykelstien.
På de helt åbne arealer på Amager Fælled Syd yngler flere par Sanglærker,
som det eneste sted på Amager Fælled.
Ynglefuglene i Bufferområdet bruger i forskellig grad de tilstødende områder
i Kerneområdet som fourageringsområder. Generelt kan man sige, at den
generelle færdsel på stierne næppe har den store påvirkning af ynglefuglene. Derimod vil færdsel uden for stierne og f.eks. løse hunde i større eller
mindre grad kan påvirke ynglefuglene.

Litteratur

Michaelsen, A. N., Bak, J. og Andersen, L. 2013. Vidensindsamling Natur
2013, Amager Fælled. Biomedia for Københavns Kommune.
Rasmussen, L.M. og Michaelsen, A. N. 2013. Fugle, padder og krybdyr på
Amager Fælled 2013. Rapport fra Biomedia. 2013. (45 pp).
Rasmussen, L.M. 2018. Registrering af ynglefugle i delområder på Amager
Fælled 2018. Rapport til Seacon udført af Tidal Consult.
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Bilag 1
De følgende figurer viser i alfabetisk rækkefølge, forekomsten af de registrerede ynglefugle.

Figur 2. Alle ynglefugle
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Figur 3. Blåmejse

Figur 4. Fasan
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Figur 5. Gransanger

Figur 6. Grønirisk
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Figur 7. Gråand

Figur 8. Gråkrage
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Figur 9. Gråspurv

Figur 10. Gulbug

12

Registrering af ynglefugle på den sydlige del af Amager Fælled 2019

Figur 11. Gærdesanger

Figur 12. Gærdesmutte
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Figur 13. Havesanger

Figur 14. Husskade

14

Registrering af ynglefugle på den sydlige del af Amager Fælled 2019

Figur 15. Hvid Vipstjert

Figur 16. Jernspurv

15

Registrering af ynglefugle på den sydlige del af Amager Fælled 2019

Figur 17. Kærsanger

Figur 18. Lille Præstekrave
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Figur 19. Løvsanger

Figur 20. Munk
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Figur 21. Musvit

Figur 22. Nattergal
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Figur 23. Ringdue

Figur 24. Rørhøne
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Figur 25. Rørsanger

Figur 26. Rørspurv

20

Registrering af ynglefugle på den sydlige del af Amager Fælled 2019

Figur 27. Sanglærke

Figur 28. Solsort
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Figur 29. Tornsanger
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VEJLANDS KVARTERET P/S

Address

VEJLANDS KVARTER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

INDHOLD
1
1.1

Indledning
De trafikale problemstillinger

1
1

2
2.1
2.2

Mulige afværgeforanstaltninger
Ad 1: Trafikafvikling i krydset med Vejlands Allé
Ad 2: Afvikling af trafikken på supercykelstien

2
2
4

1

Indledning

Med henvisning til notat A129623-009-001, dateret den 15. maj 2020 er der udarbejdet et kort foreløbigt notat, der på et overordnet niveau beskriver mulige
afværgeforanstaltninger til forbedring af den trafikale fremkommelighed for biltrafikken i krydset på Vejlands Allé/CenterBoulevard/Vejland Kvarter og cykeltrafikken i samme område.
Det foreløbige notat indarbejdes efterfølgende i ovennævnte notat.
Behovet for afværgeforanstaltninger er opstået, dels fordi det ikke er endeligt
afklaret, hvordan trafikken kan afvikles på acceptabel vis, dels fordi det er et
krav, at der i VVM for området omtales mulige afværgeforanstaltninger.

1.1

De trafikale problemstillinger

I notat, A129623-009-001 Vejlands Kvarter – Trafik og parkering – er det anført, at:

JOBNO LEDETEKST

DOKNO LEDETEKST

A129623

A129623-009-002

REVISION LEDETEKST

ISSUE LEDETEKST

Revision 1.0

DESCRIPTION

FORFATTER LEDETEKST TJEKKET LEDETEKST

GODKENDT LEDETEKST

Forslag til afværgeforanstaltninger

EBKN

TRW

MICL

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Supplement til trafiknotat-afværgeforanstaltninger.DOCX

2

VEJLANDS KVARTER - AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

1

Der vil være problemer med afvikling af trafikken i krydset med Vejlands
Allé. Afviklingsproblemerne vil typisk opstå om morgenen ved udkørslen fra
Vejlands Kvarter og i venstresvingende fra Vejlads Alle mod hhv. Center
Boulevard og Vejlands Kvarter og fra Center Boulevard. Om eftermiddagen
er det primært venstresvingende fra Vejlands Allé vest og Center Boulevard, der vil opleve afviklingsproblemer. Det bemærkes, at der allerede i
dagens situation (2020) er mindre problemer med afvikling af trafikken på
Vejlands Allé, og at der i kapacitetsvurderingerne, efter aftale med Københavns Kommune, ikke er medtaget byudvikling ved Bella Syd.

2

Afvikling af cykeltrafik på supercykelstien og i krydset med Vejlands Allé
ikke er endeligt afklaret.

2

Mulige afværgeforanstaltninger

2.1

Ad 1: Trafikafvikling i krydset med Vejlands Allé

For at forbedre trafikafvikling i krydset omkring Vejlands Allé er det afgørende at
løsninger for krydset tager højde for al fremtidig byudvikling, og at løsningen
indgår i en samlet analyse og vurdering med de øvrige kryds på strækningen.
Af mulige afværgeforanstaltninger kan der peges på følgende:

Signaloptimeringer med fokus på forbedring af de tre venstresving
1

Etablering af bundet venstresving fra Vejlands Allé vest for at få frit flow for
venstresvingene. Bundet venstresving kan evt. indkobles med venstresving
fra øst, eller afvikles forskudt, hvis pladsen i krydset til afvikling af begge
venstresving er for trang. Vurderes ikke at have negative konsekvenser for
ligeudtrafikken på Vejlands Allé.

2

Etablering af bundet venstresving fra Center Boulevard og Vejlands Kvarter,
for frit flow. Kan have betydning for ligeudtrafikken på Vejlands Allé.

3

Etablere en kombineret ligeud-højresvingsspor fra Center Boulevard. Vil
have konsekvenser for højresvingende trafik fra Center Boulevard, men en
mindre forbedring for ligeudtrafikken fra Center Boulevard.

Forlængelse af venstresvingsspor på Vejlands Allé
1

Forlængelse af venstresvingsporene vil afviklingsmæssigt kunne forbedre
trafikafviklingen, hvis der kan gives mere grøntid i krydset. Hvis venstresvingssporene ikke kan anlægges med fuld længde ift. ventende biler, vil
dette påvirke fremkommeligheden på Vejlands Allé pga. af tilbagestuvning i
ligeudsporene i spidstimerne og der vil være risiko for bagendekollisioner.
Forlængelse af venstresvingssporene er komplicerede af pladsmæssige årsager. Vejlands Allé skal formodentlig udvides for at få plads til tilstrækkeligt bredt venstresvingsspor. En udvidelse vil være vanskelig pga. kanalen
på hver side af Vejlands Allé og busstoppestedet i den nordlige side.
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Etablering af afkortet cykelsti på Vejlands Allé Ø og Center Boulevard

1

Afkortning af cykelsti på Vejlands Allé Ø, kan ikke anbefales, så længe den
tilladte hastighed er over 50km/t, da løsningen indebærer, at højresvingende bilister krydser ind over ligeudkørende cyklisters bane i høj hastighed.
Derfor anbefales denne løsning kun på veje med en hastighed på 50 km/h
eller lavere jf, vejreglerne.
Såfremt det vælges at nedsætte hastigheden og afkorte cykelstien skal der
gennemføres en mindre vejudvidelse mod nord og der skal både fjernes
kantsten og sættes ny kantsten som adskillelse mellem kørebane og vejareal.

2

Afkortning af cykelsti på Center Boulevard vil kunne accepteres, som en løsning og vil muliggøre etablering af et højresvingsspor, ét ligeudspor og to
venstresvingsspor. Løsningen vil reducere kapaciteten i højresvinget, idet
højresvinget ikke kan have grønt med venstresvinget fra Vejlands Allé Ø,
som det har i dag, men det vurderes ikke som et problem, da der umiddelbart er tilstrækkelig kapacitet i højresvinget.
Løsningen kan gennemføres med et mindre anlægsarbejde i form af at
fjerne skillerabatten mellem cykelsti og højresvingsspor.

Forbyde højresving i signalkrydset fra Vejlands Kvarter
1

Den ekstra udkørsel fra Vejlands Kvarter er foreslået for at minimere trafikpresset på det signalregulerede kryds. Hvis højresving i det signalregulerede kryds forbedres, skal al højresvingende trafik afvikles via det ekstra
højresvingsspor. Omfanget af tilbagestuvning tilbage til området er ikke undersøgt nærmere, herunder konsekvenser for afvikling af trafik til/fra parkeringshusene og trafikken på supercykelstien.
Løsningen skal vurderes nærmere i forhold til tilslutning til Vejlands Allé,
herunder fletning med bustrafikken og den højresvingende trafik mod Artillerivej.

Samlet krydsombygning
1

En større ombygning af krydset bør ses i sammenhæng med den samlede
by- og trafikudvikling i krydset, og skal ske under hensyntagen til de prioriteringer Københavns Kommune ønsker for trafikken i krydset.
Umiddelbart vurderes det, at krydset mest hensigtsmæssigt burde opbygges med følgende elementer:
A. Afkortet cykelsti på Center Boulevard.

B. Etablering af dobbelt venstresving fra Center Boulevard.
C. Længere venstresvingsspor på Vejlands Allé fra begge retninger.
D. Etablering af dobbelt venstresving fra Vejlands Allé Ø.
E. Signalregulering af højreshunt fra Vejlands Allé V.
F.

Afkortet Cykelsti fra Vejlands Kvarter, da denne løsning i princippet kan afvikle højresvinget lettere. Både denne løsning og løsning med at føre cykelstien frem i krydset skal vurderes nærmere med hensyn til trafiksikkerhed og tryghed.
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2.2

Ad 2: Afvikling af trafikken på supercykelstien

Afvikling af cykeltrafikken på supercykelstien til/fra Artillerivej er ikke endeligt
afklaret. Det vurderes, at der er følgende muligheder:
1

Cyklisterne benytter den nuværende dobbeltrettede cykelsti nord for
Vejlands Allé og nord for kanalen.
Stiforløbet vurderes at give det bedste flow for cyklisterne til og/fra København. Cyklisterne skal afvikles dobbeltrettet i krydset, men det vurderes
ikke at give problemer, da cyklisterne til krydset kommer fra den "rigtige"
retning, og da cyklister der kører mod vest, passerer krydset i den korrekte
færdselsretning. Den dobbeltrettede cykelsti skal være adskilt fra adgangsvejen. Det vurderes ikke af

2

Cykelstien deles op med retningsfordelt cykelsti langs den nye vejen adgangsvej.
En opdeling af cykelstien langs kørebanen i hver side vil være den traditionelle løsning. Det vurderes, at flowet for cyklister fra øst mod vest ikke er
det mest logiske, og der vil være risiko for, at cyklister vælger at køre mod
ensretningen på den østgående sti, fordi det er hurtigere at komme til supercykelstien.

3

Supercykelstien fra øst ledes igennem krydset, bag om busstoppestedet og
ind til Vejlands Kvarter via den foreslåede udkørsel fra området mod øst.
Denne løsning vil lede cyklisterne igennem krydset på traditionel vis. Det vil
være nødvendigt med en udvidelse af det samlede tværprofil mod nord, bag
om busstoppestedet, for at få plads til cykelstien. Det vil være udfordrende
af pladsmæssige årsager pga. kanalen nord for Vejlands Allé og det vil være
nødvendigt at fælde beplantning her. Denne løsning er ikke undersøgt med
skitsering etc..
Behovet for areal vil også være en udfordring i sammenhæng med de ovenfor nævnte løsningsmuligheder med udvidelse af svingbaner etc., hvor det
også vil være nødvendigt medmindre arealudvidelser.
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3

Indledning

Et konsortium af Pensions Danmark og By & Havn har anmodet COWI A/S om at
udarbejde en analyse og vurdering af sikre skoleveje for et område i København
– Vejlands Kvarter – i den sydlige ende af Amager Fælled. Analysen af sikre
skoleveje skal benyttes i forbindelse med drøftelse med Teknik- og Miljøforvaltningen om opførelse af skole samt godkendelse af lokalplansforslag. Analysen
har grænseflader til lokalplansforslaget.
Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny skole i Vejlands Kvarter
med fem spor fra 0. til 9. klassetrin. Det er uvist om skolen også skal indeholde
idrætshal og svømmefaciliteter. Skoledistriktets afgrænsninger er ikke fastlagt
endnu.
Nærværende analyse omhandler principper for trafiksikre skoleveje i et opland
omkring Vejlands Kvarter. Analysen dokumenterer, hvordan den kommende
skolebebyggelse vil have indvirkning på den eksisterende infrastruktur med fokus på sikre skoleveje. Analysen peger på hvilke trafikale ændringer, der bør
gennemføres, når en skole med evt. idrætshal og svømmehal placeres i området
på Amager Fælled, så den trafikale infrastruktur kan betjene skolen uden trygheds- eller trafiksikkerhedsmæssige komplikationer.
"Sikker skolevejsanalysen" er en selvstændig analyse, der i sin enkelthed kortlægger de primære skoleruter i et opland og til skolen. Ud fra gældende forhold
redegør skolevejsanalysen, om der på de kortlagte ruter er lokaliteter med problemer i forhold til sikker skolevej. Hvis der identificeres problemer, angives der
forslag til, hvad der skal gøres så kravet om sikker skolevej kan opfyldes.
Analysen gennemføres på et overordnet niveau, da skoledistriktet på nuværende
tidspunkt ikke er fastlagt, og da der ikke er gennemført detailplanlægning/projektering af skolen, adgangsforholdene og udearealerne.
Analysen indeholder ikke en projektliste med prioritering af tiltag, som er nødvendige at etablere i forbindelse med opførelse af skolen. Denne afklaring sker
gennem dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Byggeri København, og
projektliste bør udarbejdes, når skoledistriktet er fastlagt.

1.1

Sikker skolevejsanalyse

Analysen har til formål at vurdere, hvordan eleverne dagligt kan komme til og
fra området, uden at det skaber nye trafikale problemstillinger. I analysen vurderes, om den eksisterende infrastruktur kan håndtere de nye daglige ture af
yngre uerfarne trafikanter, eller om der er brug for vejændringer, nye sikre
krydsningspunkter, skiltning osv.
Sikker skolevejsanalysen består af tre dele:

›

Del 1 består af en kortlægning af de eksisterende forhold indenfor skoledistriktet, i form af cykelnet, vejnet, kollektiv trafik, årsdøgntrafik (ÅDT), signalregulering, hastigheder etc.
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›

Del 2 er en vurdering af skolevejene med henblik på trafiksikkerhed for
gående og cyklister.

›

2

Del 3 er en trafikal analyse af biltrafikken og dennes påvirkning på det
eksisterende vejnet for spidsperioden omkring skolen kl. 7.45-8.15.

Konklusioner

Nærværende notat omhandler analyse af sikre skoleveje til skolen i Vejlands
Kvarter. Analysen er udarbejdet på baggrund af eksisterende byudvikling og stiog vejnettet. Hvis der ændres i arealanvendelsen i skolens delområder eller
etableres nye stier, veje eller krydsningspunkter, bør nærværende analyse opdateres med henblik på at sikre trygge og sikre forhold for skolebørnene. Der vil
ligeledes være behov for en konkretisering af analysen, når skoledistriktet er endeligt fastlagt, hvor oplandet forventes minimeret ift. nærværende analyse.
Analyserne har medført nedenstående overordnede opmærksomhedspunkter i
skolens forventede opland, som man skal have fokus på ved etablering af skolen
i Vejlands Kvarter. En overordnet analyse af skolens potentielle opland og hvorfor nedenstående opmærksomhedspunkter er aktuelle, er afrapporteret i rapportens øvrige kapitler. (Opmærksomhedspunkterne er ikke nævnt i en prioriteret
rækkefølge).

›

Oplandet for etablering af sikre skoleveje bør afgrænses til et afgrænset
skoledistrikt. Når et konkret skoledistrikt er fastlagt, anbefales det, at sikker
skolevejsanalysen konkretiseres og bl.a. indeholder en besigtigelse og trafiksikkerhedsmæssig vurdering af alle primære forbindelser og krydsninger
for gående og cyklister.

›

Der bør ses nærmere på trafikafviklingen i signalanlægget Vejlands
Allé/Center Boulevard, hvor der tages hensyn til omkringliggende byudvikling og ikke kun Vejlands Kvarter. (Der indgår en indledende screening og
design af krydset i forbindelse med lokalplanlægning af området).

›

Stisystemet på Amager Fælled bør revurderes ift., hvilken funktion de nuværende rekreative stier skal have med fokus på sikker skolevej for skolebørn til Vejlands Kvarter.

›

Der bør være fokus på etablering af sikre krydsnindspunkter fra de primære
ruter for gående og cyklister. Faciliteter langs ruterne vurderes overordnet
set som sikre skoleveje på ruter, som har karakter af vejstatus, men der er
udpeget flere krydsningspunkter, der ikke vurderes som sikre for skolebørn,
bl.a. på Ørestads Boulevard og Artillerivej.

3

Del 1 – Eksisterende forhold

Den nye skole i Vejlands Kvarter planlægges til at ligge ved indkørslen til bydelen fra Vejlands Allé, se figur 1. Vejlands Kvarter er beliggende i den sydlige del
af Amager Fælled ved det nuværende Amager Hostel.
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5

Skolen placeres i det eksisterende skoledistrikt Skolen på Islands Brygge, hvis
skole er beliggende på Artillerivej nr. 57. Skolen er beliggende i det sydøstligste
hjørne af skoledistriktet op imod skoledistrikterne Peder Lykke Skolen mod øst
og Ørestad Skole mod syd.

Figur 1

Oversigtskort med markering af Vejlands Kvarter samt afstandsmål i fugleflugtslinje på nærmål. De røde linjer markerer eksisterende skoledistrikt
grænser.
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Skolen i Vejlands Kvarter forventes at kunne rumme op til 1.400 elever fra 0. til
9. klassetrin fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. Antal ansatte til skolen er ikke fastsat af kommunen, men kan forventes at være omkring 170 medarbejdere1.
Skoledistriktets afgrænsning er ikke fastlagt af Københavns Kommune endnu.
Københavns Kommune har oplyst, at ca. 400 af eleverne er bosat i Vejlands
Kvarter, mens 1.000 elever kommer udefra.
Projektet med etablering af skole rummer ud over bygningen/bygningerne også
følgende funktioner:

›
›
›
›
›

Friarealer til skolebrug og fritidsbrug
Offentlig stier/stisystem
Trafikafvikling på grunden
Cykelparkering til personale, elever og fritidsbrugere
Tiltag for sikker skolevej i projektets nærmeste omgivelser

Parkering for biler samt "kys og kør" faciliteter er ikke detailplanlagt/projekteret.
I lokalplanprocessen er planlagt i overordnet greb placering for parkering o. lign.
Den konkrete udformning af de trafikale forhold rundt omkring skolen vil ske af
en totalentreprenør i samarbejde med Vejlands Kvarters øvrige grundejere samt
myndigheder.

Antal medarbejdere svarer til antallet på hhv. Nordøst Amager Skole, Sluseholmen Skole og Arenakvarterets Skole i København.
1
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Figur 2
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Kort med markering af Vejlands Kvarter samt primære veje i området.

Vejlands Kvarter er flankeret af trafikkorridorerne Vejlands Allé, Artillerivej, Center Boulevard, Ørestads Boulevard samt Amagermotorvejen/Øresundsmotorvejen, se figur 2.
Vejklasser

Bilag A viser områdets vejklasser. Sjællandsbroen/Sydhavnsgade, Vasbygade og
Ellebjergvej er regionale vejforbindelser. Vejlands Allé, Artillerivej, Center Boulevard, Kongelundsvej, nordlig del af Ørestads Boulevard, Kongelundsvej og Grønjordsvej er klassificeret som fordelingsgader. Bydelsgader er Ørestads Boulevard, Arne Jacobsens Allé/Slusevej, Sundholmsvej/Njalsgade, Islands Brygge,
Sluseholmen, Teglholmsgade, Bådhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade
samt Stubmøllevej. Borgbjergsvej og Muzartsvej er klassificeret som strøggader.
Øvrige veje i oplandet indgår ikke i kommunens vejklassificering.

Cykelfaciliteter

Området er til dels indrettet for lette trafikanter. Bilag B viser områdets cykelfaciliteter.
Der er cykelstier langs de større veje i området såsom Vejlands Allé, Artillerivej,
Ørestads Boulevard, Center Boulevard, Sydhavnsgade, Vasbygade, Ellebjergvej,
Bådehavnsgade m. fl., som vintervedligeholdes af kommunen.
Derudover er der anlagt grøn cykelrute som sti i eget tracé ved Bådehavnsgade
langs jernbanen, gennem Amager Fælled i nordlig ende i forlængelse af Bryggebroen samt langs promenanden med Amager Fælled/Island Brygge. Yderligere
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er en rute gennem Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen en del af kommunens grønne cykelruter, men der er ikke nødvendigvis cykelfaciliteter, hvorfor
cyklister færdes på kørebanen sammen med bilister.
Stianlægget langs Vejlands Allé, Sjællandsbroen og Sydhavnsgade er anlagt som
supercykelsti. På delstrækningen fra Center Boulevard til Sjællandsbroen er supercykelstien anlagt som dobbeltrettet sti, men stien på øvrig strækning er enkeltrettede cykelstier. Langs Ørestads Boulevard er tiltænkt Ørestadsruten,
mens der fra Sjællandsbroen/Vejlands Allé og mod sydvest er tiltænkt ruten
Avedøreruten og fra Fiskerhavnen og langs jernbanen ved Bådehavnsgade er
planlagt Ring 2. Fra Bryggebroen, over Amager Fælled og videre ad Grønjordsvej er planlagt Søruten. Ruterne er ikke finansierede og har tidshorisont for åbning i perioden 2035-2050.
Yderligere er ”cykelmulighed” over Amager Fælled. Stierne er ikke belyst og har
fast belægning ud over den grønne rute i nord mellem Bryggebroen og Ørestads
Boulevard. Cykelmuligheden tværs over Amager Fælled fra Teglholmen til
Sundby St. (metro) er planlagt til grøn cykelrute som en del af Katrupfortruten,
men det vides ikke om stien får fast, jævn belægning og belyses.
Trafikmængder

Eksisterende trafikmængder i området omkring Vejlands Kvarter for cykler og
køretøjer fremgår af figur 3 og figur 5. I Figur 4 fremgår konkrete trafikmængder for tællesteder Vejlands Kvarteret. Nogle af tællingerne er af ældre dato og
informationen kan være misvisende, da der er sket en større byudvikling i området siden 2012. Tælleoplysningerne skal derfor tages med et forbehold, men har
ikke betydning for analysens overordnede konklusioner.
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Figur 3

9

Trafikmængder for køretøjer i området omkring Amager Fælled. Kilde: Københavnerkortet.

ÅDT2
Køretøjer

Tællested

ÅDT
Cykler

HVDT3
Køretøjer

HVDT
Cykler

Køretøjer
Morgen
spidstime

Cykler
Morgen
spidstime

Vejlands Allé
Øst for Artillerivej

26.900

3.900

30.200

4.600

1.900

600

Vejlands Allé
Øst for Kongelundsvej

22.000

2.300

24.600

2.700

1.900

300

Center Boulevard
Syd for Vejlands Allé

10.100

1.400

11.300

1.700

950

200

Ørestads Boulevard
Nord for Sundby St.

14.100

2.200

15.800

2.700

1.250

250

Figur 4

Eksisterende trafikmængder for køretøjer og cykler i eller umiddelbar nærhed af Vejlands Kvarter. Tællingerne er foretaget i 2012-2018. Morgenspidstime er kl. 7 til kl. 8. Kilde: Københavnerkortet. Der foreligger yderligere krydstælling for flere kryds i området, dog ikke for signalanlægget Vejlands Allé/Center
Boulevard/Vejlands Kvarter.

2
3

Årsdøgntrafik
Hverdagsdøgntrafik
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Figur 5

Trafikmængder for cykler i området omkring Amager Fælled. Kilde: Københavnerkortet.

Der forekommer en trafiktællinger for fodgængere på cykelruten langs Vejlands
Allé øst for Artillerivej. ÅDT og HVDT er 200, hvor der i morgenspidstimen er talt
10 fodgængere i alt. Der er talt flest fodgængere i eftermiddagsspidstimen kl.
17-18 med 28 fodgængere. Tællingen er fra maj 2018.
Hastighed

Hele området er beliggende i byzone, hvor hastighedsbegrænsningen på vejene
er 50 km/t på offentlig tilgængelige veje, dog ikke Vejlands Allé fra Center Boulevard og mod vest, som er uden for byområde.
Den skiltede hastighed på Sjællandsbroen og Vejlands Allé til Ørestads Boulevard er 70 km/t. Center Boulevard, Vejlands Allé øst for Ørestads Boulevard,
Ørestads Boulevard ud for Amager Fælled samt Sydhavnsgade er skiltet med
hastighed på 60 km/t.
Derudover er Sluseholmen, den nordlige del af Artillerivej og boligvejene ved Ellebjergvej skiltet med 40 km/t. Yderligere er flere boligveje specielt i Sundbyvester og Ørestad skiltet med anbefalede hastigheder på 30-40 km/t.

Hastighedsmålinger

Der foreligger ingen målinger i Københavnerkortet eller Mastra på Vejlands Allé.
På Ørestads Boulevard ligger hastighedsmålinger for gennemsnitshastighed
og/eller 85 % hastighedsfraktil (hastighed som 85 % af trafikanterne kører under) fra hhv. 2010 og 2011. Tællingerne er af ældre dato, men viser en gennemsnitshastighed på 52,5 km/t og 85 %-fraktil på 61,7 km/t for tælling syd for
Vejlands Allé ud for Bella Center St. (metro), hvor hastighedsgrænsen er 50
km/t samt en gennemsnitshastighed på 49,7 km/t og 85 %-fraktil på 58,2 km/t
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for tælling nord for Vejlands Allé ud for Sundby St. (metro), hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t.
Signalanlæg

Der er en del signalanlæg i området omkring Vejlands Kvarter. Signalanlæggene
er illustreret på kort vedlagt som Bilag C. Specielt på Sydhavnsgade, Vejlands
Allé, Kongelundsvej og i Ørestad er etableret en del signalanlæg. Derudover er
etableret torontoanlæg4 i området, men disse er ikke registreret samt bussluser.
Vejlands Kvarter tilkobles Vejlands Allé i et signalanlæg, som vil blive udbygget i
forbindelse med etablering af Vejlands Kvarteret. Det forventes ikke, at der
etableres signalanlæg i Vejlands Kvarter.

Kollektiv trafik

Området er beliggende lidt langt fra kollektiv trafik såsom S-tog og tog. Vejlands
Kvarter er beliggende med en fugleflugtsafstand på ca. (se figur 1):

›
›
›

700-800 m til metrostationer (Bella Center og Sundby)
1,6 km til Intercitytog/regionaltog (Ørestad St.)
2,7 km til S-togs station (Sydhavnen)

Området for skolen betjenes af metrolinje M1 (Vanløse-Vestamager), hvor metrostationerne Bella Center St. og Sundby St. er beliggende i skolens opland. I
2024 forventes det, at Sydhavnsmetroen (M4) åbner, hvor nærmeste metrostation i fugleflugtsafstand vil være Sluseholmen Station med 2,0 km fra Vejlands
Kvarter.
Nærmeste busstoppested til Vejlands Kvarter er på Vejlands Allé ved Center
Boulevard, hvor buslinje 18, 68 og 77 har stoppested, se figur 6.
Buslinje 18 (Lergravsparken St. – Emdrup Torv) kommer via Sydhavnsgade i
vest og Vejlands Allé i øst med rute ned og betjene Ørestad St. via Ørestads
Boulevard.
Buslinje 68 (Bella Center St. – Lyngby St.) kører fra Bella Center St. via Ørestads Boulevard og Vejlands Allé videre mod nord ad Artillerivej.
Buslinje 77 (Sundbyvester Plads – Bella Center St.) kører en rute gennem Sundbyøster, Amager Øst og via Artillerivej, Vejlands Allé og Center Boulevard til
Ørestad og retur.

Et torontoanlæg er et fogængerfelt uden signalregulering, men hvor der er opsat E17 færdselstavler ”fodgængerfelt” og suppleret med gult blinksignal (Z93).
4
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Figur 6

Linjekort over busser i oplandet. Nærmeste stoppesteder til skolen er på Vejlands Allé. Kilde: www.dinoffentligetransport.dk/trafikinformation/trafikkort/linjekort

Uheldsdata

Til trafiksikkerhedsmæssig vurdering af skoleelevers primære ruter og krydsningspunkter forlette trafikanter benyttes uheldsdata fra Vejman.dk, som indeholder politiregistrerede færdselsuheld. Figur 7 viser uheld i området omrkring
Vejlands Kvarter, hvor Københavns Kommune er vejbestyrer.
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Figur 7
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Udklip fra vejman.dk med lokalisering og antal uheld i området omkring
Amager Fælled for perioden 2014-2018. Cirkler med tal angiver antaget af
uheld på samme lokalitet. Blå trekanter er uheld som er endelig stedfæstet. Blå firkanter er uheld som er foreløbigt stedfæstet.

Af figur 7 fremgår det, at der i den seneste fem-års periode 2014-2018 er registreret 5 uheld på området for Vejlands Kvarteret samt 6 uheld i krydset
Vejlands Allé/Center Boulevard/Vejlands Kvarter. Uheldene fordeler sig på:

›
›
›

1 personskadeuheld
5 materielskadeuheld
5 ekstrauheld

I det ene personskadeuheld er én person kommet lettere til skade.
På området for Vejlands Kvarter er de fem uheld alle ekstrauheld registreret
som bagendekollisioner mellem biler. Via grundrapporterne fremgår det, at ingen at uheldene jf. den beskrivende uheldstekst er registreret på området for
Vejlands Kvarter, men i stedet på Vejlands Allé/Sjællandsbroen ofte grundet kødannelse.
I krydset Vejlands Allé/Center Boulevard/Vejlands Kvarter er de seks uheld registreret som materielskadeuheld, dog det ene som personskadeuheld. I personskadeuheldet og i et materielskadeuheld har cyklister været involveret som part.
I øvrige uheld er uheldene registreret mellem bilister. Der er ikke et ensartet
uheldsbillede, da der er tale om eneuheld, bagendekollision, vognbaneskift,
svinguheld og vigepligtsforseelser.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Sikker skolevejsanalyse/Vejlands Kvarter_Notat_Sikker skolevejsanalyse.docx

14

VEJLANDS KVARTER
SIKKER SKOLEVEJSANALYSE

4

Del 2 – Trafikanalyse for gående og cyklister

Skoledistriktet er ikke fastlagt af Københavns Kommune for den kommende
skole. Københavns Kommune forventer, at knap 30 % af eleverne er bosat i
Vejlands Kvarter, mens de restende ca. 70 % er bosat i området uden om
Vejlands Kvarter. Et nærmere opland er ikke afgrænset af Københavns Kommune, hvorfor nærværende analyses opland er begrænset til Sydhavnen ved
Sluseholmen og Teglholmen, Frederiksholm, Islands Brygge, Amagerbro, Sundbyvester og Ørestad.
Oplandets primære trafikkorridorer er Vejlands Allé, Center Boulevard, Ørestads
Boulevard, Kongelundsvej, Artillerivej, Sydhavnsgade og Bådehavnsgade.
I skoledistriktet er der større arealer, hvor der ikke er opført beboelse. Det kan
være naturområder som Amager Fælled samt områder med havekolonier, hvor
det ikke forventes, at skolebørn er bosat, se figur 8.

Figur 8

Illustration af områder med havekolonier. Kilde: Københavnerkortet. Der kan forekomme fejl i Københavnerkortet, da f.eks. nogle af de angivne område med havekolonier nord for Øresundsmotorvejen er
boliger til helårsbeboelse.

Det er uvist, hvorfra elever bosat udefra Vejlands Kvarter vil komme fra, hvorfor
en procentfordeling for de forskellige områder ikke kan fastsættes.
På baggrund af den indledende beskrivelse i kapitel 3 er oplandet inddelt i otte
mindre delområder. Områderne er inddelt i ”bydele”, hvorfra elever fra ét område forventes at følge de samme primære ruter til og fra skolen. På figur 9 og i
Bilag D ses en oversigt over potentielt opland til skolen samt de enkelte delområder.
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Figur 9
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Skoledistriktets inddeling i områder.

For hvert af delområderne er de primære ruter, for gående og cyklister, til og fra
skolen lokaliseret og beskrevet i afsnit 4.1 til afsnit 4.8. Ruterne er ikke analyseret på baggrund af besigtigelse med henblik på funktion og trafiksikkerhed.
Langs ruterne er der udpeget kryds, der forventes at få funktion som primære
krydsningspunkter. Disse krydsninger er ligeledes analyseret. Beskrivelse af de
primære ruter og krydsningspunkter sker på et overordnet niveau ud fra oplysninger fra Købehavnerkortet, gadefoto og trafiksikkerhedsviden.
På figur 10 og i Bilag E er et oversigtskort over oplandet, de forventede trafikruter og de kryds, der vil fungere som krydsningspunkter.
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Figur 10

Oplandets forventede primære og sekundære ruter og krydsningspunkter.
Stiplede pink ruter er evt. kommende stibroer, som vil kunne være med til
at forbedre skolevejen.

Københavns Kommune er ved at opfører to nye skoler indenfor oplandets nuværende skoledistrikter. Det drejer sig om hhv. Ny Skole på Sluseholmen ved Sjællandsbroen og Arenakvarterets Skole ved Royal Arena på Hannemanns Allé.
Skoledistriktet for Ny Skole på Sluseholmen dækker delområdet ”Sydhavn”,
mens skoledistriktet for Arenakvarterets Skole delvist dækker delområdet ”Ørestad”. For begge disse skoler foreligger der en sikker skolevejsanalyse fra hhv.
2018 og 2020, hvor nogle af de forventede ruter og krydsningspunkter er behandlet ift. sikker skolevej og opstilling af opmærksomhedspunkter/tiltag. Ligeledes har Københavns Kommune i 2017 udarbejdet en sikker skolevejsanalyse i
forbindelse med opførelse af Ny Islands Brygge Skole, hvor flere ruter og krydsningspunkter er vurderet ift. sikker skolevej.
Da oplandet kan forventes at være en stor del af København er det valgt at afgrænse det analyserede område til at omfatte de større indfaldsårer samt delområderne Vejlands Kvarter, Amager Fælled, Ørestad og Islands Brygge. De delområder er kun behandlet som overordnede opmærksomhedspunkter. Figur 11
viser det afgrænsede område, hvor der foretages vurdering af sikre skoleveje.
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Figur 11
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Oplandets forventede primære og sekundære ruter og krydsningspunkter.
Stiplede pink ruter er evt. kommende stibroer, som vil kunne være med til
at forbedre skolevejen.

Som udgangspunkt vurderes ruter med stifaciliteter som sikre skoleveje, dog
ikke hvis det er cykelbaner med skråparkering/vinkelret parkering bagved cykelfaciliteterne. Tilsvarende vurderes signalanlæg og torontoanlæg/krydsningsheller
som sikre skoleveje. Der kan dog være behov for, at et signalanlæg ombygges
geometrisk eller får foretaget signaltekniske justeringer førend signalanlæggene
er sikre krydsningspunkter for skoleelever. Det kan f.eks. være nødvendigt såfremt signalanlæggene ikke er projekteret til, at mange lette trafikanter færdes i
anlæggene.
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4.1

Område 1 – Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter indrettes efter princippet ”bilfri by”, hvorfor det forventes at
biltrafikken er begrænset og mængden af lette trafikanter er stor. Der forventes
omkring 4.000-5.800 bilture i alt i Vejlands Kvarter og omkring 9.200-11.000
ture som gående eller cyklist. Biltrafikken vil være koncentreret ved indkørslen
til Vejlands Kvarter fra Vejlands Allé. Op igennem bydelene forventes biltrafikken
at være begrænset, da hovedparten af parkeringsanlæggene placeres ved indgangen til Vejlands Kvarter.

P-anlæg

P-hus

Figur 12

P-anlæg

P-hus

Situationsplan for Vejlands Kvarter. Henning Larsen 20200316.

Vejstrukturen i Vejlands Kvarter sker ud fra fire vejtyper illustreret på figur 13.
Der etableres en adgangsvej (sort) ind fra Vejlands Allé, som slår et 90 grader
sving mod vest umiddelbart efter signalanlægget. Herfra forløber adgangsvejen
over i en vej med 30 km/t zone (blå), som forbinder de tre bydele i et ”loop”.
Imellem bydelene på loopet krydser vejen med 30 km/t zone det grønne bælte
(gul), som udformes med indsnævring af vejbanen som hastighedsdæmpende
foranstaltning. Lokalveje i området ud fra ”loopet” til boligkareerne (rød) etableres som opholds- og legeområder.
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Vejtyper i Vejlands Kvarter. Henning Larsen 20200316.

Den 30 km/t vejen ”loopet” vil blive anlagt som skybrudsvej med kantsten
udenfor de tre bydele og i bydelene uden kantsten. Fælles for vejprofilet vil
være, at der etableres fortove i begge sider af vejen på 2,0 m bredde og et vejareal på 5,5 m bredde, se figur 14. Cyklister skal færdes på vejarealet blandt bilister, som har en maks. hastighed på 30 km/t.
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Figur 14

Tværprofiler for primær vej i ”loopet”. Henning Larsen 20200316.

På de centrale pladser og i lokalgaderne indrettes vejarealet som en sammenhængende flade som opholds- og legeområder. Her vil det befæstede areal, hvor
det er muligt for biler at køre, være 3,5 m bred, se figur 15. For enden af lokalgaderne etableres vendepladser, og der etableres vigelommer for bilpassage.

Figur 15

Tværprofiler for sekundær vej ”opholds- og legeområder”. Henning Larsen 20200316.
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Stityper i Vejlands Kvarter. Henning Larsen 20200316.

Figur 16 viser stiforløb og typer i Vejlands Kvarter. Overordnet set etableres der
en grøn kooridor (mørkegrøn) som stinet mellem de tre bydele. Samtidig etableres et sammenhængende stinet i en bredde på min. 2 m som mindre ”loop” i
hver enkelt bydel (lilla). Yderligere suppleres med interne stier i gårdrummene
(lysegrøn). Se figur 17 for tværprofil for stier.
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Figur 17

Tværprofil af sti i Vejlands Kvarter. Henning Larsen 20200311.

Vejene i Vejlands Kvarter betragtes som sikre skoleveje, da der enten er etableret cykelstier langs vej (adgangsvejen fra Vejlands Allé), eller gaderne er indrettet med lav hastighed for bilister (30 km/t vej) eller meget lav hastighed til opholds- og legeområder. Samtidig er terrænparkering langs vejene begrænset og
sker kun som længdeparkering, hvormed der ikke vil være bakkende køretøjer
med skoleelever som færdes bagved. For at skabe trygge ruter for skoleeleverne, bør vejene være belyste.
Der er arbejdet med stianlæggene i Vejlands Kvarter på et overordnet niveau,
hvorfor det er svært at vurdere, om stierne kan betragtes som sikre skoleveje.
Såfremt stierne skal benyttes som skoleveje vil det kræve, at stiernes belægning er fast og jævn, stierne er belyste og har tilstrækkelig bredde til, at stierne
kan benyttes som dobbeltrettede fællesstier (normkrav på min. 3,0 m). Smallere stier giver udfordringer med passage af forskellige trafikanttyper og utryghed hos specielt gående ved hurtigtkørende cyklister. Desuden er det nødvendigt, at stierne vintervedligeholdes, såfremt stierne kan karakteriseres som sikre
skoleveje.
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Område 2 – Amager Fælled

Vejlands Kvarter har adgang til det overordnede vejnet via det signalregulerde
kryds ved Vejlands Allé/Center Boulevard. Se desuden afsnit 5.4. Øvrige forbindelser til Vejlands Kvarter sker fra Amager Fælled.
Amager Fælled er et naturområde med rekreative stier, se figur 18. P.t. er der i
nord etableret en grøn cykelrute mellem Artillerivej og Ørestads Boulevard i forlængelse af Bryggebroen. Den grønne rute er etableret i jævn fast belægning,
har belysning og vintervedligeholdes.
Ingen øvrige stier i Amager Fælled har jævn fast belægning, er belyst eller vintervedligeholdes. Det er uvidst, hvilken geometrisk udformning den planlagte
grønne cykelrute Kastrupfortruten gennem Amager Fælled skal have.

Figur 18

Amager Fælled med illustration af cykelforbindelser. Kilde: Københavnerkortet.

For at stier igennem et naturområde kan betragtes som sikre skoleveje, vurderes det nødvendigt at:

›

Stierne har en fast jævn belægning. Grusstier vurderes ikke egnede, da de i
våde perioder kan være ufarbare.

›
›
›

Stierne er godt belyste for at skabe tryghed i mørke perioder.
Stierne vintervedligeholdes.
Stierne etableres med tilstrækkelig bredde til de forventede cyklistmængder. Som minimum dobbeltrettet fællessti (normkrav min. 3,0 m), men
gerne som delt dobbeltrettet sti på mindst 3,8 m. Det ideelle vil være 4,5-
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5,0 m. Delt sti foretrækkes frem for fællessti, hvis tilgængelighed for alle
skal opfyldes.
Ved opførelse af Vejlands Kvarter med en skole, hvor op imod 70 % af eleverne
kommer ude fra, vurderes der behov for sikre skolestier gennem Amager Fælled
til:

›
›
›
›

Sundby Station (metro) mod øst.
Ørestads Boulevard til Sundbyvester/Amagerbro mod nord.
Artillerivej til Islands Brygge mod nordvest.
Sydhavnen til evt. kommende stibro mellem Teglholmen og Amager Fælled
mod vest.

Stiforbindelserne som primære ruter til skole er vist på figur 11. Dog er ruten til
den evt. kommende stibro til Teglholmen ikke illustreret. Her vil det være mest
ideelt med en direkte rute fra Vejlands Kvarter mod vest ind over havekoloniforeningen Hf. Sønderbro ved Bonderosestien.

4.3

Område 3 – Islands Brygge

For området Islands Brygge er de primære ruter til/fra Vejlands Kvarter Artillerivej, Islands Brygge samt forlængelse af Islands Brygge ved Rundholtsvej og
Nokken. Derudover er der forskellige mindre lokalveje på tværs mellem Islands
Brygge og Artillerivej.
Krydsningspunkterne mellem de to hovedfærdselsårer og tværvejene kan som
udgangspunkt ikke betegnes som sikre skoleveje, da krydsning sker i vigepligtsregulerede kryds. Området er behandlet i sikker skolevejsanalyse for Ny Skole
på Islands Brygge. Tværvejene er ofte præget af, at der ikke er cykelfaciliteter
og cyklister skal færdes på kørebanen bagved bilparkering, hvorfor ruterne ikke
betragtes som sikre skoleveje.
Langs Artillerivej forløber cykelstier, hvorfor ruten betegnes som sikker skolevej.
Langs Islands Brygge er tillige cykelstier. Ved overgangen til Rundholtsvej og
Nokken forløber delvist grøn cykelrute, og Avedøreruten som supercykelsti er
under planlægning. Området er generelt præget af byudvikling, hvorfor de endelige vejanlæg ikke kendes og evt. tiltag til at gøre ruterne og krydsningspunkterne som sikre skoleveje kendes ikke.
Hvor tværforbindelserne fra Islands Brygge tilkobles Artillerivej er der udfordringer med, at krydsningspunkterne generelt ikke er etableret som sikre krydsningspunkter med foranstaltninger til tværgående let trafik undtagen ved Axel
Heides Gade (nordligste krydsningspunkt på figur 11).
Det sydligste krydsningspunkt i delområdet er ved Vejlands Allé og Artillerivej.
Der hvor supercykelstien langs Vejlands Allé / Ved Slusen krydser over Artillerivej, er stien trukket væk fra det signalregulerede kryds. Krydsningen er etableret med markeringsheller og smalt bånd til venteareal suppleret med rumlestriber på kørebanen, se figur 19. Krydsningen vurderes dog ikke sikker for skolebørn, da ventearealet er for smalt til, at man kan stå sikkert med en cykel og bilisternes hastighed kan være høj. Samtidig skal bilister til/fra Ved Slusen kører
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over supercykelstien i signalanlægget Vejlands Allé/Artillerivej som en slags
overkørsel. Dette krydsningspunkt kan ikke vurderes som sikker skolevej, da bilister skal krydse ind over en dobbeltrettet cykelsti.

Figur 19

Foto af krydsningspunkt af øst-vestgående supercykelsti langs Ved Slusen
og Artillerivej set i sydlig retning. Foto er fra Googlemaps, december 2018.

4.4

Område 4 – Amagerbro

Fra Amagerbro forventes eleverne primært at færdes langs Ørestads Boulevard.
Boulevarden har cykelstier på hele strækningen og vurderes trafiksikker. Fra
delområdet til Ørestads Boulevard forventes primære ruter at være Grønjordsvej
(se 4.5) og stianlæg fra Rued Langgaards Vej til Ørestads Boulevard.
Stianlægget er anlagt i grusbelægning uden belysning. Ruten kan derfor forventes ikke at være tilgængelig som skolevej hele året, f.eks. i mørke og våde perioder. Stiens tilslutning til Ørestads Boulevard er etableret hensigtsmæssigt med
bomanlæg, men der er ikke etableret sikkert krydsningspunkt over Ørestads
Boulevard, se figur 20.
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Figur 20

Foto af krydsningspunkt fra stianlæg gennem delområdet Amagerbro (til
venstre i foto) med Ørestads Boulevard. Foto er fra Googlemaps, juni
2019.

4.5

Område 5 – Sundbyvester

Fra Sundbyvester forventes de største indfaldsruter at være via Vejlands Allé og
Grønjordsvej til Ørestads Boulevard.
Forbindelse til Vejlands Allé sker via et signalanlæg, der som udgangspunkt vurderes trafiksikkert. Der er cykelstier langs Vejlands Allé, som tilsvarende vurderes trafiksikre. Rute og krydsningspunkt kan opleves utrygt, bl.a. grundet høj
hastighed og stor trafikintensitet.
Langs Grøndjordsvej er der cykelstier og vejen tilsluttes Ørestads Boulevard i en
3-benet rundkørsel med cykelstier og fodgængerfeltet over alle vejben. Krydsningspunktet vurderes som udgangspunkt som sikker skolevej, se figur 21.
Rundkørsler kan for lette trafikanter, og specielt cyklister, opleves som utrygge
grundet de mange konfliktpunkter med bilister. Hvis det er muligt kan faciliteterne for lette trafikanter trækkes væk fra cirkulationsarealet (10-15 m) og vigepligten oplægges de lette trafikanter. Der kan dog stadig opstå utrygge situationer ved misforståelse om en bilist nedsætter hastigheden frem mod krydsningspunktet for lette trafikanter for at holde tilbage for lette trafikanter eller for at
nedsætte hastigheden frem mod krydset.
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Figur 21
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Luftfoto af krydsningspunktet Ørestads Boulevard og Grønjordsvej.

Område 6 – Ørestad

Området med Ørestad har primære ruter via Center Boulevard, Ørestads Boulevard og Kongelundsvej, som alle tilsluttes Vejlands Allé via signalanlæg. Desuden er der en nord-sydgående stiforbindelse mellem Ørestads Boulevard og Kongelundsvej.
Langs Center Boulevard er der cykelstier, som gør ruten til sikker skolevej. Hastigheden er dog høj, hvorfor strækningen kan opleves utryg. Langs Øresunds
Boulevard og Kongelundsvej er der tillige cykelstier. Krydsningspunkter med
Vejlands Allé sker i signalanlæg, som forventes at være trafiksikre. Generelt
mangler der sikre krydsningspunkter på Center Boulevard og Kongelundsvej
til/fra større boligområder, hvor skolebørn skal krydse de to veje for at komme
til/fra skole. F.eks. er der intet sikkert krydsningspunkt ud for Byparken.
Langs kanalen i Ørestad forløber en dobbeltrettet delt sti på østlig side af kanalen, se figur 22. Stien betegnes som sikker skolevej, da den har jævn fast belægning og er belyst. Stien tilkobles Fælleddiget umiddelbart før signalanlæg på
Vejlands Allé, hvor Fælleddiget er lukket for bilkørsel, hvorfor krydsningen vurderes sikker.
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Figur 22

4.7

Stirute langs kanalen mellem Ørestads Boulevard og Kongelundsvej.

Område 7 – Sydhavn

Skolebørn fra området i Sydhavn må forventes at komme til Vejlands Kvarter via
Fiskerbroen eller Sjællandsbroen og videre ad Vejlands Allé, se afsnit 4.8.
Københavns Kommune planlægger at opføre flere stibroer, indenfor de næste 10
år, mellem Sydhavnen og Amager. Der er planer om en stibro mellem Enghave
Brygge og Islands Brygge samt mellem Teglholmen og Amager Fælled. Såfremt
disse to stibroer opføres, vil det være til gavn for lette trafikanter mellem Sydhavnen og Amager. Det er vigtigt, at der ved opførelse af broerne indtænkes
gode, sikre og trygge forbindelser fra broerne til Vejlands Kvarter. Hvis forbindelserne skal benyttes til skoleveje er det vigtigt, at ruterne etableres i så direkte forbindelser mellem Vejlands Kvarter og broerne.
Der er planlagt en grøn rute (Kastrupfortruten) fra stibroen til Teglholmen og videre over Amager Fælled nord for Vejlands Kvarter, se Bilag B. Det mest optimale for sikre skoleveje for Vejlands Kvarter vil være en direkte forbindelse mellem stibroen og Vejlands Kvarter, frem for en øst-vestgående rute nord for
Vejlands Kvarter. Et alternativ vil være etablering af en forgrening fra Kastrupfortruten til Vejlands Kvarter. Det er vigtigt, at stiruter over Amager Fælled har
en tilstrækkelig bredde, god fast belægning og er belyste for at kunne fungere
som sikker skolevej. Yderligere skal stien vintervedligeholdes. Se desuden afsnit
4.2, hvor skoleveje i Amager Fælled er behandlet.
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Område 8 – Frederiksholm

Skolebørn fra området Frederiksholm må forventes at komme via supercykelstien langs Vejlands Allé og Ved Slusen. Adgang til supercykelstien sker i et ureguleret kryds på vejen Ved Slusen, hvad enten man kommer fra stianlæg fra
jernbanebroen med Bådehavnsgade, Sjællandsbroen eller Fiskerbroen, se figur
23. Der bør være fokus på at få skabt et sikkert krydsningspunkt for lette trafikanter uanset om man skal mod nord, syd, øst eller vest. Ud over at skabe et
sikkert krydsningspunkt kan det være en fordel at sørge for god afmærkning af,
hvad der er supercykelsti, grøn rute mm.
Samtidig vurderes det ikke hensigtsmæssigt for skolebørn, at supercykelstien
langs Ved Slusen er på en rute, hvor bilkørsel også er tilladt og uden faciliteter
for lette trafikanter. Ved Slusen vurderes ikke som sikker skolevej for skolebørn
bosat i Frederiksholm og Sydhavn.

Figur 23

Luftfoto af usikre krydsningspunkter omkring Ved Slusen for cyklister fra
den grønne rute (nord-sydgående forbindelse) samt supercykelsti forløbende øst-vestgående ad Ved Slusen og videre mod Sjællandsbroen samt
grøn rute over Fiskerbroen.
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Del 3 – Trafikanalyse for bilister

Del 3 redegør for og belyser følgende:

›
›
›
›
›

5.1

Det samlede trafikflow for biler til og fra skolen i området omkring skolen i
morgenspidsperioden kl. 7.30-8.15.
Hvilke adgangsveje, der vil blive benyttet til skolen indenfor oplandet.
Bilernes afvikling til/fra afsætningspladser og p-pladser.
De konsekvenser biltrafikken til/fra skolen vil have for de lette trafikanters
trafiksikkerhed/tryghed ved ankomst til skolen.
Hvilke konsekvenser biltrafikken til/fra skolen vil have på den eksisterende
trafik på vejnettet omkring skolen.

Adgangsvej og trafikflow

I forbindelse med opførelse af en skole i Vejlands Kvarter er det vurderet, at den
bedste løsning, for at skabe et trafikflow som er trygt og sikkert for skoleeleverne, vil være, at biltrafik af elevkørsel, medarbejdere mm. sker via adgangsvejen fra Vejlands Allé til de to parkeringshuse ved ankomst til Vejlands Kvarter.
Varelevering, renovation mm. til skolen kan ske i forbindelse med afsætningslomme umiddelbart efter signalkrydset og inden indkørsel til det østligste parkeringshus.
Den konkrete udformning af pladsen og adgangsvejen er ikke fastlagt endnu. Ligeledes er krydsudformning af det nye kryds med Vejlands Allé ikke endeligt besluttet. Der arbejdes med forskellige løsningsforslag.
De adgangsveje som bilisterne vurderes at ville anvende til og fra skolen ved aflevering og afhentning af skoleelever udefra Vejlands Kvarter er Vejlands Allé,
Center Boulevard, Ørestads Boulevard, Kongelundsvej, Englandsvej, Artillerivej,
Islands Brygge og Axel Heides Gade, Sjællandsbroen/Sydhavnsgade, Sluseholmen/Støberigade/Teglholmsgade, Vasbygade/Scandiagade, Borgmester Christiansens Gade, Stubmøllevej/Mozartsvej/Borgbjergsvej, se figur 24.
Al biltrafik af skoleelever, som ikke er bosat i Vejlands Kvarter, skal ankomme
fra Vejlands Allé og køre ind ad adgangsvejenj og parkere/afsætte i de fremtidige P-hus i den sydligste bydel.
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Figur 24

31

Primære adgangsveje for bilister.

5.2

Trafikmængde og konsekvenser

COWI har udarbejdet et notat omkring trafik og parkering for Vejlands Kvarter. I
notatet ”Vejlands Kvarter – Trafik og parkering, afrapportering” fra COWI, marts
2020, er der bl.a. vurderet mængden af biltrafik for Vejlands Kvarter og biltrafik
i forbindelse med skolen. .
Skolen i Vejlands Kvarter er en fem-sporet skole fra 0.-9- klassetrin. Skolen forventes at kunne rumme op til 1.400 skolebørn og 125-170 medarbejdere. Yderligere må det forventes, at et mindre antal besøgende vil ankomme til eller fra
skolen om morgenen. Trafik til skolen skal parkere i de nye p-huse vest for skolen.
Med det forventede antal elever og medarbejdere til skolen, forventes at op til
260 biler kan ankomme til skole i bil omkring ringetid. Hovedparten er bosat
uden for Vejlands Kvarter. Det samlede antal bilture for skolen i døgnet er beregnet til at være omkring 900 bilture, fordelt på ca. 500 om morgen og ca. 400
om eftermiddagen.
Den ekstra trafik til Vejlands Kvarter vurderes ikke at være en belastning på det
eksisterende vejnet ved ankomst til Vejlands Kvarter, men krydset med Vejlands
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Allé vurderes at blive belastet med en spidstimetrafik, hvor der vil være vanskeligheder med at afvikle trafikken i signalanlægget, uden at det har konsekvenser
for Vejlands Allé.
For at tilgodese den ekstra trafik til/fra Vejlands Kvarter på Vejlands Allé, bør
der foretages en trafikteknisk vurdering af krydset og signalindstillingerne i signalanlæggene på Vejlands Allé, så afviklingen og trafikflowet til Vejlands Kvarter
tilgodeser den ekstra trafik. I vurderingen bør andre byudviklingsområder i oplandet indgå i vurderingerne, så det sikres at der etableres et anlæg, som kan
håndtere en fremtidig situation, der ikke kun omfatter Vejlands Kvarter.
For Vejlands Kvarter er man indstillet på, at afvikling om morgenen til skolen
kan give længere ventetider end hvad der kan accepteres på øvrige tidspunkter
af døgnet. Tilbagestuvning skal dog ske i Vejlands Kvarter og ikke ud på
Vejlands Allé. Om eftermiddagen vil afhentning, erfaringsmæssigt, ske mere
spredt end aflevering om morgenen, derfor er belastningen mindre her.

5.3

Bilers afvikling og lette trafikanters sikkerhed

I forbindelse med opførelse af skolen skal det sikres, at der etableres gode og
trygge ankomstfaciliteter for både lette trafikanter og forældre, som ankommer i
bil med skoleeleverne. I den videre proces for skolen, er ankomstpladsens placering tiltænkt, at foregå som afsætningsbane langs adgagnsvejen ind i Vejlands
Kvarter og i parkeringshuse i den sydlige bydel, som opføres vest for skolen. Det
østligste parkeringshus indrettes med afsætningsområde (kys & kør) for skole.
Afsætningsområdets konkrete indretning er endnu ikke fastlagt.
Af- og påsætningspladser til skolen bør estimeres ud fra en forudsætning om,
hvor stor en procentdel af eleverne som forventes at ankomme i bil. Aflevering
om morgenen estimeres til at starte 30 min. før undervisningen begynder. Aflevering af indskolingselever vil i gennemsnit tage 5 min. pr. elev og 1 min. pr.
elev for elever på mellemtrinet og udskolingen. Yderligere vurderes det, at 80 %
af eleverne ankommer til skolen i spidskvarteret. Med disse forudsætninger vurderes der at være et behov for ca. 27-43 afsætningspladser, som skal fordeles
til kys & kør pladser og korttidsparkering. Afsætningspladserne indgår i det samlede parkeringsbehov til skolen.
Ud over af- og påsætningspladser (kys og kør samt korttidsparkering) foregår
langtidsparkering for skolens besøgende samt ansatte til skole ligeledes i de
fremtidige parkeringshuse i Vejlands Kvarter. Personbiltrafik samt handicapkørsel sker altså alene via adgangsvejen fra Vejlands Allé og kommer ikke ind over
skolens forplads/skolegård, se figur 25. Det er vigtigt at ankomstområdet anlægges, så der ikke skabes unødige konflikter mellem biltrafik og skoleelever på
gåben og cykel – både i parkeringshuset og ved adgang til/fra parkeringshuset.
Ankomstpladsen skal sikres tilstrækkeligt areal til, at nødvendige manøvrer kan
foretages af bilister, uden at være til gene og fare for øvrig trafik. Der er lagt op
til, at let trafik ankommer via Vejlands Kvarter og Amager Fælled eller via
Vejlands Allé, hvor der etableres faciliteter for lette trafikanter langs adgangsvejen, så lette trafikanter er i mindst mulig konflikt med biltrafik.
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Figur 25
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Ankomstområde til skolen. Henning Larsen 20200311.

Der bør stilles krav om, at der skal udføres trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision af projektforslag og hovedprojekt – både vej-, skole- og parkeringshusprojekt. Dette anbefales for at sikre, at ankomstområdet etableres trygt og sikkert for skolebørn og med en udformning, som skaber en god trafikafvikling.

5.4

Signalanlæg Vejlands Allé/Center Boulevard/Vejlands
Kvarter

Afvikling af trafikken i signalanlægget Vejlands Allé/Center Boulevard og
Vejlands Kvarter har betydning for afvikling af trafik til Vejlands Kvarter og skolen og ikke mindst skoleelevernes sikkerhed.
Kapacitetsanalyse er gennemført i notatet ”Vejlands Kvarter – Trafik og parkering, afrapportering” fra COWI, marts 2020. Signalanlægget har i dag fodgængerfelter og cykelmulighed over alle vejben. Hastigheden i krydset er dog høj og
trafikintensiteten stor, hvorfor skoleelever godt kan føle sig utryg i krydset.
Med en forventning om, at der vil komme omkring 3.900-5.620 nye bilture til
Vejlands Kvarter om dagen og omkring 9.400-11.100 ture som lette trafikanter
(dog vil alle lette trafikanter ikke ankomme via signalanlægget), må det forventes, at der er behov for at foretage en signalteknisk vurdering af signalanlægget,
så det sikres, at signalanlægget ikke mindst kan håndtere den ekstra trafikmængde af lette trafikanter. Der bør foretages en signalteknisk vurdering, hvor
der tages hensyn til de lette trafikanter og ikke mindst de mange skolebørn,
som kan være uerfaring i trafikken. En eventuelt ændring i signalanlægget vil
have indflydelse på trafikafviklingen på Vejlands Allé og Center Boulevard. Københavns Kommune har et ønske om, at trafikafviklingen på Vejlands Allé ikke
berøres, hvilket ikke vurderes realistisk, såfremt afviklingen i krydset skal ske
med fokus på sikre skoleveje for lette trafikanter.
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Bilag A

Vejklasser
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Bilag B
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Cykelfaciliteter
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Bilag C

Signalanlæg

Det skal bemærkes, at ikke alle signalanlæg i Københavns Kommune fremgår af Open Data. COWI er bekendt med flere nyere signalanlæg i bl.a. Ørestad, som ikke fremgår at Open Data.
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Bilag D
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Oplandets inddeling i delområder
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Bilag E

Forventet ruter og krydsningspunker
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Bilag F
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Primære adgangsveje for bilister
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Indledning

Vejlands Kvarter er beliggende i den sydlige del af Amager Fælled ved det
nuværende Amager Hostel.

Figur 1

Oversigtskort med afstandsmål i fugleflugtslinje til nærmål.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Afrapportering - Trafik og parkering - Vejlands Kvarter.docx

VEJLANDS KVARTER - TRAFIK OG PARKERING

5

Området er beliggende med en fugleflugtsafstand på ca.: (se figur 1).

›
›
›
›
›
›

700-800 m til metrostationer (Bella Center og Sundby)
1,6 km til Intercitytog/regionaltog (Ørestad St.)
2,7 km til S-togs station (Sydhavnen)
1,7 km til indkøb (Fields)
2,3 km til stibro Bryggebroen
3,1 km til bilbro Langebro.

Planlægning af Vejlands Kvarter tager udgangspunkt i, at bydelen designes og
indrettes som en bæredygtig naturby med en landsbylignende karakter.
Vejlands Kvarter tænkes opbygget i tre bydele, som bindes sammen via et
primært "vejloop", hvorfra sekundære veje forbinder de enkelte byrum til
Fælleden.

1.1

Bebyggelse og funktioner

Områdets samlede bebyggelsesareal er ca. 219.000 m² inkl. areal til p-huse.
Etagearealet opdelt på funktioner er som vist i tabel 1:
Tabel 1

Etageareal fordelt på funktioner

Type

Areal (m²)

Bolig

144.176

Studiebolig

6.316

Plejebolig

11.813

Skole

18.687

Daginstitutioner

2.976

Detail/dagligvarer

3.007

Vandrehjem/hotelvirksomhed

5.090

Total

192.065

Den viste fordeling af etageareal (tabel 1) svarer til, at en bolig i gennemsnit er
ca. 75 m² (inkl. studie- og plejeboliger). Byområdet forventes samlet at have
2.159 boliger og et befolkningstal på 5.011 mennesker, hvilket svarer til et
gennemsnit på 2,3 indbyggere pr. bolig.
Området er planlagt med tre mindre bydele, principielt som illustreret i figur 2.
Af figuren ses, bl.a. den overordnede placering af områdets funktioner.
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Figur 2

VEJLANDS KVARTER - TRAFIK OG PARKERING

Placering af særlige funktioner, herunder de offentlige funktioner, skole, plejehjem, butikker osv. i stueetage.
Kilde: Henning Larsen, 20200311.

1.2

Adgangsforhold

Området vejbetjenes ad én adgangsvej, der forbinder området til Vejlands Allé i
et firbenet kryds med Vejlands Allé og Center Boulevard. Udover denne ene
adgang er der tillige vurderet en mulighed for at etablere en tilslutning for
udkørsel til Vejlands Allé vest for det nuværende kryds. Denne er alene tænkt
som en "højre ud" for biltrafik. For nærmere beskrivelser heraf henvises til Bilag
G.

›
›

1.3

Al ind- og udkørsel til området sker via krydset med Vejlands Allé/Center
Boulevard.
Al indkørsel via krydset med Vejlands Allé/Center Boulevard. Udkørsel mod
vest kan tillige foregå via en udkørsel vest for krydset.

Bilfri bydel

Området er overordnet forudsat planlagt ud fra nogle principper om, at bydelen
skal være bilfri – hvilket betyder, at området i praksis planlægges efter, at
biltrafikken skal være mindre end ved traditionelle byudviklingsområder.
Planlægningen skal således understøtte dette princip.
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Som følge heraf forventes der relativt begrænset biltrafik i området, bl.a. fordi
området planlægges efter, at parkering primært foregå i nogle centrale
parkeringshuse tæt på adgangsvejen ved Vejlands Allé. Med udgangspunkt i den
begrænsede trafik i området, planlægges vejene derfor primært ud fra nogle
overordnede hensigter om hastighedsdæmpede områder eller opholds- og
legeområder.
Opholds- og legeområder er en særlig vejudformning, hvor alle trafikantgrupper
integreres og færdes på det samme areal, og hvor det er tilladt at opholde sig
og lege på vejen i hele dens bredde.
Det er hensigten, at trafikanterne tilpasser deres adfærd til den sociale adfærd,
som udvises af de mennesker, der opholder sig her. Kørsel i områder skiltet med
opholds- og legeområde må kun ske med meget lav hastighed (normalt under
15 km/t), og de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed
over for gående. Principplan for vejstruktur og vejhierarki er illustreret i figur 3.

Figur 3

Principplan for veje. (Kilde: Henning Larsen, 20200311).

Tilsvarende er principplan for stistrukturen illustreret i figur 4. Stistrukturen
understøtter, at det er nemt at færdes lokalt i området mellem de enkelte
bydele og det er nemt at komme til og fra området fra andre bydele. Der er
således en god forbindelse til det overordnede stinet med supercykelstien mod
vest og stierne mod øst og syd samt til det rekreative stinet på Fælleden.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Afrapportering - Trafik og parkering - Vejlands Kvarter.docx

8

VEJLANDS KVARTER - TRAFIK OG PARKERING

Figur 4

Principplan for stier. (Kilde: Henning Larsen, 20200311.)

I nærværende notat beskrives en række trafik- og parkeringsforhold som
grundlag for den videre planlægning, herunder trafikgenerering, omfang og
placering af parkeringsanlæg og udformning af de enkelte vejarealer.
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Resume

Med henblik på planlægning af Vejlands Kvarter som bilfri bydel er der
gennemført analyser af de trafikale forhold. Der har været fokus på biltrafikken,
herunder parkeringsbehovet, den samlede trafikgenerering og trafikafviklingen
fra Vejlands Kvarter til Vejlands Allé.

Parkeringsbehov
Parkeringsbehovet er fastlagt ud fra Københavns Kommunes parkeringsnormer,
jf. kommuneplan 2019.
Der er beregnet et samlet parkeringsbehov på 687 p-pladser, hvoraf de 601 ppladser er udløst af boligbebyggelsen. Det svarer til, at 28 % af de 2.159 boliger
kan have én parkeringsplads.
Behovet for cykelparkeringspladser er beregnet til i alt 6.992 cykelparkeringspladser, hvoraf 6.020 er udløst af boligformål. Det svarer til, at der er 2,8
cykelparkeringsplads pr. bolig.
Tabel 2

Antal p-pladser for biler og cykler jf. kommuneplan 2019's parkeringsnorm) i

forhold til funktioner.
Type

Areal (m²)

Antal ppladser
(biler)

Antal ppladser
(cykler)

Bolig

144.176

577

5.767

7

253

Studiebolig

6.316

Plejebolig

11.813

17

-

Skole

18.687

31

778

Daginstitutioner

2.976

10

74

Detail/dagligvarer

3.007

21

120

Vandrehjem/hotelvirksomhed

5.090

24

-

687

6.992

Total

192.065

Området planlægges med en skole med plads til ca. 1.400 elever, hvoraf de 400
elever forventes at komme fra området. De 1.000 elever forventes således at
komme fra andre områder, hvorfor der vil være et behov for afsætning af elever
ved skolen.
Omfanget af afsætningspladser vil variere efter længden af afleveringsperioden
og længden af den tid, det tager at afsætte. Der er regnet med et behov, der
kan variere mellem 7 pladser og helt op til 43 pladser – det sidste, hvis
afleveringen er meget koncentreret over kort tid.

Trafik til og fra området
Trafikken til og fra området er beregnet i tre forskellige scenarier:

›
›

Scenarie A – turgenerering med udgangspunkt i Miljøstyrelsens turrater.
Scenarie B – turgenerering tilpasset intentionerne om en bilfri bydel.
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›

Scenarie C – turgenerering tilpasset efter turrater forudsat af Københavns
Kommune gældende for Vejlands Kvarter.

De tre scenarier, der har forskellige forudsætninger, herunder scenarie B, der er
fokuseret på intenionen om en bilfri bydel, resulterer i forskellig generering af
trafik til og fra området. Den samlede trafikmængde for Vejlands Kvarter er
beregnet til at være i en størrelsesorden af ca. 4.600-9.500 køretøjer i et
hverdagsdøgn, afhængig af, og scenarie, se tabel 3.
Tabel 3

Oversigt over biltrafik til og fra Vejlands Kvarter på døgnbasis, fordelt efter
funktion og scenarie.

Funktion
(Turrate)
Boliger
Skole

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

5.400

2.330

3.760

(2,5 ture/bolig)

(1,08 ture/bolig)

(1,74 ture/bolig)

830

830

675

Øvrige funktioner
Daginstitutioner

Dagligvarer
Vandrehjem
Bilture/døgn

890

365

190

(29,9 ture/100 m²)

(12,2 ture/100 m²)

(6,4 ture/100 m²)

2.150

845

700

(71,3 ture/100 m²)

(28,0 ture/100 m²)

(23,0 ture/100 m²)

200

200

200

9.470

4.570

5.525

Trafikafvikling
Trafikken fra Vejlands Kvarter skal afvikles i krydset ved Vejladns Allé/Center
Boulevard. Med de angivne trafikmængder vil trafikken ikke kunne afvikles i det
ene kryds uden ombygninger af krydset og uden væsentlige afviklingsproblemer
i krydset. Det skal nævnes, at det har været en forudsætning, at der ikke er
ændret på grøntiderne for trafikken på Vejlands Allé.
Der er som supplement arbejdet med en løsning, hvor der er en supplerende
udkørsel (højre ud) til Vejlands Allé vest for krydset.
Trafikken til den nye bydel vil også have indflydelse på den nuværende trafik på
Vejlands Allé. I alle tre scenarier, vil der være tilbagestuvning af biler i
venstresvingsbanerne hen mod Vejlands Kvarter, hvor køerne vil stuve tilbage til
det ene ligeudspor og dermed reducere kapaciteten på Vejlands Allé.
I alle tre scenarier vil der om morgenen, se tabel 4, være afviklingsproblemer
for venstresvingere fra Vejlands Allé og fra Center Boulevard samt trafik ud fra
Vejlands Kvarter. Trafikafviklingen kan forbedres i scenarie B og C for
venstresvinget på Center Boulevard såfremt der etableres en ekstra udkørsel for
højresvingende trafikanter fra Vejlands Kvarter ved en ekstra udkørsel til
Vejlands Allé.
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Serviceniveau for signalanlægget Vejlands Allé / Center Boulevard / Vejlands Kvarter i morgenspidstime for
basissituation og forskellige scenarier.
Scenarie A
Basis
situation

Vejgren + kørespor

Scenarie B

Scenarie C

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

V

D

F

F

F

F

F

F

L

C

C

C

C

C

C

C

L

C

C

C

C

C

C

C

H

A

A

A

A

A

A

A

V

F

F

F

F

F

F

F

L

D

D

D

D

D

D

D

L

D

D

D

D

D

D

D

H

B

B

B

B

B

B

B

V

C

E

E

E

D

E

D

V

C

E

E

E

D

E

D

L

C

C

C

C

C

C

C

H

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

D

F

F

F

D

F

D

Vejlands Allé vest

Vejlands Allé øst

Center Boulevard

V
Vejlands Kvarter

C
LH

Om eftermiddagen, se tabel 5, er der færre afviklingsproblemer. Her er det
primært venstresvinget fra Vejlands Allé vest og Center Boulevard, der har
afviklingsproblemer.
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Serviceniveau for signalanlægget Vejlands Allé / Center Boulevard / Vejlands Kvarter i
eftermiddagsspidstime for basissituation og forskellige scenarier.
Scenarie A
Basis
situation

Vejgren + kørespor

Scenarie B

Scenarie C

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

V

C

F

F

F

F

F

F

L

C

C

C

C

C

C

C

L

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

C

C

C

C

V

D

D

D

D

D

D

D

L

C

C

C

C

C

C

C

L

C

C

C

C

C

C

C

H

B

B

B

B

B

B

B

V

D

F

D

F

D

E

D

V

D

F

D

F

D

E

D

L

C

C

C

C

C

C

C

H

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Vejlands Allé vest

Vejlands Allé øst

Center Boulevard

V
Vejlands Kvarter

C
LH

Skolens betydning for trafikafviklingen
Der er gennemført en følsomhedsanalyse af skolens betydning for
trafikafviklingen ved, at der for scenarie A og B er gennemført en
kapacitetsberegning uden skolen.
Scenarie A – uden skolen
Trafikafvikling for morgenspidstime i scenarie A uden skolen vil ligeledes
medføre, at trafikken i venstresvingsbanen fra Vejlands Allé øst mod Center
Boulevard ikke kan afvikles. Vejlands Allé fra øst mod Vejlands Allé vest, vil
ligeledes være belastet og der kan forventes afviklingsproblemer.
Trafikken fra Vejlands Kvarter vil ligeledes være brudt sammen, også uden
skolen.
I eftermiddagsspidstimen vil der fortsat være afviklingsproblemer for
venstresvinget fra Vejlands Allé vest.
Scenarie B uden skolen
Trafikafvikling for morgenspidstime i scenarie B uden skolen, vil ligeledes
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medføre, at trafikken i venstresvingsbanen fra Vejlands Allé øst mod Center
Boulevard ikke kan afvikles.
Vejlands Allé fra øst mod Vejlands Allé vest, vil ligeledes være belastet og der
kan forventes afviklingsproblemer.
Trafikafviklingen for venstresvingende på Center Boulevard er på grænsen til
trafikafviklingsproblemer.
I eftermiddagsspidstimen vil trafikken kunne afvikles tilfredsstillende.
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Parkeringsbehov

Fastlæggelse af parkeringsbehovet baseres på kommunens parkeringsnormer,
jf. kommuneplan 2019, som angivet nedenfor. Der er taget udgangspunkt i
normen for ’tætby og byudviklingsområder’.
Tabel 6

Antal p-pladser og parkeringsnorm (jf. kommuneplan 2019) i forhold til

funktioner
Areal (m²)

Bolig

144.176

1:250

577

6.316

1:857

7

11.813

1:714

17

18.687

1:607

31

Daginstitutioner

2.976

1:286

10

Detail/dagligvarer

3.007

1:143

21

Vandrehjem/hotelvirksomhed 2

5.090

1:214

24

-

687

Studiebolig
Plejebolig
Skole

1

Total

3.1

192.065

P-norm

Antal ppladser

Type

Bilparkering

Med denne forudsætning er der beregnet et parkeringsbehov på 687
parkeringspladser til hele Vejlands Kvarter.

P-norm og antal p-pladser til skole skal dække behovet for både p-pladser til
langtidsparkering samt afsætningspladser i form at korttidsparkering og kys &
kør-pladser.
2
For vandrehjem/hotelvirksomhed har Københavns Kommune ikke p-normer.
1

Parkeringsbehovet skal fastlægges ud fra en normen skal baseres på en konkret
vurdering.

›
›
›

P-normen er fastlagt til 1:214 m², hvilket svarer til p-normen for erhverv i
byudviklinsområder – dette svarer til 24 p-pladser.
Københavns Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan
angivet en p-norm på 1:100m2, hvilket ville svare til 51 pladser.
Hvis der tages udgangspunkt i den nuværende anvendelse og
parkeringskapacitet svarer det til en p-norm på 1:60 m², hvilket ville
medføre 85 pladser.

I endelig fastlæggelse af parkeringsbehov bør der indgå en konkret vurdering af,
hvilken type kunder, der kommer til vandrehjemmet, og hvilket p-behov disse
vil have. Hvis det f.eks. er håndværkere eller andre arbejdstagere, der periodisk
er i hovedstaden, vil der være behov for en række p-pladser. I et sådant
tilfældse kan der være risiko for en underestimering af p-pladser, og muligheden
for dobbeltudnyttelse af pladserne er begrænset, da vandrehjemmet typisk har
behov for pladser på samme tidspunkt som de øvrige pladser er i brug.
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Af 687 parkeringspladser er 601 af pladserne fastlagt til boligformål. Det
svarer til:

›
›

at ca. 28 % af boligerne kan have én parkeringsplads.
at der teoretisk set ikke er parkeringsplads til ca. 1.555 boliger ud af
2.159 boliger.

Såfremt den boligrelaterede parkering udnyttes, vil det betyde, at 601 boliger
kan have egen bil, der kan parkeres i området. Et samlet biltal på 601 biler
svarer ca. til 120 biler pr. 1000 indbyggere. Til sammenligning er3:

›
›
›
›

bilejerskabet i Københavns Kommune ca. 250 biler pr. 1000 indbyggere.
prognosen for 2025 ca. 183 biler pr. 1000 indbyggere.
prognosen for 2035 ca. 169 biler pr. 1000 indbyggere
prognosen for 2050 ca. 159 biler pr. 1000 indbyggere.

Idet der er mulighed for dobbeltudnyttelse af nogle af parkeringspladserne kan
det i praksis betyde, at flere boliger kan have en bil.
Til sammenligning er der i Bilag A angivet forskellige scenarier med
parkeringsbehov ud fra andre parkeringsnormer og bilejerskaber, som anvendes
i forskellige planmæssige sammenhænge. Sammenligningen er medtaget for at
illustrere forskelligheden i parkeringsbehovet afhængig af p-normen og
bilejerskabet.

3.1.1 Fordeling af parkering i bydelene
Med en grundforudsætning om, at 10 % af parkeringspladserne placeres på
terræn medfører det, at 75 pladser er på terræn og 673 pladser placeret i
konstruktioner. Arealmæssigt bør der på terræn afsættes i alt 1.875 m² inkl.
manøvreareal, mens pladserne i konstruktion arealmæssigt vil kræve et samlet
etageareal på 23.555 m².4
Det forudsættes, at 90 parkeringspladser placeres decentralt i hver bydel, dvs.
180 pladser i alt i bydel B og C, mens de 90 parkeringspladser, der hører til
bydel A, placeres centralt i bydel A evt. som en del af de to parkeringshuse ved
indkørslen til byen. Fordelingen vil således være som angivet i tabel 7.
Der er ikke taget stilling til, hvordan terrænparkering og parkering i konstruktion
er fordelt.

3

Kilde: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/3522e89e-54eb-4e52-87b1-

ee6d4a8bddb4/f2f31bee-8fc5-41d5-906f20e9ca1034f9/Attachments/18417119-23949604-1.PDF
4
På et tidligt planlægningsmæssigt stade afsættes hhv. 25 m² pr. p-plads på
terræn og 35 m² pr. p-plads i konstruktion. Hermed er der taget højde for
manøvreareal evt. ramper, plads til evt. elevatorer og installationer i øvrigt.
Reelt vil dette arealbehov ofte kunne reduceres.
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Figur 5

Placering af byggezoner med markering af, hvor parkeringskonstruktioner
er placeret i bydelene.

Tabel 7

Forslag til fordeling af parkering efter funktioner og efter område

Område
Bydel A centralt (ekskl. skole)
5

386

Bydel A skole

31

Bydel A decentralt (ekskl. skole)

90

Bydel B decentralt

90

Bydel C decentralt

Vejlands Kvarter total

90
687

Generelt forventes det, at parkering til delebiler placeres i det/de centrale phus(e).
Placeringen af parkeringspladserne i området har betydning for, hvor meget
biltrafik, der vil være internt i området. I Bilag C er til sammenligning vist to
scenarier, hvor parkeringen er placeret med hhv. 50 % og 80 % i centrale p5

Antal p-pladser til skole skal dække behovet for både p-pladser til

langtidsparkering samt afsætningspladser i form at korttidsparkering og kys &
kør-pladser.
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huse og de resterende hhv. øvrig 50 % og 20 % placeres i decentrale p-anlæg i
bydel B og C. Ved en høj andel af parkeringspladser placeret i decentrale panlæg i bydelene, må der forventes en større trafikmængde i Vejlands Kvarter
til/fra parkeringshusene end i det scenarie, hvor antallet af decentralt placerede
parkeringspladser er lavt.

3.2

Cykelparkering

I bestræbelserne på at opnå en ”bilfri bydel” og Københavns Kommunes vision
som verdens bedste cykelsby, er det vigtigt, at der er optimale forhold for
cyklister, herunder god cykelparkering.
Fastlæggelse af cykelparkeringsbehovet baseres på kommunens
parkeringsnormer, jf. kommuneplan 2019, som angivet nedenfor. Der er taget
udgangspunkt i normen for ’tætby og byudviklingsområder’.
Tabel 8

Antal cykelparkeringspladser og parkeringsnorm (jf. kommuneplan 2019) i
forhold til funktioner.
P-norm

Heraf pladskrævende
cykler

144.176

4:100

1:500

5.767

6.316

4:100

1:500

253

11.813

-

-

-

18.687

1 pr. 2
studerende
og ansatte

-

778

2.976

2,5:100

1:250

74

3.007

4:100

1:500

120

5.090

-

-

-

192.065

-

-

6.992

Type

Areal (m²)

Bolig
Studiebolig
Plejebolig

6

Skole7
Daginstitutioner
Detail/dagligvarer
Vandrehjem/hotelvirksomhed
Total

8

Antal ppladser

Som udgangspunkt skal min. 50 % være overdækkede. For detail/dagligvarerbutikker er overdækningskravet på min. 50 % kun gældende for
pladser for ansatte.

Cykelparkering til plejeboliger/plejecenter fastlægges efter konkret vurdering.
Ved uddannelsesinstitutioner og grundskoler kan der efter konkret vurdering
stilles krav om en vis andel pladskrævende cykler. Se afsnit 3.3.3.
8
For vandrehjem/hotelvirksomhed har Københavns Kommune ikke p-normer, da
det bygger på en konkret vurdering.
6
7
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3.3

Parkering og afsætning til skolen

Til vurdering af antallet af afsætningsbehov til skolen, er der taget
udgangspunkt i de fordelinger, som Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler som
ny administrationspraksis for konkret vurdering af parkeringsnormer ved skoler9.
Skolen er en fem-sporet skole fra 0. til 9. klassetrin. Skolen forventes at rumme
ca. 1.400 skolebørn. Københavns Kommune har oplyst, at ca. 400 af eleverne er
bosat i Vejlands Kvarter, mens 1.000 elever kommer udefra. Københavns
Kommune har oplyst, at der forudsættes 155 medarbejdere til skolen.

3.3.1 Parkeringspladser
Københavns Kommune forudsætter, at højst 25 % af de ansatte vil ankomme i
bil10. Hertil kommer et mindre antal besøgende til skolen.
Forudsætningen medfører, at maks. 40 ansatte og besøgende vil ankomme i bil.
Parkering til ansatte i bil og besøgende (ca. 40 stk.) harmonerer ikke helt med
de 31 parkeringspladser, som er beregnet ud fra KP19's parkeringsnorm for
skole på 18.687 m², jf. tabel 6. Ved 31 parkeringspladser til skolen svarer det
til, at:

›
›

maks. 20 % af skolens ansatte ankommer i bil ved 155 medarbejdere eller
medarbejderstaben er ca. 160 ansatte, hvis 25 % af dem ankommer i bil.

Med andre ord – parkeringsnormen fastlægger et behov for 31 pladser, men ud
fra medarbejdertallet og den forventede transport vurderes behovet, at være ca.
40 pladser. Det vurderes dog, at der er mulighed for, via dobbeltudnyttelse af de
øvrige p-pladser at kompensere for denne difference.

3.3.2 Afsætningsbehov
Skolen er placeret i bydel Amager Vest, men da det er intentionen, at bydelen
skal være en bilfri bydel forudsættes transportmønsteret til skolen mere at svare
til bydelene Indre by, Nørrebro og Vesterbro, hvor det forventes, at følgende
andele af elever afleveres i bil, se tabel 9:

Notat af 5. september 2018 "Nye retningslinjer for parkering ved skoler".
Notatet er ikke endelig besluttet, men er benyttet til at vurdere trafik til skolen.
10
COWIs vurdering er, at en andel på 25 % af de ansatte der ankommer i bil, er
relativt lav i betragtning af, at skolen ikke er placeret by- eller stationsnært.
9
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Andele af skoleelever, der forventes afleveret i bil, fordelt efter opland og
klassetrin.

Vejlands Kvarter 11

Øvrig KBH12

Indskoling (0.-3. kl.)

5%

35 %

Mellemtrin (4.-6. kl.)

5%

15 %

Udskoling (7.-9. kl.)

0%

5%

I Københavns Kommunes retningslinjer for skoletrafik er der for øvrige
byområder end Indre by, Nørrebro og Vesterbro anslået en fordeling på hhv. 25
%, 10 % og 5 % for, hvor mange elever, der transporteres i bil på de forskellige
klassetrin.
På grund af områdets beliggenhed med relativt langt til offentlig transport og
relativt lang afstand for de elever, der ikke bor i Vejlands Kvarter, er det COWIs
vurdering, at de nævnte andele er relativt lave. Der er for det videre arbejde
foreslået en fordeling på 35 %, 15 % og 5 %. For byområderne Indre by,
Nørrebro og Vesterbro er fordelingen hhv. 15 %, 5 % og 0 % i Københavns
Kommunes retningslinjer. COWI har arbejdet videre med en lavere fordeling, da
antal parkeringspladser og bilejerskab i Vejlands Kvarter er lavt og hovedparten
af parkeringen er placeret centralt ved skolen.
Med 1.400 elever fordelt på klassetrin og ovenstående andele af elever som
afleveres i bil, medfører det, at op til 214 elever ankommer til skole i bil. Det
svarer til, at 15 % af alle eleverne bliver kørt til skole. For elever uden for
området svarer det til, at ca. 20 % af eleverne bliver kørt.
Tabel 10

Elever og antal elever, der forventes afleveret med bil.
Antal elever

Antal elever

Antal elever der

Antal elever der

Vejlands

Øvrig KBH

afleveres i bil

afleveres i bil

Vejlands

Øvrig KBH

Kvarter

Kvarter
Indskoling (0.-3. kl.)

160

400

8

140

Mellemtrin (4.-6. kl.)

120

300

6

45

Udskoling (7.-9. kl.)

120

300

0

15

Sum

400

1.000

14

200

Aflevering om morgenen estimeres til at starte 30 min. før undervisningen
begynder. Yderligere forudsættes det, at 80 % af eleverne ankommer til skolen i
spidskvarteret. Aflevering af elever forudsættes i gennemsnit at tage:

Procentfordeling efter København Kommunes praksis for bydelene Indre by,
Nørrebro og Vesterbro, men nedjusteret en smule, som følge af intentionen om
bilfri bydel.
11

Procentfordeling skønnet af COWI. I Københavns Kommunes retningslinjer er
der for indre byområder anslået en fordeling på hhv. 25 %, 10 % og 5 %.
12
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›
›

5 min. pr. indskolingselev
1 min. pr. elev for elever på mellemtrinet og udskolingen.

Med disse forudsætninger vurderes der at være et behov for ca. 27-43
afsætningspladser, som skal fordeles til kys & kør pladser og korttidsparkering.
Tabel 11

Samlet afleveringstid for elever, der afleveres i bil, og behov for antal afsætningspladser
(korttidsparkering og kys og kør pladser) afhængig af afleveringstid.
Antal elever

Afleveringstid i

Antal

Antal

som afleveres

min.

afsætningspladser/p-

afsætningspladser/p-

pladser ved aflevering

pladser ved 80 %

indenfor 30 min.

afleveres indenfor 15

i bil

min.
Indskoling (0.-3. kl.)

148

740

25

39

Mellemtrin (4.-6. kl.)

51

51

2

3

Udskoling (7.-9. kl.)

15

15

1

1

214

806

27

43

Sum

Såfremt ingen elever følges ind i skolen af forældrene, men alene sættes af (kys
& kør – svarende til maks. 1 min. pr. elev), vil der kun være behov for mellem
7-11 afsætningspladser.
Det bemærkes, at antallet af afsætningspladser skal honoreres inden for det
parkeringsbehov (31 pladser), der er fastlagt på baggrund af parkeringsnormen.
Afhængig af, hvor mange der reelt bliver kørt til skole i bil og afhængig af
afsætningstiden, kan der således være et underskud af pladser til skolen. Dette
underskud skal i givet fald dækkes via dobbeltudnyttelse af de øvrige p-pladser i
området.

3.3.3 Cykelparkering til skolen
Cykelparkering til skolens medarbejdere og ansatte fastsættes med ½
cykelparkeringsplads pr. elev og ansat. Med 1.400 elever og 155 ansatte, giver
det et cykelparkeringsbehov på 778 pladser.
Mindst 50 % af cykelparkeringen skal være overdækkede. Pladserne bør
placerers tæt på indgange til skolen og etableres, så det er trygt og sikkert at
komme til cykelparkeringen.
Cykelparkering i stativer i 2 etager bør undgås, da specielt mindre elever har
vanskeligt ved at benytte stativer, også selvom pladserne i øverste etage
etableres med hydrauliske slisker.
Ud over cykelparkering vil der også være behov for parkering til løbehjul og
ladcykler. Behovet for parkering til ladcykler vurderes at være mellem 5-10
pladser.
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3.3.4 Opsamling
Med Københavns Kommunes administrationspraksis for vurdering af
parkeringsbehov og afsætning ved skoler skal der etableres plads til følgende
parkeringsfaciliteter:

›

Cykelparkering

›

778 cykelparkeringspladser, hvoraf 50 % skal være overdækkede
(svarer til ca. en ½ cykelparkeringsplads pr. elev og ansat).

›

Ca. 31-40 bilparkeringspladser

›
›
›
›

31 p-pladser, beregnet ud fra kommunens parkeringsnormer for KP19.
40 p-pladser, beregnet ud fra, at 25 % af de ansatte kommer i bil.
1-2 p-pladser er for andre besøgende til skolen.

27-43 afsætningspladser, med opdeling i kys og kør og korttidsparkering.
Afsætningspladserne skal være en del af bilparkeringspladserne.

›
›
›

Plads til stor bus (13,7 m). (Præcis antal afklares i detaljeringsfasen)
2 pladser til mindre handicapbusser (4,5x8,0 m).
1 plads til handicapparkering (3,5x5,0 m).

Handicapparkering kan benyttes af alle funktioner i området, men lokalplanen
skal muliggøre behovet for etablering af handicapparkering i tæt relation til
skolen, såfremt behovet viser sig nødvendigt.
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4

Trafik

Som angivet i afsnit 1.3 er det intentionen, at området planlægges som en "bilfri
bydel", men af hensyn til sammenligning og en robust planlægning er trafikken
til og fra området vurderet ud fra følgende tre scenarier for den samlede
turgenerering:

›
›
›

Scenarie A – turgenerering med udgangspunkt i Miljøstyrelsens turrater.
Scenarie B – turgenerering tilpasset intentionerne om en bilfri bydel.
Scenarie C – turgenerering tilpasset efter turrater forudsat af Københavns
Kommune gældende for Vejlands Kvarter, jf. notat fra Københavns
Kommune 11. maj 2020.

Som generelt udgangspunkt er der i scenarie A og B regnet med, at hver person
i gennemsnit foretager 3 ture pr. dag med relation til boligen fordelt på alle
transportmidler13. Med 5.011 indbyggere vil der i Vejlands Kvarter dagligt
genereres i størrelsesordenen af 15.000 ture pr. dag fordelt på alle
transportmidler.

4.1

Scenarie A – turgenerering i henhold til
Miljøstyrelsens turrater

Scenarie A, hvor der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens turrater er aftalt med
Københavns Kommune, at det skal indgå som en del af den trafkale analyse.

4.1.1 Trafik i forbindelse med boliger
Til beregning af bilture er der anvendt samme turrate (ture/dag) til boliger for
både almindelige boliger, studieboliger og plejeboliger. Der er taget
udgangspunkt i, i alt 2.159 boliger og turraten er anvendt for "lejligheder i
forstadsområder". Turraten er fastlagt til 2,5 bilture pr. bolig – måske lidt højere
for familieboliger og lavere for ungdoms- og plejeboliger. Turraten dækker over
ture, der er relateret til ture for boligens beboere, men også besøg, serviceture i
form af fx. taxa, varelevering etc.

›

Den boligrelaterede trafik til og fra Vejlands Kvarter er med
denne forudsætning beregnet til: 5.400 biler/døgn.

4.1.2 Trafik i forbindelse med skolen
Til at vurdere mængden af biltrafik, der genereres til/fra skolen, er anvendt de
andele, som Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler som administrationspraksis
for konkret vurdering af parkeringsnormer ved skoler.
Der forventes at ankomme ca. 255 biler omkring ringetid med elever og
medarbejdere. Det vurderes, at 80 % af eleverne ankommer indenfor
tidsrummet kl. 7.45-8.00, hvilket svarer til ca. 14 biler i minuttet. Om

13

TU-data - Transportvaneundersøgelsen
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eftermiddagen vil afhentning, erfaringsmæssigt, ske mere spredt end aflevering
om morgenen, derfor er belastningen mindre her.

›

Ses på det samlede antal bilture for skolen i døgnet, er det
beregnet, at skolen genererer omkring 830 bilture.

Tabel 12

Bilture i forbindelse med skolen – morgen og eftermiddag.
Antal bilture

Antal bilture

morgen

eftermiddag

2

2

4

39

39

78

14

7

21

Skoleelever Øvrig KBH

400

320

720

Sum

455

368

823

Besøgende
Medarbejdere
Skoleelever Vejlands
Kvarter

Sum

Det er forudsat, at besøgende og medarbejdere til skolen ankommer om
morgenen og forlader skolen om eftermiddagen, hvilket svarer til 2 bilture i
døgnet pr. besøgende/medarbejder.
For skoleelever fra Vejlands Kvarter er det antaget, at eleverne afleveres til
skole af forældre i bil på vej ud af Vejlands Kvarter, mens kun 50 % af eleverne,
der ankommer i bil tilsvarende afhentes i bil om eftermiddagen. De resterende
50 % af eleverne er selvtransporterende om eftermiddagen.
For skoleelever der kommer udefra antages det, at elevernes afleveres om
morgenen ved, at forældre ankommer til Vejlands Kvarter og forlader bydelen
igen efter aflevering, hvilket genererer 2 bilture. Om eftermiddagen er det
antaget, af 80 % af eleverne som afleveres om morgenen ligeledes bliver
afhentet i bil ved generering af 2 bilture (til/fra skole). De resterende 20 % af
eleverne er selvtransporterende om eftermiddagen.
Bilturene om morgen og eftermiddagen fordeler sig på ture som angivet i tabel
13 til og fra Vejlands Kvarter.
Tabel 13

Bilture i spidstimen i forbindelse med skolen til og fra Vejlands Kvarter
morgen og eftermiddag.
Antal bilture

Antal bilture

Sum

morgen

eftermiddag

Til Vejlands Kvarter

241

167

408

Fra Vejlands Kvarter

214

201

415

Sum

455

368

823
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4.1.3 Trafik i forbindelse med øvrige funktioner
Turrate for øvrige funktioner dækker daginstitution og
detailhandel/dagligvareforretninger samt vandrehjem/hotelvirksomhed.
I scenarie A er bilturene fastsat ud fra Miljøstyrelsens turrater på hhv.

›
›

29,9 ture/dag/100 m² daginstitution og
71,3 ture/dag/100 m² detailhandel/dagligvareforretninger svarende til
supermarked.

I Miljøstyrelsens turrater er der ikke fastsat turrate for
vandrehjem/hotelvirksomhed, hvorfor COWI har foretaget en vurdering baseret
på følgende:
Til det nuværende vandrehjem på omkring 6.000 etagemeter er der i en
krydstælling fra kl. 6-10 og kl. 15-18 talt ca. 110 bilture til og fra
vandrehjemmet. Over et døgn kan der derfor forventes omkring 240 bilture,
hvilket giver en turrate på 4,0 ture/dag/100 m².

›

Trafikken til daginstitution er beregnet til 890 biler/døgn.

›

Trafikken til dagligvarer er beregnet til 2.150 biler/døgn.

›

Trafikken til vandrehjemmet er beregnet til 200 biler/døgn.

Med Miljøstyrelsens turrate til dagligvarer på 71,3 ture/dag/100 m², 21 ppladser og 10 timers åbningstid, vil hver parkeringsplads have en belægning på i
gennemsnit 5 biler i timen, hvilket maks. er 12 min. pr. kunde14.

4.1.4 Sammenfatning scenarie A
Scenarie A, hvor trafikken er beregnet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens
turrater vil området med den forventede udbygning og de forventede funktioner
resulteter i i alt 9.500 bilture ind og ud af området om dagen.
Tabel 14

Forventet trafik pr. hverdagsdøgn beregnet efter Miljøstyrelsens turrater.
Scenarie A

Boliger
Skole

5.400
830

Øvrige funktioner
Daginstitutioner

890

Dagligvarer

2.150

Vandrehjem

200

Bilture/døgn

9.470

Baseret på COWIs erfaring fra planlægning og analyser af detailhandel
vurderes dette ikke at være realistisk.
14

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Afrapportering - Trafik og parkering - Vejlands Kvarter.docx

VEJLANDS KVARTER - TRAFIK OG PARKERING

25

I scenarie A indgår kørsel til daginstitution og detailhandel som en del af
turgenerationen som selvstændige ture. Der er en risiko for, at bilture, der er
genereret i f.eks. delområde B og/eller C med ærinde i en daginstitution eller
dagligvarehandel er medregnet dobbelt for trafik ind og ud af området.
Det skal dog nævnes i den forbindelse, at turgeneretionen også dækker over de
ture, der kommer udefra området – f.eks. handlende, der ikke bor i området,
ansatte, aflevering af børn, der bor uden for området til intitutioner,
vareleveringer, besøg etc. Scenarie A er derfor et scenarie, hvor trafikken vil
være højt estimeret.

4.2

Scenarie B – trafikgenerering tilpasset intentionen
om bilfri bydel

Scenarie B er baseret på intentionen om, at bydelen udvikles som en bilfri bydel.
I dette scenarier er der fokus på, hvordan biltallet og turgenerationen i området
og til og fra området kan minimeres. I dette scenarier indgår en række
forudsætninger omkring bilejerskab, delebiler og deres anvendelse, minimering
af trafik fra forretninger og institutioner, der primært betjener området etc.,
som kan medvirke til at reducere den samlede trafik.
Scenariet er således en "illustrering" af, hvad grundlaget evt. skal være for at
opnå en reel reduktion af trafikken til og fra området.

4.2.1 Trafik i forbindelse med boliger
I scenarie B er der taget udgangspunkt i, hvor mange parkeringspladser der er
til boligerne og dermed, hvor mange af disse, der reelt har mulighed for at
udføre bilture. Dertil kommer, at der forventes etableret delebilordninger, der
skal dække et mindre behov for bilture for de boliger, der ikke har bil.
Jævnfør tabel 6 er der udfra parkeringsnormen beregnet, at området skal have
601 parkeringsplads, der er relateret til boligformål.
Der er således 601 bolig, der har mulighed for at have bil og 1.558 boliger, der
ikke har mulighed for at have bil – medmindre de kan parkere på de pladser,
der er dedikeret til andre formål eller i andre områder.

Delebiler
I Vejlands Kvarter er det intentionen, at en vis andel af parkeringspladserne skal
anvendes til delebiler, der muliggør en råderet over bil for de boliger, der ikke
kan have selvstændig bilparkering.
I det følgende er beskrevet et scenarie med en vurdering af et omfang af
delebiler, der skal understøtte intentionen om bilfri bydel. Det bemærkes, at der
ikke er planmæssigt hjemmel til at reservere udvalgte af p-pladserne til
delebiler, hvorfor det beskrevne scenarie alene er en indikation af, hvordan en
trafikal situation kan se ud.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Afrapportering - Trafik og parkering - Vejlands Kvarter.docx

26

VEJLANDS KVARTER - TRAFIK OG PARKERING

Forskellige undersøgelser angiver, at én delebil kan erstatte imellem 4 og 10
personbiler15,

16

. afhængig af kontekst.

For det beskrevne scenarie er det forudsat, at én delebil kan forventes at
erstatte 8 privatejede biler. Det vil i givet fald betyde, at delebilerne vil optage
195 af de 601 p-pladser til boligformål. Delebilerne vil således optage ca. 30 %
af de p-pladser, der er dedikeret til boliformål.
Generelt betyder det, at:

›
›

1 delebil "erstatter" 8 private biler.

›

195 p-pladser svarer til, at der for hver 11 boliger i området

›

Delebilerne lægger samlet beslag på 195 p-pladser eller ca.
30 % af p-pladserne til boligformål
er en parkeringsplads til en delebil.
406 p-pladser kan anvendes af private biler, svarende til at
ca. hver 5. bolig kan tildeles en parkeringsplads.

I Bilag B er der til sammenligning illustreret scenarier for, hvad forskellige
andele af delebiler kan betyde for parkeringsbehovet.

Trafikgenerering
Ligesom i scenarie A er der som udgangspunkt anvendt samme turrate på 2,5
ture/dag til boliger for både almindelige boliger, studieboliger og plejeboliger,
men i scenarie B er det alene for de boliger, der teoretisk har egen
parkeringsplads – det svarer, ud fra ovenstående forudsætninger, til 406
boliger.
Dette vil i givet fald medføre 1.015 bilture i døgnet.
De resterende 1.753 boliger (uden egen parkeringsplads), der enten ikke bruger
bil eller anvender delebil er estimret til at have en mindre turrater. Københavns
Kommune har estimeret, at delebilister reducerer bilkørslen med ca. 30 %.17.
Med dette udgangspunkt vil de resterende boliger således generere 1,75 bilture
pr. dag, hvilket svarer til ca. 3.068 bilture i døgnet. Med 195 delebiler vil det
betyde, at hver delebil skal køre knap 16 ture i døgnet - dette forekommer
urealistisk højt.
Hvis de resterende boliger uden egen parkeringsplads i stedet reducerer
bilkørslen med 70 % vil de generere 0,75 biltur pr. dag, hvilket svarer til 1.315
bilture i døgnet eller at hver delebil kører ca. 6,5 ture i døgnet.

Kilde: https://danskedelebiler.dk/?page_id=90
Teknik og Miljø Notat om delebilers trængselsreducerede effekt, (2014)
Københavns Kommune
17
Teknik og Miljø Notat om delebilers trængselsreducerede effekt, (2014)
Københavns Kommune
15
16
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Til sammenligning indikerer erfaringer fra Drive Now og Green Mobility, at en
delebil anvedes i størrelsesordenen 3,5 – 4,5 ture pr. dag.18.
Det vurderes, at et bilturtal for delebiler, med den angivne forudsætninger kan
være ca. 1.315 bilture i døgnet.

›

Samlet set vil den boligrelaterede trafik i scenarie B således
kunne opgøtres til ca. 2.330 bilture i døgnet.

4.2.2 Trafik i forbindelse med skolen
Det forudsættes, at trafik til og fra skolen er det samme i scenarie B som i
scenarie A. Det betyder; at det samlede antal bilture for skolen i døgnet, er
omkring 830 bilture.
Tabel 15

Bilture i forbindelse med skolen – morgen og eftermiddag.
Antal bilture

Antal bilture

morgen

eftermiddag

2

2

4

39

39

78

14

7

21

Skoleelever Øvrig KBH

400

320

720

Sum

455

368

823

Besøgende
Medarbejdere
Skoleelever Vejlands
Kvarter

Sum

Der forventes at ankomme ca. 255 biler omkring ringetid med elever og
medarbejdere. Bilturene om morgen og eftermiddagen fordeler sig på ture som
angivet i tabel 16 til og fra Vejlands Kvarter.
Tabel 16

Bilture i spidstimen i forbindelse med skolen til og fra Vejlands Kvarter
morgen og eftermiddag.
Antal bilture

Antal bilture

Sum

morgen

eftermiddag

Til Vejlands Kvarter

241

167

408

Fra Vejlands Kvarter

214

201

415

Sum

455

368

823

Erfaringerne fra Drive Now og Green Mobility er baseret på telefonisk kontakt
til disse. Der foreligger ikke en konkret analyse bag tallene. Tallene dækker
18

ligeledes over erfaringer fra Danmark og internationalt. Det er ikke vurderet, om
der kan foretages reel sammenligning med Vejlands Kvarter.
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4.2.3 Trafik i forbindelse med øvrige funktioner
I scenarie B arbejdes der med reducerede turrater for at begrænse trafikken i
Vejlands Kvarter, så trafikmængden relatere sig til intentionen om en bilfri
bydel.

Daginsitution
Det er forudsat, at daginstitutionerne primært anvendes af beboerne i Vejlands
Kvarter, hvorfor denne trafik bør kunne reduceres. Turraten reduceres til 12,2
ture/dag/100 m². Der må dog fortsat forventes kørsel og parkeringsbehov til
daginstitutioner ift. varelevering, rengøring mm. Turraten er fastsat ud fra en
sammenligning med en daginstitution på Nørrebro19 i København, herunder
Københavns Kommunes forventning til, hvor mange børn der bliver afleveret i
bil samt ansatte som ankommer i bil.
Københavns Kommune tager udgangspunkt i kommunens klimaplans
målsætninger om, at maks. 25 % af børnene bliver afleveret i bil og maks. 13 %
af de ansatte ankommer i bil.
Da der er en forventning om, at daginstitutioner primært vil servicere områdets
beboere, vurders det, at parkeringsbehovet til denne funktion evt. kan reduceres
fra de i tabel 6 angivne 10 pladser.

›

Med 2.976 m² daginstitutioner er der beregnet en trafikmængde
på 365 biler/døgn.

Dagligvarer
Det er tillige forudsat, at detailhandelen/dagligvareforretning primært servicerer
indbyggerne i Vejlands Kvarter, hvorfor denne trafikmængde tilsvarende vil
kunne reduceres. Turraten er fastsat til 28 ture/dag/100 m². Den reducerede
turrate for detail/dagligvareforretninger er fastsat ud fra, at der ved etablering
af omkring 21 p-pladser til 3.000 m² dagligvareforretninger generer over 840
bilture (tur/retur). Det svarer til 28 ture/dag/100 m² forretning. Hvis
åbningstiden er 10 timer om dagen, vil det betyde ca. 2 biler i timen pr. p-plads.

›

19

Med 3.007 m² detailhandel/dagligvareforretninger er der
beregnet en trafikmængde på 845 biler/døgn.

På Nørrebro opføres en daginstitution på ca. 2.200 m². Daginstitutionene i

Vejlands Kvarter er forudsat til ca. 2.980 m². med 10 grupper børn fordelt på 5
vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Det giver 170 børn i alt (1
vuggestuegruppe er 12 børn og 1 børnehavegruppe er 22 børn). Hertil påregnes
i alt ca. 40 ansatte til børnene. Med en antagelse af, at aflevering og hentning af
børnene generer 4 ture om dagen og ansatte genererer 2 ture om dagen, giver
det 12,2 ture/dag/100 m² daginstitution.
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Vandrehjem
Trafikken til vandrehjemmet er beregnet med samme udgangspunkt som i
scenarie A, men da det samlede areal umiddelbart er lidt mindre, er den
samlede trafikmængde reduceret en smule.

›

Med 5.009 m² vandrehjem er der beregnet en trafikmængde på
200 biler/døgn.

4.2.4 Sammenfatning scenarie B
Scenarie B, hvor trafikken er beregnet med udgangspunkt i intentionerne om
bilfri by vil området med den forventede udbygning og de forventede funktioner
samt den estimerede fordeling mellem ejerbiler og delebiler resulteter i i alt
2330 bilture ind og ud af området om dagen.
Tabel 17

Forventet trafik pr. hverdagsdøgn beregnet efter ud fra intentionerne om
bilfri bydel.
Scenarie B

Boliger

2.330

Skole

830

Øvrige funktioner
Daginstitutioner

365

Dagligvarer

845

Vandrehjem

200

Bilture/døgn

4.570

I scenarie B er turraterne for både daginstitution og detailhandel reduceret med
ca. 60 % i forhold til scenarie A. Her er der således taget højde for, at der
genereres væsentligt færre ture i området, herunder ture til daginsitution og
dagligvarehandel, men turraterne vil fortsat dække kørsel til området udefra,
ansatte udefra, varelevering etc. Da der ikke er kendskab til den reele adfærd
blandt kommende beboere i området vil der stadig være risiko for, at ture reelt
bliver talt med flere gange i forhold til ind- og udkørende trafik af området.

4.3

Scenarie C – trafikgenerering fastlagt efter
turproduktion fra Københavns Kommune

Scenarie C er baseret på de forudsætninger, der er forudsat af Københavns
Kommune i notat "Turrate/turproduktion til funktioner i Vejlands Kvarter (notat
fra 11. maj 2020).

4.3.1 Trafik i forbindelse med boliger
Til beregning af bilture er der anvendt samme turrate (ture/dag) til boliger for
både almindelige boliger, studieboliger og plejeboliger. Der er taget

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Afrapportering - Trafik og parkering - Vejlands Kvarter.docx

30

VEJLANDS KVARTER - TRAFIK OG PARKERING

udgangspunkt i, i alt 2.159 boliger og turraten er fastlagt til 1,74 bilture pr.
bolig.

›

Den boligrelaterede trafik til og fra Vejlands Kvarter er med
denne forudsætning beregnet til: 3.760 biler/døgn.

Turraten er fastlagt på baggrund af Københavns Kommunes trafikmodel,
Compass, og er baseret på en række forudsætninger, bl.a.:

›
›
›
›
›

3,5 ture pr. person pr. dag
Compass har beregnet et gennemsnit for antal personer pr. bolig til 1,96
47 % af alle boliger har adgang til bil
32 % af alle ture er bilture
En udnyttelsesgrad på 55 % som er et udtryk for, hvor stor en andel af de
boliger, der har bil, som rent faktisk bruger den hver dag.

Turraten på 1,74 svarer til den turrate, der er gennemsnit for boliger på tværs
af København. (Det bemærkes, at COWI har henledt opmærksomheden på, at
der i dette scenarie benyttes en gennemsnitlig turate for hele Københavns
Kommune som grundlag for planlægning af en bilfri bydel, hvor intentionen
egentlig bør være, at der genereres mindre biltrafik).

4.3.2 Trafik i forbindelse med skolen
Der er taget udgangspunkt i, at der er tilgængelig parkering til 9 % af skolens
ansatte, svarende til 14 ud af 31 pladser til skolen. Med de restende 17 pladser
betyder det, at 18 % af de elever, der kommer uden for området kan afleveres i
bil, svarende til 180 elever.Det er forudsat, at 60 % af eleverne ankommer til
skolen i spidskvarteret inden skolestart. (Det bemærkes, at COWI for scenarie A
og B har anvendt forudsætningen om, at 80 % af eleverne ankommer i
spidskvarteret ifølge Københavns Kommunes retningslinjer for sikker skolevejs
analyse version 3.)
Det er forudsat, at afsætning af elever i gennemsnit tager 2 min. (Det
bemærkes, at COWI har henledt opmærksomheden på, at dette er hurtigere end
de gennemsnit, der hidtil har være anvendt i Københavns Kommunes
administrationspraksis for planlægning af parkering ved skoler).
Bilturene til/fra skolen om morgen og eftermiddagen fordeler sig på ture som
angivet i tabel 18 til og fra Vejlands Kvarter.
Tabel 18

Bilture i spidstimen i forbindelse med skolen til og fra Vejlands Kvarter
morgen og eftermiddag.
Antal bilture

Antal bilture

morgen

eftermiddag

Til Vejlands Kvarter

193

143

336

Fra Vejlands Kvarter

179

157

336

Sum

372

300
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›
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Samlet set forventes der en trafik i størrelsesordenen 700 ture
pr. dag til skolen.

4.3.3 Trafik i forbindelse med øvrige funktioner
Turrate for øvrige funktioner dækker daginstitution og
detailhandel/dagligvareforretninger samt vandrehjem/hotelvirksomhed.
I scenarie C er bilturene fastsat på baggrund af Københavns Kommunes
forudsætninger beskrevet i notat "Turrate/turproduktion til funktioner i Vejlands
Kvarter” (notat fra 11. maj 2020).

Daginstitution
Der er taget udgangspunkt i, at der vil være parkering til 9 % af de ansatte kan
kører i bil til arbejde, svarende til, at der vil være 4 parkeringspladser til
ansatte. Resterende 6 pladser anvendes til afsætning.
Det er forudsat, at 17,8 % af børnene kan afleveres i bil.
Det er forudsat at det tager 10 min. pr. aflevering i gennemsnit og at 75 %
afleveres i spidstimen.
Derudover vil der være en mindre andel af servicekørsel så som varelevering,
renovation mv.

›

Samlet set forventes der en trafik i størrelsesordenen 200 ture
pr. dag for ansatte og ved aflevering af børn.

Dagligvarer
Der er taget udgangspnkt i, at dagligvarehandlen i området samlet set har 21 ppladser i henhold til parkeringsnormen. Det forudsættes, at hver p-plads
forventes at at skabe 33 bilture, svarende til 693 bilture pr. dag – afrundet til
700 bilture. Det svarer til 23 ture/dag/100 m² forretning. (COWI har ikke
dokumentation for Københavns Kommunes forudsætning for 33 bilture pr. pplads).
Hvis åbningstiden er 10 timer om dagen, vil det betyde ca. 1,7 biler i timen pr.
p-plads.

Vandrehjem
Trafikken til vandrehjemmet er beregnet med samme udgangspunkt som i
scenarie A, men da det samlede areal umiddelbart er lidt mindre, er den
samlede trafikmængde reduceret en smule.

›

Med 5.009 m² vandrehjem er der beregnet en trafikmængde på
200 biler/døgn.
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4.3.4 Sammenfatning scenarie C
Scenarie C, hvor trafikken er beregnet med udgangspunkt i Københavns
Kommune forudsætninger vil området med den forventede udbygning og de
forventede funktioner resultere i i alt 5.525 bilture ind og ud af området om
dagen.
Tabel 19

Forventet trafik pr. hverdagsdøgn beregnet efter turproduktion forudsat af
Københavns Kommune.
Scenarie C

Boliger

3.760

Skole

675

Øvrige funktioner
Daginstitutioner

190

Dagligvarer

700

Vandrehjem

200

Bilture/døgn

4.4

5.525

Opsamling

Den samlede trafikmængde for Vejlands Kvarter er beregnet til en
størrelsesorden af ca. 4.600-9.500 køretøjer i et hverdagsdøgn, afhængig af,
hvilket grundlag trafikken beregnes på - hhv. Miljøstyrelsens turrater, et
udgangspunkt, hvor der er planlagt efter intentionerne med en bilfri bydel, eller
turrater forudsat af Københavns Kommune. I scenarie B (bilfri bydel) er der
udover turraterne taget udgangspunkt i omfanget af potentielt privatejede biler,
der kan tilhøre omårdet og et estimeret antal af delebiler i området.
Tabel 20

Samlet oversigt over biltrafik til og fra Vejlands Kvarter på døgnbasis,
fordelt efter funktion.

Funktion
(Turrate)
Boliger
Skole

20

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

5.400

2.330

3.760

(2,5 ture/bolig)

(1,08 ture/bolig)

(1,74 ture/bolig)

830

830

675

890

365

190

(29,9 ture/100 m²)

(12,2 ture/100 m²)

(6,4 ture/100 m²)

Øvrige funktioner
Daginstitutioner

Dagligvarer
Vandrehjem
Bilture/døgn

20

2.150

845

700

(71,3 ture/100 m²)

(28,0 ture/100 m²)

(23,0 ture/100 m²)

200

200

200

9.470

4.570

5.525

I scenarie A og B er der regnet med, at ca. 80 % af eleverne til skolen

ankommer inden for spidskvarteret. I scenarie C er der regnet med, at ca. 60 %
af eleverne til skolen ankommer inden for spidskvarteret.
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Forudsætninger for trafikken til de forskellige funktioner er beskrevet i afsnit 1.1
og 3.1.
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5

Trafikafvikling

Den samlede trafikmængde til/fra Vejlands Kvarter i snittet fra Vejlands Allé er
estimeret til mellem 4.600-9.500 bilture/døgn afhængig af om der arbejdes med
scenarie A med Miljøstyrelsens turrater eller scenarie B med intentionerne om en
bilfri bydel. Scenarie C med turproduktion forudsat af Københavns Kommune for
Vejlands Kvarter er placeret i intervallet mellem scenarie B og C med 5.550
bilture/døgn.
Til kapacitetsberegninger er der tillagt 10 % ekstra21 som "buffer" for usikkerhed
i forudsætninger om f.eks. turrater, generel trafikstigning mm. Det betyder, at
der tages udgangspunkt i en samlet trafikmængde på mellem 5.100-10.500
bilture/døgn i snittet.
Trafik i spidsperioden ekskl. trafikken til skolen fastsættes ud fra følgende
forudsætninger:

›
›
›
›

4.270-9.670 bilture/dag ekskl. bilture til skole, hvor skolen genererer 675830 bilture/dag.
Ved retningsfordeling på 50 % til/fra om morgen/eftermiddag, er bilture pr.
retning ekskl. skolen 2.135-4.835 bilture.
Bilture til skolen om morgenen er 460 bilture i scenarie A og B, og 375
bilture i scenarie C.
Bilture til skolen om eftermiddagen er 370 bilture i scenarie A og B, og 300
bilture i scenarie C.

›

Spidstime andel udgør 15 % af døgntrafikken om morgenen og 10 % af
døgntrafikken om eftermiddagen. 100 % af skoletrafikken ankommer inden
for én time.

›

Spidskvarteret udgør 40 % af spidstimen, men for skoletrafikken er det
forudsat, jf. Københavns Kommune, at 80 % af skoletrafikken ankommer
inden for 15 min i scenarie A og B og 60 % af skoletrafikken ankommer
inden for 15 min i scenarie C.

Trafik på Vejlands Allé i én retning for hhv. morgen og eftermiddag er angivet i
tabel 21.

Der er tillagt 10 % vækst til trafiktallene i forbindelse med
kapacitetsvurderingen. Dette gøres for at opnå en form for følsomhedsberegning
21

så der sikres en vis robusthed i trafikafviklingen for fremtiden, når der
etableres/ombygges infrastruktur.
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35

Myldretidsbelastning – udtrykt som spidstimetrafik og spidskvartertrafik
hhv. morgen og eftermiddag.

Scenarie A – Miljøstyrelsens turrater
Spidstimetrafik pr. retning

Til

Fra

Morgen

241

939

Eftermiddag

651

201

Spidskvartertrafik pr. retning

Til

Fra

Morgen

193

461

Eftermiddag

327

161

Spidstimetrafik pr. retning

Til

Fra

Morgen

241

534

Eftermiddag

381

201

Spidskvartertrafik pr. retning

Til

Fra

Morgen

193

299

Eftermiddag

219

161

Scenarie B – Reducerede turrater

Scenarie C – Turrater fra Københavns Kommune
Spidstimetrafik pr. retning

Til

Fra

Morgen

193

593

Eftermiddag

419

157

Spidskvartertrafik pr. retning

Til

Fra

Morgen

116

273

Eftermiddag

196

94

Med de generede trafikmængder med dagligt mellem 4.600-9.500 bilture til/fra
Vejlands Kvarter, forventes fordeling på vejnettet som angivet på figur 6. Det
vurderes at ca. 30 % af den samlede bilmængde vil bevæge sig ind i Vejlands
Kvarter. Det vil sige ture til bydel B og C, hvor der er placeret lidt parkering i
terræn og mindre P-anlæg samt servicekørsel mm.
Den øvrige trafik vil ankomme til Vejlands Kvarter og køre til de to decentrale Phuse. De 30 % er fastlagt ud fra, at der placeret centrale P-anlæg i bydel B og C
på ca. 90 parkeringspladser hver, hvilket samlet svarer til 24 % af de i 478
parkeringspladser. Hertil er lagt lidt ekstra trafik til bydelene ifm. servicekørsel,
kørsel til daginstitutioner og beboerkørsel, som forventes at køre op til boligens
hoveddør og retur til de decentrale P-huse og parkere.
På loopet til bydel B og C er foretaget en fordeling på 50 % af de 1.380-2.850
biler. Ses på etageareal og parkeringsbehov er bydel C lidt større end bydel B,
hvorfor trafikmængden i praksis kan være lidt højere mod øst end mod vest.
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Figur 6

Forventede bilture på vejnettet for Vejlands Kvarter. Intervallet i snittet skyldes de tre scenarier
med Miljøstyrelsens turrater, reducerede turrater og turrater fra Københavns Kommune.
(Trafikmængderne for scenarie C ligger indenfor de nævnte intervaller.)

5.1

Trafikmængder og trafikalt grundlag

I 2017 var årsdøgntrafikken på Vejlands Allé ved Artillerivej 26.900 køretøjer. På
Center Boulevard syd for Vejlands Allé var årsdøgntrafikken i 2016 10.100
køretøjer. Trafik fra tællingerne morgen og eftermiddag er angivet i tabel 22.
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Forudsat fordeling af spidstimetrafik i krydset ved Vejlands Allé. (Kilde:
Kbhkort.kk.dk)

Talt trafik

Morgen kl. 7-8

Eftermiddag kl. 16-17

453

434

450

407

1.242

1.296

550

1.417

Center Boulevard
Mod nord (byen)
Center Boulevard
Mod syd (Tårnby)
Vejlands Allé
Mod vest (Artillerivej)
Vejlands Allé
Mod øst (Center Blvd.)

5.1.1 Krydstælling
Via Trafik har i december 2018 foretaget en krydstælling morgen og
eftermiddag, hvorfor der tages udgangspunkt i disse trafikmængder og
svingbevægelser, da der ikke foreligger nyere data for krydset med Vejlands
Allé. Trafikmængden i morgenspidstime og eftermiddagsspidstime er vist
nedenfor for biler og varebiler og stemmer overens med trafikmængden fra
trafiktællingerne fra 2016 og 2017.

Figur 7

Trafikmængden i morgenspidstimen (biler og varebiler) fra krydstælling
foretaget af Via Trafik i 2018.
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Figur 8

Trafikmængden i eftermiddagsspidstimen (biler og varebiler) fra
krydstælling foretaget af Via Trafik i 2018.

Talt trafik fra trafiktællingen for alle trafikantgrupper er vedlagt i Bilag D.

5.1.2 Fremtidige trafikmængder
Den talte trafik fremskrives med 10 %22 som en usikkerhedsfaktor for den
generelle fremskrivning af trafikken. Fordelingen af den nye trafik fra Vejlands
Kvarter er forudsat at fordele sig til/fra byudviklingsområdet med 50 % mod
vest, 20 % mod øst og 30 % mod syd. Fordelingen er sket ud fra en vurdering
om, at de fleste trafikanter forventes at søge mod København centrum eller
motorvejsnettet mod vest. Det skønnes også, at trafikanterne for
byudviklingsområdet vil søge mod syd til Øresundsmotorvejen/Ørestad
Syd/Lufthavnen.23
Fremtidige trafikmængder i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen inkl.
skoletrafik er angivet på figur 9 til figur 14.

Der er tillagt 10 % vækst til trafiktallene i forbindelse med
kapacitetsvurderingen. Dette gøres for at opnå en form for følsomhedsberegning
22

så der sikres en vis robusthed i trafikafviklingen for fremtiden, når der
etableres/ombygges infrastruktur.
23
Fordelingen bør kvalificeres i en senere fase og differenticeres for hhv.
morgen og eftermiddag. Til sammenligning viser trafiktællingen fra 2018 at
fordelingen af trafikken fra Center Boulevard fordeler sig med ca. 1/3 mod øst
og 2/3 mod vest.
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Figur 9

Personbilture i morgenspidstimen ved scenarie A – Miljøstyrelsens turrater.

Figur 10

Personbilture i eftermiddagsspidstimen ved scenarie A – Miljøstyrelsens
turrater.
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Figur 11

Personbilture i morgenspidstime ved scenarie B – Reducerede turrater.

Figur 12

Personbilture i eftermiddagsspidstime ved scenarie B – Reducerede
turrater.
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Figur 13
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Personbilture i morgenspidstime ved scenarie C – Københavns Kommunes
turrater.

Figur 14

Personbilture i eftermiddagsspidstime ved scenarie C – Københavns
Kommunes turrater.

5.2

Kapacitetsberegninger

I forbindelse med byudvikling af Vejlands Kvarter er det vurderet, hvilken
betydning den nye bydel vil have for afvikling af trafikken i krydset Vejlands Allé
og Center Boulevard. Som grundlag for vurderingen, er der anvendt et
basisscenarie ift. belastningsgrad ud fra eksisterende kryds- og trafikforhold.
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5.2.1 Grundlag og forudsætninger
Nærværende afsnit beskriver de kapacitetsmæssige forhold ved udbygning af
den nye bydel Vejlands Kvarter. Der arbejdes med tre scenarier:

›
›

Scenarie A bygger på Miljøstyrelsens turrater.

›

Scenarie C bygger på turrater forudsat af Københavns Kommune dannet ud

Scenarie B bygger på reducerede turrater under hensyntagen til ønsket om
en bilfri bydel.
fra turproduktion for funktioner i Vejlands Kvarter.

I basisscenariet fremskrives trafikmængden fra krydstællingen fra 2018 med 10
%. Krydstællinger er vist i figur 7 og figur 8 for personbiler, varebiler og MC
samt for alle trafikantgrupper i Bilag D.
For scenarierne er benyttet trafikmængden fra krydstællingen fremskrevet med
10 %, hvor den generede trafik for byudviklingen angivet i tabel 21 for Vejlands
Kvarter er tillagt. Summering af input om person- og varebiler er vist i figur 9 til
figur 14. (Øvrige køretøjstyper indgår i kapacitetsberegningerne, men er ikke
vist i figurerne).
Kapacitetsberegningen er gennemført i DanKap. (Det bemærkes, at Dankap
beregner eb belastningsgrad for krydsstrømmene. Når belastningsgraden
nærmer sig ca. 0,85 vil der være begyndende afviklingsproblemer, og når
belastningsgraden er over 1 er det udtryk for, at der vil være risiko for trafikalt
sammenbrud).

5.2.2 Kapacitetsberegning for basismodel
Basismodellen bygger på krydstællingen fra 2018 opskrevet med 10 % i
usikkerhed.

Figur 15

Trafikafvikling for morgenspidstimen i basissituationen.
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Trafikafvikling for morgenspidstime i basisscenariet med 10 % fremskrivning af
trafikmængden vil medføre, at signalanlægget ikke vil kunne afvikle trafikken i
venstresvingsbane fra Vejlands Allé øst mod Center Boulevard. Her er
belastningsgraden over 1,0. Ligeud sporene fra Vejlands Allé øst nærmer sig et
belastningsniveau, hvor der vil være begyndende afviklingsproblemer.

Figur 16

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstime i basissituationen.

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstimen i basisscenariet med 10 %
fremskrivning af trafikmængden vil signalanlægget stadig kunne afvikle
trafikken i krydset. I eftermiddagsspidstimen er det venstresvingende fra
Vejlands Allé øst, der har den højeste belastningsgrad, og med væsentlige
trafikale stigninger eller ændringer i trafikflowet kan der på sigt opstå
afviklingsproblemer her.

5.2.3 Kapacitetsberegning efter udbygning af Vejlands
Kvarter (scenarier)
Som nævnt i afsnit 1.2 er der set på to muligheder for adgangsbetjening:

›
›

Al ind- og udkørsel til området sker via krydset med Vejlands Allé/Center
Boulevard.
Al indkørsel via krydset med Vejlands Allé/Center Boulevard. Udkørsel mod
vest kan tillige foregå via en udkørsel vest for krydset.
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Figur 17

Forslag til indretning af krydsudformning på strækningen fra signalkrydset og ind i Vejlands
Kvarter. Kilde: Henning Larsen, 20200311.

Vejlands Kvarters vejadgang tilsluttes det nuværende kryds på Vejlands
Allé/Center Boulevard. Vejadgangen erstatter det eksisterende vejforløb til
vandrehjemmet Danhostel.
Udformningen af vejforløbet foreslås med 1-spor ind i området, hvor der
umiddelbart efter krydset kan være en afsætningsbane ved skolen til kys & kør
samt renovation/varelevering. Der vil være 2-spor ud fra området fordelt på et
kombineret ligeud- og højresvingsspor og et venstresvingspor. I vejadgangens
østlige side kan der være cykelsti og fortov ind i området. I vejadgangens
vestlige side vil der være en dobbeltrettet cykelsti, der fører ind til eksisterende
supercykelsti samt et fortov.

Scenarie A – baseret på Miljøstyrelsens turrater
Scenarie A er baseret på det trafikgrundlag, der er fastlagt ud fra Miljøstyrelsens
turrater for trafik til og fra den nye bydel. Trafikmængderne angivet i figur 9 og
figur 10 er det fremskrevne basisscenarie plus en byudvikling med en trafik
beregnet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens turrater.
Som forudsætning for kapacitetsberegningen er der i scenarie A ikke ændret på
grøntiden for Vejlands Allé, idet det har været en forudsætning fra Københavns
Kommune, at fremkommeligheden på Vejlands Allé ikke reduceres.
Signalanlægget på Vejlands Allé/Center Boulevard er delvist samordnet med
naboanlæggene, og derfor kan omløbstiden ikke øges uden det får konsekvenser
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for naboanlæggene. Hvis omløbstiden øges, bør det undersøges, hvilke
konsekvenser dette vil medføre.

Figur 18

Trafikafvikling for morgenspidstime ved scenarie A.

Kapacitetsberegningen for morgenspidstime i scenarie A vil medføre at
signalanlægget ikke kan afvikle trafikken, hvor specielt venstresvingsbanen på
Vejlands Allé fra øst mod Center Boulevard samt venstresvingsbanen på
Vejlands Allé fra vest mod Vejlands Kvarter er brudt sammen. Dertil kommer, at
trafikken fra Vejlands Kvarter vil have meget høj belastningsgrad og lange
ventetider.24 Her kan forventes ventetider på over 10 min.
Middelforsinkelsen for biler der skal svinge til venstre, vil være på hhv. 242 og
381 sekunder pr. køretøj. Samtidig vil der være hhv. ca. 35 og 20 biler i kø i
venstresvingsbanerne, hvilket samlet vil udgøre en længde på ca. 200-245 m.
Venstresvingsbanen fra øst er i dag ca. 70 m lang med fuld bredde, hvorfor det
må forventes at tilbagestuvningen af biler i venstresvingssporet vil medføre, at
de vil blokere det ene ligeudspor. Tilsvarende er venstresvingsbanen fra vest i
dag ca. 50 m lang med fuld bredde, hvorfor der ligeledes her må forventes at
tilbagestuvning af biler i venstresvingssporet kan medføre, at de vil blokere det
ene ligeudspor. Da DanKap ikke tager højde for svingbanelængder vil
belastningsgraden for Vejlands Allé reelt fra øst være større end den i figur 18
viste belastningsgrad på 0,85.
Fra Center Boulevard vil belastningsgraden for venstresvingsbanerne være på
0,88 og med en middelforsinkelse på 97 sekunder pr. køretøj.

(Det bemærkes generelt, at beregningen af ventetider og kølængder ved
belastningsgrader over 1 ikke giver et reelt udtryk for ventetider og kølængder)
24
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Fra Vejland Kvarter vil der i morgenspidstimen være et markant trafikalt
sammenbrud i den periode, hvor trafikken, herunder de der afleverer børn i
skolen, skal ud på Vejlands Allé.

Figur 19

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstime ved scenarie A.

Kapacitetsberegningen for eftermiddagsspidstimen i scenarie A vil medføre at
signalanlægget ikke kan afvikle trafikken i venstresvingsbanen på Vejlands Allé
fra vest mod Vejlands Kvarter (belastningsgrad på 2,2825 og en ventetid på
mere end 10 min) og venstresvingsbanerne på Center Boulevard mod vest
(belastningsgrad på 1,03).
Det dobbelte venstresving fra Center Boulevard vil ligeledes være overbelastet.

Scenarie A med ekstra udkørsel via minirundkørsel
Med et princip om, at vejadgangene til og fra byudviklingsområdet sker med al
indkørsel via krydset med Vejlands Allé/Center Boulevard og udkørsel mod vest
tillige kan foregå via en udkørsel vest for krydset i minirundkørslen, er ønsket at
trafikafviklingen i signalanlægget skal forbedres.
I kapacitetsberegningen er forudsat, at 75 % af al højresvingende trafik fra
Vejlands Kvarter foregår via den ekstra udkørsel mod vest, mens 25 % af de
højresvingende bilister fra Vejlands Kvarter foretager højresving mod vest fra
signalanlægget.
Det vil sige at det trafikale grundlag er som i scenarie A, men at højresvingende
personbiler fra Vejlands Kvarter mod vest i signalkrydset reduceres fra 470 til
118 køretøjer om morgenen. Som i scenariet uden den ekstra adgangsvej med
højre ud, vil signalanlægget ikke kunne afvikle trafikken og være brudt sammen.

(Det bemærkes generelt, at beregningen af ventetider og kølængder ved
belastningsgrader over 1 ikke giver et reelt udtryk for ventetider og kølængder)
25
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Det gælder både for venstresvingende på Vejlands Allé, ligeudkørende for
trafikanter på Vejlands Allé fra øst, venstresvingende fra Center Boulevard samt
fra Vejlands Kvarter, hvor belastningsgraderne er over 0,80. Belastningsgraden
fra Vejlands Kvarter er om morgenen faldet fra beregnet 2,60 til 1,26, hvilket
indikerer en markant bedre trafikafvikling, men fortsat med et trafikalt
sammenbrud. Resultat er vedlagt i Bilag G.
Om eftermiddagen er belastningsgraden for ligeud- og højresvingende fra
Vejlands Kvarter 0,41 alene med adgang via signalanlægget. Med en reduktion
af biltrafikken fra 100 højresvingende køretøjer til 25 køretøjer, vil
belastningsgraden falde til 0,20. Grundet den lave belastningsgrad og trafik fra
Vejlands Kvarter bliver trafikafviklingen for venstresvingende på Center
Boulevard forbedret en smule og belastningsgraden falder fra 1,03 til 0,80.
Middelforsinkelsen vil være 52 sekunder pr. køretøj for venstresvingende på
Center Boulevard.

Scenarie B – baseret på intentionen om bilfri bydel
Scenarie B er baseret på et trafikgrundlag med reducerede turrater for biltrafik
til og fra den nye bydel som følge af intentionen om en bilfri bydel.
Trafikmængderne angivet i figur 11 og figur 12 er det fremskrevne basisscenarie
plus byudvikling med reducerede turrater.
Som forudsætning for kapacitetsberegningen er der i scenarie B ikke ændret på
grøntiden for Vejlands Allé, idet det er et ønske fra Københavns Kommune, at
fremkommeligheden ikke ændres. Signalanlægget på Vejlands Allé/Center
Boulevard er samordnet med naboanlæggene, og derfor kan omløbstiden ikke
øges uden det får konsekvenser for naboanlæggene. Hvis omløbstiden øges, bør
det undersøges, hvilke konsekvenser dette vil medføre.

Figur 20

Trafikafvikling for morgenspidstime ved scenarie B.
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Kapacitetsberegningen for morgenspidstime i scenarie B vil medføre, at
signalanlægget ikke kan afvikle trafikken i venstresvingsbane på Vejlands Allé
fra øst mod Center Boulevard, hvor belastningsgraden er 1,08 samt
venstresvingsbanen på Vejlands Allé fra vest mod Vejlands Kvarter, hvor
belastningsgraden er 1,14 og ventetiden over 10 min.
Middelforsinkelsen for biler der skal svinge til venstre, vil være på hhv. 242 og
381 sekunder pr. køretøj. Samtidig vil der være hhv. ca. 35 og 20 biler i kø i
venstresvingsbanen, som udgør en samlet længde ud over venstresvingsbanernes længde med fuld bredde. Der må forventes at tilbagestuvningen af
biler i venstresvingssporene vil blokere det ene ligeud spor. Da DanKap ikke
tager højde for svingbanelængder vil belastningsgraden for Vejlands Allé fra øst i
ligeudbanerne være større end den i figur 20 viste belastningsgrad på 0,85.
Fra Vejland Kvarter vil der fortsat være et trafikalt sammenbrud om morgenen
for de trafikanter der skal ud af området.

Figur 21

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstime ved scenarie B.

Kapacitetsberegningen for eftermiddagsspidstime i scenarie B vil ikke kunne
afvikle trafikken i hele krydset. Det dobbelte venstresving fra Center Boulevard
vil være overbelastet med en belastningsgrad på 1,03. Belastningsgraden vil
muligvis være større, da det ene venstresvingspor er kombineret med ligeud
sporet på Center Boulevard. Samtidig vil trafikken til Vejlands Kvarter fra
Vejlands Allé vest ikke kunnet afvikles, da belastningsgraden er 1,3026 og
ventetiden over 10 min.
Trafikken fra Vejlands Kvarter vil kunne afvikles om eftermiddagen i scenarie B.

(Det bemærkes generelt, at beregningen af ventetider og kølængder ved
belastningsgrader over 1 ikke er et reelt udtryk for ventetider og kølængder)
26
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Scenarie B med ekstra udkørsel via minirundkørsel
Med et princip om, at vejadgangene til og fra byudviklingsområdet sker med al
indkørsel via krydset med Vejlands Allé/Center Boulevard og udkørsel mod vest
tillige kan foregå via en udkørsel vest for krydset i minirundkørslen, er ønsket at
trafikafviklingen i signalanlægget skal forbedres.
I kapacitetsberegningen er forudsat, at 75 % af al højresvingende trafik fra
Vejlands Kvarter foregår via den ekstra udkørsel mod vest, mens 25 % af de
højresvingende bilister fra Vejlands Kvarter foretager højresving mod vest fra
signalanlægget.
Det vil sige, at det trafikale grundlag er som i scenarie B, men at højresvingende
personbiler fra Vejlands Kvarter mod vest i signalkrydset reduceres fra 267 til 67
køretøjer om morgenen. Som i scenariet uden den ekstra adgangsvej med højre
ud, vil signalanlægget ikke kunne afvikle trafikken for venstresvingende på
Vejlands Allé og ligeudkørende for trafikanter på Vejlands Allé fra øst.
Afviklingen for venstresvingende fra Center Boulevard samt fra Vejlands Kvarter
vil blive forbedret, hvor belastningsgraderne vil være 0,80. Belastningsgraden
fra Vejlands Kvarter er om morgenen faldet fra 1,48 til 0,72. Resultat er vedlagt
i Bilag G.
Om eftermiddagen er belastningsgraden for ligeud- og højresvingende fra
Vejlands Kvarter 0,41 alene med adgang via signalanlægget. Med en reduktion
af biltrafikken fra 100 højresvingende køretøjer til 25 køretøjer, vil
belastningsgraden falde til 0,20. Grundet den lave belastningsgrad og trafik fra
Vejlands Kvarter bliver trafikafviklingen for venstresvingende på Center
Boulevard forbedret og belastningsgraden falder fra 1,03 til 0,80.
Middelforsinkelsen vil være 52 sekunder pr. køretøj for venstresvingende på
Center Boulevard.

Scenarie C – baseret på turrater forudsat af Københavns Kommune
Scenarie C er baseret på det trafikgrundlag, der er fastlagt ud fra turproduktion
forudsat af Københavns Kommune for trafik til og fra den nye bydel.
Trafikmængderne angivet i figur 13 og figur 14 er det fremskrevne basisscenarie
plus en byudvikling med en trafik beregnet med udgangspunkt i turrater
forudsat af Københavns Kommune.
Som forudsætning for kapacitetsberegningen er der i scenarie C ikke ændret på
grøntiden for Vejlands Allé, idet det har været en forudsætning fra Københavns
Kommune, at fremkommeligheden på Vejlands Allé ikke reduceres.
Signalanlægget på Vejlands Allé/Center Boulevard er delvist samordnet med
naboanlæggene, og derfor kan omløbstiden ikke øges uden det får konsekvenser
for naboanlæggene. Hvis omløbstiden øges, bør det undersøges, hvilke
konsekvenser dette vil medføre.
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Figur 22

Trafikafvikling for morgenspidstime ved scenarie C.

Kapacitetsberegningen for morgenspidstimen i scenarie C viser, at trafikken ikke
kan afvikles på et acceptabelt niveau. Det er især, venstresvingsbanen på
Vejlands Allé fra øst mod Center Boulevard samt venstresvingsbanen på
Vejlands Allé fra vest mod Vejlands Kvarter, hvor trafikken ikke kan afvikles
hensigtsmæssigt. Dertil kommer, at trafikken fra Vejlands Kvarter vil have
meget høj belastningsgrad og ventetider over 10 min.27
Middelforsinkelsen for biler der skal svinge til venstre, vil være på hhv. 147 og
242 sekunder pr. køretøj. Samtidig vil der være hhv. ca. 7 og 35 biler i kø i
venstresvingsbanerne, hvilket samlet vil udgøre en længde på ca. 49-245 m.
Venstresvingsbanen fra øst er i dag ca. 70 m lang med fuld bredde, hvorfor det
må forventes at tilbagestuvningen af biler i venstresvingssporet vil medføre, at
de vil blokere det ene ligeudspor. Tilsvarende er venstresvingsbanen fra vest i
dag ca. 50 m lang med fuld bredde, hvorfor der ligeledes her må forventes at
tilbagestuvning af biler i venstresvingssporet kan medføre, at de vil blokere det
ene ligeudspor. Da DanKap ikke tager højde for svingbanelængder vil
belastningsgraden for Vejlands Allé fra øst reelt være større end den i figur 22
viste belastningsgrad på 0,85.
Fra Center Boulevard vil belastningsgraden for venstresvingsbanerne være på
0,86 og med en middelforsinkelse på 91 sekunder pr. køretøj.
Fra Vejland Kvarter vil der i morgenspidstimen være et trafikalt sammenbrud i
den periode, hvor trafikken, herunder de der afleverer børn i skolen, skal ud på
Vejlands Allé.

(Det bemærkes generelt, at beregningen af ventetider og kølængder ved
belastningsgrader over 1 ikke er et reelt udtryk for ventetider og kølængder)
27
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Trafikafvikling for eftermiddagsspidstime ved scenarie C.

Kapacitetsberegningen for eftermiddagsspidstime i scenarie C viser, at trafikken
ikke kan afvikles på et acceptbalet niveau. Det dobbelte venstresving fra Center
Boulevard vil være overbelastet med en belastningsgrad på 0,92.
Belastningsgraden vil muligvis være større, da det ene venstresvingspor er
kombineret med ligeud sporet på Center Boulevard. Samtidig vil trafikken til
Vejlands Kvarter fra Vejlands Allé vest ikke kunnet afvikles, da
belastningsgraden er 1,4428 og ventetider over 10 min.
Trafikken fra Vejlands Kvarter vil kunne afvikles om eftermiddagen i scenarie C.

Scenarie C med ekstra udkørsel via minirundkørsel
Med et princip om, at vejadgangene til og fra byudviklingsområdet sker med al
indkørsel via krydset med Vejlands Allé/Center Boulevard og udkørsel mod vest
tillige kan foregå via en udkørsel vest for krydset i minirundkørslen, er ønsket at
trafikafviklingen i signalanlægget skal forbedres.
I kapacitetsberegningen er forudsat, at 75 % af al højresvingende trafik fra
Vejlands Kvarter foregår via den ekstra udkørsel mod vest, mens 25 % af de
højresvingende bilister fra Vejlands Kvarter foretager højresving mod vest fra
signalanlægget.
Det vil sige, at det trafikale grundlag er som i scenarie C, men at højresvingende
personbiler fra Vejlands Kvarter mod vest i signalkrydset reduceres fra 297 til 74
køretøjer om morgenen. Som i scenariet uden den ekstra adgangsvej med højre
ud mod vest, vil signalanlægget ikke kunne afvikle trafikken. Det gælder for
både venstresvingende på Vejlands Allé, ligeudkørende på Vejlands Allé fra øst,
venstresvingende fra Center Boulevard og fra Vejlands Kvarter.

(Det bemærkes generelt, at beregningen af ventetider og kølængder ved
belastningsgrader over 1 ikke er et reelt udtryk for ventetider og kølængder)
28
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Belastningsgraden fra Vejlands Kvarter er om morgenen faldet fra beregnet 1,65
til 0,80, hvilket indikerer en markant bedre trafikafvikling, men der må forventes
at opstå afviklingsproblemer ved selv beskedne stigninger i trafikken. Resultat er
vedlagt i Bilag G.
Om eftermiddagen er belastningsgraden for ligeud- og højresvingende fra
Vejlands Kvarter 0,32 alene med adgang via signalanlægget. Med en reduktion
af biltrafikken fra 79 højresvingende køretøjer til 20 køretøjer, vil
belastningsgraden falde til 0,16. Grundet den lave belastningsgrad og trafik fra
Vejlands Kvarter bliver trafikafviklingen for venstresvingende på Center
Boulevard forbedret og belastningsgraden falder fra 0,92 til 0,76.
Middelforsinkelsen vil være 47 sekunder pr. køretøj for venstresvingende på
Center Boulevard.

Kapacitetsberegning uden skolen
Trafikken til skolen udgør en relativ stor andel af trafikken til og fra området,
især i morgenmyldretiden. Der er gennemført en følsomhedsberegning uden
skolen for scenarie A og scenarie B for at illustrere skoletrafikkens betydning for
trafikafviklingen i krydset med Vejladns Allé. (Denne beregning er ikke
gennemført for scenarie C).
Den umiddelbare vurdering er, at signalanlægget vil kunne afvikle trafikken fra
det nye område uden skoletrafikken om eftermiddagen. Om morgenen vil der
være afviklingsproblemer for Vejlands Kvarter i scenarie A, mens scenarie B
vurderes at kunne afvikle trafikken. Det skal dog bemærkes, at signalanlægget
stadig vil have udfordringer med afvikling af trafik på Vejlands Allé og Center
Boulevard, hvor problemerne også er til stede i basissituationen.
Afvikling af trafik fra Center Boulevard kan være påvirket af trafikken fra det nye
område, da de ikke vil have samme frie flow i venstresvinget som de har i dag
pga. den forøgede trafik fra Vejlands Kvarteret.
Trafikken på Vejlands Allé øst, vil ikke have kapacitet nok, men det svarer i
princippet til den nuværende situation, hvor der allerede er afviklingsproblemer
her. (Se tillige Bilag E).

5.3

Sammenfatning

Med udgangspunkt i forudsætningen om, at der ikke ændres i grøntiden for
Vejlands Allé vil signalanlægget i spidstimerne ikke kunne afvikle trafikken,
hverken morgen eller eftermiddag.
Specielt trafikken fra Vejlands Kvarter vil være presset i morgenspidstimen, hvor
ventetiden for at komme ud fra området vil være uacceptabel. I
kapacitetsberegningen er der p.t. ikke medtaget lette trafikanter til/fra Vejlands
Kvarter. Afviklingen vil derfor kunne blive forringet, men det antages dog, at en
stor del af de lette trafikanter i morgenspidstimen er orienteret i retning mod
København, og derfor i mindre grad vil belaste krydset.
Trafikken til den nye bydel vil også have indflydelse på den nuværende trafik på
Vejlands Allé. I både scenarie A og scenarie C, vil der være tilbagestuvning af
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biler i venstresvingsbanerne ind mod Vejlands Kvarter, hvor køerne vil række ud
i de venstre ligeudspor og dermed reducere kapaciteten på Vejlands Allé.
I alle tre scenarier vil der være afviklingsproblemer for venstresvingere fra
Center Boulevard. Her vil belastningsgraden være over de anbefalede 0,8 som
er grænsen for, hvornår der begynder at være kapacitetsproblemer /
sammenbrud. Belastningsgraden kan reduceres i scenarie B og C til under 0,8
for venstresvinget på Center Boulevard såfremt der etableres en ekstra udkørsel
for højresvingende trafikanter fra Vejlands Kvarter ved en ekstra udkørsel via
minirundkørsel.
Trafikafviklingen kan beskrives ud fra krydsets serviceniveau. Serviceniveauet
defineres ud for bilisternes middelforsinkelse i hver vejgren og er illustrret i
tabel 23. De beregnede serviceniveauer for signalanlægget er opgjort i tabel 24
og tabel 25. Almindeligvis betragtes et serviceniveau D som et acceptabelt
serviceniveau. I de enkelte vejgrene, kan dårligere serviceniveauer accepteres,
hvis det er korte perioder eller, hvis der er meget få bilister.
Tabel 23

Definision af serviceniveau for signalanlæg.

Serviceniveau

Beskrivelse

Middelforsinkelse,
signalregulering [sek.]

A

Næsten ingen forsinkelse

0-10

B

Begyndende forsinkelse

11-20

C

Ringe forsinkelse

21-35

D

Nogen forsinkelse

36-60

E

Stor forsinkelse

61-100

F

Meget stor forsinkelse

> 100

Serviceniveauet i basissituationen om morgenen er mere eller mindre på et
accebtabelt niveau i Københavns Kommune, selvom venstresvingende for
Vejlands Allé øst forventes at have meget stor forsinkelse med
trafikafviklingsproblemer.
I scenarierne forværres trafikafviklingen specielt for de venstresvingende på
Vejlands Allé og Center Boulevard, samt for Vejlands Kvarter, som skal afvikle al
trafikken for den nye bydel. Serviceniveuaet for disse kørespor forringes ét til to
niveauer.
Ved scenarie B og scenarie C vil serviceniveauet blive forbedret ét niveau
såfremt der etableres en ekstra udkørsel for højresvingende fra Vejlands
Kvarter, i forhold til hvis alle trafikanter fra Vejlands Kvarter skal benytte
signalanlægget ved udkørsel fra byudviklingsområdet.
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Tabel 24

Serviceniveau for signalanlægget Vejlands Allé / Center Boulevard / Vejlands Kvarter i
morgenspidstime for basissituation og forskellige scenarier.
Scenarie A
Basis
situation

Vejgren + kørespor

Scenarie B

Scenarie C

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

V

D

F

F

F

F

F

F

L

C

C

C

C

C

C

C

L

C

C

C

C

C

C

C

H

A

A

A

A

A

A

A

V

F

F

F

F

F

F

F

L

D

D

D

D

D

D

D

L

D

D

D

D

D

D

D

H

B

B

B

B

B

B

B

V

C

E

E

E

D

E

D

V

C

E

E

E

D

E

D

L

C

C

C

C

C

C

C

H

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

D

F

F

F

D

F

D

Vejlands Allé vest

Vejlands Allé øst

Center Boulevard

V
Vejlands Kvarter

C
LH

Serviceniveauet i eftermiddagsspidstimen er generelt bedre end i
morgenspidstimen. I basissituationen om eftermiddagen kan alle vejgrene
afvikles på et acceptabelt niveau, hvor det kun er venstresvingende fra Center
Boulevard og Vejlands Allé fra øst, som vil opleve ’nogen forsinkelse’
(serviceniveau D). Alle øvrige kørespor vil have en trafikafvikling med et højere
serviceniveau.
I scenarierne forringe trafikafviklingen specielt for de venstresvingende på
Vejlands Allé vest og Center Boulevard. Serviceniveuaet for disse kørespor vil
forringes ét til to niveauer afhængig af scenarie og adgangsforhold for Vejlands
Kvarter.
For venstresvingende fra Vejlands Kvarter vest vil serviceniveauet forringes fra
acceptabelt niveau C til begyndende trafikafviklingsproblemer / sammenbrud,
niveau F.
For venstresvingende på Center Boulevard ændres serviceniveauet fra D til
enten E (scenarie C) eller F (scenarie A og B). Såfremt der etableres ekstra

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Afrapportering - Trafik og parkering - Vejlands Kvarter.docx

VEJLANDS KVARTER - TRAFIK OG PARKERING

55

udkørsel for højresvingende fra Vejlands Kvarter, vil serviceniveauet ikke
ændres for Center Boulevard.
For trafikanter fra Vejlands Kvarter vil serviceniveuaet være uændret fra basis
situation til scenarierne – uanset hvilke vejadgangsforhold som etableres.
Signalanlægget vil kunne afvikle al trafikken for den nye bydel acceptabelt.
Selvom serviceniveauet er identisk med basis situationen, vil trafikanterne dog
kunne opleve en højere middelforsinkelse end basis situationen.
Tabel 25

Serviceniveau for signalanlægget Vejlands Allé / Center Boulevard / Vejlands Kvarter i
eftermiddagsspidstime for basissituation og forskellige scenarier.
Scenarie A
Basis
situation

Vejgren + kørespor

Scenarie B

Scenarie C

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

Signalanlæg

Signalanlæg +
højre ud

V

C

F

F

F

F

F

F

L

C

C

C

C

C

C

C

L

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

C

C

C

C

V

D

D

D

D

D

D

D

L

C

C

C

C

C

C

C

L

C

C

C

C

C

C

C

H

B

B

B

B

B

B

B

V

D

F

D

F

D

E

D

V

D

F

D

F

D

E

D

L

C

C

C

C

C

C

C

H

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Vejlands Allé vest

Vejlands Allé øst

Center Boulevard

V
Vejlands Kvarter

C
LH
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6

Trafikafvikling i anlægsfasen med jordkørsel

I forbindelse med byudviklingen af Vejlands Kvarter er det vurderet, hvilken
betydning jordkørsel til den nye bydel vil have for trafikafviklingen i krydset
Vejlands Allé og Center Boulevard. Idette afsnit beskrives alene påvirkningen af
jordkørsel under anlægsarbejdet. (Se tillige Bilag E).

6.1

Grundlag og forudsætninger

Trafikafviklingen i krydset med Vejladns Allé er vurderet i to situationer:

›
›

Basissituation – nuværende situation.
Anlægsscenarie – den nuværende situation plus lastbilkørsel i forbindelse
med jordpåfyldning.

I scenariet er der tillagt en merbelastning med sættevogne med i alt 15
sættevogne i hver retning i spidstimen. Det er forudsat, at 80 % af
sættevognene afvikles mod vest ad Vejlands Allé og 20 % afvikles mod syd ad
Center Boulevard. I en konkretisering bør det vurderes nærmere, hvordan
lastbiltrafikken vil fordele sig.
I krydset med Vejlands Allé/Center Boulevard er der anvendt den nuværende
krydsgeometri og det nuværende signalprogram.
Kapacitetsberegningen er gennemført med Dankap, og den er gennemført for
krydset isoleret set. Da krydset indgår som en del af Vejlands Allé, hvor der er
andre kryds, kan det ikke udelukkes, at der kan opleves afviklingsproblemer, der
er forårsaget af afviklingen i andre kryds.

6.2

Trafikafvikling i morgenmyldretiden

I morgenspidstimen vil der være problemer med at afvikle trafikken:

›
›

I venstresvingsbanen fra Vejlands Allé øst mod Center Boulevard.
Fra Vejlands Allé øst mod Vejlands Allé vest - med en belastningsgrad over
0,8, må det forventes, at der vil opstå afviklingsproblemer for de ligeud
kørende fra Vejlands Allé fra øst mod vest.

›

For øvrige strømme forventes der generelt set ikke afviklingsmæssige
problemer.

Disse problemstillinger er også registreret under basissituationen. Konsekvensen
ved 30 ekstra sættevognsture i spidstimen om morgenen er en større
belastningsgrad på venstresvingende fra Vejlands Allé vest, men stadig inden for
et acceptabelt niveau. Ventetiden øges med 10 sek. pr. køretøj. Ligeledes øges
belastningsgraden marginalt fra Vejlands Kvarter, men ventetiden øges kun med
2 sek.
Det vurderes at den ekstra lastbiltrafik i morgenmyldretiden med
jordtransport ikke giver anledning til væsentlige forøgede
trafikafviklingsproblemer.
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Det skal dog bemærkes, at det pågældende kryds indgår som en del af flere
kryds langs Vejlands Allé, og der kan derfor ikke udelukkes, at der vil opleves
afviklingsproblemer, der kan være forårsaget af afviklingen i andre kryds.

6.3

Trafikafvikling i eftermiddagsmyldretiden

I eftermiddagsmyldretiden vurderes det, at krydset isoleret set kan afvikle
trafikken, også med den tillagte vækst på 10 % og de ekstra lastbiler. Den
højeste belastningsgrad, der er beregnet, er ca. 0,8, hvilket almindeligvis
betyder, at trafikken kan afvikles uden problemer, men at der i perioder kan
forventes mindre afviklingsproblemer.
Konsekvensen ved de 30 ekstra sættevognsture i spidstimen om eftermiddagen
er en stigning i belastningsgraden på venstresvingende fra Vejlands Allé vest,
men til 0,18. Ventetiden øges med 5 sek. pr. køretøj. Ligeledes øges
belastningsgraden marginalt fra Vejlands Kvarter og ligeudkørende på Center
Boulevard, men ventetiden øges kun med 2-4 sek.
Det vurderes at den ekstra lastbiltrafik i eftermiddagsmyldretiden med
jordtransport ikke giver anledning til væsentlige
trafikafviklingsproblemer.
Det skal dog bemærkes, at det pågældende kryds indgår som en del af flere
kryds langs Vejlands Allé, og der kan derfor ikke udelukkes, at der vil opleves
afviklingsproblemer, der kan være forårsaget af afviklingen i andre kryds.

6.4

Trafiksikkerhed/tryghed

Ved jordtilkørsel må det forventes, at lette trafikanter oplever større utryghed
ved den uregulerede krydsning grundet den ekstra tunge trafik. Specielt lastbiler
fra byudviklingsområdet vurderes at kunne ’overraske’ lette trafikanter, mens
lastbiler fra signalanlægget burde være nede i fart pga. manøvre i
signalanlægget. Lastbiler fra Center Boulevard kan dog komme med højere fart.
Venstresvingende lastbiler fra Vejlands Alle kan øge utrygheden for
ligeudkørende og højresvingende cyklister fra Vejlands Allé øst.
Vejlands Kvarters vejprofil fra signalanlægget til Danhostel er relativ smalt for
kørsel med tunge køretøjer, og der er placeret belysningspulleter, marksten og
hegn i rabat mellem cykelsti og kørebane, formodentlig for at holde hastigheden
nede.
Inden jordkørslens påbegyndelse bør det overvejes om der skal foretages tiltag
på Vejlands Kvarter, som understøtter den tunge jordtransport. Der kan være
behov for udvidelse af køresporene og det kan overvejes, om cyklister fra
Vejlands Allé øst skal ledes igennem signalanlægget og køre som dobbeltrettet
færdsel fra signalanlægget til den dobbeltrettede cykelsti langs den vestlige side
af Vejlands Kvarter. Hermed reguleres cyklisternes krydsning i signalanlægget
og den uregulerede krydsning kan undgås.
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Bilag A

Parkeringsbehov ved forskellige parkeringsnormer

Tabel 26

Forskellige p-normer og afledte antal p-pladser.
P-norm

Type

Bolig

Areal

KP19

(m²)

byudviklingsområder

KP19
1:300

Øvrig
by

144.176

1:250

1:300

1:214

6.316

1:857

1:300

1:857

Plejebolig

11.813

1:714

1:300

1:714

Skole

18.687

1:607

1:300

1:464

Daginstitutioner

2.976

1:286

1:300

1:179

Detail/dagligvarer

3.007

1:143

1:300

1:143

Vandrehjem/hotelvirksomhed

5.090

1:214 29

1:300

1:60

-

-

-

Studiebolig

Total

192.065

Parkeringspladser

Type

Bolig
Studiebolig

Areal

KP19

(m²)

byudviklingsområder

144.176
6.316

KP19
1:300

øvrig
by

577

481

674

7

21

7

P-norm og antal p-pladser til skole skal dække behovet for både p-pladser til
langtidsparkering samt afsætningspladser i form at korttidsparkering og kys &
kør-pladser.
29
For vandrehjem/hotelvirksomhed har Københavns Kommune ikke p-normer.
Parkeringsbehovet skal fastlægges ud fra en normen skal baseres på en konkret
29

vurdering.

›
›
›

P-normen er fastlagt til 1:214 m², hvilket svarer til p-normen for erhverv i
byudviklinsområder – dette svarer til 24 p-pladser.
Københavns Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan
angivet en p-norm på 1:100m2, hvilket ville svare til 51 pladser.
Hvis der tages udgangspunkt i den nuværende anvendelse og
parkeringskapacitet svarer det til en p-norm på 1:60 m², hvilket ville
medføre 85 pladser.

I den endelige fastlæggelse af parkeringsbehov bør der indgå en konkret
vurdering af, hvilken type kunder, der kommer til vandrehjemmet, og hvilket pbehov disse vil have. Hvis det f.eks. er håndværkere eller andre arbejdstagere,
der periodisk er i hovedstaden, vil der være behov for en række p-pladser. I et
sådant tilfældse kan der være risiko for en underestimering af p-pladser, og
muligheden for dobbeltudnyttelse af pladserne er begrænset, da vandrehjemmet
typisk har behov for pladser på samme tidspunkt som de øvrige pladser er i
brug.
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Plejebolig

11.813

17

39

17

Skole

18.687

31

62

40

Daginstitutioner

2.976

10

10

17

Detail/dagligvarer

3.007

21

10

21

Vandrehjem/hotelvirksomhed

5.090

24

17

85

687

640

861

Total

192.065

59

›

Det valgte scenarie med parkering ud fra KP19 byudviklingsområder giver
et parkeringsbehov på 687 parkeringspladser, heraf 601 parkeringspladser
til boliger, hvilket svarer til, at der er ca. 0,3 p-plads pr. bolig.

›

Parkeringsnormer ud for kategorien ’øvrig by’ ville give et behov for 861
parkeringspladser.30

Ses der til sammenligning på bilejerskabet pr. 1000 indbyggere, ville:

›

Med et bilejerskab svarende til hele Danmark ville det give et behov for
2.155 parkeringspladser. Det ville i givet fald være ca. 250 % flere
parkeringspladser end der forventes ud fra parkeringsnormen for
byudviklingsområder.

›

Med det forventede bilejerskab for København i 2035 (prognose) ville det
give et behov på 847 parkeringspladser. Det ville i givet fald være ca. 40 %
end der forventes etableret i Vejlands Kvarter ud fra parkeringsnormen for
byudviklingsområder.

Tabel 27

Antal parkeringspladser ved forskellige bilejerskaber ved 5.011 indbyggere
i Vejlands Kvarter.

Type
Bilejerskab pr.
1000 indbyggere
Antal p-pladser

København

København

2035 31

2050 32

430

169

159

2.155

847

797

Danmark

Der forventes ca. 5.000 indbyggere i området fordelt på 2.159 boliger.

Det bemærkes, at med vedtagelsen af p-normerne i KP 19 er det vedtaget, at
alle byudviklingsområder planlægges som "Bilfrie bydele".
30

Kilde: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/3522e89e-54eb-4e52-87b1ee6d4a8bddb4/f2f31bee-8fc5-41d5-906f20e9ca1034f9/Attachments/18417119-23949604-1.PDF
32
Kilde: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/3522e89e-54eb-4e52-87b131

ee6d4a8bddb4/f2f31bee-8fc5-41d5-906f20e9ca1034f9/Attachments/18417119-23949604-1.PDF
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Bilag B

Delebiler

Forudsætningen er:

›
›
›
Tabel 28

Scenarie

2.159 boliger
601 parkeringspladser til boliger
Dvs. 1.558 boliger ikke kan have egen parkeringsplads.

Scenarier med andel af delebiler til boliger.
1 delebil
erstatter:

Delebilers
andel

Antal

Antal

delebiler

private biler

Boliger pr.

Boliger pr.

p-plads
delebil

p-plads privat
bil

Scenarie 1

5 biler

52 %

312

289

7

7

Scenarie 2

7 biler

37 %

223

378

10

6

Scenarie 3

8 biler

32 %

195

406

11

5

Scenarie 4

10 biler

26 %

156

445

14

5

Scenarie 5

20 biler

13 %

78

523

28

4

Scenarie 6

25 biler

10 %

62

538

35

4

En undersøgelse fra DTU Transport fra 2014 anslår, at en delebil erstatter 4-8
private biler33. I notat om delebilers trængselsreducerende effekt fra 2014
anslås at én delebil erstatter mellem 5-10 private biler i byen. Såfremt delebiler
skal erstatte 5-10 private biler, vil delebilernes andel af parkeringspladser
udgøre 26-52 % af de samlede parkeringspladser i Vejlands Kvarter.
Som hovedscenarie er anvendt, at en delebil erstatter 8 private biler.

33

Kilde: https://danskedelebiler.dk/?page_id=90
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Bilag C

61

Fordeling af parkering i bydelene

Scenarie med at 90 pladser, 20 % eller 50 % af parkeringen placeres decentralt
i bydelene og øvrig parkering placeres i centrale anlæg ved indgang til Vejlands
Kvarter (bydel A).
Tabel 29

Scenarier ved fordeling af parkering i centrale og decentrale anlæg.
Scenarie

Scenarie

Scenarie

90 pladser

20 %

50 %

decentralt

decentralt

decentralt

386

568

437

Skole

31

31

31

Bydel B

90

44

109

Bydel C

90

44

109

687

687

687

Type

Bydel A (ekskl. skole)

Vejlands Kvarter total
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Bilag D

Krydstælling

Krydstælling for krydset Vejlands Allé/Center Boulevard/ Vejlands Kvarter fra
den 18.12.2018 kl. 6-10 og kl. 15-18.

D.1

Talt trafik morgenspidstime
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D.2

Talt trafik eftermiddagsspidstime
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Bilag E
E.1

Trafikafvikling uden skolen
Indledning

I forbindelse med byudviklingen af Vejlands Kvarter ønskes det vurderet
betydningen af den nye bydels påvirkning af krydset Vejlands Allé og Center
Boulevard i det tilfælde, at der ikke etableres en ny skole i området.

E.1.1 Grundlag og forudsætninger
Nærværende bilag beskriver de kapacitetsmæssige forhold ved udbygning af
den nye bydel Vejlands Kvarter. Der arbejdes med to scenarier:

›
›

Scenarie A bygger på Miljøstyrelsens turrater excl. Turrater for skole.
Scenarie B bygger på reducerede turrater excl. Turrater for skole.

(Kapacitetsberegninger uden skolen er ikke gennemført for scenarie C).
Trafik på Vejlands Allé i én retning for hhv. morgen og eftermiddag er angivet i
tabel 30.
Tabel 30

Myldretidsbelastning – udtrykt som spidstimetrafik og spidskvartertrafik
hhv. morgen og eftermiddag uden trafik til/fra skolen.

Scenarie A – Miljøstyrelsens turrater
Spidstimetrafik pr. retning

Til

Fra

0

725

Eftermiddag

484

0

Spidskvartertrafik pr. retning

Til

Fra

0

290

193

0

Til

Fra

Morgen

Morgen
Eftermiddag
Scenarie B – Reducerede turrater
Spidstimetrafik pr. retning
Morgen

0

320

Eftermiddag

214

0

Spidskvartertrafik pr. retning

Til

Fra

0

128

85

0

Morgen
Eftermiddag

E.2

Scenarie A

Scenarie A består af trafikmængder ud fra miljøstyrelsens turrater for trafik til
og fra den nye bydel, minus turrater for ny skole.
Det trafikale grundlag for personbiler og varebiler for hhv. morgen og
eftermiddag er vist på figur 24 og figur 25. For øvrige køretøjstyper er
grundlaget som ved etablering af skole (krydstælling + 10 % fremskrivning).
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Figur 24
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Personbilture om morgenspidstimen ved scenarie A uden skoletrafik –
Miljøstyrelsens turrater.

Figur 25

Personbilture om eftermiddagspidstimen ved scenarie A uden skoletrafik –
Miljøstyrelsens turrater.
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Figur 26

Trafikafvikling for morgenspidstimen i scenarie A uden skoletrafik.

Trafikafvikling for morgenspidstime i scenarie A uden skolen vil medføre, at
signalanlægget ikke vil kunne afvikle trafikken i venstresvingsbane fra Vejlands
Allé øst mod Center Boulevard.
Vejlands Allé fra øst mod Vejlands Allé vest, vil ligeledes være belastet og med
en belastningsgrad over 0,8, hvorfor der kan opstå kapacitetsmæssige
udfordringer for de ligeud kørende fra Vejlands Allé fra øst.
Trafikken fra Vejlands Kvarter vil ligeledes være brudt sammen, også uden
skolen se figur 18. Yderligere er sammenbruddet for venstresvingende på
Vejlands Allé vest for morgenspidstimen i scenarie A fjernet ved at udtage
skoletrafikken.
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Trafikafvikling for eftermiddagsspidstimen i scenarie A uden skoletrafik.

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstime i scenarie A, vil ikke kunne afvikle
trafikken.
Venstresving fra Vejlands Allé vest vil være overbelastet med en belastningsgrad
på 1,67.
Om eftermiddagen forventes ingen udkørende trafik fra Vejlands Kvarter, når
skolen ikke er medtaget. Afvikling med skolen er angivet på figur 19.
Sammenholdes de to resultater ses det, at belastningsgraden for Vejlands Allé
vest er faldet fra 2,28 til 1,67 og sammenbruddet for venstresvingende på
Center Boulevard er fjernet (belastningsgrad fra 1,03 til 0,51).

E.3

Scenarie B

Scenarie B består af trafikmængder reduceres turrater for trafik til og fra den
nye bydel, minus turrater for ny skole.
Det trafikale grundlag for personbiler og varebiler for hhv. morgen og
eftermiddag er vist på figur 28 og figur 29. For øvrige køretøjstyper er
grundlaget som ved etablering af skole (krydstælling + 10 % fremskrivning).
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Figur 28

Personbilture i morgenspidstimen ved scenarie B uden skoletrafik –
Miljøstyrelsens turrater.

Figur 29

Personbilture i eftermiddagspidstimen ved scenarie B uden skoletrafik –
Miljøstyrelsens turrater.
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Trafikafvikling for morgenspidstimen i scenarie B uden skoletrafik.

Trafikafvikling for morgenspidstime i scenarie B, vil medføre at signalanlægget
ikke vil kunne afvikle trafikken i venstresvingsbane fra Vejlands Allé øst mod
Center Boulevard.
Vejlands Allé fra øst mod Vejlands Allé vest, vil ligeledes være belastet og med
en belastningsgrad over 0,8, hvorfor der kan opstå kapacitetsmæssige
udfordringer for de ligeud kørende fra Vejlands Allé fra øst.
Trafikafviklingen for venstresvingende på Center Boulevard er på grænsen til
sammenbrud (belastningsgrad på 0,81), mens trafik fra Vejlands Kvarter ikke
kan afvikles (belastningsgrad på 0,89 mod 1,48 hvis skoletrafik medtages).
Sammenholdes med afviklingen, hvor skoletrafik er medtaget (figur 20), er
sammenbrudet for venstresvingende fra Vejlands Allé fra vest forsvundet og
afviklingen af venstresvingende for Center Boulevard og Vejlands Kvarter er
forbedret, men ikke til et acceptabelt niveau, hvor der ikke vil opstå
sammenbrud.
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Figur 31

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstimen i scenarie B uden skoletrafik.

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstimen i scenarie B, vil signalanlægget kunne
afvikle trafikken i krydset.
Sammenholdes med figur 21, som er tilsvarende scenarie med skoletrafik, vil
problematikken med sammenbrud for venstresvingende fra Vejlands Allé mod
Vejlands Kvarter og venstresvingende fra Center Boulevard ikke længere være
et problem, såfremt signalanlægget ikke skal håndtere skoletrafik.
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Bilag F
F.1

73

Trafikafvikling i anlægsfasen
Indledning

I forbindelse med byudviklingen af Vejlands Kvarter er det vurderet, hvilken
betydning jordkørsel til den nye bydel vil have for trafikafviklingen i krydset
Vejlands Allé og Center Boulevard. Nærværende bilag omhandler alene
påvirkningen af jordkørsel under anlægsarbejdet.

F.1.1 Grundlag og forudsætninger
Nærværende notat beskriver de kapacitetsmæssige forhold ved udbygning af
den nye bydel Vejlands Kvarter under anlægsarbejde. Der arbejdes med:

›
›

Basissituation – nuværende situation.
Scenarie under anlægsarbejde – den nuværende situation plus lastbilkørsel
i forbindelse med jordpåfyldning.

I scenariet er der tillagt en merbelastning med sættevogne med i alt 15
sættevogne i hver retning i spidstimen. Det er forudsat, at 80 % af
sættevognene afvikles mod vest ad Vejlands Allé og 20 % afvikles mod syd ad
Center Boulevard. I en konkretisering bør det vurderes nærmere, hvordan
lastbiltrafikken vil fordele sig.
I krydset med Vejlands Allé/Center Boulevard er der anvendt den nuværende
krydsgeometri og det nuværende signalprogram.
Kapacitetsberegningen er gennemført med Dankap, og den er gennemført for
krydset isoleret set. Da krydset indgår som en del af Vejlands Allé, hvor der er
andre kryds, kan det ikke udelukkes, at der kan opleves afviklingsproblemer, der
er forårsaget af afviklingen i andre kryds.

F.2

Trafikafvikling

F.2.1 Basissituation
Basissituationen består af trafikmængder fra trafiktællingen i 2018 + 10 %. De
10 % er tillagt dels som følge af usikkerheder dels for at medtage en vis generel
trafikudvikling. Se tabel 31, der viser krydstrafikken fordelt på retninger og
køretøjstyper - personbiler, varebiler, MC, lastbiler og busser samt cyklister og
fodgængere.
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Tabel 31

Retningsfordelt spidstimetrafik for hhv. morgen- og eftermiddagsspidstime.

Personbiler, varebiler og MC
Morgen
Fra/til
Vejgren A Vejgren B Vejgren C Vejgren D
A: Vejlands Allé vest
514
182
1
B: Vejlands Allé øst
1111 297
6
C: Center Boulevard
259
220 1
D: Vejlands Kvarter
4
3
6 Eftermiddag
Fra/til
A: Vejlands Allé vest
B: Vejlands Allé øst
C: Center Boulevard
D: Vejlands Kvarter

Vejgren A Vejgren B Vejgren C Vejgren D
1092
389
3
1011 175
7
488
161 4
6
0
2 -

Lastbiler og busser
Morgen
Fra/til
A: Vejlands Allé vest
B: Vejlands Allé øst
C: Center Boulevard
D: Vejlands Kvarter

Vejgren A Vejgren B Vejgren C Vejgren D
56
21
1
55 7
0
31
14 0
0
1
2 -

Eftermiddag
Fra/til
A: Vejlands Allé vest
B: Vejlands Allé øst
C: Center Boulevard
D: Vejlands Kvarter

Vejgren A Vejgren B Vejgren C Vejgren D
11
22
0
39 6
0
28
0 0
0
0
0 -

Cykler
Morgen
Fra/til
A: Vejlands Allé vest
B: Vejlands Allé øst
C: Center Boulevard
D: Vejlands Kvarter

Vejgren A Vejgren B Vejgren C Vejgren D
9
0
0
0 1
158
0
4 153
0
0
111 -

Eftermiddag
Fra/til
A: Vejlands Allé vest
B: Vejlands Allé øst
C: Center Boulevard
D: Vejlands Kvarter

Vejgren A Vejgren B Vejgren C Vejgren D
0
0
0
7 0
41
0
3 54
0
0
86 -

Fodgængere
Morgen
Fra/til
A: Vejlands Allé vest
B: Vejlands Allé øst
C: Center Boulevard
D: Vejlands Kvarter

Vejgren A
2
-

Vejgren B
7
-

Vejgren C Vejgren D
0 4

Eftermiddag
Fra/til
A: Vejlands Allé vest
B: Vejlands Allé øst
C: Center Boulevard
D: Vejlands Kvarter

Vejgren A
1
-

Vejgren B
35
-

Vejgren C Vejgren D
0 10
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F.2.2 Kapacitetsberegning
Morgenmyldretiden
I det følgende er vist kapacitetsberegningen i basissituationen for
morgenmyldretiden.

Figur 32

Trafikafvikling for morgenspidstimen i basissituationen.

I morgenspidstimen vil der være problemer med at afvikle trafikken i
venstresvingsbanen fra Vejlands Allé øst mod Center Boulevard.
Vejlands Allé fra øst mod Vejlands Allé vest, vil ligeledes være belastet og med
en belastningsgrad over 0,8, må det forventes, at der vil opstå
afviklingsproblemer for de ligeud kørende fra Vejlands Allé fra øst mod vest.
For øvrige strømme forventes der generelt set ikke afviklingsmæssige
problemer. Det skal dog bemærkes, at det pågældende kryds indgår som en del
af flere kryds langs Vejlands Allé, og der kan derfor ikke udelukkes, at der vil
opleves afviklingsproblemer, der kan være forårsaget af afviklingen i andre
kryds.

Eftermiddagsmyldretiden
I det følgende er vist kapacitetsberegningen i basissituationen for
eftermiddagsmyldretiden.
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Figur 33

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstimen i basissituationen.

I eftermiddagsmyldretiden vurderes det, at krydset isoleret set kan afvikle
trafikken, også med den tillagte vækst på 10 %. Den højeste belastningsgrad,
der er beregnet, er ca. 0,7, hvilket almindeligvis betyder, at trafikken kan
afvikles uden problemer. Det skal dog bemærkes, at det pågældende kryds
indgår som en del af flere kryds langs Vejlands Allé, og der kan derfor ikke
udelukkes, at der vil opleves afviklingsproblemer, der kan være forårsaget af
afviklingen i andre kryds.

F.3

Scenarie under anlægsarbejde

For scenariet under anlægsarbejdet med tilkørsel af jord til påfyldning, er der
tillagt en ekstra trafik på 15 sættevogne i timen både til og fra Vejlands Kvarter.
Fordelingen af jordkørslen er skønnet til, at 80 % ankommer fra vest og forlader
byudviklingsområdet ad Vejlands Allé's vestlige vejben. De resterende 20 %
ankommer til og fra det sydlige vejben Center Boulevard.

F.3.1 Kapacitetsberegning
Morgenmyldretiden
I det følgende er vist kapacitetsberegningen for scenariet med jordkørslen for
morgenmyldretiden.
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Trafikafvikling for morgenspidstimen under anlægsscenariet.

I morgenspidstimen vil der være problemer med at afvikle trafikken i
venstresvingsbanen fra Vejlands Allé øst mod Center Boulevard.
Vejlands Allé fra øst mod Vejlands Allé vest, vil ligeledes være belastet og med
en belastningsgrad over 0,8, må det forventes, at der vil opstå
afviklingsproblemer for de ligeud kørende fra Vejlands Allé fra øst mod vest.
For øvrige strømme forventes der generelt set ikke afviklingsmæssige
problemer.
Disse problemstillinger er også vurderet under basissituationen. Konsekvensen
ved 30 ekstra sættevognsture i spidstimen om morgenen er en større
belastningsgrad på venstresvingende fra Vejlands Allé vest, men stadig inden for
et acceptabelt niveau. Ventetiden øges med 10 sek. pr. køretøj. Ligeledes øges
belastningsgraden marginalt fra Vejlands Kvarter, men ventetiden øges kun med
2 sek. Det vurderes at den ekstra lastbiltrafik i morgenmyldretiden med
jordtransport ikke giver anledning til væsentlige forøgede
trafikafviklingsproblemer.
Det skal dog bemærkes, at det pågældende kryds indgår som en del af flere
kryds langs Vejlands Allé, og der kan derfor ikke udelukkes, at der vil opleves
afviklingsproblemer, der kan være forårsaget af afviklingen i andre kryds.
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Eftermiddagsmyldretiden
I det følgende er vist kapacitetsberegningen for scenariet med jordkørslen for
eftermiddagsmyldretiden.

Figur 35

Trafikafvikling for eftermiddagsspidstimen under anlægsscenariet.

I eftermiddagsmyldretiden vurderes det, at krydset isoleret set kan afvikle
trafikken, også med den tillagte vækst på 10 % og de ekstra lastbiler. Den
højeste belastningsgrad, der er beregnet, er ca. 0,8, hvilket almindeligvis
betyder, at trafikken kan afvikles uden problemer, men at det i perioder kan
forventes mindre afviklingsproblemer.
Konsekvensen ved de 30 ekstra sættevognsture i spidstimen om eftermiddagen
er en stigning i belastningsgraden på venstresvingende fra Vejlands Allé vest,
men til 0,18. Ventetiden øges med 5 sek. pr. køretøj. Ligeledes øges
belastningsgraden marginalt fra Vejlands Kvarter og ligeudkørende på Center
Boulevard, men ventetiden øges kun med 2-4 sek. Det vurderes at den
ekstra lastbiltrafik i eftermiddagsmyldretiden med jordtransport ikke
giver anledning til væsentlige trafikafviklingsproblemer.
Det skal dog bemærkes, at det pågældende kryds indgår som en del af flere
kryds langs Vejlands Allé, og der kan derfor ikke udelukkes, at der vil opleves
afviklingsproblemer, der kan være forårsaget af afviklingen i andre kryds.
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Trafiksikkerhedsvurdering

Trafikafviklingsmæssigt vurderes det, som angivet ovenfor, at afviklingen af 15
ekstra sættevogne til og fra Vejlands Kvarter pr. time ikke giver anledning til
afviklingsproblemer i signalanlægget Vejlands Allé/Center Boulevard.
Udover den afviklingsmæssige vurdering er der foretaget en overordnet
screening af, i hvilket omfang den ekstra lastbiltrafik kan give anledning til
sikkerheds- og tryghedsmæssige problemer. Udgangspunktet for denne
vurdering har ligeledes været den nuværende krydsgeometri, herunder også
forholdene for cyklister til og fra supercykelstien langs nordsiden af Vejlands
Allé, se figur 36.

Figur 36

Luftfoto af signalanlægget Vejlands Allé/Center Boulevard fra Google Maps.
Røde linjer indikerer enkeltrettede cykelstier/baner, gul linje den dobbeltrettede
cykelsti og blå cirkel en ureguleret krydsning.

Den ekstra lastbiltrafik kan have betydning for sikkerheden og/eller trygheden
for specielt lette trafikanter i krydset. I dag forløber supercykelstien Indre
Ringrute langs Vejlands Allé. Fra øst forløber ruten via enkeltrettede cykelstier i
begge sider af vejen. Vest for signalanlægget forløber supercykelstien i eget
tracé som dobbeltrettet sti i nordlig side langs Vejlands Allé, men trukket ca. 30
meter væk fra vejen.
Hastighedsgrænsen på Vejlands Allé er høj (70 km/t, men med nedsættelse til
60 km/t umiddelbart vest for krydset med Center Boulevard) og der kører
mange tunge køretøjer. Den dobbeltrettede cykelsti i eget tracé må forventes at
opleves mere tryg og sikker for lette trafikanter end på strækningen med stier
langs vejen.
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Overgangen fra dobbeltrettet sti til enkeltrettede stier sker i en ureguleret
krydsning ca. 45 m nord for Vejlands Allé, se figur 36.
Cyklister fra Vejlands Allé øst skal foretage et højresving ind ad Vejlands Kvarter
og fortsætte mod nord ca. 45 meter, hvor cyklister kan krydse Vejlands Kvarter i
en ureguleret overgang, se figur 37. Da der ikke forventes (væsentlig)
jordkørsel fra øst, burde der ikke være problemer mellem højresvingende
lastbiler samtidig med højresvingende cyklister fra Vejlands Allé til Vejlands
Kvarter. Trygheden kan dog forbedres ved etablering af kantstensafgrænset
cykelsti frem for afmærket cykelbane i krydsets nordøstlige hjørne.
I dag er trafikmængden på Vejlands Kvarter beskeden til Danhostel. Cyklister og
gående kan benytte den uregulerede overgang og nemt finde et ”hul” i
biltrafikken til at krydse vejen.
Ved jordtilkørsel må det forventes, at lette trafikanter oplever større utryghed
ved den uregulerede krydsning grundet den ekstra tunge trafik. Specielt lastbiler
fra byudviklingsområdet vurderes at kunne ’overraske’ lette trafikanter, mens
lastbiler fra signalanlægget burde være nede i fart pga. manøvre i
signalanlægget. Lastbiler fra Center Boulevard kan dog komme med højere fart.
Venstresvingende lastbiler fra Vejlands Alle kan øge utrygheden for
ligeudkørende og højresvingende cyklister fra Vejlands Allé øst.
Vejlands Kvarters vejprofil fra signalanlægget til Danhostel er relativ smalt for
kørsel med tunge køretøjer, og der er placeret belysningspulleter, marksten og
hegn i rabat mellem cykelsti og kørebane, formodentlig for at holde hastigheden
nede.

Figur 37

Foto af ureguleret overgang på Vejlands Kvarter med signalanlægget i
baggrunden. Kilde: COWI Gadefoto 2018.

Inden jordkørslens påbegyndelse bør det overvejes om der skal foretages tiltag
på Vejlands Kvarter, som understøtter den tunge jordtransport. Der kan være
behov for udvidelse af køresporene og det kan overvejes, om cyklister fra
Vejlands Allé øst skal ledes igennem signalanlægget og køre som dobbeltrettet
færdsel fra signalanlægget til den dobbeltrettede cykelsti langs den vestlige side
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af Vejlands Kvarter. Hermed reguleres cyklisternes krydsning i signalanlægget
og den uregulerede krydsning kan undgås.
Der bør tages højde for, om Danhostel er i drift i perioden med jordtransport.
Hvis Danhostel er åben, vil almindelig biltrafik og lette trafikanter til Danhostel
stadig kunne færdes sikkert fra signalanlægget til Danhostel. Flytning af
supercykelstiens krydsning fra den uregulerede helle til signalanlægget vil ikke
have betydning for lette trafikanter, som benytter den østlige sti mod Sundby
St./Ørestads Boulevard ind over Amager Fælled. Det uregulerede
krydsningspunkt på Vejlands Kvarter bør derfor ikke nedlægges.
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Bilag G

Skitse med ekstra udkørsel til Vejlands Allé og
ændret geometri for adgangsvejen

Der er arbejdet med to principper fo adgangsforhold til Vejlands Kvarter som
vist i figur 38 og figur 39.
A

Ind- og udkørsel via krydset med Vejlands Allé og Center Boulevard

B

Ind- og udkørsel via krydset med Vejlands Allé og Center Boulevard
suppleret med en udkørsel for trafik mod vest (højre ud), vest for krydset.

G.1

Princip A

I dette princip kører al trafik ind og ud via krydset med Vejlands Allé og Center
Boulevard. Umiddelbart efter indkørsel til området er der plads til
afsætningspladser for ca. 11- 12 biler. Supercykelstien løber mellem Vejlands
Allé og adgangsvejen og er dobbeltrettet her, helt frem til krydset. På nordsiden
af adgangsvejen er der fortov/gangareal, der munder ud i den centrale plads.
Bilister, der har været inde og sætte elever af kører mod vest til den lille
rundkørsel for at køre tilbage til krydset for udkørsel. Afsætning kan foregå ud til
gangareal og der er ingen konflikt med cyklister. Adgangen til p-huset foregår
vest for afsætningsområdet, hvor bilerne skal holde tilbage for fodgængere.

Figur 38

Ind- og udkørsel via krydset med Vejlands Allé og Center Boulevard.
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Princip B

I dette princip er der ind- og udkørsel ved krydset med Vejlands Allé/Center
Boulevard og udkørsel (højre ud) vest herfor via den lille rundkørsel. Cykelstien
er delt op således at der er cykelsti og fortov i begge sider af adgangsvejen.
Supercykelstien er først dobbeltrettet vest for rundkørslen.
I princip B, figur 39, er geometrien tilpasset den foreløbige bebyggelsesplan. Det
er nødvendigt at "presse" vejforløbet ned mod Vejladns Allé for at få plads til de
opdelte arealer for lette trafikanter, og da vinklen frem mod krydset bliver
meget spids er det nødvendigt med en udvidelse af vejarealet.
Der er umiddelbart ikke plads til at etablere afsætningsområde umiddelbart efter
indkørslen fra krydset. Afsætningen skal derfor foregår direkte fra vejen ud mod
cykelstien (med risiko for tilbagestuvning af trafik tilbage i signalanlægget) eller
i p-huset. Adgangen til p-huset kræver krydsning af både cykelsti og fortov.
Cyklister på supercylkelstien fra øst mod vest skal ind igennem området via
adgangsvejen og igennem den lille rundkørsel for at fortsætte mod vest.

Figur 39

Ind- og udkørsel via krydset med Vejlands Allé og Center Boulevard suppleret med en udkørsel for trafik
mod vest (højre ud), vest for krydset.
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G.3

Opsamling og vurdering

Princip A:

›
›

Stor belastning af krydset idet al ind- og udkørsel foregår her.

›
›

Der er plads til afsætning, uden konflikter med cyklister.

›

Adgang til parkeringsanlægget kan foregå uden konflikter med cyklister,
dog konflikter med fodgængere.

›

Bilister der har været inde for at afsætte elever skal igennem
minirundkørslen og tilbage.
Cyklister kører dobbeltrettet på supercykelstien uden konflikter med andre
trafikanter og trafikstrømme.

Cyklister fra supercykelstien, der vil ind i området via minirundkørslen
konflikter med bilisterne her – vil især være problematisk i
morgenmyldretiden.

Princip B:

›

Meget snævre pladsforhold – nødvendigt at arbejde mere med geomtrien
og bebyggelsesplanen.

›

Umiddelbart ikke plads til afsætningsbane eller perron ved evt. afsætning,
hvormed der stiges direkte ud på cykelsti.

›
›
›
›
›
›

G.4

Afsætning skal ske i p-huset, hvorved afsætningen bliver vanskeligere og
mere tidskrævende. Risiko for ulovlig afsætning langs adgangsvejen med
mulighed for tilbagestuvning til signalanlægget kan hænde.
Adgangen til p-huset vil skabe konflikter mellem biler og lette trafikanter,
bl.a. cyklister, der skal til supercykelstien.
Supercykelstien er afbrudt og har ikke et logisk forløb. Risiko for at cyklister
vil køre mod ensretningen på den del af stien, der fører mod øst.
Den ekstra udkørsel vil forbedre afviklingen af den udkørende trafik
markant.
Cyklister fra supercykelstien, der vil ind i området er reguleret via
minirundkørslen og har ingen konflikter med bilister.
Udkørslen via minirundkørslen risikerer at give konflikter med cyklister på
supercykelstien.

Kapacitetsberegning princip B

Kapacitetsberegning for signalanlægget Vejlands Allé/Center Boulevard med en
reduktion af højresvingende trafik mod vest grundet supplering af udkørsel ved
minirundkørslen med højre ud er angivet på figur 40 til figur 45.
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Scenarie A morgenspidstime for signalanlægget ved reduktion af
højresvingende fra Vejlands Kvarter grundet højre ud ved
minirundkørslen.

Figur 41

Scenarie A eftermiddagsspidstime for signalanlægget ved reduktion af
højresvingende fra Vejlands Kvarter grundet højre ud ved
minirundkørslen.
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Figur 42

Scenarie B morgenspidstime for signalanlægget ved reduktion af
højresvingende fra Vejlands Kvarter grundet højre ud ved
minirundkørslen.

Figur 43

Scenarie B eftermiddagsspidstime for signalanlægget ved reduktion af
højresvingende fra Vejlands Kvarter grundet højre ud ved
minirundkørslen.
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Scenarie C morgenspidstime for signalanlægget ved reduktion af
højresvingende fra Vejlands Kvarter grundet højre ud ved
minirundkørslen.

Figur 45

Scenarie C eftermiddagsspidstime for signalanlægget ved reduktion af
højresvingende fra Vejlands Kvarter grundet højre ud ved
minirundkørslen.

http://projects.cowiportal.com/ps/A129623/Documents/03 Project documents/Trafik/Afrapportering - Trafik og parkering - Vejlands Kvarter.docx

By & Havn
NOTAT
. .  
Rev. ..  
PSA/mz

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter
Vurdering af trafikafvikling

Indhold



$

#

(



Indledning ................................................................................................................
Trafikalt grundlag .....................................................................................................
Trafikmængder .............................................................................................................."
Trafikkens fordeling ......................................................................................................
Fremtidig trafik i udvalgte snit................................................................................... #
Udbygninger ............................................................................................................ #
Stejlepladsen .................................................................................................................
Vejlands Kvarter............................................................................................................ 
Trafiksimulering ....................................................................................................... '
Resultater ......................................................................................................................
.(.(
Krydset ved Bådehavnsgade ................................................................................. .(.
Krydset ved Vejlands Kvarter ................................................................................ .
Bilag – Beregningsresultater.................................................................................... *
.(.( Serviceniveau og gennemsnitlig forsinkelse .........................................................(
.(.
Gennemsnitlige kølængder ..................................................................................(

Indledning
By & Havn planlægger udbygning af Vejlands Kvarter og Stejlepladsen, og har bedt Via Trafik
om at vurdere disse udviklingsprojekters påvirkning på trængslen og trafikafviklingen på de
nærtliggende veje og trafikkorridorer, primært Vejlands Allé, Sjællandsbroen og Sydhavnsgade.
Trafikafviklingen vurderes ved hjælp af simuleringsprogrammet PTV Vissim, idet der i denne
revision er beregnet et nyt scenarie , primært baseret på udmelding fra Københavns Kommune
om turrater (Notat: Turrate/turproduktion til funktioner i Vejlands Kvarter, ((..  , KK).
Der er tidligere foretaget simuleringer af konsekvenserne af udbygningsprojekter i området. De
er beskrevet i notatet: ”By & Havn, Vejlands Allé, Sjællandsbroen og Sydhavnsgade,
Trafikanalyse – trafiksimulering, ( .((. (., Via Trafik”. Og i den tidligere udgave af dette notat
fra den . .  .
I dette scenarie indgår, på samme måde som i scenarie " forventet trafik til og fra de to
byudviklingsområder, samt til og fra Trekantgrunden, hvor der er vedtaget lokalplan og hvor
planlægning af de første projekter pågår. De tre områder er vist på Figur (.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side 

Figur . Oversigt over områderne med byudvikling og deres placering, samt simuleringsvejnettet (grå linje).



Trafikalt grundlag
Trafikmængder
Hvad angår den nuværende trafik er der anvendt de samme trafiktal som beskrevet i tidligere
notat af ( .((.(..
I denne simulering indgår trafik til og fra Trekantgrunden, der afgrænses af Sydhavnsgade,
Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade. Her er den estimerede årsdøgntrafik . 
biler, jf. forberedende arbejder for lokalplan - , Sydhavnsgade. Omregnet til HDT svarer det til
..  biler. I forhold til simuleringen fraregnes en betydelig nuværende trafik.
Hvad angår trafikken til og fra Vejlands Kvarter er der taget afsæt i det seneste notat fra
Københavns kommune (jf. Indledningen), der er tilføjet de tidligere scenarier, der tog afsæt i et
trafikestimat udarbejdet af Cowi: ”Vejlands Kvarter – Trafik og parkering, .".  ”. Her er den
samlede trafik opgjort i notatets tabel , der er gengivet her:
Scenarie
A: Miljøstyrelsens
turrater
B. ”bilfri by”
Scenarie $

Boliger

Skole

(.

.

Daginstitution
-.

(.
.'#*

.
('#

"
**

Detail/dagligvare
.(

- 
'**

Vandrehjem

Trafik i alt



.-


**

"..
#.##

Tabel . Samlet oversigt over biltrafik til og fra Vejlands Kvarter, fordelt efter funktion. Primært biltrafik til og
fra Vejlands Kvarter i scenarie %, der er baseret på notat og drøftelser med Københavns Kommune. Til
sammenligning er gengivet tabel ( fra Cowis trafiknotat, hvor det tidligere scenarie + blev baseret på ”B”.

Der er regnet med .(. boliger, og dermed anvendt en turrate for boliger på (, biltur/bolig i
scenarie .
Stejlepladsens (.- boliger er forudsat, at have samme turrate på (, biltur/bolig., svarende
til en hverdagsdøgntrafik på ca. (.- biler begge retninger tilsammen.
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Hertil trafik til en planlagt institution men modregnet med lidt intern og nuværende trafik, der
forsvinder med udviklingen af området, således at der samlet er regent med (.. bilture til og
fra Stejlepladsen, mod . i Scenarie ".
Spidstimetrafikkens vækst til og fra de tre områder i scenarie er angivet i Tabel .
Område
Trekantgrunden
Stejlepladsen
Vejlands Kvarter

Morgenspidstime



Eftermiddagsspidstime

(.
 "

Tabel .. Tilvæksten i spidstimetrafik til/fra de tre områder. Ved Vejlands Kvarter er det skønnet at ca. 0 bilture
om morgenen og ca. %0 bilture om eftermiddagen kører på Vejlands Allé i forvejen. (Trekantgrundens
spidstimetrafik er ekstra trafik i forhold til i dag).

Trafikkens fordeling
Trafikken til og fra Stejlepladsen og Vejlands Kvarter fordeles som i Figur .

Figur .. Fordeling af ny trafik til Stejlepladsen og Vejlands Kvarter.
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Fremtidig trafik i udvalgte snit
Trafik i udvalgte snit for Scenarie , kan ses i Tabel ". Placering af de udvalgte snit kan ses i Figur
".

Nr. på
Figur "
(

"



Snit
Sydhavnsgade
Vasbygade
Sjællandsbroen
Amagermotorvejen
Center Boulevard
Vejlands Allé

Nuværende
hverdagsdøgntrafik (HDT)
.(
-. 
-.
.
((."
Ingen tælling

Scenarie "
Trafikstigning
Ture
%
.
(.(
.( 
(. 
(.((
.(

%
%
%
%
( %

Scenarie
Trafikstigning
Ture
%

(."
(.-
(. (
(."
".( 

"%
%
"%
%
( %

Tabel +. Hverdagsdøgntrafik i udvalgte snit, samt stigningen ift. dagens trafik. Se også Figur +.

Figur +. Placering af snit. Se Tabel +.

$

Udbygninger
Stejlepladsen
I simuleringen er der implementeret en forlængelse af venstresvingsbanen fra Sjællandsbroen
mod Bådehavnsgade til omkring ( meter, se Figur . Det er forhåbentlig muligt indenfor den
eksisterende midterhelle, alternativt må vejen udvides lidt mod øst. Længden er det maksimalt
mulige, da venstresvingsbanen mod Sluseholmen formentlig også skal kunne forlænges.

Figur %. Princip for forlængelse af venstresvingsbanen mod Bådehavnsgade.
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Vejlands Kvarter
I krydset ved Vejlands Kvarter er den nordlige vejgren udvidet fra et opmarchspor til to, der er
opdelt i et ligeud-højre spor og en venstresvingsbane. Herudover er krydset udvidet med en
ekstra opmarchbane fra syd. De nævnte tiltag er ikke optegnet, men indarbejdet i modellen som
det fremgår af Figur . Signalet er herudover tilpasset den nye trafik og opmarchbaner.
Den ekstra opmarchbane fra syd er indarbejdet i simuleringen, fordi to venstresvingsbaner ifølge
vejreglerne skal separatreguleres og derfor ikke kan kombineres med en ligeud-bane, som i den
nuværende udformning af krydset. Den løser et eksisterende problem i krydses, samt medvirker
til at forberede krydset til en yderligere udbygning omkring Center Boulevard.

Figur 4. Krydset Vejlands Allé/Center Boulevard.

I scenarie er der herudover indarbejdet en direkte udkørsel fra Vejlands Kvarter til Vejlands Allé
som skitseret på figur 

Figur 5. Skitse af adgangsforhold til Vejlands Kvarter. (Cowi)
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Trafiksimulering
Det er udført kapacitetsberegninger i simuleringsprogrammet PTV Vissim.
Simuleringsprogrammet skaber selv en variation i ankomstfordelingen (seeds). Der er derfor
foretaget  simuleringer med forskellige seeds og udtrukket resultater for disse kørsler.
Der er udtrukket data for kølængde og forsinkelse i krydsene i området.
Kølængder er både angivet som en gennemsnitskølængde og en maksimal kølængde
(i dette tilfælde en . % fraktil). Kølængderne måles fra stopstregen og bagud. Modellen tager
højde for, at trafikken skal nå en vis hastighed før en kø kan siges at være opløst. Samtidig tages
der højde for afstanden mellem bilerne. Det betyder, at en kø godt kan være i bevægelse.
Den gennemsnitlige kølængde er den, der opleves over alle  kørsler af modellen i et givent
punkt. Da det normalt ikke er gennemsnitskøen der projekteres efter når et kryds skal
ombygges, skal denne værdi tolkes som et pejlemærke for, hvor ofte den maksimale kølængde
optræder. Hvis den gennemsnitlige kølængde ligger tæt på den maksimale kølængde er der
større sandsynlighed for, at den maksimale kølængde optræder flere gange og ikke bare i
enkelte spidsbelastninger.
Forsinkelser er anført med et serviceniveau (LOS = Level Of Service) fra A til F, som har følgende
fortolkning:
A
B
C
D
E
F

Næsten ingen forsinkelse
Begyndende forsinkelse
Ringe forsinkelse
Nogen forsinkelse
Stor forsinkelse
Meget stor forsinkelse (sammenbrud)

Der simuleres for en hverdags morgen- og eftermiddagsspidstime, da det primært er boligtrafik,
og man så både vurderer trafikafviklingen når den er på vej væk fra området og hjem til
området. Det simulerede vejnet er vist på Figur (.
I modellen indgår signalerne som de fremgår af gældende signalgruppeplaner tilsendt af
Københavns Kommune. Ud fra tællinger og køreplaner er der indlagt trafik for: biler, lastbiler,
busser, cyklister og fodgængere.
Følgende scenarier er simuleret i morgen- og eftermiddagsspidstimen:
•
•

•

Basis */: Nuværende vejnet med (. trafik.
Sce : Vejnet udbygget med forlænget venstresvingsbane på Sjællandsbroen mod
Bådehavnsgade og ekstra kanaliseringsspor i krydset ved Vejlands Kvarter. Der er taget
afsæt i trafikken i Basis scenariet samt ekstra biltrafik som følge af udbygning på
Stejlepladsen, Vejland Kvarter og på Trekantgrunden.
Sce $: Venstresvingbanen mod Bådehavnsgade er yderligere forlænget. Højreshunt fra
Vejlands Kvarter mod vest på Vejlands Allé. Herudover ændret trafik ift. scenarie ".

Resultater
Allerede i dag (Basis (.) er der afviklingsproblemer flere steder i det simulerede netværk. Det
gælder for Teglholmsgade, Sydhavns Plads, Borgmester Christiansens Gade (kun eftermiddag)
og Bådehavnsgade. Især Bådehavnsgade har forsinkelser på op til seks minutter i
eftermiddagsspidstimen og ca. to minutter i morgenspidstimen.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side '

I Scenarie tilføjes fremtidig trafik til/fra Stejlepladsen og Vejlands Kvarter, samt
Trekantgrunden.
Der er fokus på trafikafviklingen i krydsene Bådehavnsgade/Sjællandsbroen og Vejlands
Allé/Center Boulevard. Resultaterne for disse kryds beskrives i det følgende.
Beregningsresultater for de øvrige kryds i beregningsvejnettet vist i bilag.

.(.(

Krydset ved Bådehavnsgade

Sjællandsbroen/Bådehavnsgade
Forsinkelse [sek]
Bådehavnsgade V -> Borgm. Christiansens Gade NV
Bådehavnsgade V -> Sjællandsbroen S
Bådehavnsgade V -> Sydhavnsgade N
Overfor Bådehavnsgade Ø -> Sjællandsbroen S
Overfor Bådehavnsgade Ø -> Sydhavnsgade N
Sjællandsbroen S -> Bådehavnsgade V
Sjællandsbroen S -> Privat grund Ø
Sjællandsbroen S -> Sydhavnsgade N
Sjællandsbroen S -> Sydhavnsgade N (H v. Frederikskaj)
Sjællandsbroen S -> Sydhavnsgade N (V v. Borgm. Chr. Vej)
Sjællandsbroen S (BUS) -> Sydhavnsgade N
Sjællandsbroen S (BUS) -> Sydhavnsgade N (BUS+hs)
Sydhavnsgade N -> Bådehavnsgade V
Sydhavnsgade N -> Privat grund Ø
Sydhavnsgade N -> Sjællandsbroen S
Hele krydset

2019
Basis
Sek LOS
133 F
120 F
122 F
36 D
35
C
85
E
12
B
16
B
14
B
28
C
0
A
3
A
4
A
30
C
2
A
20
B

Morgen
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
163 F 284 F
166 F 271 F
161 F 259 F
37 D
38 D
37 D
40 D
93
E 137 F
19
B
16
B
21
C
19
B
17
B
16
B
45 D
40 D
0
A
0
A
2
A
2
A
4
A
4
A
26
C
26
C
2
A
2
A
25
C
36 D

2019
Basis
Sek LOS
346 F
394 F
346 F
46 D
35
C
51 D
9
A
8
A
8
A
8
A
0
A
7
A
5
A
17
B
7
A
34
C

Eftermiddag
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
420 F 537 F
461 F 550 F
420 F 501 F
45 D
46 D
33
C
34
C
83
E 314 F
8
A
22
C
15
B
42 D
13
B
33
C
37 D 114 F
0
A
0
A
5
A
5
A
5
A
5
A
21
C
21
C
6
A
5
A
41 D
65
E

Tabel %. Serviceniveau og forsinkelse i krydset Sjællandsbroen/Bådehavnsgade.

Sjællandsbroen/Bådehavnsgade
Kølængde [m]
Sydhavnsgade N, højre
Sydhavnsgade N, ligeud
Sydhavnsgade N, venstre
Sjællandsbroen S, ligeud
Sjællandsbroen S, venstre
Bådehavnsgade V, højre
Bådehavnsgade V, venstre

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
54
2
61
2
61
2
87
10
86
7
86
7
54
2
61
3
61
2
87
10
86
8
86
7
11
0
6
0
10
0
17
0
19
0
17
0
333 38 333 57 332 51 101 10 328 29 333 94
334 30 134 14 159 30
68
2
71
8
332 83
267 54 226 30 476 118 648 246 686 294 867 391
267 54 226 31 476 118 648 246 686 295 867 391

Tabel 4. Gennemsnitlige og maksimale kølængder i krydset Sjællandsbroen/Bådehavnsgade.

For trafikken til/fra Stejlepladsen betyder det, at forsinkelsen i udkørslen fra Bådehavnsgade til
Sjællandsbroen/Sydhavnsgade stiger fra ca. minutter til omkring - minutter om morgenen.
Om eftermiddagen stiger forsinkelsen fra ca.  minutter til omkring . minutter.
Venstresvinget mod Bådehavnsgade fra Sjællandsbroen har allerede i dag væsentlige
forsinkelser. Det forværres i scenarie om eftermiddagen. Trods den forlængede
venstresvingsbane stiger forsinkelsen fra ca. ( min til  min. Den gennemsnitlige kø kan holdes
indenfor venstresvingsbanen (-" m), mens den maksimalt kø er væsentligt længere end
opmarchbanen ("" meter). Simuleringerne viser også at ligeudtrafikken på Sjællandsbroen, i
retning mod nord forværres væsentligt om eftermiddagen.
Generelt medfører trafikstigningerne at serviceniveauet i krydset som helhed reduceres fra B til
D om morgenen, og fra C til E om eftermiddagen.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side 1

.(.

Krydset ved Vejlands Kvarter
Vejlands Allé/Center Boulevard
Forsinkelse [sek]
Center Boulevard S -> Vejlands Allé V
Center Boulevard S -> Vejlands Allé Ø
Center Boulevard S -> Vejlandskvarteret N
Vejlands Allé V -> Center Boulevard S
Vejlands Allé V -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé V -> Vejlandskvarteret N
Vejlands Allé Ø -> Center Boulevard S
Vejlands Allé Ø -> Vejlands Allé V
Vejlands Allé Ø -> Vejlandskvarteret N
Vejlandskvarteret N -> Center Boulevard S
Vejlandskvarteret N -> Vejlands Allé V
Vejlandskvarteret N -> Vejlands Allé Ø
Hele krydset

2019
Basis
Sek LOS
27
C
22
C
33
C
3
A
22
C
42 D
167 F
56 D
44 D
46 D
49 D
56 D
49 D

Morgen
Eftermiddag
2035
2019
2035
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
44 D
46 D
35
C
64
E
71
E
36 D
38 D
23
C
32
C
37 D
37 D
38 D
40 D
46 D
53 D
3
A
3
A
3
A
3
A
3
A
27
C
27
C
23
C
49 D
58 D
46 D
48 D
31
C
67
E 122 F
86
E
87
E
33
C
43 D
48 D
69
E
74
E
20
B
39 D
46 D
62
E
68
E
14
B
33
C
43 D
257 F 249 F
30
C 149 F 103 F
260 F 244 F
36 D 150 F 109 F
203 F 229 F
24
C 124 F 100 E
64
E
75
E
22
C
50 D
55 D

Tabel 5. Serviceniveau og forsinkelse for kryds  – Vejlands Allé/Center Boulevard

Vejlands Allé/Center Boulevard
Kølængde [m]
DanHostel N, højre+ligeud (+vensre i basis)
Danhostel N, venstre
Vejlands Allé Ø, højre
Vejlands Allé Ø, ligeud
Vejlands Allé Ø, venstre
Center Boulevard S, højre
Center Boulevard S, Ligeud (højre i basis)
Center Boulevard S, venstre (+ligeud i basis)
Vejlands Allé V, ligeud
Vejlands Allé V, venstre

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
44
2
419 38 365 45
16
1
186 13 106
5
375 28 408 51
186
7
105
5
17
0
49
5
185
8
12
0
98
5
273 18
639 114 463 123 456 141 115 13 209 30 304 43
644 128 411 45 418 42
62
7
74
9
78
9
108 15 119 15
133
6
136
6
77
8
48
2
34
3
77
5
54
2
137
6
82
10 111 17 128 18 114 18 160 34 172 42
83
10 108 14 114 14 136 19 291 50 352 68
21
0
35
2
42
3
31
1
147
8
352 53

Tabel (. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds  – Vejlands Allé/Center Boulevard

Ved et fuldt udbygget Vejlands Kvarter afvikler krydset Vejlands Allé/Center Boulevard en del
mere trafik til/fra nord end i basis (.. I scenarie forværres de fleste trafikstrømmene i
krydset. Fra Vejlands Kvarter vil den gennemsnitlige forsinkelse stige fra knap et minut til over
fire minutter i morgenspidstimen. I eftermiddagsspidstimen stiger den gennemsnitlige
forsinkelse fra ca. et halvt minut til små minutter. Den ligeudkørende trafik på Vejlands Allé
påvirkes i mindre grad, hvor den største stigning er i eftermiddagsspidstimen mod øst.
Det bemærkes, at serviceniveauet er nogenlunde ens i scenarie " og i scenarie . Det skyldes
blandt andet, at en del trafik fra Vejlands Kvarter afvikles via den ekstra højreshunt, hvor der i
øvrigt ikke opleves væsentlige forsinkelser.
Generelt medfører trafikstigningerne at serviceniveauet i krydset som helhed reduceres fra D til
E om morgenen, og fra C til D om eftermiddagen.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side /

(

Bilag – Beregningsresultater

.(.(

Serviceniveau og gennemsnitlig forsinkelse

Vejlands Allé/Center Boulevard
Forsinkelse [sek]
Center Boulevard S -> Vejlands Allé V
Center Boulevard S -> Vejlands Allé Ø
Center Boulevard S -> Vejlandskvarteret N
Vejlands Allé V -> Center Boulevard S
Vejlands Allé V -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé V -> Vejlandskvarteret N
Vejlands Allé Ø -> Center Boulevard S
Vejlands Allé Ø -> Vejlands Allé V
Vejlands Allé Ø -> Vejlandskvarteret N
Vejlandskvarteret N -> Center Boulevard S
Vejlandskvarteret N -> Vejlands Allé V
Vejlandskvarteret N -> Vejlands Allé Ø
Hele krydset

2019
Basis
Sek LOS
27
C
22
C
33
C
3
A
22
C
42 D
167 F
56 D
44 D
46 D
49 D
56 D
49 D

Morgen
Eftermiddag
2035
2019
2035
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
44 D
46 D
35
C
64
E
71
E
36 D
38 D
23
C
32
C
37 D
37 D
38 D
40 D
46 D
53 D
3
A
3
A
3
A
3
A
3
A
27
C
27
C
23
C
49 D
58 D
46 D
48 D
31
C
67
E 122 F
86
E
87
E
33
C
43 D
48 D
69
E
74
E
20
B
39 D
46 D
62
E
68
E
14
B
33
C
43 D
257 F 249 F
30
C 149 F 103 F
260 F 244 F
36 D 150 F 109 F
203 F 229 F
24
C 124 F 100 E
64
E
75
E
22
C
50 D
55 D

Tabel 8. Serviceniveau og forsinkelse for kryds  – Vejlands Allé/Center Boulevard

Vejlands Allé/Artillerivej/Selinevej
Forsinkelse [sek]
Artillerivej N -> Selinevej S
Artillerivej N -> Vejlands Allé V
Artillerivej N -> Vejlands Allé Ø
Selinevej S -> Artillerivej N
Selinevej S -> Vejlands Allé V
Selinevej S -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé V -> Artillerivej N
Vejlands Allé V -> Selinevej S
Vejlands Allé V -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé Ø -> Artillerivej N
Vejlands Allé Ø -> Selinevej S
Vejlands Allé Ø -> Vejlands Allé V
Vejlands Allé Ø (BUS) -> Artillerivej N
Vejlands Allé Ø (BUS) -> Vejlands Allé V (BUS)
Hele krydset

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
57 D 119 F 121 F
60 D 133 F 139 F
25
C
89
E
86
E
27
C 130 F 126 F
56 D 123 F 124 F
61
E 165 F 163 F
59 D
66
E
69
E
49 D
42 D
46 D
60 D
68
E
68
E
50 D
52 D
52 D
52 D
65
E
64
E
44 D
41 D
51 D
48 D
56 D
59 D
43 D
48 D
49 D
7
A
7
A
8
A
5
A
5
A
7
A
10 A
13
B
14
B
10 A
12
B
12
B
12
B
12
B
12
B
7
A
7
A
7
A
38 D
42 D
42 D
42 D
40 D
51 D
33
C
34
C
36 D
32
C
35
C
36 D
24
C
29
C
25
C
26
C
20
B
19
B
38 D
35
C
38 D
35
C
36 D
35
C
28
C
42 D
43 D
26
C
49 D
48 D

Tabel 9. Serviceniveau og forsinkelse for kryds . – Vejlands Allé/Artillerivej/Selinevej.

Vejlands Allé/Amagermotorvejen Øst
Forsinkelse [sek]
Amagermotorvejen S -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé V -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé V (BUS) -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé Ø -> Amagermotorvejen S
Vejlands Allé Ø -> Vejlands Allé V
Vejlands Allé Ø (BUS) -> Vejlands Allé V (BUS)
Hele krydset

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
17
B
17
B
17
B
18
B
20
B
19
B
18
B
22
C
24
C
24
C
27
C
28
C
32
C
33
C
34
C
32
C
34
C
35
C
15
B
16
B
18
B
16
B
17
B
17
B
1
A
1
A
2
A
1
A
1
A
1
A
8
A
8
A
8
A
8
A
8
A
8
A
13
B
14
B
15
B
15
B
16
B
16
B

Tabel 0. Serviceniveau og forsinkelse for kryds + – Vejlands Allé/Amagermotorvejen øst.

Amagermotorvejen
Forsinkelse [sek]
Amagermotorvejen S -> Vejlands Allé V
Amagermotorvejen S -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé V -> Amagermotorvejen S
Vejlands Allé Ø -> Amagermotorvejen S
Hele krydset

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
29
C
41 D
37 D
21
C
28
C
32
C
2
A
8
A
8
A
2
A
10
A
10 A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
39 D
40 D
43 D
85
E
92
E
91
E
20
B
25
C
24
C
25
C
30
C
30
C

Tabel . Serviceniveau og forsinkelse for kryds % – Sammenfletning Amagermotorvejen.

Vejlands Allé /Amagermotorvejen Vest
Forsinkelse [sek]
Amagermotorvejen S -> Vejlands Allé V
Vejlands Allé V -> Amagermotorvejen S
Vejlands Allé V -> Vejlands Allé Ø
Vejlands Allé V -> Vejlands Allé Ø (BUS)
Vejlands Allé Ø -> Vejlands Allé V
Vejlands Allé Ø (BUS) -> Vejlands Allé V
Hele krydset

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
14
B
20
B
18
B
10 A
10 A
28
C
4
A
4
A
4
A
22
C
16
B
16
B
36 D
36 D
37 D
35
C
33
C
33
C
48 D
48 D
50 D
45 D
45 D
48 D
34
C
48 D
55 D
24
C
24
C
37 D
45 D
64
E
60 D
32
C
67
E
72
E
18
B
24
C
25
C
21
C
19
B
26
C

Tabel .. Serviceniveau og forsinkelse for kryds 4 - Vejlands Allé/Amagermotorvejen vest.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side *

Sjællandsbroen/Sluseholmen
Forsinkelse [sek]
Sjællandsbroen NV -> Sjællandsbroen SØ
Sjællandsbroen NV -> Sluseholmen NØ
Sjællandsbroen SØ -> Sjællandsbroen NV
Sjællandsbroen SØ -> Sjællandsbroen NV (BUS)
Sjællandsbroen SØ -> Sluseholmen NØ
Sluseholmen NØ -> Sjællandsbroen NV
Sluseholmen NØ -> Sjællandsbroen SØ
Hele krydset

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
10 A
10
A
11
B
26
C
22
C
22
C
38 D
40
D
40 D
23
C
24
C
27
C
21
C
31
C
30
C
10
A
14
B
50
D
30
C
32
C
32
C
28
C
29
C
35
C
20
B
28
C
27
C
11
B
13
B
37
D
39 D
37
D
37 D
35
C
37 D
38
D
43 D
44
D
45 D
53
D
51 D
51
D
18
B
23
C
23
C
20
B
19
B
34
C

Tabel +. Serviceniveau og forsinkelse for kryds 5 - Sjællandsbroen/Sluseholmen.

Sjællandsbroen/Bådehavnsgade
Forsinkelse [sek]
Bådehavnsgade V -> Borgm. Christiansens Gade NV
Bådehavnsgade V -> Sjællandsbroen S
Bådehavnsgade V -> Sydhavnsgade N
Overfor Bådehavnsgade Ø -> Sjællandsbroen S
Overfor Bådehavnsgade Ø -> Sydhavnsgade N
Sjællandsbroen S -> Bådehavnsgade V
Sjællandsbroen S -> Privat grund Ø
Sjællandsbroen S -> Sydhavnsgade N
Sjællandsbroen S -> Sydhavnsgade N (H v. Frederikskaj)
Sjællandsbroen S -> Sydhavnsgade N (V v. Borgm. Chr. Vej)
Sjællandsbroen S (BUS) -> Sydhavnsgade N
Sjællandsbroen S (BUS) -> Sydhavnsgade N (BUS+hs)
Sydhavnsgade N -> Bådehavnsgade V
Sydhavnsgade N -> Privat grund Ø
Sydhavnsgade N -> Sjællandsbroen S
Hele krydset

2019
Basis
Sek LOS
133 F
120 F
122 F
36 D
35
C
85
E
12
B
16
B
14
B
28
C
0
A
3
A
4
A
30
C
2
A
20
B

Morgen
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
163 F 284 F
166 F 271 F
161 F 259 F
37 D
38 D
37 D
40 D
93
E 137 F
19
B
16
B
21
C
19
B
17
B
16
B
45 D
40 D
0
A
0
A
2
A
2
A
4
A
4
A
26
C
26
C
2
A
2
A
25
C
36 D

2019
Basis
Sek LOS
346 F
394 F
346 F
46 D
35
C
51 D
9
A
8
A
8
A
8
A
0
A
7
A
5
A
17
B
7
A
34
C

Eftermiddag
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
420 F 537 F
461 F 550 F
420 F 501 F
45 D
46 D
33
C
34
C
83
E 314 F
8
A
22
C
15
B
42 D
13
B
33
C
37 D 114 F
0
A
0
A
5
A
5
A
5
A
5
A
21
C
21
C
6
A
5
A
41 D
65
E

Tabel %. Serviceniveau og forsinkelse for kryds ( - Sjællandsbroen/Bådehavnsgade.
2019
Basis
Sydhavnsgade/Borgmester Christiansens Gade/Frederikskaj
Sek LOS
Forsinkelse [sek]
Borgm. Christiansens Gade V -> Frederikskaj Ø
37 D
Borgm. Christiansens Gade V -> Sydhavnsgade N
54 D
Borgm. Christiansens Gade V -> Sydhavnsgade S
56 D
Frederikskaj Ø -> Borgm. Christiansens Gade V
44 D
Frederikskaj Ø -> Sydhavnsgade N
53 D
Frederikskaj Ø -> Sydhavnsgade S
44 D
Hilti V -> Borgm. Christiansens gade V
0
A
Hilti V -> Frederikskaj Ø
0
A
Hilti V -> Sjællandsbroen S
26
C
Hilti V -> Tankstation V
4
A
Sydhavnsgade N -> Borgm. Christiansens Gade V
17
B
Sydhavnsgade N -> Frederikskaj Ø
43 D
Sydhavnsgade N -> Hilti V
1
A
Sydhavnsgade N -> Sydhavnsgade S
16
B
Sydhavnsgade N -> Tankstation V
6
A
Sydhavnsgade S -> Borgm. Christiansens Gade V
74
E
Sydhavnsgade S -> Frederikskaj Ø
2
A
Sydhavnsgade S -> Sydhavnsgade N
2
A
Sydhavnsgade S -> Sydhavnsgade N (BUS)
13
B
Tankstation V -> Borgm. Christiansens gade V
0
A
Tankstation V -> Sjællandsbroen S
25
C
Hele krydset
13
B

Morgen
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
331 F 372 F
418 F 426 F
460 F 457 F
41 D
45 D
50 D
53 D
45 D
44 D
0
A
0
A
0
A
0
A
27
C
28
C
5
A
0
A
19
B
20
B
41 D
44 D
1
A
1
A
17
B
18
B
7
A
8
A
95
E
98
E
2
A
2
A
2
A
2
A
13
B
13
B
0
A
0
A
25
C
26
C
44 D
44 D

2019
Basis
Sek LOS
127 F
123 F
107 F
44 D
52 D
49 D
0
A
0
A
33
C
1
A
35
C
41 D
5
A
32
C
16
B
38 D
3
A
2
A
13
B
0
A
39 D
26
C

Eftermiddag
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
276 F 317 F
279 F 313 F
211 F 243 F
50
D
48 D
65
E
60 D
53
D
55 D
0
A
0
A
0
A
0
A
43
D
46 D
1
A
3
A
31
C
37 D
40
D
46 D
0
A
2
A
29
C
34
C
15
B
20
B
103 F 137 F
3
A
3
A
3
A
2
A
13
B
13
B
0
A
0
A
43
D
42 D
37
D
43 D

Tabel 4. Serviceniveau og forsinkelse for kryds 8 - Sydhavnsgade/Borgmester Christiansens Gade.

Sydhavnsgade/Scandiagade
Forsinkelse [sek]
Scandiagade N -> Sydhavnsgade S
Sydhavnsgade N -> Sydhavnsgade S
Sydhavnsgade S -> Scandiagade N
Sydhavnsgade S -> Sydhavnsgade N
Hele krydset

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS Sek LOS
11
B
11
B
11
B
19
B
15
B
19
B
20
B
21
C
21
C
39 D
37 D
37 D
2
A
2
A
3
A
6
A
6
A
7
A
22
C
20
B
20
B
31
C
32
C
30
C
13
B
13
B
14
B
24
C
22
C
23
C

Tabel 5. Serviceniveau og forsinkelse for kryds 9 - Sydhavnsgade/Scandiagade.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side 

Scandiagade/Vasbygade/Teglholmsgade
Forsinkelse [sek]
Fitnesscenter Ø -> Sydhavns Plads V
Fitnesscenter Ø -> Teglholmsgade Ø
Fitnesscenter Ø -> Vasbygade N
Scandiagade S -> Sydhavns Plads V
Scandiagade S -> Teglholmsgade Ø
Scandiagade S -> Vasbygade N
Sydhavns Plads V -> Scandiagade S
Sydhavns Plads V -> Teglholmsgade Ø
Sydhavns Plads V -> Vasbygade N
Teglholmsgade Ø -> Scandiagade S
Teglholmsgade Ø -> Sydhavns Plads V
Teglholmsgade Ø -> Vasbygade N
Vasbygade N -> Scandiagade S
Vasbygade N -> Sydhavns Plads V
Vasbygade N -> Teglholmsgade Ø
Hele krydset

2019
Basis
Sek LOS
6
A
49 D
49 D
44 D
50 D
33
C
95
E
90
E
70
E
86
E
74
E
111 F
26
C
17
B
82
E
52 D

Morgen
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
3
A
4
A
49 D
49
D
48 D
50
D
43 D
44
D
45 D
48
D
31
C
33
C
104 F 101 F
100 E
93
E
72
E
70
E
85
E
85
E
74
E
73
E
117 F 117 F
26
C
26
C
17
B
18
B
81
E
85
E
52 D
52
D

2019
Basis
Sek LOS
59
D
35
C
30
C
36
D
20
B
15
B
66
E
67
E
42
D
214 F
213 F
451 F
55
D
36
D
73
E
75
E

Eftermiddag
2035
Sce3
Sce4
Sek LOS Sek LOS
57 D
43 D
35
C
33
C
31
C
28
C
40 D
41 D
21
C
20
B
16
B
15
B
78
E
68
E
72
E
67
E
42 D
42 D
217 F 230 F
219 F 230 F
463 F 487 F
55 D
68
E
36 D
44 D
75
E
83
E
76
E
82
E

Tabel (. Serviceniveau og forsinkelse for kryds 0 - Scandiagade/Vasbygade/Teglholmsgade.

.(.

Gennemsnitlige kølængder
Gennemsnitlige kølængder i meter fra stoplinjen i krydset.

Vejlands Allé/Center Boulevard
Kølængde [m]
DanHostel N, højre+ligeud (+vensre i basis)
Danhostel N, venstre
Vejlands Allé Ø, højre
Vejlands Allé Ø, ligeud
Vejlands Allé Ø, venstre
Center Boulevard S, højre
Center Boulevard S, Ligeud (højre i basis)
Center Boulevard S, venstre (+ligeud i basis)
Vejlands Allé V, ligeud
Vejlands Allé V, venstre

Eftermiddag
Morgen
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
44
2
419 38 365 45
16
1
186 13 106
5
375 28 408 51
186
7
105
5
17
0
49
5
185
8
12
0
98
5
273 18
639 114 463 123 456 141 115 13 209 30 304 43
644 128 411 45 418 42
62
7
74
9
78
9
108 15 119 15
133
6
136
6
77
8
48
2
34
3
77
5
54
2
137
6
82
10 111 17 128 18 114 18 160 34 172 42
83
10 108 14 114 14 136 19 291 50 352 68
21
0
35
2
42
3
31
1
147
8
352 53

Tabel 8. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds  – Vejlands Allé/Center Boulevard

Vejlands Allé/Artillerivej/Selinevej
Kølængde [m]
Artillerivej N, højre
Artillerivej N, ligeud+venstre
Vejlands Allé Ø, højre
Vejlands Allé Ø, ligeud
Vejlands Allé Ø, venstre
Selinevej S
Vejlands Allé V, højre+ ligeud bus
Vejlands Allé V, ligeud
Vejlands Allé V, venstre
Højreshunt fra Vejlands Kvarter

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
367 24 624 54 589 48 367 33 763 113 648 95
350 13 606 26 512 20 365 17 728 43 559 36
110
5
104
6
100
5
38
0
37
0
32
0
161 30 170 34 185 40 211 31 230 40 251 43
37
1
30
1
30
1
17
0
18
0
19
0
111 11 104 12
99
12
60
4
57
4
57
4
65
1
53
1
58
1
28
0
33
0
33
0
74
3
222
5
249
6
227
6
257
9
246
9
246 48 258 58 263 63 258 41 263 50 278 51
6
0
6
0

Tabel 9. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds . – Vejlands Allé/Artillerivej/Selinevej.

Vejlands Allé/Amagermotorvejen Øst
Kølængde [m]
Vejlands Allé Ø, venstre1
Vejlands Allé Ø, venstre2
Amagermotorvejen S, højre
Vejlands Allé V, ligeud

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
100
8
120 10 106 12 124 11 120 12 122 12
23
4
23
4
23
4
23
4
23
4
23
4
116 13 155 13 170 13 182 21 245 25 207 25
52
9
71
12
70
14
68
13
84
15
72
17

Tabel .0. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds + – Vejlands Allé/Amagermotorvejen øst.

Amagermotorvejen
Kølængde [m]
Amagermotorvejen N
Amagermotorvejen S

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
164 33 175 37 179 42 426 115 436 131 435 126
304 41 632 55 318 45 131 16 135 16 259 20

Tabel .. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds % – Sammenfletning Amagermotorvejen.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side 

Vejlands Allé /Amagermotorvejen Vest
Kølængde [m]
Sjællandsbroen Ø, ligeud
Amagermotorvejen S, venstre
Sjællandsbroen V, ligeud

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
112 21 274 33 282 42
95
13 103 15 249 23
323 18 339 27 337 22
62
9
74
9
339 32
100 18 126 21 136 22 142 17 112 19 122 23

Tabel ... Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds 4 - Vejlands Allé/Amagermotorvejen vest.

Sjællandsbroen/Sluseholmen
Kølængde [m]
Sjællandsbroen NV, ligeud
Sjællandsbroen NV, venstre
Sluseholmen NØ, højre
Sluseholmen NØ, venstre
Sjællandsbroen SØ, højre
Sjællandsbroen SØ, ligeud

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
132 17 138 18 141 19 340 49 340 39 338 37
48
2
49
3
49
2
22
0
20
0
21
0
54
6
45
6
49
6
67
8
72
8
76
9
54
6
45
6
49
6
67
8
72
8
76
9
26
1
25
0
24
0
25
0
25
0
21
0
615 63 618 106 618 114 162 12 409 22 615 134

Tabel .+. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds 5 - Sjællandsbroen/Sluseholmen.

Sjællandsbroen/Bådehavnsgade
Kølængde [m]
Sydhavnsgade N, højre
Sydhavnsgade N, ligeud
Sydhavnsgade N, venstre
Sjællandsbroen S, ligeud
Sjællandsbroen S, venstre
Bådehavnsgade V, højre
Bådehavnsgade V, venstre

Eftermiddag
Morgen
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
54
2
61
2
61
2
87
10
86
7
86
7
54
2
61
3
61
2
87
10
86
8
86
7
11
0
6
0
10
0
17
0
19
0
17
0
333 38 333 57 332 51 101 10 328 29 333 94
334 30 134 14 159 30
68
2
71
8
332 83
267 54 226 30 476 118 648 246 686 294 867 391
267 54 226 31 476 118 648 246 686 295 867 391

Tabel .%. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds ( - Sjællandsbroen/Bådehavnsgade.
Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Sydhavnsgade/Borgmester Christiansens Gade/Frederikskaj
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Kølængde [m]
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
Sydhavnsgade N, ligeud+højre
339 36 474 43 522 50 561 116 561 119 561 196
Sydhavnsgade N, venstre
24
0
25
0
24
1
14
0
14
0
13
0
Frederikskaj Ø, højre
29
1
34
1
33
1
69
4
74
5
89
5
Frederikskaj Ø, ligeud+venstre
32
1
38
1
36
1
73
7
78
8
93
8
Sydhavnsgade S, højre
9
0
13
0
9
0
4
0
13
0
10
0
Sydhavnsgade S, ligeud
76
3
58
2
72
3
69
2
75
3
72
2
Sydhavnsgade S, venstre
90
21
84
34
81
34
44
2
81
27
88
43
Borgmester Christiansens Gade V, højre
78
13 402 190 403 191 228 45 300 100 299 110
Borgmester Christiansens Gade V, ligeud+venstre
78
13 402 190 403 191 228 45 300 100 299 110
Hilti V, højre
18
0
19
0
14
0
12
0
12
0
12
0
Tankstation V, højre
19
0
18
0
19
0
22
0
19
0
22
0

Tabel .4. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds 8 - Sydhavnsgade/Borgmester Christiansens
Gade.

Sydhavnsgade/Scandiagade
Kølængde [m]
Sydhavnsgade N, ligeud
Scandiagade NØ, ligeud
Sydhavnsgade S, højre
Sydhavnsgade S, ligeud

Morgen
Eftermiddag
2019
2035
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns Max Gns
173 26 179 27 198 28 618 51 542 52 669 55
63
8
62
8
70
9
346 31 341 25 323 28
58
1
66
2
69
2
68
4
71
4
71
4
328 19 336 17 428 20 524 83 533 96 532 71

Tabel .5. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds 9 - Sydhavnsgade/Scandiagade.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side 

Scandiagade/Vasbygade/Teglholmsgade
Kølængde [m]
Vasbygade N, højre
Vasbygade N, ligeud
Vasbygade N, venstre
Teglholmsgade Ø, højre
Teglholmsgade Ø, ligeud+venstre
Scandiagade S, højre
Scandiagade S, ligeud
Scandiagade S, venstre
Sydhavns Plads, ligeud+højre
Sydhavns Plads, venstre
Fitnesscenter Ø, højre

Morgen
2019
2035
Basis
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns Max Gns
130 13 138 14 139 14
125 18 131 19 139 20
118 16 125 16 119 18
356 51 320 50 359 51
361 60 353 58 359 58
247 20 209 17 222 19
248 32 209 29 248 33
20
1
21
1
21
1
246 53 274 60 249 56
250 61 278 68 253 63
11
0
11
0
11
0

2019
Basis
Max Gns
1.447 75
1.448 88
130
5
1.298 327
1.298 326
59
3
112
9
21
1
180 31
142 25
17
0

Eftermiddag
2035
Sce3
Sce4
Max Gns Max Gns
1.310 74 1.297 100
1.310 89 1.297 115
123
5
130
5
1.142 344 1.302 383
1.142 344 1.302 382
71
4
64
3
112 10 100
9
26
1
21
1
237 35 184 31
241 25 154 24
12
0
16
0

Tabel .(. Gennemsnitlige og maksimale kølængder for kryds 0 - Scandiagade/Vasbygade/Teglholmsgade.

Stejlepladsen og Vejlands Kvarter

Via Trafik

Side $

