
kortlægge bygningernes tilstand. Efterfølgende kan eventuelle skader forårsaget 
af projektet blive dokumenteret. Der vil primært være risiko for sætningsskader, 
der vil vise sig som revner i facaderne.

Påvirkningerne af naturindholdet kan sammenlignes med Vejforslag A1 for så 
vidt angår arealerne omkring tilslutningsanlægget og ved Svanemøllens Kaser-
ne. Det gælder således bl.a. egetræsalléen, der vokser langs Lyngbyvejen. Træerne 
vurderes ikke at være i en alder eller tilstand der danner mulighed for levesteder 
for eksempelvis flagermus, men kan have en værdi for insekter, fugle samt min-
dre pattedyr. 

Boldbanerne påvirkes også i anlægsfasen idet en stor del af græsarealerne ind-
drages enten permanent eller midlertidigt. Boldbanernes nuværende natur-
værdi er begrænset da der er tale om nogle arealer der drives intensivt hvilket 
indebærer meget aktivitet og et højt plejeniveau.

Der forventes en øget støj i området som følge af anlægsarbejdet. Det vurderes 
dog, at en øget støj ikke vil påvirke det eksisterende plante- og dyreliv væsentligt. 

Området hvor vejen igen kommer op i terræn på Nordhavn danner ikke grund-
lag for et værdifuldt naturindhold. Arealerne på Nordhavnstippen, der indehol-
der levesteder for bl.a. grønbroget tudse, vil ikke blive påvirket af projektet.

De anlægsmæssige påvirkninger af naturen er derfor begrænsede.

Vejforslag B-1 
Vejforslag B-1 vil medføre påvirkninger af naturen svarende til Vejforslag B.

Der bør ved etablering af arbejdspladser tages hensyn til eksisterende beplant-
ning, så de midlertidige påvirkninger minimeres.

Det vurderes ikke nødvendigt at udføre overvågning af naturen i anlægsfasen.

Ryparken Idrætsanlæg vil i anlægsfasen blive påvirket væsentligt ved etable-
ringen af tilslutningsanlægget. Vejforslaget vil blive udført som vej i terræn på 
den første strækning fra tilslutningsanlægget og mod Svanemøllens Kaserne. 
Det betyder at boldbanerne gennemskæres af en vej, der således forløber fra til-
slutningsanlægget til Ringbanen, som vejen føres under. Vejanlægget optager i 
sig selv en del af boldbanernes areal, men derudover vil der blive optaget en del 
plads til arbejdsplads, skure, maskiner mv. 

Nyttehaverne der ligger placeret syd for Ringbanen vil ikke blive påvirket direk-
te af projektet, men kan risikere at opleve gener i form af støj, støv og vibrationer 
samt visuelle ændringer.

Den planlagte cykelrute, der ses indtegnet figur figur 9.30, rekreative arealer, vil, 
såfremt den allerede er etableret på gældende tidspunkt, blive lukket. I anlægsfa-
sen vil der ikke være mulighed for cykelforbindelse på tværs af boldbanerne, da 
en stor del af området vil være afspærret af byggepladsen.



Boldbanerne på Svanemøllens Kaserne påvirkes også i anlægsfasen. Der er kun 
tale om en mindre del af boldbanerne, idet vejen føres i tunnel kort efter at have 
passeret under s-banen.

Aktiviteterne i Svanemøllen Lystbådehavn påvirkes ikke direkte af anlægsarbej-
det, men kan opleve støjmæssige gener.

Vejforslag B-1 
Vejforslag B-1 vil medføre mindre påvirkninger af de rekreative forhold, idet en 
mindre del af boldbanerne vest for Svanemøllens Kaserne påvirkes.

Der foreligger planer om at etablere to kunstgræsbaner på den nordøstlige del af 
idrætsbanerne ved Ryparken Station. Banerne forventes færdige inden anlægs-
arbejdet igangsættes, hvorved der opvejes for en del af de negative gener anlægs-
arbejdet medfører. Banerne kan anvendes over en længere periode og forlænger 
derved sæsonen, hvilket kommer idrætsforeningen og dets brugere til gode.

Det vurderes ikke at være nødvendigt at udføre overvågning af de friluftsmæs-
sige konsekvenser i anlægsfasen.

I anlægsfasen skal der tages højde for de påvirkningen af de forurenede grunde 
samt den generelle deponering af overskudsjord fra projektet. De trafikale konse-
kvenser ved transport af overskudjorden er beskrevet nærmere i kap. 10.1.3.

Omkring tillslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen er der samme risiko 
for at støde på forurenet jord, som tilfældet var ved Vejforslag A. Dvs. at der af-
hængigt af udformningen af tilslutningsanlægget kan forekomme anlægsarbej-
de på det V2 kortlagte areal ved Strødamsvej, Kraftvejen, Lersøparkvej m.fl. (Figur 
9.35 V1 og V2 kortlagte arealer). 

Øst for Ringbanen passerer vejforslaget det V1 kortlagte område på Svanemøl-
lens Kaserne  (Figur 9.35 V1 og V2 kortlagte arealer). Vejen udføres her dels som 
vej i terræn og dels som Cut & Cover tunnel, i form af rampeanlægget, der leder 
til den egentlige borede tunnel, der fører vejen under kasernen. Idet vejen føres 
i en boret tunnel, vurderes der ikke at være konflikter i forhold til de forurenede 
arealer ved kasernen.
 
Øst for Helsingørmotorvejen er vejen placeret tæt på det V2 kortlagte areal ved 
Borgervænget 25 (Figur 9.35 V1 og V2 kortlagte arealer) umiddelbart syd for S-
banen. Arealet benyttes af Arriva som busholdeplads og er kortlagt på baggrund 
af olieforurening. Der er konstateret kraftig olieforurening og forurening med 
tungmetaller og tjærestoffer.
Ved rampeanlægget på Nordhavn er der potentiel risiko for at træffe jordfor-
urening, da hele Nordhavnsområdet er V1 kortlagt (Figur 9.35 V1 og V2 kortlagte 
arealer).



Ved enderne af den borede tunnel hvor vejstrækninger anlægges i terræn og ved 
anlæg af ramper inklusiv Cut & Cover vil der skulle håndteres, bortskaffes og 
deponeres jord på tilsvarende vis som beskrevet for Vejforslag A. Da den borede 
tunnel vil forløbe i større dybde end Vejforslag A, vil der alt andet lige skulle 
håndteres en mindre mængde forurenet jord ved dette alternativ end ved Vejfor-
slag A. 

I forbindelse med etableringen af en boret tunnel vil der ved borearbejdet med 
tunnelboremaskiner (TBM) fremkomme store mængder opboret materiale fra 
undergrunden (tunnelmuck), som efterfølgende skal håndteres, bortskaffes og 
deponeres. Som udgangspunkt forventes tunnelmucken at være uforurenet og 
slutdeponeringen for tunnelmucken forventes at ske på et nyt landindvindings-
område på den nordligste del af Nordhavn efter anvisning fra kommunen. 

Håndteringen af forurenet jord og tunnelmuck vil ske efter de gældende regler 
på udførelsestidspunktet samt eventuelle retningslinjer, der måtte være udstuk-
ket af Københavns Kommune i forbindelse med indhentning af fornødne tilla-
delser.

I forbindelse med jordarbejdet vil der blive truffet foranstaltninger til at ned-
bringe:

Støvgener ved gravearbejdet. Dette kan være i form af vanding, overdækning  �
af jorddepoter, overdækning af lastvognes lad ved transport eller transport i 
lukkede containere, vaskesluser etc. 
Lugtgener ved f.eks. overdækning af jorddepoter eller om nødvendigt grav- �
ning i lukkede telte 
Spredning af jord ved renholdelse af færdselsveje såvel inde som uden for  �
anlægsområdet 
Arbejdsmiljøforanstaltninger til at nedbringe skadelige påvirkninger af per- �
soner.

Additiver der benyttes i forbindelse med borearbejdets udførelse vil forudgående 
blive godkendt med henblik på at sikre at tunnelmuck’en efterfølgende kan de-
poneres på Nordhavn. 

I forbindelse med såvel jordhåndtering vil der være behov for at gennemføre en 
overvågning af kommunens vilkår for håndtering af forurenet jord og sediment, 
herunder eksempelvis vilkår for etablering af mellemdepoter og til minimering 
af gener. Overvågning vil dels omfatte et tilsyn dels analysekontrol af jorden.

Ved anlæg af en boret tunnel, forslag B, vil der være behov for sænkning af 
grundvandet for at holde udgravningerne for ramperne til tunnelen tørre, og for 
at sikre at bunden af udgravningerne ikke løftes af vandtrykket. 

Det færdige anlæg bliver vandtæt og sikret mod vandtrykket, hvorfor der ikke vil 
være behov for grundvandssænkning i driftsfasen.



De potentielle miljøpåvirkninger, strategi for udførelse af grundvandssænkning 
og forhold vedrørende udledning af vand til havnen og til kloak samt overvåg-
ning svarer overordnet set helt til hvad der gælder for Vejforslag A.

Selve boringen af tunnelerne er planlagt udført i et lukket system, hvor bore-
arbejdet kan udføres uden at sænke grundvandstrykket ved borehovedet. Ved 
utilsigtet stop af boremaskinen kan der arbejdes under tryk foran borehovedet, 
således at dræning af grundvand hindres.

Der skal udføres grundvandsssænkning for ramperne ned til tunnelen og for 
udgravningerne til startkammer og modtagekammer for boremaskinen. Planen 
er, at boremaskinen starter fra et startkammer på Nordhavn, hvorfra det første 
tunnelrør etableres. Boremaskinen ender i modtagekammeret ved Svanemøllens 
Kaserne, hvor den skilles og transporteres til startkammeret på Nordhavn igen, 
hvorefter det andet borerør etableres.

Hele processen tager omkring 3½ år og i den periode skal der grundvandssænkes 
for start-/modtagekamre og for rampeudgravningerne. 

På Figur 11.4 er vist de niveauer, grundvandet ønskes sænket til under udgrav-
ningernes bund, og planlagte afskærende vægge for udgravningerne.

Omkring startkamrene etableres dybe afskærende vægge således at grundvand-
stilstrømningen fra den øvre, vandførende del af kalken stoppes.  Kalken i de 20 
meter nærmest start-/modtagekammeret vil blive tætnet med en cementblan-
ding for at undgå at skulle sænke grundvandet i dette område, når boremaski-
nen passerer igennem det.



Grundvandsænkningen ved rampeanlæggene påregnes etableret ved oppump-
ning af grundvand fra boringer i kalken kombineret med re-infiltration af vand 
et stykke fra udgravningerne til reduktion af udbredelsen af grundvandssænk-
ningen. Omkring udgravningen for rampen ved Svanemøllen Kaserne re-infil-
treres det oppumpede grundvand. På Nordhavn påregnes infiltreret havvand i 
en række boringer vest rampeudgravningen.

Placeringen af re-infiltrationsboringer og kurver for en sænkning på 0,3 og 1 m 
af grundvandspotentialet i kalken ses på Figur 11.5. Grundvandsoppumpningen 
vurderes i perioder at nå op på ca. 200 -300 m3/time for rampen ved Svanemøl-
lens Kaserne og 700 – 900 m3/time for rampen på Nordhavn. 

Ved etablering af de beskrevne grundvandssænkningsanlæg med re-infiltration, 
vurderes det, at det i alt væsentligt sikres, at uønskede miljøpåvirkninger af om-
givelserne undgås. 



Tilslutningsanlæg Forslag V er det eneste der medfører grundvandssænkning i 
forbindelse med etablering af tunnelen under Helsingørmotorvejen.Tunnelen 
ligger på den dybeste del omkring kote -5. Det skønnes, at den dybeste del af 
udgravningen føres ned i et vandførende sandlag, der har hydraulisk kontakt til 
den underliggende kalk, hvis overflade træffes i kote ca. -8, jf. Figur 11.6.

Under Helsingørmotorvejen ligger dræn til tørholdelse af vejkassen. Det vurde-
res, at drænet har medført en permanent afsænkning af grundvandsspejlet til 
kote ca. +2 fra et naturligt niveau omkring kote +4 til +5, jf. Figur 10.17.

Bunden af udgravningen for underføringen kommer således til at ligge dybt 
under grundvandsspejlet.

Til tørholdelse og sikring af udgravningens bund mod grundbrud sænkes grund-
vandet med pumpeboringer ført omkring 5 m ned i kalken.  Det vurderes, at det 
bliver nødvendigt at sænke grundvandet i ca. 9 måneder. Den færdige konstruk-
tion bliver vandtæt og opdriftssikret, hvorfor der ikke vil være behov for sænk-
ning af grundvandet i driftsfasen.

Til reduktion af udbredelsen af grundvandssænkningen i omgivelserne re-in-
filtreres det oppumpede vand i en ring af boringer omkring udgravningen. Re-
infiltrationsboringerne føres omkring 5 m i kalken.

Det beskrevne grundvandsænkningsanlæg med re-infiltration sikrer, at der ikke 
sker sænkninger under søer eller i områder med konstaterede grundvandsfor-
ureninger. Områder er et blødbundsområde, hvorfor funderingen af grundmu-
rede ejendomme inden for sænkningsområdet – inden for 0,3 m afsænkning i 
kalken - vil blive nøje gennemgået og registreret.



Som omtalt for Vejforslag A anvendes der tilsætningstoffer til regulering af be-
tons egenskaber. 

Tilsætningsstoffer i færdighærdet beton fra eksempelvis præfabrikerede tunnel-
elementer vil ikke kunne afgives til omgivelserne. Det er alene beton, som udstø-
bes mod jord, der rummer et potentielt problem. 

De væsentligste emner, som udstøbes mod jord ved Vejforslag B er renselag i 
bunden af udgravninger, sekantpæle samt udstøbning bag betonelementerne i 
tunnelrørene i de borede tunnelrør.

Mange af de tilsætningsstoffer der traditionelt anvendes til beton er uden skade-
lig virkning for miljøet, men der findes stoffer, som kan have skadelige effekter. 
Ved et bevidst valg af produkter kan forebygges miljøproblemer. I udbudsbetin-
gelserne for Nordhavnsvej vil blive formuleret krav vedrørende brug af tilsæt-
ningsstoffer med henblik på beskyttelse af grundvandets kvalitet.

Det er forudsat, at der ikke ved udførelsen af den borede tunnel anvendes tæt-
ningsmidler baseret på polyacrylamid.

Der henvises til kap. 10.10.5.

Der henvises til kap. 10.10.6.

I anlægsfasen for Vejforslag B kan der opstå en række miljømæssige påvirknin-
ger, som kan medføre afledte effekter på mennesker, sundhed og samfund. I ne-
denstående afsnit beskrives disse potentielle effekter.

Anlægsarbejderne tilrettelægges med henblik på at minimere anlægsperioden 
og dermed negative følgevirkninger for samfundet. Den samlede anlægsperiode 
er ligesom for Vejforslag A1 skønnet til ca. 5 år. Som for Vejforslag A gennemføres 
primært installationsarbejder det sidste år med et minimum af gener for omgi-
velserne. Efter udgravning af rampeanlæg og startkamre for tunnelboremaski-
nen forløber selve tunnelboreaktiviteterne over en periode på ca. 2 år. Anlægspe-
rioden for de respektive ramper og vejanlæg ved Ryparken og tilslutningsanlæg-
get ved Helsingørmotorvejen vil være kortere end den samlede anlægsperiode. 

Trafik 
De trafikale forhold i anlægsfasen vil være præget af perioder hvor byggeplad-
serne kan opleves som en barriere, og hvor der forekommer trængselsproblemer, 
længere rejsetid, ændrede adgangsforhold samt tung trafik fra arbejdspladserne. 
Generne er koncentreret omkring de to rampeanlæg og influensvejnettet. An-
lægsarbejdet forventes dog ikke at påvirke de lette trafikanter, da det tilstræbes 
at holde forbindelser åbne for fodgængere og cyklister.



Barriereeffekterne påvirker en bred gruppe af mennesker, idet det både rammer 
beboere i nærområdet, erhvervsdrivende og folk der færdes i området. Den re-
lativt begrænsede arealmæssige udstrækning af byggepladserne i kombination 
med relativt kortere periode med højt aktivitetsniveau over terræn betyder, at 
generne vil være mindre for Vejforslag B, end tilfældet er ved Vejforslag A.

Arbejdskørslen kan skabe trængselsproblemer, hvilket særligt risikerer at skabe 
gener i myldretiden, hvor vejnettet allerede er belastet. 

Langs mange primære trafikårer vil den eksisterende trafikstøjbelastning for 
randbebyggelserne overskride den vejledende støjgrænse på Lden 58 dB. Der er 
ikke udført beregninger for arbejdskørsel i forbindelse med anlæg af Nordhavns-
vej, men det vurderes ud fra tilsvarende anlægsprojekter, at merstøjen ingen 
steder vil overstige 0,7 dB, selv i perioder med maksimal belastning. Denne støj-
forøgelse kan ikke umiddelbart registreres af naboerne.

Støj og vibrationer 
Foruden støj fra arbejdskørsel vil der være støjgener fra aktiviteterne på bygge-
pladserne. Anlægsarbejderne vil så vidt det er muligt foregå i dagtimerne, men 
lokalt vil der kortvarigt kunne pågå aktiviteter, der også indbefatter aften og 
nattetimer. 

Der er stor forskel på hvordan mennesker oplever støj, og hvornår støjen er gene-
rende, men generelt opleves støj som en gene. Støj kan medføre sundhedsmæs-
sige problemer i form af søvnbesvær, hovedpine og stress. Søvnforstyrrelser kan 
på længere sigt være medvirkende til, at man udvikler forhøjet blodtryk og deraf 
følgende hjertekarsygdomme. Det gælder både vedvarende støj og punktvis støj. 

Anlægsarbejderne foregår i et vist omfang tæt på boliger, eksempelvis ved etab-
lering af tilslutningsanlægget på Helsingørmotorvejen og ved underføring un-
der Ringbanen. De mest støjende aktiviteter er anlæg af byggegrubeindfatning. 
Det er i projektet valgt at benytte mindre støjende arbejdsmetoder. Det er i vur-
deringerne forudsat at der anvendes sekantpæle hvor dette er teknisk muligt.

Vibrations- og strukturlydsniveauet fra tunnelboremaskinens aktivitet i kalklag 
vil være mærkbart i den periode, det tager TBM’en at passere under de ovenlig-
gende boliger og virksomheder. Passage af tunnelboremaskinen kan være gene-
rende i overliggende boliger og virksomheder, men det vurderes at varigheden 
vil være begrænset til 2 til 3 dage. Der er ikke risiko for bygningsskader fra tun-
nelboringen som følge af dynamiske påvirkninger.

Luftforurening 
Transport af jord og materialer samt anvendelsen af gravemaskiner og andet 
entreprenørmateriel på byggepladser vil give anledning til øget luftforurening i 
anlægsperioden. Luften vil kunne påvirkes med kvælstofilter NOx, og partikler 
som kan påvirke menneskers sundhed og deraf de socioøkonomiske forhold. 
Anlægsarbejderne for Vejforslag B foregår ikke i umiddelbar nærhed af følsom 
arealanvendelse, og der bliver derfor ikke tale om en lokal øget luftforurening 
til gene for beboere omkring vejanlægget. Anlægsarbejderne vil alene bidrage til 
den generelle luftforurening i byen



Grundvand 
Ved anlæg af en boret tunnel vil der være behov for sænkning af grundvandet 
omkring rampeanlæg. Selve borearbejdet udføres under tryk og grundvands-
sænkninger undgås. Grundvandssænkningerne omkring rampeanlæggene vil 
blive udført på en måde så forringelser af grundvandsressourcens størrelse og 
kvalitet undgås. Ved udførelsen af den borede tunnel sikres, at der ikke benyttes 
additiver der kan skade grundvandskvaliteten. Forringelser af grundvandsres-
sourcen og dermed afledte effekter for samfundet forventes i alt væsentligt und-
gået.

Kulturarv, byrum og Friluftsliv 
Etableringen af vejen medfører væsentlige visuelle påvirkninger forårsaget af 
maskiner, afskærmning, skurby, arbejdspladser samt selve anlægget, primært 
mellem Helsingørmotorvejen og Svanemøllens Kaserne. Etableringen i et tæt 
bymiljø betyder at påvirkningen visuelt kan virke meget markant, da der på 
mange lokaliteter er begrænset med plads. De visuelle påvirkninger har effekter 
for befolkningen der bor i nærområdet samt folk der færdes i området. Det kan 
eksempelvis være trafikanter og folk der anvender de rekreative områder. Påvirk-
ningen forekommer kun omkring tillslutningsanlæggene og arbejdspladserne, 
da den mellemliggende strækning føres i en boret tunnel og derfor ikke medfø-
rer visuelle gener.

Projektet vil i anlægsfasen medføre negative effekter på friluftslivet, da der ind-
drages rekreative arealer ved Ryparken Idrætsanlæg.

Generelt vil der forud for anlægsarbejdet blive informeret om arbejdets karakter, 
varighed og mulige gener. Oplysningerne vil blive offentliggjort i medierne samt 
direkte til de berørte beboere i området. Der vil løbende være en dialog imellem 
borgere og Københavns Kommune, for at sikre at særligt beboere i nærområdet 
der risikere at blive påvirket direkte, får tilbudt de afværgeforanstaltninger der 
bedst muligt afhjælper eventuelle gener.

For påvirkningerne fra hver miljøpåvirkning som kan give anledning til afledte 
affekter for mennesker, sundhed og samfund indarbejdes i detailprojekteringen 
afværgetiltag, for at minimere påvirkningerne og dermed også de afledte effek-
ter. Der henvises til beskrivelsen af afværgeforanstaltninger for de enkelte miljø-
påvirkninger.

Der henvises generelt til de opstillede forslag til overvågning inden for hvert 
emne.





Beskrivelsen af de trafikale konsekvenser omfatter trafiksikkerhed, barriereef-
fekter, trafikrelateret støj og luftforurening. Mht. trafikbelastningen henvises til 
afsnit 5.

Med udgangspunkt i resulterne fra trafikmodelberegningerne kan det samlede 
trafikarbejde med bil i Regionen beregnes. De trafikmængder, der indgår i bereg-
ningerne inkluderer en udbygning med 600.000 etagemeter på Nordhavn både i 
basissituationen uden anlæg af Nordhavnsvej (Basis 2018) samt for Vejforslag A1. 

Tabel 12.1 viser trafikarbejdet med bil i modelområdet. Trafikarbejdet er beregnet 
til at stige med 0,3 % ved Vejforslag A1. Stigningen skyldes dels at vejen giver an-
ledning til få ekstra bilture efter anlæg og dels at bilisterne vælger en omvejskør-
sel for at opnå en tidsbesparelse ved at benytte vejen.

 

Trafikberegningerne viser, at tilslutningerne fra Nordhavnsvej mod syd i tilslut-
ningsanlæg V medfører en mindre forøgelse af trafikstrømmen i et snit umid-
delbart nord for Hans Knudsens Plads. Samtidig med denne stigning sker der et 
mindre fald i trafikken på vejene i det østlige Østerbro, herunder på Østerbro-
gade, Strandvænget og Strandøre.

Der er nær sammenhæng mellem på den ene side vejtype, trafikmængde og ha-
stighed og på den anden side antallet af trafikuheld. 

Det samlede uheldstal i Regionen er beregnet at falde minimalt ved etablering af 
vejen. Faldet skyldes primært overflytning af trafik fra trafikveje (f.eks. Tuborgvej 
og Strandvejen) til Helsingørmotorvejen, der har en lavere uheldstæthed. End-
videre medfører trafikoverflytningerne at den indkørende trafik gennem flere 
kryds reduceres, hvorved antallet af uheld reduceres. 
 
Den trafikale barriere og risikovirkning kan defineres som den begrænsning en 
vej udgør i menneskets mulighed for at bevæge sig frit og den risiko bløde trafi-
kanter oplever ved at færdes langs med vejen. Både barriere og risiko afhænger af 
bl.a. trafikmængde, andel lastbiler og kørehastigheden. Det bliver ikke muligt for 
lette trafikanter hverken at krydse eller færdes langs Nordhavnsvej. Vejens belig-



genhed langs banedæmningen, der i forvejen udgør en trafikal barriere medfører 
at anlæg af vejen ikke direkte ændrer hverken den trafikale barriere eller risiko-
virkning i korridoren omkring vejen. Ligeledes er der ikke skærende veje eller 
stier. Indirekte medfører omlægningerne af trafikken på vejnettet, at barrieren 
og risikoen vil ændres på det omkringliggende vejnet. Reduktion i trafikmæng-
derne medfører reduktion i såvel barriere- og risikovirkning. Hovedparten af 
de veje trafikken flyttes fra (F.eks. Tuborgvej og Strandvejen) har dog en så stor 
trafikbelastning at ændringerne i den trafikale barriere- og risiko ikke vil være 
mærkbar. På dele af Strandvænget og på Strandpromenaden er reduktionen i tra-
fikbelastning så stor at ændringen vil opleves positivt. 

Retningslinjerne fra EU’s sikkerhedsdirektiv for tunneler vil blive overholdt.

For bl.a at sikre at der kan opretholdes en optimal trafikafvikling på Nord-
havnsvej samt de omkringliggende og tilstødende veje planlægges etableret et 
ITS-anlæg. Begrebet ITS dækker over Intelligente Transport Systemer og bruges 
bredt om systemer, der vha. detekteringer kan give informationer til trafikanten, 
således at dennes adfærd påvirkes og evt. ændres. Ligeledes dækker begrebet over 
systemer, som direkte eller indirekte påvirker trafikafviklingen, trafiksikkerhe-
den, miljøet og serviceniveauet baseret på den aktuelle trafiksituation.

Detailprojekteringen af vejprojektet vil undergå en trafiksikkerhedsrevision.

Ved hjælp af det planlagte ITS-system kan trafikkens omfang og afvikling og 
trafikkens udvikling på Nordhavnsvej og det omkringliggende vejnet overvåges.

Trafiksikkerheden og dermed antallet af trafikuheld følges af Københavns Kom-
mune og Vejdirektoratet, Nordhavnsvej med tilslutningsanlæg vil naturligt 
indgå i den løbende overvågning af trafiksikkerhed hos vejmyndighederne.

Anlæg af vejen giver anledning til en ændret støjbelastning, hvilket bl.a. skyldes: 

Vejens beliggenhed og udstrækning i forhold til den omkringliggende be- �
byggelse
Trafikmængden på vejen samt ændringer i trafikmængden på de tilstø- �
dende veje
Hastigheden på vejen �

For at nedbringe støjen fra trafikken på vejen opsættes støjafskærmning langs 
vejstrækninger og rampeanlæg. Der planlægges støjafskærmning langs fly-ove-
ren ved Helsingørmotorvejen, strækningerne langs boldbanerne og Svanemøl-
lens Kaserne. Ved rampen ved Strandvænget planlægges opsættelse af skærm 
mellem rampen og Strandvænget. For at reducere støjgenerne ved Svanemøl-
lehavnen planlægges opsættelse af afskærmning langs Strandvænget. I alt plan-
lægges opsat ca. 2,5 km. støjafskærmning.



Der findes mange forskellige typer støjskærme. Glasskærme, grønne skærme etc. 
Fælles for skærmene er, at der kan opnås en betydelig støjreduktion ved en kor-
rekt opstilling af skærmene. En støjskærms lyddæmpende effekt er størst umid-
delbart bag skærmen og aftager med afstanden. Som alternativ til støjskærme 
kan støjreduktionen opnås ved etablering af støjvolde og bearbejdning af area-
lerne langs vejen, hvor dette er hensigtsmæssigt. Støjvolde har stort set samme 
effekt som støjskærme. Lige bag skærmen kan støjen falde mere end 10 dB og på 
lidt større afstand typisk 5-6 dB, afhængig af skærmens højde og placering. Ved 
etagebyggeri vil støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til to 
etager og på de udendørs opholdsarealer, mens støjen ikke bliver dæmpet ved de 
øverste etager. Støjskærme kan derfor eventuelt suppleres med støjreducerende 
vinduer i de øverste etager.

Figur 12.2 og Figur 12.3A og Figur 12.3B viser den beregnede trafikstøj i 1,5 m. 
højde langs de veje, der indgår i kortlægningen af støjen. De trafikmængder, der 
indgår i beregningen inkluderer en udbygning 600.000 etagemeter på Nordhavn 
og 170.000 etagemeter ved Marmormolen. De viste kort indeholder en niveaufri 
tilslutning med nordvendte ramper ved Helsingørmotorvejen (Forslag I). Endvi-
dere er medtaget den planlagte støjafskærmning. 
I beregningerne er ikke medtaget eventuel helt lokal støjafskærmning, f.eks den 
effekt hegn eller beplantning langs private haver vil medføre.







På Figur 12.5 og Figur 12.6 er indtegnet den effekt (i dB) etablering af støjskærm i 
2 meters højde langs Nordhavnsvej samt på rampenanlæggene har. Det fremgår, 
at effekten af støjafskærmningen umiddelbart bag afskærmningen er 11-12 dB. 
På store dele af boldbanerne er effekten 7-10 dB.



Ændringen i støjbelastningen i 1,5 m. højde ved anlæg af Nordhavnsvej i forhold 
til basissituationen er vist på figur 12.5A og 12.5B. I området omkring tilslut-
ningsanlægget ved Helsingørmotorvejen er trafikstøjen beregnet at falde som 
følge af opsætning af støjafskærmning. Hovedparten af området vil opleve et fald 
i støjen på mellem 1 og 4 dB i forhold til basissituationen. På dele af boldbanerne 
vil støjen falde med mere end 4 dB. 
 
Som beskrevet i ovenstående virker støjafskærmningen bedst i nærheden af te-
ræn og effekten vil aftage i højden. Beregninger af støjbelastningen i 9 m. højde 
(svarende til 2. sal) viser at støjen vil stige med 1-3 dB ved enkelte boliger i blok-
kene på Ryparken. Det drejer sig om boliger i 4 af de sydlige blokke.  I alt vil tra-
fikstøjen stige ved 36 boliger i 1. og 2. sals højde. Støjen i 1. og 2. sals højde ved de 
øvrige boliger vil enten falde eller være uændret. 
 
I området syd for Nordhavnsvej og syd for banen vil trafikstøjen falde som følge 
af at trafikbelastningen på Lyngbyvej og Borgervænget falder.
 
I området ved Strandvænget er støjen beregnet at falde som følge af opsætning 
af støjafskæmning langs Nordhavnsvej. Støjen er beregnet at falde med 1-4 dB i 
området. De ændrede trafikmængder på Strandvejen og Strandpromenade med-
fører ligeldes et fald i støjbelastningen. På dele af Ring 2 er trafikbalstningen 
beregnet at falde med omkring 25% hvilket medfører at støjbelastningen falder 
med omkring 1 dB.



Den samlede støjbelastning i 2018 langs det vejnet der indgår i kortlægningen af 
trafikstøjen kan udtrykkes ved det samlede antal boliger, der belastes med mere 
end 58 dB. På baggrund af antallet af støjbelastede boliger kan støjbelastningtal-
let (SBT) beregnes. SBT er et indeks, der beskriver den oplevede genevirkning for 
et område. SBT bestemmes som en funktion af antal boliger vægtet med en ge-
nefaktor, der afhænger af den enkelte boligs støjbelastning.

Tabel 12.2 viser antallet af støjbelastede boliger langs beregningsnettet samt SBT 
for basissituationen uden anlæg af Nordhavnsvej (Basis 2018) samt for Vejforslag 
A1. Antallet af støjbelastede boliger er optalt til at falde med 22 boliger. SBT er 
ligeledes beregnet at falde marginalt.



Det må forventes, at der visse steder skal udføres supplerende støjafskærmning 
i form af facadeisolering som yderligere afværgeforanstaltning mod støjbelast-
ningen. Dette hænger sammen med, at bebyggelsen langs Ryparken er etagebe-
byggelse, hvor effekten af støjskærme er aftagende i højden. I forbindelse med 
detailprojektering af vejen vil behovet blive beylst.

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af støjforholdene i driftsfasen. 
Området vil indgå i Københavns Kommunes generelle støjkortlægning.

Luftforureningen fra vejtrafikken kan medføre både lokal, regional og global 
påvirkning af miljøet. Lokalt og regionalt har luftforureningen betydning for 
menneskers og planters sundhed og globalt i form af klimapåvirkninger. Emis-
sionerne fra vejtrafikken er afhængige af trafikmængde, hastighed og sammen-
sætning af køretøjer på de enkelte strækninger. 

Luftforureningen fra vejtrafikken er beregnet for Regionen som samlede emis-
sioner af de betragtede luftforureningskomponenter i tons pr. år. I Tabel 12.3 er 
angivet det samlede energiforbrug samt CO2 udslip i Regionen som helhed. Tabel 
12.4 indeholder opgørelser af det samlede CO, NOx, partikler, VOC og SO2-udslip 
fra biltrafikken i regionen.

I tabellerne er udslippene opgjort for situationen uden Nordhavnsvej (Basis 
2018) og Vejforslag A1. Ved begge situationer er forudsat en udbygning med 
600.000 etagemeter på Nordhavn.

Det fremgår af tabellerne, at anlæg af Nordhavnsvej vil medføre minimale æn-
dringer i energiforbrug samt udslip af luftforurenende stoffer. Ændringerne 
skyldes et meget lille antal nye bilture samt en mindre omvejskørsel ved anlæg 
af Nordhavnsvej. Derudover skyldes ændringerne i de samlede udslip overflyt-
ninger af trafik mellem veje med forskellige hastighedsklasser.



Den lokale påvirkning af luftkvaliteten er vurderet for:

 luftforurening i gaderummet nær ved vejen �
 luftforurening fra tunnelportaler �

Der er gennemført beregninger af luftforureningen i gaderummet med den be-
regnede trafikbelastning i 2018. Det er valgt at belyse luftkvaliteten i gaderum-
met ved Strandvænget. Lokaliteten er det sted, hvor der er boliger placeret tæt-
test ved vejen. Ved OSPM modellen er gennemført en vurdering af NO2, Benzen 
og CO.  For at belyse den værste situation er trafikmængderne på Strandvænget 
og Nordhavnsvej adderet. Desuden er der forudsat et lukket gaderum, hvilket er 
en meget konservativ forudsætning i et villaområde.

Tabel 12.5 viser resultatet af kortlægningen samt de gældende grænseværdier. 
Det fremgår, at ingen grænseværdier er overskredet. På baggrund af resultaterne 
i tabellen kan det konkluderes at ingen af grænseværdierne vil være overskredet 
på boldbanerne samt ved institutionerne syd for vejen ved anlæg af vejen. Ved 
anlæg af vejen vil den samlede trafik, der kører på Nordhavnsvej og Strandvæn-
get være 41.100 køretøjer pr. dag. I Basis 2018 kører der 17.200 køretøjer på Strand-
vænget.

Tabel .  Udslip af skadelige stof-
fer (tons pr. år).



Nær rampeanlæggene, vil der kunne opstå områder hvor luftkvalitetskriterierne 
overskrides. For tunnelstrækningerne er der foretaget beregninger af udstød-
ningsgassernes miljøpåvirkning. 

19. højeste NO2 immission 
Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den timemiddel-
baserede grænseværdi for NO2 beregnes værdien af den 19. højeste koncentration 
rundt om hver rampe. Grænseværdien af timemiddelkoncentrationen for NO2 er 
200 μg/m3 og denne grænse må overskrides 18 gange pr år. 

På Figur 12.9 er koncentrationen af den 19. højeste immission vist som kontur-
linier eller såkaldte isotimekoncentrationslinier, hvor kildens 19. højeste im-
mission langs linien er konstant. Det skal bemærkes, at immissionen langs en 
isotimekoncentrationslinie ikke er konstant, men blot udtrykker i hvilket om-
råde, kan må forvente af timemiddelkoncentrationen overholder en given græn-
seværdi med maksimalt 18 overskridelser pr år. Isotimekoncentrationslinijerne 
tager ikke hensyn til evt. baggrundsniveau, hvorfor denne (baggrundsværdi) skal 
tillægges liniernes angivne immission. 

Luftkvalitetskriteriet for NO2 baseret på timemiddel angiver en maksimal kon-
centration på 200 μg/m3, hvorfor denne isotimekoncentrationslinie er tegnet 
med rødt. 



Imidlertid skal der til de beregnede værdi tillægges evt. baggrundsniveau for 
NO2. Under antagelse af, at det omgivne miljøs maksimale indhold af NO2 i gen-
nemsnit er 40 μg/m3, hvilket svarer til luftkvalitetskriteriet for NO2 for årsgen-
nemsnit, kan der optegnes en isotimekoncentrationslinie med koncentrationen 
160 μg/m3. Denne er tegnet med violet. 

I arealet inden for den røde kurve vil der således årligt ske mere end 18 overskri-
delser årligt af luftkvalitetskriteriet på 200 μg/m3 medens der udenfor den vio-
lette kurve vil ske mindre end 18 overskridelser årligt af luftkvalitetskriteriet på 
200 μg/m3 under forudsætning af, at det omgivne miljø ikke bidrager med mere 
NO2 end maksimalt 40 μg/m3.

Årsmiddelimmission af NO2 

Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den årsbaserede 
grænseværdi og NO2 beregnes koncentrationen af årsmiddelimmissionen rundt 
om hver rampe. Grænseværdien af årsmiddelkoncentrationen for NO2 er 40 μg/
m3. 

På Figur 12.10 er de gennemsnitlige koncentrationer for årsmiddelværdierne vist 
som konturlinie eller såkaldte isoårskoncentrationslinier, hvor den gennemsnit-
lige koncentration på årsbasis langs linien er konstant. 

De beregnede årsgennemsnitskoncentrationer skal tillægges det baggrunds-
niveau, der findes for NO2 på den pågældende lokalitet. Da der ikke eksisterer 
målinger af NO2 tillægges der en baggrundskoncentration fro NO2 på 20 μg/m3, 
hvilket svarer til et typisk årsgennemsnit for byluft.

Årsgennemsnitskoncentrationerne ved tunnelramperne er så lave at kurven 
med 20 μg/m3 ikke fremgår.

Luftkvalitetskriteriet på maksimalt 40 μg/m3 vil derfor være overholdt under 
forudsætning af, at det omgivne miljø ikke bidrager med mere NO2 end 20 μg/m3 
som årsmidelværdi. 

Partikelemissioner 
Partikelemission fra udstødningen er valgt beskrevet ved at ”non exhaust” emis-
sion af partikler inkluderes i rampernes kildestyrkeberegning. Ophvirvling af 
støv fra dækslid, bremsestøv og vejbaneslid er vanskelig at fastsætte, da dette 
ikke alene er en funktion af trafikintensiteten, men også afhænger af dæktype 
(pigdæk eller ej), udviklingen i trafik pr time, idet allerede ophvirvlet støv ikke 
kan genophvirvles samt rengøring i tunnelen m.v. 

Til vurdering af effekten af disse emissioner anvendes data fra PIARC (World 
Road Association). Det skal dog bemærkes, at denne beregning er meget kon-
servativ idet ophvirvlet støv består af relative store partikler, hvorfor disse vil 



”falde” ud af tunnelluften før denne har nået receptorpunkterne rundt om 
ramperne, hvilket i praksis betyder, at de beregnede imissionskoncentration er 
meget overestimeret.  

8. højeste partikel immission 
Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den timemiddel-
baserede grænseværdi for støv beregnes værdien af den 8. højeste koncentration 
rundt om hver rampe. Grænseværdien af timemiddelkoncentrationen for støv er 
50 μg/m3 og denne grænse må overskrides 7 gange pr år. 

På Figur 12.11 er koncentrationen af den 8. højeste immission vist som kontur-
linier eller såkaldte isotimekoncentrationslinier, hvor kildens 8. højeste im-
mission langs linien er konstant. Det skal bemærkes, at immissionen langs en 
isotimekoncentrationslinie ikke er konstant, men blot udtrykker i hvilket om-
råde, kan må forvente af timemiddlekoncentrationen overholder en given græn-
seværdi med maksimalt 7 overskridelser pr år. Isotimekoncentrationslinierne 
tager ikke hensyn til evt. baggrundsniveau, hvorfor denne (baggrundsværdi) skal 
tillægges liniernes angivne immission. 

Årsmiddelimmission af partikler 
Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den årsbaserede 
grænseværdi for støv beregnes koncentrationen af årsmiddelimmissionen rundt 
om hver rampe. Grænseværdien af årsmiddelkoncentrationen for støv er 20 μg/
m3. 

På Figur 12.12 er de gennemsnitlige koncentrationer for årsmiddelværdierne vist 
som konturlinie eller såkaldte isoårskoncentrationslinier, hvor den gennemsnit-
lige koncentration på årsbasis langs linien er konstant. 

Luftkvalitetskriteriet for støv baseret på timemiddel angiver en maksimal kon-
centration på 20 μg/m3, hvorfor denne isoårskoncentrationslinie er tegnet med 
rødt.



Samlet vurdering af luftkvaliteten
OPSM beregningerne af luftkvaliteten ved boligerne langs Strandvænget viser at 
gældende grænseværdier er overholdt for NO2, Benzen og CO.  

Beregningerne af luftkvaliteten i områderne nær tunnelmundingerne viser, at 
isoårskoncentrationslinierne for områderne, hvor luftkvalitetskriterierne for 
såvel NO2 og partikel samt isotimekoncentrationslinierne for NO2 koncentratio-
nerne er overholdt ligger meget tæt om ramperne. 

Angivelserne af partikel koncentration med mere end 8 årlige overskridelser er 
bredere og spredes ind i over Strandvænget. Det skal påpeges at det er en meget 
konservativ betragtning der ligger til grund for vurderingerne, hvilket gør at de 
beregnede immissionskoncentrationer af partikler er overestimeret.

Der planlægges etableret længdeventilation med impulsventilatorer, også kaldet 
jet-fans i tunnelerne. De danske vejtunneler, Limfjorden og Guldborgsund, er ud-
ført med længdeventilation. Ventilationssystemet vil i det daglige være med til 
at sørge for det nødvendige luftskifte og samtidigt være i stand til at kontrollere 
luften i situationer, hvor grænseværdierne i tunnelen er overskredet.

Luftkvaliteten i Københavns overvåges løbende ved målinger af DMU på nogle 
af de mest trafikbelastede strækninger i København, herved kan den generelle 
udvikling i luftkvaliteten på kommunens vejnet følges.

I tunnelerne etableres automatisk gasalarmeringsanlæg (AGA-anlæg) med de-
tektorer for henholdsvis CO, NOx og sigtbarhed. Anlægget placeres i grupper i alle 
tunneler og tværtunneler. 

Den største risiko for vibrationsgener forårsaget af trafik findes ved kørsel med 
tunge køretøjer og kørsel på ujævne overflader. Direkte skader på bygninger an-
ses normalt for usandsynlige, men der kan være gener i form af mærkbare vibra-
tioner i de bygninger der ligger tættest på udsatte vejstrækninger. 

Nordhavnsvej er bl.a. tiltænkt den mere tunge trafik i byen, men de nye vejbe-
lægninger giver en jævn overflade hvorved risikoen for gener begrænses. Tidlige-
re erfaringer viser at der kan forekomme vibrationsgener i bygninger der ligger 
tættere end 10 meter fra vejen.

Der udføres ikke særskilte afværgeforanstaltninger, men som en naturlig del af 
projektet indgår etablering af ny belægning, der mindsker vibrationer.

Der udføres ikke overvågning af vibrationer i driftsfasen.



Der kan være en mindre påvirkning af Lundehus Kirke, der kan blive mere eks-
poneret visuelt og støjmæssigt som følge af tilslutningsanlægget ved Helsingør-
motorvejen.

De bevaringsværdige bygninger ved Svanemøllens Kaserne, der blev påvirket 
under anlægsfasen, bliver retableret og påvirkes ikke i driftsfasen. De nedrevne 
bygninger på Strandvænget genopføres ikke. De øvrige bevaringsværdige byg-
ninger på den nordlige side af Strandvænget påvirkes ikke direkte, men visuelt 
af projektet. Der forventes ikke yderligere påvirkninger af de kulturhistoriske 
værdier.

Der foretages ikke særskilte afværgeforanstaltninger i driftsfasen.

Det vurderes ikke nødvendigt at foretage overvågning i driftsfasen.

De visuelle påvirkninger i driftsfasen består af permanente ændringer af byrum-
met, der både kan få negative såvel som positive effekter der beskrives efterføl-
gende. Ved tilslutningsanlægget og på Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej, vil der 
være væsentlige ændringer af de visuelle forhold. Den endelige påvirkning af-
hænger i høj grad af den endelige udformning af tilslutningsanlægget. 



Løsninger der indeholder en flyover vil uundgåeligt medføre betydelige visuelle 
ændringer, og kan virke dominerende i landskabet. På de strækninger hvor der 
etableres støjskærme på flyoveren vil den visuelle påvirkning blive forstærket. 
Forslag V indebærer som det eneste forslag en tunnel under Helsingørmotor-
vejen, hvilket medfører en øget visuel påvirkning sammenlignet med de øvrige 
forslag. 

De berørte bygninger på Svanemøllens Kaserne vurderes ikke at blive påvirket i 
driftsfasen, da vejen føres i tunnel under kaserneområdet. Der forventes at være 
taget de nødvendige foranstaltninger i anlægsfasen, således at de lettest påvir-
kede bygninger i området ikke har taget skade af anlægsarbejderne samt at flyt-
tede eller nedrevne bygninger kan genopføres.

Der kan være ændringer af det samlede visuelle udtryk, som følge af at det kan 
blive nødvendigt at anvende nye materialer i det tilfælde at de eksisterende mur-
sten, vinduer mv. ikke kan genbruges. Samtidig vil der i en periode være ændrin-
ger i forhold til beplantningen, hvoraf hækbeplantninger og mindre træer inden 
for en kort årrække kan genskabe samme grønne struktur.

Valg af beplantning, materialer og terrænbearbejdning har væsentlig betydning 
for den visuelle påvirkning. Som det ses af Figur 13.11 er den eksisterende be-
voksning erstattet af en bred bræmme af træer og buske mod boldbanerne, nord 
for vejen. I øjenhøjde vil en stor del af rampeanlægget ikke være synligt, men da 
der i området er mange etageboligerne er den visuelle oplevelse af rampen set 
fra oven også af stor betydning. På den viste illustration er der derfor arbejdet 
meget med formgivningen af støjafskærmning, tunnelprofil og sollameller.

Vejforslaget vil medføre permanente ændringer af bymiljøet, bl.a. som konse-
kvens af at en række bevaringsværdige bygninger på Strandvænget fjernes.



Illustrationen af de mulige fremtidige forhold ved Strandvænget, Figur 12.15, vi-
ser tydeligt, at der er væsentlige ændringer af byrummet, idet et grønt areal har 
erstattet de bygninger der blev fjernet under anlægsfasen. Der er pt. ikke faste 
rammer for hvordan dette område skal udformes, men beplantning og terrænbe-
arbejdning kan medvirke til at skabe et nyt grønt åbent område.

 

Belysning 
Vejen kommer til at ligge i et bymiljø, der allerede i høj grad er belyst. Der vil 
derfor ikke opstå den samme form for lysforurening, som tilfældet kan være ved 
etablering af ny vej i det åbne land. Lyspåvirkningen stammer fra bilerne og fra 
belysning af selve vejen.

Tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen kan resultere i lyskegler fra 
bilerne spredes over landskabet, afhængig af den endelige udformning af anlæg-
get. Den største risiko for gener forventes ved valg af Forslag I, II og IV, da der ved 
disse forslag indgår en ”flyover”-løsning, hvilket medfører at bilernes lyskegler 
kan påvirke et større areal. Flyoveren går imidlertid fra nord mod syd, hvorved 
bilernes lys rettes mod Ryparken Station og s-banen. Da banen ligger højt vurde-
res det ikke at boligerne syd for banen vil opleve lysgener.

Forslag III indeholder ikke en ”flyover”. Der kan i stedet være risiko for gener 
fra den nordgående Lyngbyvej, da denne er rykket tættere på boligerne ved 
Ryvangsparken.



Når bilerne kommer på fra tunnelen på Strandvænget kan der være lyskegler i 
retning af Nordhavn. Biler der kommer sydfra kan påvirke villakvarteret nord 
for Strandvænget. Det vurderes imidlertid at støjskærmene vil bryde størstede-
len af lyset.

Bilernes lyskegler kan medføre gener, men i kraft af den eksisterende belysning 
i området, og at bilerne skal benytte kørelys vurderes generne samlet set at være 
begrænsede. 

Vejforslag A1-1 
Vejforslag A1-1 vurderes at medføre påvirkninger af byrummet svarende til Vej-
forslag A. Der vil imidlertid være et større åbent areal imellem kasernen og ram-
peanlægget vest herfor. Derved ligger kasernen mere beskyttet, rent visuelt, og 
kan på den måde lettere opleves som et særskilt byrum. 

Der vil i videst muligt omfang blive anvendt beplantning langs vejen, enten i 
form af træer eller slyngbeplantning. Sidstnævnte er lettest at indarbejde på 
smalle arealer, og kan endvidere anvendes til at indarbejde støjskærme i det 
grønne rum.

Der sigtes med at indrette belysningen af vejen på er måde hvorved lysforure-
ning minimeres. Ved risiko for lysgener fra bilerne skal der i detailprojekterin-
gen arbejdes med løsninger der enten minimerer risikoen for lyspåvirkning eller 
etableres lysafskærmning, der kan indarbejdes i støjafskærmningen eller bestå 
af beplantning. 

Der opstilles ikke specifikke retningslinjer for overvågning af de landskabelige 
påvirkninger.

Beplantninger  
I anlægsfasen fjernes en del beplantning, som tidligere beskrevet. Vejprojektet 
omfatter genplantning langs den nye vej og på de genskabte arealer over tun-
nelstrækningen. Det forventes at denne beplantning kan få værdi som nyt le-
vested for en række dyrearter samt selvsået flora. Værdien af beplantningerne 
afhænger af det endelige projekt, idet det bl.a. ikke ligger fast hvordan de tilstø-
dende arealer ved Ryparkens boldbaner skal beplantes, ligesom der heller ikke 
ligger faste planer for beplantningen oven på tunnelen ved Strandvænget.

Marine forhold 
Sænketunnelen under Svanemøllehavnen vurderes ikke at medføre gener for 
flora og fauna i driftsfasen, da tunnelen ligger nedgravet, hvorved der hurtig vil 
indfinde sig ny flora og fauna på havbunden.

Barriereeffekter 
Strækningerne hvor vejen ligger i terræn vil den uundgåeligt få en barriereef-
fekt, der kan påvirke spredningen af flora og fauna. Vejforslag A1 ligger imid-
lertid langs s-banen, der allerede i dag skaber en kraftig barriere i landskabet. 
I krydset af Strandvænget og Strandboulevarden er der ligeledes i dag skabt en 
betydelig barriere. tilstedeværelses af levesteder omkring vejstrækningen er re-
lativt begrænset, hvilket yderligere begrænser spredningen af flora og fauna. 



Tunnelen under havnen og rampeanlægget på Nordhavn vurderes ikke at skabe 
en væsentlig barriere for flora og fauna.

Det vurderes samlet set at vejforslaget ikke vil ændre de nuværende forhold mht. 
til barriereeffekter, hverken i positiv eller negativ retning.

Vejforslag A1-1 
Vejforslag A1-1, vurderes at medføre påvirkninger af naturen svarende til Vejfor-
slag A. 

Etablering af ny beplantning vil med tiden kunne erstatte den bevoksning der er 
fjernet i anlægsfasen.

Det vil ikke blive udført overvågning af naturforholdene i driftsfasen.

Boldbaner  
Som tidligere beskrevet under påvirkninger af friluftslivet i anlægsfasen er der 
planer om at etablere kunstgræsbaner på Ryparkens boldbaner. Denne type bane 
kan anvendes i en større del af sæsonen, og er derfor en forbedring af facilite-
terne i klubben. De øvrige konsekvenser i driftsfasen afhænger i høj grad af det 
endelige projekt. Det vil ikke være muligt at anvende arealerne som reelle bold-
baner som i dag, da arealet vil være indskrænket permanent pga. tilslutningsan-
lægget. Som det ses af Figur 12.17 foreligger der forslag til alternative anvendelser 
af de arealer, der ligger tættest på vejen. Det kommer eksempelvis til udtryk ved 
etablering af opholdsarealer, basket-, tennis- eller skaterbaner.



På trods af at vejen kommer til at ligge tættere på de rekreative arealer forventes 
ikke forhøjet støjniveau, i kraft af opsætning af støjskærme. I nogle områder, bl.a. 
på boldbanerne, vil støjbelastningen falde i forhold til dagens situation.

Kolonihaverne vest for Helsinørmotorvejen 
Tilslutningsanlægget Forslag V forudsætter, at busbanen, samt fortov og cykelsti 
i den vestlige lokalgade (Lyngbyvej) forlægges mod vest til en placering tæt på 
kolonihaverne, således at en del af den grønne bræmme mellem haverne og lo-
kalvejen forsvinder. Adgangsvejen fra lokalgaden til kolonihaveområdet påvirkes 
også, idet til- og frakørsel skal ske via busbanen. Såfremt vejmyndighederne ikke 
kan acceptere en sådan trafik vil kolonihaveområdet skulle trafikbetjenes via 
Strødamsvej.

Svanemøllehavnen  
Der forventes ikke gener i forhold til aktiviteterne i Svanemøllehavnen, da tun-
nelen ikke vil indvirke på den rekreative udnyttelse. Der vil dog være en periode 
efter anlægsfasen er afsluttet, hvor de fjernede bådepladser i havnen skal reetab-
leres.

Stiforbindelser 
Den planlagte rekreative stiforbindelse, der løber langs Ringbanen på dennes 
vestlige side, er i konflikt med den nye vej, der på denne strækning ligger i ter-
ræn og krydser den planlagte sti (figur 9.30). Det vil derfor være nødvendigt, 
enten at ændre linjeføringen af stien, eller at føre stien over vejen via en bro, for 
derved at etablere en sikker rekreativ stiforbindelse på tværs af området.

Vejforslag A1-1 
Vejforslag A1-1 indebærer at et større areal vest Svanemøllens Kaserne friholdes i 
driftsfasen. Dette areal kan evt. anvendes rekreativt, og indgå som en del af bold-
banerne ved Svanemøllens Kaserne.

Nogle af de nævnte forslag til udnyttelse af de områder af Ryparken Idrætsan-
lægs arealer, der ligger tættest på Helsingørmotorvejen og tilslutningsanlægget 
kan medvirke til at de rekreative muligheder forbedres i forhold til i dag, på trods 
af en indskrænkning rent arealmæssigt.

Der vil ikke blive udført overvågning af de rekreative forhold i driftsfasen.

Der forventes i driftsfasen af Vejforslag A ikke at være påvirkninger i forbindelse 
med forurenet jord. 

Der foretages ingen afværgeforanstaltninger i driftsfasen.

Der vil ikke blive udført overvågning i driftsfasen.



Vejanlægget udføres vandtæt og opdriftssikret, alle grundvandssænkninger vil 
blive stoppet i driftsfasen og grundvandspotentialet i kalken og de overliggende 
jordlag vil genetableres til sit oprindelige niveau. 

Der vil derfor ikke være påvirkninger af grundvand og overfladevand fra grund-
vandssænkning i driftsfasen.

Følgende forhold, der er relateret til selve vejanlægget vil i princippet kunne på-
virke grundvandet i driftsfasen

Påvirkning af grundvand fra større lækager af grundvand ind til tunnelen �
Afgivelse af stoffer til grundvandet fra konstruktionen �
Påvirkning af strømningsforholdene i kalkmagasinet på grund af vejanlæg- �
gets blokering af strømningen i den øvre del af kalken
Nedsivning af forurenende stoffer til kalkmagasinet via hydrauliske forbin- �
delser fra terræn til kalken etableret omkring konstruktionen 
Der etableres hydraulisk kontakt til kalken fra terræn via efterladte boringer  �

De angivne forhold vil blive afværget således:

En lækage ind i tunnelen vil blive opdaget lang tid før den når en størrelse  �
der kan få betydning for grundvandsressourcen
I anlægsfasen føres der nøje kontrol med de stoffer der anvendes til kon- �
struktionen og som led i arbejdet, hvorved det sikres, at der ikke vil kunne 
ske en uønsket afgivelse af stoffer til grundvandet i driftfasen
Blokeringen af grundvandsstrømningen i kalkmagasinet er meget lokal og  �
vil højest medføre få centimeter ændring af grundvandstrykket i forhold til 
situationen uden tunnelen.     
Ved planlægningen af konstruktionen sikres det, at der ikke skabes hydrau- �
liske forbindelser fra terræn til kalken omkring konstruktionen 
Alle boringer afproppes efter endt anvendelse �

Grundvandsforholdene vil blive moniteret mindst 3 måneder efter ophør af den 
midlertidige grundvandssænkning i anlægsfasen.
Da konstruktionerne udføres opdriftssikret, kan det vise sig relevant at fortsætte 
monitering af vandstanden i kalkmagasinet for at sikre, at de foreskrevne desig-
nparametre for højest mulige vandstand holder.  

I driftsfasen for Vejforslag A1 og A2 kan visse af de miljømæssige påvirkninger 
medføre afledte effekter på mennesker, sundhed og samfund. Mens der for an-
lægsfasen alene vil være tale om gener, vil projektet i driftsfasen give anledning 
til såvel positive som negative afledte varige effekter. Disse beskrives i det føl-
gende.

Trafik og støj 
Ændringer i de trafikale forhold efter etablering af Nordhavnsvej kan påvirke 
mennesker, sundhed og samfund mht. ændrede støjpåvirkninger, trafiksikker-
hed og fremkommelighed.



Støj opleves generende og kan afhængigt af belastningen medføre sundheds-
mæssige problemer i form af søvnbesvær, hovedpine og stress. Søvnforstyrrelser 
kan på længere sigt være medvirkende til, at man udvikler forhøjet blodtryk og 
deraf følgende hjertekarsygdomme. Det gælder både vedvarende støj og punktvis 
støj. 

Vejen giver anledning til en ændret støjbelastning, hvilket bl.a. skyldes: 

Vejens beliggenhed og udstrækning i forhold til den omkringliggende be- �
byggelse.
Trafikmængden på vejen samt ændringer i trafikmængden på de tilstø- �
dende veje.
Hastigheden på vejen. �

For at nedbringe støjen fra trafikken på de ikke-tunnelførte dele af Nordhavns-
vej opsættes støjafskærmning langs kritiske strækninger og rampeanlæg. Der 
planlægges støjafskærmning langs fly-overen ved Helsingørmotorvejen, stræk-
ningerne langs boldbanerne og Svanemøllens Kaserne. Ved rampen ved Strand-
vænget planlægges opsat støjafskærmning mellem rampen og Strandvænget. 
For at reducere støjgenerne ved Svanemøllehavnen planlægges opsættelse af 
afskærmning langs Strandvænget. Ved afværgetiltag i form af støjafskærmning 
søges støjbelastningen som følge af Nordhavnsvej minimeret. Samtidigt indebæ-
rer vejen en reduceret trafikbelastning og dermed reduceret trafikstøj på dele af 
det eksisterende vejnet.

Beregninger viser at det samlede uheldstal i regionen vil falde ved etablering af 
Nordhavnsvej. Faldet skyldes primært overflytning af trafik fra trafikveje (f.eks. 
Tuborgvej, Strandvejen og Jagtvej) til Helsingørmotorvejen, der har en lavere 
uheldstæthed. Endvidere medfører trafikoverflytningerne, at den indkørende 
trafik gennem flere kryds reduceres, hvorved antallet af uheld reduceres.
Det bliver ikke muligt for lette trafikanter hverken at krydse Nordhavnsvej 
udenfor de anlagte krydsninger, ligesom det ikke vil være muligt at færdes langs 
Nordhavnsvej. Vejens beliggenhed langs banedæmningen, der i forvejen udgør 
en trafikal barriere medfører at anlæg af vejen ikke ændrer hverken den trafikale 
barriere eller risikovirkning i korridoren omkring vejen i forhold til i dag. Indi-
rekte medfører omlægningerne af trafikken på vejnettet, at barrieren og risikoen 
vil ændres på det omkringliggende vejnet. Reduktion i trafikmængderne medfø-
rer her reduktion i barriere- og risikovirkning. Hovedparten af de veje trafikken 
flyttes fra (F.eks. Tuborgvej, Strandvejen og Jagtvej) har dog en så stor trafikbe-
lastning at ændringerne i den trafikale barriere- og risiko kun vil være margi-
nalt mærkbar. På dele af Strandvænget og på Strandpromenaden er reduktionen 
i trafikbelastning så stor at ændringen vil opleves positivt. 

Luftforurening 
Luftforureningen fra vejtrafikken kan medføre både lokal, regional og global 
påvirkning af miljøet. Lokalt og regionalt har luftforureningen betydning for 
menneskers og planters sundhed og globalt i form af klimapåvirkninger. Emis-
sionerne fra vejtrafikken er afhængige af trafikmængde, hastighed og sammen-
sætning af køretøjer på de enkelte strækninger. 

Anlæg af Nordhavnsvej vil medføre minimale ændringer i energiforbrug til 
brændstof samt udslip af luftforurenende stoffer. Ændringerne skyldes et meget 
lille antal nye bilture samt en mindre omvejskørsel ved anlæg af Nordhavnsvej. 
Derudover skyldes ændringerne i de samlede udslip overflytninger af trafik mel-
lem veje med forskellige hastighedsklasser.



Beregningerne af luftkvaliteten ved boligerne langs Strandvænget viser, at gæl-
dende grænseværdier er overholdt for NO2, benzen og CO. 
 
Byrum og Friluftsliv 
Rampeanlægget ved Helsingørmotorvejen vil ændre de visuelle forhold væ-
sentligt. Der kan dog ved udformning af anlægget og valg af beplantning ske en 
forbedring af byrummet. I forhold til de rekreative interesser, knyttet til boldba-
nerne ved Ryparken Idrætsanlæg, vil der være en reducering af arealet. Der vil 
imidlertid ske en forbedring i forhold til støj, hvorved værdien af områderne som 
rekreativt område forbedres.

Ligeledes vil der være forbedrede støjforhold ved Kolonihaverne vest for Helsig-
nørmotorvejen efter etablering af ny støjafskærmning.

Der vil være påvirkninger af de rekreative interesser omkring Svanemøllen Lyst-
bådehavn og de tilknyttede roklubber, da støjen i disse områder også reduceres 
ved etablering af støjskærme.

Afværgeforanstaltninger
For påvirkningerne fra hver miljøpåvirkning som kan give anledning til afledte 
affekter for mennesker, sundhed og samfund indarbejdes i detailprojekteringen 
afværgetiltag, for at minimere påvirkningerne og dermed også de afledte effek-
ter. Der henvises til beskrivelsen af afværgeforanstaltninger for de enkelte miljø-
påvirkninger.

Overvågning 
Der henvises generelt til de opstillede forslag til overvågning inden for hvert 
emne.





Beskrivelsen af de trafikale konsekvenser omfatter trafiksikkerhed, barriereef-
fekter, trafikrelateret støj og luftforurening. Mht. trafikbelastning henvises til 
afsnit 5.

Med udgangspunkt i resulterne fra trafikmodelberegningerne kan det samlede 
trafikarbejde med bil i Regionen beregnes. De trafikmængder, der indgår i bereg-
ningerne inkluderer en udbygning med 600.000 etagemeter på Nordhavn både i 
basissituationen uden anlæg af Nordhavnsvej (Basis 2018) samt for Vejforslag B. 
Tabel 13.1 viser trafikarbejdet med bil i modelområdet. Trafikarbejdet er beregnet 
til at stige med 0,3 % ved Vejforslag B. Stigningen skyldes dels at vejen giver an-
ledning til få ekstra bilture efter anlæg og dels at bilisterne vælger en omvejskør-
sel for at opnå en tidsbesparelse ved at benytte vejen.

Der er nær sammenhæng mellem på den ene side vejtype, trafikmængde og ha-
stighed og på den anden side antallet af trafikuheld. 

På baggrund af den koordinerede uheldsstatistik er sammenhængen mellem 
uheldstallet, vejtype, trafikmængde og omgivelsesdata opstillet ved de såkaldte 
AP-værdier. De kryds- og strækningstyper ap-modellerne baseres på er katego-
riseret efter randbebyggelsen, antallet af sideveje, antal ben og kanaliseringer 
i krydsene samt om krydsene er signalregulerede eller ej. Ved at sammenholde 
trafikmængden på strækninger og kryds kan antallet af uheld med personskade 
beregnes for en fremtidig situation. 

Det samlede uheldstal i Regionen er beregnet at falde minimalt ved etablering af 
vejen. Faldet skyldes primært overflytning af trafik fra trafikveje (f.eks. Tuborgvej 
og Strandvejen) til Helsingørmotorvejen, der har en lavere uheldstæthed. End-
videre medfører trafikoverflytningerne at den indkørende trafik gennem flere 
kryds reduceres, hvorved antallet af uheld reduceres.

Den trafikale barriere og risikovirkning kan defineres som den begrænsning en 
vej udgør i menneskets mulighed for at bevæge sig frit og den risiko bløde trafi-
kanter oplever ved at færdes langs med vejen. Både barriere og risiko afhænger 
af bl.a. trafikmængde, andel lastbiler og kørehastigheden. Det bliver ikke muligt 
for lette trafikanter hverken at krydse eller færdes langs Nordhavnsvejen.  Vejens 
beliggenhed langs banedæmningen, der i forvejen udgør en trafikal barriere 



medfører at anlæg af vejen ikke direkte ændre hverken den trafikale barriere 
eller risikovirkning i korridoren omkring vejen. Ligeledes er der ikke skærende 
veje eller stier. Indirekte medfører omlægningerne af trafikken på vejnettet at 
barrieren og risikoen vil ændres på det omkringliggende vejnet. Reduktion i 
trafikmængderne medfører reduktion i såvel barriere- og risikovirkning. Hoved-
parten af de veje trafikken flyttes fra (F.eks. Tuborgvej og Strandvejen) har dog 
en så stor trafikbelastning selv efter overflytning, at ændringerne i den trafikale 
barriere- og risiko ikke vil være mærkbare. 

Retningslinjerne fra EU’s sikkerhedsdirektiv for tunneler vil blive overholdt.

For at sikre at der bl.a. kan opretholdes en optimal trafikafvikling på Nord-
havnsvej samt de omkringliggende og tilstødende veje planlægges etableret et 
ITS-anlæg. Begrebet ITS dækker over Intelligente Transport Systemer og bruges 
bredt om systemer, der vha. detekteringer kan give informationer til trafikanten, 
således at dennes adfærd påvirkes og evt. ændres. Ligeledes dækker begrebet over 
systemer, som direkte eller indirekte påvirker trafikafviklingen, trafiksikkerhe-
den, miljøet og serviceniveauet baseret på den aktuelle trafiksituation.

Detailprojekteringen af vejprojektet vil undergå en trafiksikkerhedsrevision.

Ved hjælp af det planlagte ITS-system kan trafikkens omfang og afvikling og 
trafikkens udvikling på Nordhavnsvej og det omkringliggende vejnet overvåges.

Trafiksikkerheden og dermed antallet af trafikuheld følges af Københavns Kom-
mune og Vejdirektoratet, Nordhavnsvej med tilslutningsanlæg vil naturligt 
indgå i den løbende overvågning af trafiksikkerhed hos vejmyndighederne. 

Anlæg af vejen giver anledning til en ændret støjbelastning, hvilket bl.a. skyldes: 

Vejens beliggenhed og udstrækning i forhold til den omkringliggende be- �
byggelse
Trafikmængden på vejen samt ændringer i trafikmængden på de tilstø- �
dende veje
Hastigheden på vejen �

For at nedbringe støjen fra trafikken på vejen planlægges opsat støjafskærmning 
langs Nordhavnsvej fra Helsingørmotorvejen frem til tunnelramperne og langs 
den forlagte Lyngbyvej ved tilslutningsanlægget. I alt planlægges opsat ca. 500 
m. støjafskærmning.

Der findes mange forskellige typer støjskærme. Glasskærme, grønne skærme etc. 
Fælles for skærmene er, at der kan opnås en betydelig støjreduktion ved en kor-
rekt opstilling af skærmene. En støjskærms lyddæmpende effekt er størst umid-
delbart bag skærmen og aftager med afstanden. Som alternativ til støjskærme 
kan støjreduktionen opnås ved etablering af støjvolde og bearbejdning af area-
lerne langs vejen, hvor dette er hensigtsmæssigt. Støjvolde har stort set samme 
effekt som støjskærme. Lige bag skærmen kan støjen falde mere end 10 dB og på 
lidt større afstand typisk 5-6 dB, afhængig af skærmens højde og placering. 



Ved etagebyggeri vil støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til 
to etager og på de udendørs opholdsarealer, mens støjen ikke bliver dæmpet ved 
de øverste etager.





Figur 13.1, 13.2 og 13.3 viser den beregnede trafikstøj i 1,5 m. højde langs de veje, 
der indgår i kortlægningen af støjen. De trafikmængder, der indgår i beregnin-
gen inkluderer en udbygning 600.000 etagemeter på Nordhavn. De viste kort 
indeholder tilslutning med signalanlæg ved Helsingørmotorvejen (Forslag III). 
Endvidere er medtaget den planlagte støjafskærmning. I beregningerne er ikke 
medtaget eventuel helt lokal støjafskærmning, f.eks. den effekt hegn eller be-
plantning langs private haver vil medføre.

På Figur 13.4 er indtegnet den effekt (i dB) etablering af støjskærm i 2 meters 
højde langs Nordhavnsvej samt ved tilslutningsanlægget. Det fremgår, at effek-
ten af støjafskærmningen umiddelbart bag afskærmningen er 11-12 dB. På store 
dele af boldbanerne er effekten 7-10 dB.

Ændringen i støjbelastningen i 1,5 m. højde ved anlæg af Nordhavnsvej i forhold 
til basissituationen er vist på figur 13.5 og 13.6. I området omkring tilslutnings-
anlægget ved Helsingørmotorvejen er støjbelastningen beregnet at falde i Rypar-
ken samt på boldbanerne. Faldet i støjbelastningen skyldes opætning af støjaf-
skærmning langs Nordhavnsvej samt den forlagte Lyngbyvej.

Støjafskærmningen har normalt størst effekt i nærheden af terræn og effekten 
aftager i højden. Imidlertid medfører støjskærmen langs Lyngbyvej at støjen selv 
i 9 m. højde (svarende til 2. sals højde) vil være uændret eller falde ved boligerne i 
Ryparken i forhold til basissituationen. 
 
I området omkring Strandvænget og Strandpromenaden er støjen beregnet at 
falde som følge af ændringerne i trafikbelastningen.





Den samlede støjbelastning i 2018 langs det vejnet der indgår i kortlægningen af 
trafikstøjen kan udtrykkes ved det samlede antal boliger, der belastes med mere 
end 58 dB. På baggrund af antallet af støjbelastede boliger kan støjbelastningtal-
let (SBT) beregnes. SBT er et indeks, der beskriver den oplevede genevirkning for 
et område. SBT bestemmes som en funktion af antal boliger vægtet med en ge-
nefaktor, der afhænger af den enkelte boligs støjbelastning.

Tabel 13.2 viser antallet af støjbelastede boliger langs beregningsnettet samt SBT 
for basissituationen uden anlæg af Nordhavnsvej (Basis 2018) samt for Vejforslag 
B. Antallet af støjbelastede boliger er optalt til at stige med 114 boliger. SBT er 
ligeledes beregnet at stige en smule.

Det må forventes, at der visse steder skal udføres supplerende støjafskærmning 
i form af facadeisolering som yderligere afværgeforanstaltning mod støjbelast-
ningen. Dette hænger sammen med, at bebyggelsen langs Ryparken er etagebe-
byggelse, hvor effekten af støjskærme er aftagende i højden. I forbindelse med 
detailprojektering af vejen vil behovet blive belyst.

Efter ibrugtagning af vejen vil Københavns Kommune, ligesom det også prakti-
seres i dag, løbende foretage registrering og kortlægning af støjbelastningen på 
boliger, institutioner, rekreative arealer mv. udsat for trafikstøj med henblik på 
at kunne vurdere behovet for at iværksætte afhjælpende støjreducerende foran-
staltninger.

Luftforureningen fra vejtrafikken kan medføre både lokal, regional og global 
påvirkning af miljøet. Lokalt og regionalt har luftforureningen betydning for 
menneskers og planters sundhed og globalt i form af klimapåvirkninger. Emis-
sionerne fra vejtrafikken er afhængige af trafikmængde, hastighed og sammen-
sætning af køretøjer på de enkelte strækninger. 

Luftforureningen fra vejtrafikken er beregnet for Regionen som de samlede 
emissioner af de betragtede luftforureningskomponenter i tons pr. år. I Tabel 12.3 
er angivet det samlede energiforbrug samt CO2 udslip i Regionen som helhed. 
Tabel 12.4 indeholder opgørelser af det samlede CO, NOx, partikler, VOC og SO2-
udslip fra biltrafikken i regionen.



I tabellerne er udslippene opgjort for situationen uden Nordhavnsvej (Basis 
2018) og Vejforslag B. Ved begge situationer er forudsat en udbygning med 
600.000 etagemeter på Nordhavn.
Det fremgår af tabellerne at anlæg af Nordhavnsvej vil medføre minimale æn-
dringer i energiforbrug samt udslip af luftforurenende stoffer. Ændringerne 
skyldes et meget lille antal nye bilture samt en mindre omvejskørsel ved anlæg 
af Nordhavnsvej. Derudover skyldes ændringerne i de samlede udslip overflyt-
ninger af trafik mellem veje med forskellige hastighedsklasser.



Den lokale påvirkning af luftkvaliteten er vurderet for:

luftforurening i gaderummet nær ved vejen �
luftforurening fra tunnelportaler �

Der er gennemført beregninger af luftforureningen i gaderummet med den be-
regnede trafikbelastning i 2018. Det er valgt at belyse luftkvaliteten i gaderum-
met ved Strandvænget. Ved anlæg af vejen som Vejforslag B falder trafikken på 
Strandvænget fra ca. 17.000 køretøjer pr. dag til 13.000 og resultaterne viser hvor-
ledes denne ændring i trafikmængden påvirker luftkvaliteten. 

Tabel 13.5 viser resultatet af kortlægningen samt de gældende grænseværdier. 
Det fremgår, at ingen grænseværdier er overskredet. Luftkvaliteten påvirkes kun 
i mindre grad af ændringen i trafikbelastningen.
Ved Vejforslag B er det beregnet at der kører ca. 17.000 køretøjer på Nordhavnsvej. 
På baggrund af resultaterne i tabellen kan det konkluderes at ingen af grænse-
værdierne vil være overskredet på boldbanerne samt ved institutionerne syd for 
vejen efter anlæg af vejen.

Nær ramperne, vil der kunne opstå områder luftkvalitetskriterierne overskrides. 
For tunnelstrækningerne er der foretaget beregninger af udstødningsgassernes 
miljøpåvirkning. 

Til beregning af rampernes NO2 immission anvendes Miljøstyrelsens OML-
model, der er en atmosfærisk spredningsmodel, der bl.a. bruges i forbindelse 
med Miljøstyrelsens Luftvejledning. Modellen anvendes ved at betragte ram-
perne som arealkilder. 



19. højeste NO2 immission 
Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den timemiddel-
baserede grænseværdi for NO2 beregnes værdien af den 19. højeste koncentration 
rundt om hver rampe. Grænseværdien af timemiddelkoncentrationen for NO2 er 
200 μg/m3 og denne grænse må overskrides 18 gange pr år. 

På Figur 12.9 er koncentrationen af den 19. højeste immission vist som kontur-
linier eller såkaldte isotimekoncentrationslinier, hvor kildens 19. højeste im-
mission langs linien er konstant. Det skal bemærkes, at immissionen langs en 
isotimekoncentrationslinie ikke er konstant, men blot udtrykker i hvilket om-
råde, kan må forvente af timemiddlekoncentrationen overholder en given græn-
seværdi med maksimalt 18 overskridelser pr år. Isotimekoncentrationslinierne 
tager ikke hensyn til evt. baggrundsniveau, hvorfor denne (baggrundsværdi) skal 
tillægges liniernes angivne immission. 

Luftkvalitetskriteriet for NO2 baseret på timemiddel angiver en maksimal kon-
centration på 200 μg/m3, hvorfor denne isotimekoncentrationslinie er tegnet 
med rødt. 

Imidlertid skal der til de beregnede værdi tillægges evt. baggrundsniveau for 
NO2. Under antagelse af, at det omgivne miljøs maksimale indhold af NO2 i gen-
nemsnit er 40 μg/m3, hvilket svarer til Luftkvalitetskriteriet for NO2 for årsgen-
nemsnit, kan der optegnes en isotimekoncentrationslinie med koncentrationen 
160 μg/m3. Denne er tegnet med violet. 

I arealet inden for den røde kurve vil der således årligt ske mere end 18 overskri-
delser årligt af luftkvalitetskriteriet på 200 μg/m3 medens der udenfor den vio-
lette kurve vil ske mindre end 18 overskridelser årligt af luftkvalitetskriteriet på 
200 μg/m3 under forudsætning af, at det omgivne miljø ikke bidrager med mere 
NO2 end maksimalt 40 μg/m3.

Årsmiddelimmission af NO2 

Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den årsbaserede 
grænseværdi og NO2 beregnes koncentrationen af årsmiddelimmissionen rundt 
om hver rampe. Grænseværdien af årsmiddelkoncentrationen for NO2 er 40 μg/
m3. 

På Figur 12.10 er de gennemsnitlige koncentrationer for årsmiddelværdierne vist 
som konturlinie eller såkaldte isoårskoncentrationslinier, hvor den gennemsnit-
lige koncentration på årsbasis langs linien er konstant. 

De beregnede årsgennemsnitskoncentrationer skal tillægges det baggrunds-
niveau, der findes for NO2 på den pågældende lokalitet. Da der ikke eksisterer 
målinger af NO2 tillægges der en baggrundskoncentration fro NO2 på 20 μg/m3, 
hvilket svarer til et typisk årsgennemsnit for byluft.



Udenfor en kurve mærket med 20 vil luftkvalitetskriteriet på maksimalt 40 μg/
m3 være overholdt under forudsætning af, at det omgivne miljø ikke bidrager 
med mere NO2 end 20 μg/m3 som årsmidelværdi. Årsgennemsnitskoncentratio-
nerne ved tunnelramperne er så lave at kurven med 20 μg/m3 ikke fremgår.

Partikelemission fra udstødningen er valgt beskrevet ved at  ”non exhaust” 
emission af partikler inkluderes i rampernes kildestyrkeberegning. Ophvirvling 
af støv fra dækslid, bremsestøv og vejbaneslid er vanskelig at fastsætte, da dette 
ikke alene er en funktion af trafikintensiteten, men også afhænger af dæktype 
(pigdæk eller ej), udviklingen i trafik pr time, idet allerede ophvirvlet støv ikke 
kan genophvirvles samt rengøring i tunnelen m.v. 

Til vurdering af effekten af disse emissioner anvendes data fra PIARC (World 
Road Association). Det skal dog bemærkes, at denne beregning er meget kon-
servativ idet ophvirvlet støv består af relative store partikler, hvorfor disse vil 
”falde” ud af tunnelluften før denne har nået receptorpunkterne rundt om 
ramperne, hvilket i praksis betyder, at de beregnede imissionskoncentration er 
meget overestimeret.  

8. højeste partikel immission 
Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den timemiddel-
baserede grænseværdi for støv beregnes værdien af den 8. højeste koncentration 
rundt om hver rampe. Grænseværdien af timemiddelkoncentrationen for støv er 
50 μg/m3 og denne grænse må overskrides 7 gange pr år. 

På Figur 12.11 er koncentrationen af den 8. højeste immission vist som kontur-
linier eller såkaldte isotimekoncentrationslinier, hvor kildens 8. højeste im-
mission langs linien er konstant. Det skal bemærkes, at immissionen langs en 
isotimekoncentrationslinie ikke er konstant, men blot udtrykker i hvilket om-
råde, kan må forvente af timemiddlekoncentrationen overholder en given græn-
seværdi med maksimalt 7 overskridelser pr år. Isotimekoncentrationslinierne 
tager ikke hensyn til evt. baggrundsniveau, hvorfor denne (baggrundsværdi) skal 
tillægges liniernes angivne immission. 



Årsmiddelimmission af partikler 
Til belysning af, hvilke områder, der kan opleve overskridelse af den årsbaserede 
grænseværdi for støv beregnes koncentrationen af årsmiddelimmissionen rundt 
om hver rampe. Grænseværdien af årsmiddelkoncentrationen for støv er 20 μg/
m3. 

På Figur 12.12 er de gennemsnitlige koncentrationer for årsmiddelværdierne vist 
som konturlinie eller såkaldte isoårskoncentrationslinier, hvor den gennemsnit-
lige koncentration på årsbasis langs linien er konstant. 

Luftkvalitetskriteriet for støv baseret på timemiddel angiver en maksimal kon-
centration på 20 μg/m3, hvorfor denne isoårskoncentrationslinie er tegnet med 
rødt.

Samlet vurdering af luftkvaliteten
OPSM beregningerne af luftkvaliteten ved boligerne langs Strandvænget vil 
forbedres ved anlæg af Vejforslag B, som følge af den reducerede trafik på stræk-
ningen.

Beregningerne af luftkvaliteten i områderne nær tunnelmundingen ved Svane-
møllens Kaserne viser at luftkvalitetskriterierne for såvel NO2 og partikler i en 
afstand på 60 m fra vejmidten vil være overholdt.

Der planlægges etableret længdeventilation med impulsventilatorer, også kaldet 
jet-fans i tunnelerne. De danske vejtunneler, Limfjorden og Guldborgsund, er 
udført med længdeventilation. Ventilationssystemet vil i det daglige være med 
til at sørge for det nødvendige luftskifte og samtidigt være i stand til at kontrol-
lere luften i situationer, hvor grænseværdierne er overskredet.

Luftkvaliteten i Københavns overvåges løbende ved målinger af DMU på nogle 
af de mest trafikbelastede strækninger i København, herved kan den generelle 
udvikling i luftkvaliteten på kommunens vejnet følges.

I tunnelerne etableres automatisk gasalarmeringsanlæg (AGA-anlæg) med de-
tektorer for henholdsvis CO, NOx og sigtbarhed. Anlægget placeres i grupper i alle 
tunneler og tværtunneler. 



Den største risiko for vibrationsgener forårsaget af trafik findes ved kørsel med 
tunge køretøjer og kørsel på ujævne overflader. Direkte skader på bygninger an-
ses normalt for usandsynlige, men der kan være gener i form af mærkbare vibra-
tioner i de bygninger der ligger tættest på udsatte vejstrækninger. 

Nordhavnsvej er bl.a. tiltænkt den mere tunge trafik i byen, men de nye vejbe-
lægninger giver en jævn overflade hvorved risikoen for gener begrænses. Tidlige-
re erfaringer viser at der kan forekomme vibrationsgener i bygninger der ligger 
tættere end 10 meter fra vejen.

Der udføres ikke særskilte afværgeforanstaltninger.

Der udføres ikke overvågning af vibrationer i driftsfasen.

Der forventes ikke permanente påvirkninger af kulturmiljøet efter etablering af 
Vejforslag B. Der kan imidlertid være en vis påvirkning af Lundehus Kirke, der 
kan blive mere disponeret visuelt og støjmæssigt som følge af tilslutningsanlæg-
get ved Helsingørmotorvejen. De bevaringsværdige bygninger på Svanemøllens 
Kaserne retableres efter anlægsfasen, og der er derfor kun tale om midlertidige 
påvirkninger.

Der forventes ikke yderligere påvirkninger af de kulturhistoriske værdier.

Vejforslag B-1 
Vejforslag B-1 forventes, som Vejforslag B, ikke at medføre permanente påvirk-
ninger af kulturarv.

Afværgeforanstaltninger
Der foretages ikke særskilte afværgeforanstaltninger i driftsfasen.

Overvågning 
Det vurderes ikke nødvendigt at foretage overvågning i driftsfasen.

De visuelle påvirkninger i driftsfasen består af permanente ændringer af byrum-
met, der både kan få negative såvel som positive effekter der beskrives efterføl-
gende.

Vejforslag B medfører visuelle ændringer, der er koncentreret omkring de to 
rampeanlæg, idet resten af vejstrækningen ligger i en boret tunnel, der ikke på-
virker det omkringliggende landskab. Ved tilslutningsanlægget og på Helsingør-
motorvejen/Lyngbyvej, vil der være væsentlige ændringer af de visuelle forhold, 
som tilfældet også er ved Vejforslag A1 (ses f.eks. af Figur 12.13). 



Den endelige påvirkning afhænger i høj grad af den endelige udformning af til-
slutningsanlægget. Løsninger der indeholder en shunt og flyover vil uundgåeligt 
medføre betydelige visuelle ændringer, og kan virke dominerende i landskabet. 
Forslag V indebærer som det eneste forslag en tunnel under Helsingørmotor-
vejen, hvilket medfører en øget visuel påvirkning sammenlignet med de øvrige 
forslag.

Valg af beplantning, materialer og terrænbearbejdning har væsentlig betydning 
for den visuelle påvirkning. Som tilfældet også er ved Vejforslag A, vil den eksi-
sterende bevoksning blive erstattet af en bred bræmme af træer og buske mod 
boldbanerne, nord for vejen, Figur 13.11. I øjenhøjde vil en stor del af rampean-
lægget ikke være synligt, men da der i området er mange etageboligerne er den 
visuelle oplevelse af rampen set fra oven også af stor betydning. På den viste il-
lustration er der derfor arbejdet meget med formgivningen af støjafskærmning, 
tunnelprofil og sollameller.

Rampeanlægget på Nordhavn vil blive udført efter samme designmæssige prin-
cipper som anlægget ved Svanemøllens Kaserne. Den endelige placering af ram-
peanlægget på Nordhavn kan få betydning for den visuelle oplevelse af anlægget. 



Belysning
Vejen kommer til at ligge i et bymiljø, der allerede i høj grad er belyst. Der vil 
derfor ikke opstå den samme form for lysforurening, som tilfældet kan være ved 
etablering af ny vej i det åbne land. Lyspåvirkningen stammer fra bilerne og fra 
belysning af selve vejen.

Tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen kan resultere i lyskegler fra 
bilerne spredes over landskabet, afhængig af den endelige udformning af anlæg-
get. Den største risiko for gener forventes ved valg af Forslag I, II og IV, da der ved 
disse forslag indgår en ”flyover”-løsning, hvilket medfører at bilernes lyskegler 
kan påvirke et større areal. Flyoveren går imidlertid fra nord mod syd, hvorved 
bilernes lys rettes mod Ryparken Station og s-banen. Da banen ligger højt vurde-
res det ikke at boligerne syd for banen vil opleve lysgener.

Forslag III indeholder ikke en ”flyover”. Der kan i stedet være risiko for gener 
fra den nordgående Lyngbyvej, da denne er rykket tættere på boligerne ved 
Ryvangsparken.

Vejforslag B-1 
De visuelle konsekvenser af Vejforslag B-1 svarer til Vejforslag B, men påvirk-
ningerne er dog mindre markante vest for Svanemøllens Kaserne, hvor et større 
grønt areal bevares.

Der vil i videst muligt omfang blive anvendt beplantning langs den del af vejen 
der ligger i terræn, enten i form af træer eller slyngbeplantning. Sidstnævnte er 
lettest at indarbejde på smalle arealer, og kan endvidere anvendes til at indar-
bejde støjskærme i det grønne rum.

Der sigtes mod at indrette belysningen af vejen på en måde hvorved lysgener 
minimeres. Ved risiko for lysgener fra bilerne skal der i detailprojekteringen 
arbejdes med løsninger der enten minimerer risikoen for lyspåvirkning eller 
etableres lysafskærmning, der kan indarbejdes i støjafskærmningen eller bestå 
af beplantning. 

Usikkerhederne vedrørende den øvrige byudvikling på Nordhavn kan anvendes 
positivt til at indarbejde rampeanlægget i en helhedsplan, hvorved der kan sik-
res at anlægget er forankret i området.

Der opstilles ikke specifikke retningslinjer for overvågning af de landskabelige 
påvirkninger.

Beplantninger  
I anlægsfasen fjernes en del beplantning, som tidligere beskrevet. Vejprojektet 
omfatter genplantning langs vejen i terræn, dvs. ved tilslutningsanlægget på 
Helsingørmotorvejen. Det forventes at denne beplantning kan få værdi som nyt 
levested for en række dyrearter samt selvsået flora. Værdien af beplantningerne 
afhænger af det endelige projekt, idet det bl.a. ikke ligger fast hvordan de tilstø-
dende arealer ved Ryparkens boldbaner skal beplantes, ligesom der heller ikke 
ligger faste planer for beplantningen oven på tunnelen ved Strandvænget.



Barriereeffekter 
Strækningerne hvor vejen ligger i terræn vil uundgåeligt skabe en barriereef-
fekt, der kan påvirke spredningen af flora og fauna. Placeringen langs s-banen 
og Helsingørmotorvejen, der allerede i dag skaber kraftige barrierer i landskabet, 
betyder imidlertid at barriereeffekten ikke forøges væsentligt.

Det vurderes samlet set at vejforslaget ikke vil ændre de nuværende forhold mht. 
til naturindhold og barriereeffekter, hverken i positiv eller negativ retning.

Vejforslag B-1 
Vejforslag B-1 forventes at medføre påvirkninger af naturen svarende til Vejfor-
slag B.

Etablering af ny beplantning vil med tiden kunne erstatte den bevoksning der er 
fjernet i anlægsfasen.

Det vil ikke blive udført overvågning af naturforholdene i driftsfasen.

Boldbaner  
Som tidligere beskrevet under påvirkninger af friluftslivet i anlægsfasen er der 
planer om at etablere kunstgræsbaner på Ryparkens boldbaner. Denne type bane 
kan anvendes i en større del af sæsonen, og er derfor en forbedring af facilite-
terne i klubben. De øvrige konsekvenser i driftsfasen afhænger i høj grad af det 
endelige projekt. Det vil ikke være muligt at anvende arealerne som reelle bold-
baner som i dag, da arealet vil være indskrænket permanent pga. tilslutningsan-
lægget. Som det ses af Figur 13.12 foreligger der forslag til alternative anvendelser 
af de arealer, der ligger tættest på vejen. Det kommer eksempelvis til udtryk ved 
etablering af opholdsarealer, basket-, tennis- eller skaterbaner.

På trods af at vejen kommer til at ligge tættere på de rekreative arealer forventes 
der ikke øget støjbelastning, i kraft af opsætning af støjskærme. I nogle områder, 
bl.a. på boldbanerne, vil støjbelastningen blive mindre end dagens situation.



Kolonihaverne vest for Helsinørmotorvejen 
Tilslutningsanlægget Forslag V forudsætter, at busbanen, samt fortov og cykelsti 
i den vestlige lokalgade (Lyngbyvej) forlægges mod vest til en placering tæt på 
kolonihaverne, således at en del af den grønne bræmme mellem haverne og lo-
kalvejen forsvinder. Adgangsvejen fra lokalgaden til kolonihaveområdet påvirkes 
også, idet til- og frakørsel skal ske via busbanen. Såfremt vejmyndighederne ikke 
kan acceptere en sådan trafik vil kolonihaveområdet skulle trafikbetjenes via 
Strødamsvej.

Stiforbindelser 
Den planlagte rekreative stiforbindelse, der løber langs Ringbanen på dennes 
vestlige side, er i konflikt med den nye vej, der på denne strækning ligger i ter-
ræn og krydser den planlagte sti (Error! Reference source not found.). Det vil 
derfor være nødvendigt, enten at ændre linjeføringen af stien, eller at føre stien 
over vejen via en bro, for derved at etablere en sikker rekreativ stiforbindelse på 
tværs af området.

Vejforslag B-1 
Konsekvenser for de rekreative forhold ved etablering af Vejforslag B-1 svarer til 
Vejforslag B, men påvirkningerne er dog mindre vest for Svanemøllens Kaserne, 
hvor et større grønt areal bevares.

Nogle af de nævnte forslag til udnyttelse af de områder af Ryparken Idrætsan-
lægs arealer, der ligger tættest på Helsingørmotorvejen og tilslutningsanlægget 
kan medvirke til at de rekreative muligheder forbedres i forhold til i dag, på trods 
af en indskrænkning rent arealmæssigt.

Der vil ikke blive udført overvågning af de rekreative forhold i driftsfasen.

Der forventes i driftsfasen af Vejforslag B ikke at være påvirkninger i forbindelse 
med forurenet jord. 

Der foretages ingen afværgeforanstaltninger i driftsfasen.

Der vil ikke blive udført overvågning i driftsfasen.



Som for Vejforslag A1 og A2 udføres anlægget vandtæt og opdriftssikret, alle 
grundvandssænkninger vil blive stoppet i driftsfasen og grundvandspotentialet 
i kalken og de overliggende jordlag vil genetableres til sit oprindelige niveau. 
Mulige virkninger vurderes at være de samme som for Vejforslag A1 

Der vil ikke være påvirkninger af grundvand og overfladevand fra grundvands-
sænkning i driftsfasen.
Følgende forhold, der er relateret til selve vejanlægget vil i princippet kunne på-
virke grundvandet i driftsfasen:

Påvirkning af grundvand fra større lækager af grundvand ind til tunnelen �
Afgivelse af stoffer til grundvandet fra konstruktionen �
Påvirkning af strømningsforholdene i kalkmagasinet på grund af vejanlæg- �
gets blokering af strømningen i den øvre del af kalken
Nedsivning af forurenende stoffer til kalkmagasinet via hydrauliske forbin- �
delser fra terræn til kalken etableret omkring konstruktionen 
Der etableres hydraulisk kontakt til kalken fra terræn via efterladte boringer  �

De angivne forhold vil blive afværget således:

En lækage ind i tunnelen vil blive opdaget lang tid før den når en størrelse  �
der kan få betydning for grundvandsressourcen
I anlægsfasen føres der nøje kontrol med de stoffer der anvendes til kon- �
struktionen og som led i arbejdet, hvorved det sikres, at der ikke vil kunne 
ske en uønsket afgivelse af stoffer til grundvandet i driftfasen
Blokeringen af grundvandsstrømningen i kalkmagasinet er meget lokal og  �
vil højest medføre få centimeter ændring af grundvandstrykket i forhold til 
situationen uden tunnelen. 
Ved planlægningen af konstruktionen sikres det, at der ikke skabes hydrau- �
liske forbindelser fra terræn til kalken omkring konstruktionen 
Alle boringer afproppes efter endt anvendelse �

Grundvandsforholdene vil blive moniteret mindst 3 måneder efter ophør af den 
midlertidige grundvandssænkning i anlægsfasen.

Da konstruktionerne udføres opdriftssikret, kan det vise sig relevant at fortsætte 
monitering af vandstanden i kalkmagasinet for at sikre, at de foreskrevne desig-
nparametre for højest mulige vandstand holder.

I driftsfasen for Vejforslag B kan visse af de miljømæssige påvirkninger, medføre 
afledte effekter på mennesker, sundhed og samfund. Mens der for anlægsfasen 
alene vil være tale om gener, vil projektet i driftsfasen give anledning til såvel 
positive som negative afledte varige effekter. Disse beskrives i det følgende.



Trafik og støj 
Ændringer i de trafikale forhold ved etablering af Nordhavnsvej kan påvirke 
mennesker og samfund mht. ændrede støjpåvirkninger, trafiksikkerhed og frem-
kommelighed.

Støj opleves generende og kan afhængigt af belastningen medføre sundheds-
mæssige problemer i form af søvnbesvær, hovedpine og stress. Søvnforstyrrelser 
kan på længere sigt være medvirkende til at man udvikler forhøjet blodtryk og 
deraf følgende hjertekarsygdomme. Det gælder både vedvarende støj og punktvis 
støj. 

Vejen giver anledning til en ændret støjbelastning, hvilket bl.a. skyldes: 

Vejens beliggenhed og udstrækning i forhold til den omkringliggende be- �
byggelse
Trafikmængden på vejen samt ændringer i trafikmængden på de tilstø- �
dende veje
Hastigheden på vejen �

I Vejforslag B føres Nordhavnsvej på hovedparten af strækningen i en tunnel, 
hvor trafikken ikke giver anledning til støjpåvirkning af omgivelserne. For at 
nedbringe støjen fra trafikken udenfor tunnelstrækningen planlægges opsat 
støjafskærmning langs fly-overen ved Helsingørmotorvejen og strækningerne 
langs boldbanerne. Samtidigt indebærer vejen en reduceret trafikbelastning og 
dermed reduceret trafikstøj på dele af det eksisterende vejnet.

Beregninger viser at det samlede uheldstal i regionen vil falde ved etablering af 
Nordhavnsvej. Faldet skyldes primært overflytning af trafik fra trafikveje (f.eks. 
Tuborgvej, Strandvejen og Jagtvej) til Helsingørmotorvejen, der har en lavere 
uheldstæthed. Endvidere medfører trafikoverflytningerne, at den indkørende 
trafik gennem flere kryds reduceres, hvorved antallet af uheld reduceres. Over-
flytningerne af trafik er dog væsentligt lavere i Vejforslag B.

Luftforurening 
Luftforureningen fra vejtrafikken kan medføre både lokal, regional og global 
påvirkning af miljøet. Lokalt og regionalt har luftforureningen betydning for 
menneskers sundhed og globalt i form af klimapåvirkninger. Emissionerne fra 
vejtrafikken er afhængige af trafikmængde, hastighed og sammensætning af 
køretøjer på de enkelte strækninger. 

Anlæg af Nordhavnsvej vil medføre minimale ændringer i energiforbrug af 
brændstof samt udslip af luftforurenende stoffer. Ændringerne skyldes et meget 
lille antal nye bilture samt en mindre omvejskørsel ved anlæg af Nordhavnsvej. 
Lokal påvirkningen fra luftforurenende stoffer vil især koncentreres omkring 
tunnelportalerne.

Byrum og Friluftsliv 
Rampeanlægget ved Helsingørmotorvejen vil ændre de visuelle forhold væ-
sentligt. Der kan dog ved udformning af anlægget og valg af beplantning ske en 
forbedring af byrummet. Boldbanernes areal ved Ryparken Idrætsanlæg vil blive 
reduceret, hvilket vil have betydning for de rekreative interesser i området. Det 
forventes imidlertid, at der sker en forbedring i forhold til støj, hvorved værdien 
af områderne, som rekreativt område, forbedres.

Ligeledes forventes der en mindre støjbelastning ved Kolonihaverne vest for Hel-
singørmotorvejen efter etablering af ny afskærmning.



For påvirkningerne fra hver miljøpåvirkning som kan give anledning til afledte 
affekter for mennesker, sundhed og samfund indarbejdes i projektudformnin-
gen afværgetiltag, for at minimere påvirkningerne og dermed også de afledte 
effekter. Der henvises til beskrivelsen af afværgeforanstaltninger for de enkelte 
miljøpåvirkninger.

Der henvises generelt til de opstillede forslag til overvågning inden for hvert 
emne.



Nordhavnsvej er ét af flere store infrastruktur- og anlægsprojekter, der kommer 
til at præge bybilledet i København igennem en længere periode. De miljømæs-
sige effekter er i denne rapport beskrevet isoleret for Nordhavnsvej, men efterføl-
gende inddrages forventede effekter fra andre sideløbende projekter, for at danne 
et overblik over summen af de potentielle påvirkninger. 

De kumulative effekter er en betegnelse for summen af de miljømæssige på-
virkninger, der kan forventes fra indeværende plan samt øvrige nuværende eller 
fremtidige aktiviteter. Effekterne omfatter de miljømæssige forhold, og er derfor 
ikke en beskrivelse af øvrige planers effekter på indeværende plan.

I dette tilfælde er det relevant at belyse hvilke miljømæssige effekter der forven-
tes at indvirke på området omkring Nordhavnsvej i forbindelse med etablering 
af Metro Cityringen.

Ved at sammenholde vurderingerne af de miljømæssige påvirkninger fra City-
ringen med de mulige påvirkninger fra Nordhavnsvej er der i nedenstående af-
snit udpeget de emner, som samlet set kan give anledning til en øget miljøeffekt.

Eksempelvis vil begge anlægsprojekter give anledning til en øget støjpåvirkning 
i anlægsfasen. Støj og luftforurening er imidlertid ikke behandlet yderligere, da 
arbejdspladserne ligger i en afstand fra hinanden, der betyder at influensom-
råderne ikke overlapper hinanden. Der vil alene være tale om påvirkninger på 
lokalt niveau.

Effekter i driftsfasen er ikke inddraget, som konsekvens af Cityringens meget 
begrænsede miljøpåvirkninger i drift.

Der er på baggrund af dette identificeret følgende emner, som kan give anled-
ning til kumulative effekter:

Trafik i anlægsfasen �
Påvirkninger af grundvand �
Friluftsliv og bymiljø �

Cityringen og Nordhavnsvej er to store anlægsprojekter, der kommer til at på-
virke en større del af det københavnske vejnet i forbindelse med anlægsarbej-
derne, hvor der særlig ved transport af jord er risiko for gener i form af øget tung 
trafik, trafikomlægninger og øget rejsetid. Da projekterne kommer til at strække 
sig over en længere periode er der desuden risiko for at anlægsarbejderne i et vist 
omfang bliver udført samtidig, hvilket kan medføre en samlet større miljømæs-
sig effekt.

Jord og tunnelmuck fra projekterne skal deponeres på Nordhavn, hvilket kan 
skabe trængselsproblemer på vejene i det tilfælde at anlægsperioderne kører si-
deløbende. Desuden vil der være transport af byggemateriale til byggepladserne.

Dertil kommer persontransport til og fra arbejdspladserne for ansatte.



Transportruterne med jord for Nordhavnsvej og Cityringen forventes i et vist 
omfang at være sammenfaldende. I begge projekter skal nogle af jordtrans-
porterne foregå via Ring 2-forbindelsen (Tuborgvej - Strandvejen - Strandøre 
- Strandpromenaden – Strandvænget – Kalkbrænderihavnsgade). Mulighederne 
for kumulative effekter ved etableringen af Cityringen og Nordhavnsvej er størst 
ved valg af Vejforslag A.  

Trafik – Vejforslag A og Cityringen  �
I begge projekter skal jord til deponering afleveres på samme lokalitet på 
Nordhavn. Fra Nordhavnsvej kommer der i anlægsperioden i gennemsnit 
ca. 120 lastbiler om dagen. Fra Cityringen kan der i de mest intensive perio-
der komme op til 1.000 lastbiler om dagen til Nordhavn.
Trafik - Vejforslag B  �
Ved Vejforslag B er det muligt at transportere store mængder jord igennem 
den borede tunnel, hvorved lastbiltrafikken reduceres. Her vil belastningen  
på transportveje til Nordhavn reduceres til ca. 70 lastbiler om dagen.

Transportruterne med jord for Nordhavnsvej og Cityringen forventes i et vidst 
omfang at være sammenfaldende. I begge projekter skal nogle af jordtranspor-
terne foregå via Ring 2-forbindelsen (Tuborgvej, Strandvejen, Strandvænget/
Strandpromenaden), Kalkbrænderihavnsgade. Jf. ovenstående vil især jordtrans-
porterne.

Københavns Kommune vil løbende overvåge trafiksituationen så der kan sættes 
ind med afværgeforanstaltninger i rette tid.

Da Metro Cityringen først skal være færdig i 2018, vil trafik i forbindelse med 
anlægsarbejderne muligvis kunne afvikles efter færdiggørelsen af Nordhavnsvej. 
Dette er dog ikke på nuværende tidspunkt afklaret. For at mindske de trafikale 
gener i anlægsfasen skal planerne for transportruter og vejomlægninger løbende 
koordineres imellem de to projekter, således at der evt. kan vælges alternative 
ruter i det tilfælde at anlægsperioderne er sammenfaldende.

I det videre arbejde skal afværgeforanstaltninger i form af forbedrede kryds-
ningsmuligheder, hastighedsnedsættelse, alternative transportruter og tider 
undersøges nærmere for at minimere generne for beboere og andre trafikanter.

Ved etablering af Cityringens stationer og skakte vil der ligesom for Nordhavns-
vej være behov for sænkning af grundvandet i anlægsfasen. 

Grundvandssænkninger fra flere samtidige arbejdspladser kan i princippet 
påvirke hinanden hvorved de samlede sænkninger af grundvandet øges. Ved 
projektering af grundvandssænkninger vil der blive taget højde for samtidige 
grundvandssænkninger, således at sænkninger af grundvandet til stadighed 
minimeres og aldrig overstiger de fastsatte krav.

Udførelsen af selve tunnelen for Cityringen udføres ligesom en boret tunnel i 
Vejforslag B i såkaldt ”closed mode” hvilket betyder, at tunnelerne bores under 
tryk og derfor ikke kræver grundvandssænkninger. Udførelsen af borede tunne-
ler giver således ikke anledning til øget påvirkning af grundvandet.



For begge projekter kan det være aktuelt at udlede overskudsvand, dvs. vand der 
ikke kan reinfiltreres, til den marine recipient eller til kloak, hvis det er forure-
net. Dermed øges den samlede udledning. Der vil blive taget højde for dette ved 
krav til udledning af overskudsvand.

Grundvandssænkninger og bortledning af grundvand kræver tilladelse i hen-
hold til Vandforsyningsloven. Der vil blive gennemført en overvågning af grund-
vandsstanden til sikring af grundvandsressourcen og bygninger, hvis fundering 
kan være følsomme overfor grundvandssænkninger. Vand der udledes vil ligele-
des blive overvåget.

I det tilfælde hvor der kan forekomme grundvandssænkninger inden for samme 
influensområde på samme tidspunkt, kan der foretages afværgeforanstaltninger 
i form af en øget reinfiltration. Derved kan påvirkningen af grundvandet reduce-
res til det acceptable.

I længere perioder vil der være rekreative områder der inddrages til arbejdsarea-
ler og byggeplads i forbindelse med anlæg af Cityringen.  Det gælder særligt ved 
Nørrebroparken, hvor et areal i parkens nordlige del lukkes for offentlig adgang. 
Derudover vil der være påvirkninger af de rekreative muligheder, herunder ca-
feer med udendørs servering ved Gl. Strand. Generelt påvirkes en række arealer, 
hvor der normalt færdes mange mennesker, f.eks. Trianglen, Kgs. Nytorv og Råd-
huspladsen.

Ved anlæg af Nordhavnsvej vil den mest omfattende påvirkning af de rekreative 
forhold finde sted omkring tilslutningsanlægget til Helsingørmotorvejen og 
på strækningen imellem Helsingørmotorvejen og Svanemøllens Kaserne. Her 
inddrages en del af boldbanerne ved Ryparkens Idrætsanlæg samt på kasernens 
areal.

Summen af påvirkningerne af de rekreative forhold kan resultere i en øget nega-
tiv effekt, i de tilfælde hvor flere rekreative arealer tæt på hinanden påvirkes, da 
afstanden til et alternativt rekreativt område derved øges.

I forbindelse med at der vil blive inddraget en del af boldbanerne vil det, i det 
omfang det er muligt, blive forsøgt at finde erstatningsarealer andre steder i 
byen. Dette kan dog være vanskeligt hvis anlægsperioderne falder sammen med 
Cityringen eller andre kommende anlægsprojekter, der ligeledes kan inddrage 
rekreative områder og skal henvise til erstatningsarealer.





Biltrafik
Vurderingen af omlægningen af trafikken bygger på nogle forenklede antagel-
ser om bilisternes ændrede vejvalg som følge af lukningen af Ryvangs allé og 
Strandvænget. Det har været forsøgt at anvende OTM-trafikmodellen, men det 
har ikke været muligt at fremskaffe anvendelige resultater. Dette kan bl.a. skyl-
des, at OTM har vanskeligt ved at håndtere en situation med megen trængsel på 
vejene. Det har desuden ikke været muligt at foretage en mere præcis vurdering 
af trafikomlægningernes betydning for trafikafviklingen. De beregnede tal for 
trafikforsinkelser er derfor behæftet med en stor usikkerhed. 

Der er foretaget et groft skøn over antallet af lastvogne, der skal borttransportere 
jord og affald eller bringe materialer til byggepladserne. Da denne trafik udgør en 
relativt beskeden del af den samlede trafik på de overordnede veje, spiller usik-
kerheden ved fastsættelsen af kørselsmængder kun en mindre rolle ved vurde-
ringen af trafikafviklingen. Derimod kan det i relation til en vurdering af forhol-
dene på lokalveje og veje, hvor man i øvrigt ønsker at begrænse den tunge trafik, 
være ønskeligt at få en mere præcis vurdering af kørselsomfanget.

Togtrafik 
Passagerstrømme er kalkuleret ud fra data fra Østtællingen i 2005. Tællingen 
viser passagertrafikken på en torsdag i november måned, hvor trafikken ligger 
lidt over årsgennemsnittet. Da der kun er talt på en enkelt dag, vil tallene være 
behæftet med en del usikkerhed. Siden beregningerne blev foretaget, er der of-
fentliggjort nye passagertal fra 2007. En sammenligning med tallene fra 2005 
viser, at passagertrafikken på de fleste strækninger er faldet eller næsten uæn-
dret. Der er dog enkelte strækninger, hvor passagertallet er op til 20% større. Der 
er ikke udarbejdet en prognose for de fremtidige passagerstrømme i 2011, når 
togdriften afbrydes. 

Der er tale om forenklede beregninger af, hvordan omlægningen af tog forventes 
at indvirke på passagerstrømmene. Ved vurderingen af passagerafviklingen er 
der ikke taget hensyn til, at antallet af passagerer kan variere meget mellem de 
enkelte togafgange inden for et 20 minutters interval. Det er desuden ikke taget i 
betragtning, at afbrydelserne vil få færre til at benytte tog under anlægsarbejdet. 
DSB forventer således en nedgang i passagertal på op til 25% i forbindelse med 
togafbrydelserne. For at undgå evt. overfyldte tog vil nogle passagerer ændre de-
res afgangstider og rutevalg. Evt. kapacitetsproblemer i metroen er ikke vurderet.

Der er ikke foretaget kapacitetsberegninger på perroner. Der vil næppe opstå 
problemer på perronerne på Hellerup og Ryparken Station, hvorimod der kan 
opstå problemer på Nørreport Station på Kystbanen, mens S-tog er afbrudt. Det 
samme gælder for adgangsforholdene her, som er meget trange. 

Trafikmodel 
Vurderingerne af de trafikale konsekvenser (mængder, sikkerhed, støj og luftfor-
urening) af vejen er baseret på trafikmodelberegninger. En trafikmodel er en til-
passet afbildning af virkeligheden. Beregningerne af den fremtidige fremtidige 
trafik er derfor behæftet med en vis usikkerhed.  I modellen opstilles en række 



mere eller mindre usikre forudsætninger omkring byudvikling, trafikafvikling, 
kapacitet og rutevalg mv. som alle er med til at skabe grundlaget for beregnin-
gerne af den fremtidige trafik. 

Vejforslag A2 og B får tilslutning i Nordhavn. Den nøjagtige placering af tilslut-
ningsanlægget kendes pt. ikke. I forbindelse med udarbejdelse en helhedsplan 
for Nordhavn vil placeringen af tilslutningsanlægget indgå som en af parame-
trene for hvorledes bydelen bliver struktureret og udformet.

Ved fastlæggelsen af kørselsomfanget er det forudsat, at kun meget forurenet 
jord deponeres uden for Nordhavn, og at alle materialer hentes fra depoter her. 
Ved lokaliseringen af jordbehandling er benyttet en afstand svarende til en be-
liggenhed i Sydhavnen. Dette skyldes, at lokaliseringen uden for Nordhavn af 
deponeringssteder, jordbehandlingssteder og leverandører på nuværende tids-
punkt ikke er valgt. Derfor vil fastlæggelsen af kørselsomfanget være underesti-
meret.

Der er tale om en forenklet fastlæggelse af entreprenørmateriellets energi-
forbrug. Forbruget er skønnet i overkanten af det forventede, og for noget af 
materiellet er driftstiden alene beregnet ud fra længden af tunnelen og rampe-
anlæggene. Desuden er emissioner og forbrug for en tunnelboremaskine meget 
usikkert bestemt, idet der kun foreligger få data for boremaskiner i den størrelse, 
der forventes anvendt i Vejforslag B, og omstændighederne omkring deres brug 
er upræcist beskrevet.

Vurderingen af den indirekte forurening ved betonproduktion, herunder pro-
duktion af stål er baseret på ældre data fra Håndbog i miljørigtig projektering fra 
1999, der bl.a. indeholder en række specifikke forudsætninger vedr. produktion af 
stål i 90´erne indhentet for den daværende produktion på Det danske Stålvalse-
værk – herunder bl.a. et stor andel skrot. Siden hen er produktionen videreført af 
DanSteel A/S med import af råvarer fra Rusland, og nyere data foreligger så vidt 
vides ikke. 


































