
     
 

SNC-Lavalin Atkins | Hovedindgang ved DR Byen - Vandløbsloven 
Udarb SIM | KS BCH | Godkendt BIC 
Version 1 | 19/05/2020  1 

Atkins Danmark A/S 

Arne Jacobsens Allé 17 

2300 København S 

Danmark 

 

Telefon: (+45) 5251 9000 

Fax: (+45) 5251 9001 

 

info-dk@atkinsglobal.com 

www.atkins.dk 

 

CVR-nr.: 26 04 84 94 

Atkins a member of the 

SNC-Lavalin Group 

 

Københavns kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Vand og VVM 

Njalsgade 13  

2300 København S 

 

Myndighedspostkasse:  vand@kk.dk 

 

 

Københavns Kommunes projekt: Naturpark Amager - Hovedindgange og blå støttepunkter 

Ansøgning om tilladelse efter vandløbslovens kapitel 6, §16 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og kapitel 

2, §3 i bekendtgørelse om vandløbsrestaurering- og regulering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016) i 

forbindelse med etablering af faciliteten ’Hovedindgang ved DR Byen’  

København, d. 19. maj 2020 

 

På vegne af Københavns Kommune, som bygherre for projektet ’Naturpark Amager – Hovedindgange 

og blå støttepunkter’, søges Københavns Kommune hermed om tilladelse til udførelse af 

anlægsarbejder og etablering af faciliteterne på projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’ iht. 

vandløbslovens kapitel 6, §16 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og kapitel 2, §3 i bekendtgørelse om 

vandløbsrestaurering- og regulering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016). 

Formål og baggrund for projektet 
Partnerskabet, bestående af Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Dragør Kommune, By og 

Havn og Naturstyrelsen, har siden 2012 samarbejdet om Naturpark Amager og udviklingen af 

’Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter’.  

Målet med ‘Naturpark Amager - Hovedindgange og blå støttepunkter’ (herefter benævnt ’projektet’), 

er at udvikle forslag til tre hovedindgange og fire blå støttepunkter, der tilsammen skal understøtte 

helhedsoplevelsen af Naturpark Amagers 35 km2 sammenhængende landskab, se Bilag 1 – 

Oversigtskort. 

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Friluftsrådet, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, 

Dragør Kommune, By & Havn og Naturstyrelsen. Lokale – og anlægsfonden har støttet faciliteterne 

ved Havneslusen og DR-Byen. 

Ambitionen med projektet er, at Naturpark Amagers mange muligheder skal udnyttes endnu bedre. 

Ikke på bekostning af naturen, men i tråd med naturen, hvor nye oplevelsesmuligheder ind i 

naturparken, både fra land og langs kyststrækningen, bliver tilgængelig for langt flere. Naturpark 

Amager har årligt omkring 1 mio. besøgende. Forventningen er, at der indenfor de kommende 10-15 

år sker en fordobling af det nuværende besøgstal. Projektets formål er bl.a. at sikre, at færdsel i den 

beskyttede natur i eller omkring de syv faciliteter sker så skånsomt som muligt. For eksempel styres 

færdslen i området via boardwalks, hvorved naturens kvalitet fastholdes, og særligt sårbare 

naturarealer holdes fri for færdsel og unødig forstyrrelse, både under projektets anlæggelse og når 

faciliteterne tages i brug. Faciliteterne påvirkning og placering i Naturpark Amagers 
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sammenhængende landskab er dermed bevidst holdt til et minimum og under hensyntagen til den 

eksisterende natur.  

Projektet skal desuden være en løftestang for, at nye brugergrupper som ikke har haft øje for de 

mange friluftsmuligheder og naturoplevelser, kan få glæde og gavn af naturparken.  

Projektet omfatter etablering af tre hovedindgange og fire blå støttepunkter i naturparken, hvor to af 

områderne er yderligere opdelt i en nordlig og en sydlig del. Hovedindgangene er pejlemærker og 

samlingssteder for friluftsoplevelser og leder brugerne videre ind i naturparken. De blå støttepunkter 

er samlingssteder for natur og friluftsoplevelser ved kysten, f.eks. en træbro til kajakanløb, badning 

og naturformidling. Forslagene til de i alt syv faciliteter er udfærdiget, så de tager hensyn til 

eksisterende naturværdier. En forudsætning for etablering af de syv faciliteter er, at der gives 

tilladelser fra de relevante myndigheder, hvoraf nærværende ansøgning er en del af. 

Projektområderne er opdelt i to, idet fire områder er beliggende på arealer ejet af Københavns 

Kommune og fem områder er beliggende på Naturstyrelsens arealer, som nævnt nedenfor: 

Københavns Kommunes arealer Naturstyrelsens arealer 
Hovedindgang ved DR Byen  Hovedindgang ved Asger Jorns Allé 
Blåt støttepunkt ved Byskoven Hovedindgang ved Naturcenter Amager Nord 
Blåt støttepunkt ved Havneslusen Nord Hovedindgang ved Naturcenter Amager Syd  
Blåt støttepunkt ved Havneslusen Syd Det sydligste blå støttepunkt  
 Det mellemste blå støttepunkt 

 

Projektet fordeler sig over følgende arealer: Københavns kommune ejer Eksercerpladsen (matr.nr. 

172, 182a og 188) og den vestlige del af Sundby overdrev (matr.nr. 917), mens staten ejer den østlige 

del af Sundby overdrev (matr.nr. 890) og Koklapperne (matr.nr. 1a) beliggende i Tårnby kommune. 

Kort beskrivelse af Naturpark Amager og dens natur 
Naturpark Amager består af Amager Fælled, Kalvebod Fælled, samt Kongelunden og Sydamagers 

kystlandskab. Naturpark Amager dækker et samlet areal på 35 km2 med naturområder som 

strandenge, strandoverdrev, rørskov, søer, mose, skovområder, strande og lavbundede havområder. 

Naturpark Amager er i dag et vigtigt friluftsområde, som dagligt benyttes af skoler, børnehaver og 

andre besøgende. Store åbne landskaber tæt på kysten er med til at trække folk ud i området. Et 

omfattende stinetværk og nærhed til byen gør området let tilgængeligt. 

Naturpark Amagers arealer er omfattet af flere natur- og kulturarvsbeskyttende tiltag. Størstedelen 

af Naturparken ligger indenfor Natura 2000-område nr. 143: ”Vestamager og havet syd for”, som 

omfatter habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111.  

Otte af projektområderne er omfattet af fredningen af Kalvebod Kile1. Et enkelt område 

’Hovedindgang ved DR Byen’, forventes at blive omfattet af Amager Fælledfredningen (Forslag til 

ændret og udvidet fredning på Amager Fælled2). Et andet område ’Det sydligste blå støttepunkt’, er 

desuden delvist omfattet af fredningen af Sydamager3. 

Ydermere er dele af Naturpark Amager omfattet af reservatbekendtgørelsen om Amager 

vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet (BEK nr. 545 af 20/05/2012). 

 
1 Fredning reg.nr.07757.00 Kalvebod Kile (https://www2.blst.dk/nfr/07757.00.pdf) 
2 Fredningsforslag (https://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2019/aendret-og-udvidet-fredning-paa-amager-faelled/) 
3 Fredning reg.nr. 07956.00 Kystområdet Sydamager (https://www2.blst.dk/nfr/07956.00.pdf) 
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Naturpark Amager rummer desuden adskillige arealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 

§3, fredskovspligt og vandløbsloven. 

Projektområdet placering 
Nærværende ansøgning vedrører følgende projektområde og areal: 

Hovedindgang ved DR Byen, som ligger på den nordøstlige del af Amager Fælled, ved DR Byen 

metrostation, Ørestads Boulevard og Den Landskabelige Kanal. 

 

Projekt-
område 

Del-
område 

Kommune Matr. 
nr. 

Ejerlav By Ejer 

DR Byen Vandareal København 182b Eksercer-pladsen København Ørestad 
Vandlaug 

DR Byen Landareal København 182a Eksercer-pladsen København Københavns 
Kommune 

Lovgrundlag for ansøgning 
Da der skal foretages regulering af det private vandløb ’Den Landskabelige Kanal’, søges der tilladelse 

efter vandløbslovens kapitel 6, §16 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og kapitel 2, §3 i bekendtgørelse om 

vandløbsrestaurering- og regulering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), til udførelse af anlægsarbejder 

og etablering af faciliteterne på projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’. Reguleringen af 

vandløbet er godkendt af Ørestad Vandlaug. 

På Bilag 4 – Arealbindinger, fremgår der på det indhentede baggrundsmaterialet, en gennemgang 

mellem Grønjordssøen og Den Landskabelige Kanal. Dette er ikke korrekt. Der er ikke gennemløb 

eller passage. 

Nærværende ansøgnings relation til anden lovgivning og ansøgninger 
Nærværende ansøgning er én blandt en række af myndighedsansøgninger som alle har til formål at 

muliggøre etablering af faciliteter på projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’. Alle ansøgninger 

er fremsendt som separate ansøgninger i forhold til hver arealbinding. Dette for at lette 

sagsbehandlingen i den enkelte myndighed. 

Alle ansøgninger er udarbejdet på baggrund af et, af Københavns Kommune som bygherre og 
Partnerskabets Styregruppe, godkendt projektforslag, og er dermed baseret på samme grundlag. 
Derudover har alle relevante myndigheder været inddraget i en forhåndsdialog, som har haft det 
formål at forberede ansøgningsprocessen på bedst mulig måde. 
 
For at give de relevante myndigheder et overblik over alle fremsendte ansøgninger, er nedenfor en 

liste over de ansøgninger om tilladelse, dispensation og godkendelse i forbindelse med 

projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’ der fremsendes i forbindelse med nærværende 

ansøgning: 

Myndighed Lovområde Ansøgning 

Københavns Kommune  Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 

§19 (LBK nr. 681 af 02/07/2019). 

Tilladelse til nedsivning af 

overfladevand (fra tage mv.). 

Københavns Kommune Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, 

§27 (LBK nr. 681 af 02/07/2019). 

Beskyttelse af overfladevand 
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Københavns Kommune Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 

§19 (LBK nr. 681 af 02/07/2019). 

Tilladelse til oplag af jord og 

materialer på byggeplads. 

Københavns Kommune Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, 

§28 (LBK nr. 681 af 02/07/2019). 

Tilslutning til spildevandsstik 

Københavns Museum Museumsloves § 25 (LBK nr. 358 

af 08/04/2014) 

Anmodning om udtalelse om 

udvidet arkivalsk kontrol. 

Københavns Kommune  Planloven Lokalplananmodning 

Københavns Kommune Bygningsreglementet Ansøgning byggetilladelse 

Beskrivelse af projektområdet 
Placering 

 
Figur 1. Visualisering af faciliteten ’Hovedindgang ved DR Byen’ (figuren viser kun hovedgrebene. For detaljer se Bilag 3 
Plantegninger og snit). 

Intentionen med ’Hovedindgangen ved DR Byen’ er at gøre indgangen til naturparken tydelig i 

Ørestad nord, samt at bringe naturen endnu tættere på byen ved at lade fælledkarakteren overtage 

de i dag klippede plæner. Oplevelsen af naturparken startes så tæt på byen som muligt. De nye 

faciliteter skal gøre det attraktivt og trygt for beboerne i nærområdet at bruge den nye 

hovedindgang som et naturligt udflugtsmål, og som et springbræt til oplevelser i hele Naturpark 

Amager. 

Projektområdet ’Hovedindgangen ved DR Byen’ ligger på den nordøstlige del af Amager Fælled, ved 

DR Byens metrostation, Ørestads Boulevard og Den Landskabelige Kanal. Projektområdet ligger i 

byzone. 

Beskrivelse af faciliteterne 
Ved rundkørslen ved Ørestad Boulevard, vil der etableres et portmotiv af karboniserede pæle, 

cykelparkering og et formidlingssted. Videre over den eksisterende betonbro over kanalen etableres 

der fire bygninger omkring en grusplads. De fire bygninger består af en åben pavillon, et samlings- og 

formidlingsrum, en grejbank og en bygning med toiletter og grejbank. Der etableres derudover 
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cykelparkering, lege- og motionselementer samt forskellige opholdsmuligheder inden for 

projektområdet. Elementerne vil bestå af træ og øvrige naturmaterialer af ubehandlet karakter.  

Kanalen bearbejdes og opblødes på udvalgte steder således at vandet gøres tilgængeligt for de 

besøgende og der skabes bedre vilkår for dyrelivet, se Bilag 2 - Detailkort – Projektområdets 

faciliteter.  

 

Figur 2 Udsnit af plantegning for faciliteten ved 'Hovedindgang ved DR Byen'. Se endvidere Bilag 3 - Plantegninger og snit. 

Nedenstående oversigt beskriver omfang og etablering af faciliteter i projektområdet: 

 Beskrivelse af faciliteter 

Portmotiv af 

karboniserede pæle 

Karboniserede pæle bruges som portmotiv ved hovedindgangen. 

Pælene funderes 90 cm, direkte ned i jorden. Fundamenternes 

størrelse er således sammenfaldende med pælenes udstrækning i 

jorden. 

Fire centrale bygninger Faciliteten består af fire bygninger på mellem 6-10 m i højden. 

De fire bygninger er følgende: 

 En 56 m2 stor åben pavillon 



    
 

SNC-Lavalin Atkins | Hovedindgang ved DR Byen - Vandløbsloven 
Udarb SIM | KS BCH | Godkendt BIC 
Version 1 | 19/05/2020  6 

 Et opvarmet samlings- og formidlingsrum på 125 m2. 

 En grejbank på 39 m2, som giver mulighed for underinddeling til 

mindre opbevaringsrum. 

 En 56 m2 stor toiletbygning med 3 toiletter med kloakering og 

tilknyttet vandpost og udekøkken samt grejbank. Inventar til 

toiletter udføres i rustfrit stål. 

 

De 4 bygninger funderes direkte på randfundamenter i beton i en 

dybde af ca. 1,2 meter. Der lægges en gruspude i op til 2,5 meters 

tykkelse under alle bygninger.   

De 4 bygninger udføres i bæredygtigt FSC certificeret gran- og 

fyrretræ, og gælder både facader og konstruktioner. Generelt udføres 

bygninger med konstruktioner i limtræ. Facade/tagbeklædning 

udføres i brændt karboniseret træ, der er FSC certificeret og 

overholder København Kommunes krav. Træet bliver efter 

brændingen overfladebehandles med olie/primer, for at undgå 

afsmitning. Primeren er linoliebaseret og er uden fungicid. 

 

Der opstilles affaldsspande samt skilte/formidlingselementer i 

terrænet, som står med en sokkel direkte ned i terræn. Elementerne 

funderes ned i frostfri dybde (90 cm) funderes ned i 90 cm. dybde, i et 

betonfundament med dimensionerne: d: 50 cm, h: 40 cm. 

Belysning Der placeres en lav, orienterende og tryghedsskabende belysning 

langs eksisterende grussti, fra rundkørslen frem til bebyggelsen. På 

selve gårdspladsen etableres tilsvarende lav pullertbelysning i kanten 

mod vest. 

Installationer Der graves forsyningsledninger for el og vand fra Ørestads Boulevard 

og til toiletbygningen i tracé, hvis dimensioner er ca. 1 m i dybden og 

90 cm i bredden.  

Til afledning af spildevand nedgraves et Ø160 mm PVC/PE rør i 

separat tracé (i en dybde på ml. 90-200 cm) frem til Ørestads 

Boulevard med en styret underboring under Den Landskabelige Kanal. 

Underboringen har en længde på 30 m. Størrelse på bore- og 

modtagergruppe er 3x2x2m, som efterfølgende lukkes. 

Gårds-, grill- og bålplads. Alle befæstede flader udføres med toplag af slotsgrus. Ved etablering 

af grusbelægningen bortgraves der 45 – 50 cm muld og vækstlag, 

grusbelægningen opbygges som en ”vejkasse” af bundsikringsgrus og 

maskinstabil II. 

 

På gårdspladsen etableres et mindre bålsted (omkreds ca. 80 cm) 

omkranset af stålring, og med siddepladser i kampesten. Elementerne 

funderes ned i frostfri dybde (90 cm) direkte i jorden uden 

fundament. 

 

Derudover opstilles bordbænkesæt på gårdspladsen og ved 

grillområdet, der er placeret langs kanalen. På gårdspladsen er 

bordebænkesættene flytbare på grusfladen. Bordbænkesættene langs 
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kanalens nordside er fastgjort med jordankre i en grusflade, så de ikke 

kan flyttes. Bordbænkesæt udføres i træ. 

 

Grilllpladserne udføres enkle og robuste i ubehandlet stål. Grillriste 

udføres i ubehandlet stål eller evt. støbejern. Grill er funderet 90 cm 

ned i jorden i et betonfundament med dimensionerne: d: 500 mm, h: 

400 mm. Der opsættes tillige affaldsspande nær grillpladserne. 

Opblødning af kanalen  Der foretages en nedskæring af kanalens betonkanter ned til 

vandspejl og der terrænbearbejdes således, at der opstår 

brinkområder langs kanalen. Nedskæringerne sker langs nordsiden af 

kanalen, i en bredde af ca. 75 meter umiddelbart vest for broen.  

 

Herudover nedskæres to mindre strækninger på ca. 20 meter hver, på 

øst- og vestsiden af kanalen, overfor hinanden, umiddelbart øst for 

Formidlings- og samlingsrummet. 

 

Langs de nedskårne strækninger anlægges et areal i grus, med samme 

opbygning som stierne, med det formål at udgå at der skyller organisk 

materiale ud i kanalen. Fyld i kanalen hvor bunden hæves langs 

brinkerne etableres i uorganiske skærver. Skrænterne ned til 

grusarealerne reetableres med urteagtig beplantning. 

 

På bagsiden af kanalvæggen graves der i ca. 1 meters dybde og i en 

afstand af ca. 1,5 m fra kanten. Hullet fyldes op med grus og skærver. 

Blå overgange, stenrev 

og opholdsdæk 

Der etableres desuden tre blå overgange på tværs af kanalen: 

- Den første overgang er placeret umiddelbart øst for Formidlings- 

og samlingsrummet og udføres som to balancetov spændt ud 

mellem træpæle. Træpælene er funderet på landsiden af kanalen, 

fri af eksisterende betonkanter og dræn. Pælene funderes ned i 

frostfri dybde (90 cm) i et betonfundament med dimensionerne: d: 

500 mm, h: 400 mm. 

- Den anden overgang udføres som store trædesten med 

ubehandlede træplanker imellem, og er placeret i forlængelse af 

forløbet af balance og legeelementer 

- Den sidste blå overgang længst mod vest etableres som et stenrev 

af kampesten i forskellige størrelser, for enden af 

opholdsområdet.  

 

Kanalbunden hæves ved skærver ved alle tre blå over gange, så 

vanddybden her højst er 0,5 meter. Alle blå overgange har 

mellemrum imellem de elementer der etableres i kanalen, så der er 

mulighed for gennemstrømmende vand.  

 

I kanalen etableres tillige et opholdsdæk bygget i træ på en mindre 

betonplade, som hviler på en pude af skærver. Man ankommer til 

opholdsdækket via en rampe i træ. 
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Legeelementer  Generelt udføres alle legeelementer uden jordkontakt i ubehandlet 

træ som FSC certificeret gran- og fyrretræ. Træpæle med jordkontakt 

er robiniatræ eller anden træsort, som er FSC certificeret og har 

tilsvarende tilstrækkelig naturlig modstandsdygtighed. Endelig træsort 

findes ved kravsspecifikation og funktionsbeskrivelse af træsorten i 

udbudsmaterialet.  

 

Tæt ved den lille klynge af bygninger etableres balance- og 

legeelementer i ubehandlet træ af fx afbarket eg.  Legepladsen 

placeres direkte på græsset. Elementerne funderes ned i frostfri 

dybde (90 cm). 

 

På bakken etableres en aktivitetsbane, med elementer i træ i 

kombination med galvaniseret stål. Elementerne funderes ned i 

frostfri dybde (90 cm) i et betonfundament med dimensionerne: d: 

500 mm, h: 400 mm. 

Cykelparkering  Cykelparkeringen er cykellæn, der består af karboniserede træpæle 

med huller, hvortil man kan fastgøre sin cykel til. Elementerne 

funderes ned i frostfri dybde (90 cm) i et betonfundament med 

dimensionerne: d: 500 mm, h: 400 mm. Herudover etableres en luft 

og ladestander, ligeledes funderet til frostfri dybde (90 cm). 

 

Beskrivelse af eksisterende naturforhold 
Projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’ er omfattet af Ørestadsloven. For tiden behandles en 

fredningssag, som omhandler en udvidelse af Amager Fælled fredningen, hvor projektområdet for 

’Hovedindgang ved DR Byen’ indgår. Fredningsforslaget foreslår særlige bestemmelser, der muliggør 

’Naturpark Amager – Nye muligheder’, og det forventes dermed ikke at etablering eller drift af 

faciliteten vil være i konflikt med fredningsforslaget. Fredningsforslaget forventes godkendt forud for 

at projektområdet bliver anlagt. Herefter skal Ørestadsloven ændres, hvor projektområdet tages ud 

af Ørestadsloven. Først herefter kan der tages endeligt stilling til, om der eventuelt skal søges om 

dispensation fra fredningen af Amager Fælled forud for udførelse af faciliteterne ved ’Hovedindgang 

ved DR Byen’. 

Der er ikke registreret naturtyper inden for projektområdet, som er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Den fredede art grøn frø samt bilag IV arterne spidssnudet frø og stor 
vandsalamander er registreret omkring Den Landskabelige Kanal og Grønjordssøen i 2013 af 
Biomedia for Københavns Kommune. Der er ikke kendskab til øvrige fredede eller beskyttede arter 
inden for projektområdet. Den sidste §3-besigtigelse af Amager Fælled og dermed også 
projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’, blev udført i 2018 af Rambøll4. Rapporten registrerer 
at hovednaturtypen nord for Den Landskabelige Kanal, hvor grillpladser bliver placeret er ’overdrev’.  

Som et led i den løbende monitering af Ørestads kanaler har Rambøll i 20185 udført undersøgelser af 
de biologiske forhold, herunder vandplanter og fisk, i bl.a. Den Landskabelige Kanal. Der blev 
observeret flere arter af vandplanter i Den Landskabelige Kanal. Ved fiskeundersøgelserne blev der 
observeret individer af forskellige arter.  

 
4 http://naturereport.miljoeportal.dk/815704 
5 ØRESTADS KANALER - Monitering af planter og fisk 2018, Rambøll for Ørestads Vandlaug, November 2018 
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Der skal udføres en gennemgang af de områder, hvor faciliteterne bliver placeret, med henblik på 

supplerende naturregistrering af flora og fauna. På baggrund af disse registreringer beskrives der i 

udbudsmaterialet vilkår, som sikrer, at anlægsfasen kan udføres så skånsomt som muligt og med 

størst mulige hensyntagen til naturforholdene i området. 

Faciliteten er beliggende ca. 3 km uden for grænsen til Natura 2000-område nr. 143. 

Projektområdet ligger i byzone, og er desuden områdeklassificeret med krav om analyser i 

forbindelse med håndtering af jord. 

Beskrivelse af arkæologiske interesser 
Københavns Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af projektområdet. Museet har anbefalet en 

udvidet arkivalsk kontrol af projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’, da der er sandsynlighed for 

væsentlige arkæologiske forekomster i området. Der er ikke registeret fredede fortidsminder inden 

for projektområdet i Danmarks Miljøportal. 

Beskrivelse af adgangsforhold, placering af byggeplads m.m. i anlægsfasen 
Adgang til projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’ i anlægsfasen kommer til at foregå ad 

eksisterende grussti fra rundkørslen ved DR-Byen og ind til projektområdet. 

Byggepladsen defineres som det areal hvorpå faciliteterne bliver anlagt indenfor projektområdet. 

Størrelse og indretning vil blive nøje afstemt efter det tilgængelige areal og strategisk planlægning af 

anlægsarbejdet. Alle pladser skal leve op til gældende lovgivning om indretning. Byggepladsen 

forventes placeret på arealet umiddelbart inden den eksisterende bro mellem Den Landskabelige 

Kanal og Ørestads Boulevard. Byggepladsen rummer velfærdsfaciliteter og oplagsplads. 

Placering og indretning af byggeplads vil ske via krav i udbudsmaterialet, hvor også beskrivelse af evt. 

krav til udførelsesmetoder, valg og omfang af entreprenørmateriel og evt. krav til planlægning af 

logistik og transport vil fremgå. Byggepladsen bliver holdt på et så lille areal som muligt, så 

påvirkningen på natur og miljø bliver så lille og kortvarigt som muligt. Den midlertidige arbejdsplads 

ligger i byzone. 

Transport af byggematerialer og entreprenørmateriel til anlægsområderne vil foregå via eksisterende 

veje og stier som kan håndtere tung trafik. Veje og stiers bæreevne, samt radius af sving vil være 

bestemmende for størrelse af f.eks. lastbil og kran som kan tages i anvendelse. Spildevand fra 

velfærdsfaciliteter skal opsamles i palletanke hvor der ikke er adgang til offentlig kloak. 

Påvirkning 
I det følgende redegøres der for de påvirkninger, som forventes ifm. projektets udførelse fordelt på 

følgende aktiviteter: midlertidig påvirkning fra arkæologiske forundersøgelser, midlertidig påvirkning 

fra anlægsfasen og permanent påvirkning i driftsfasen. Se endvidere Bilag 4 – Detailkort Arealbinding. 

Dispositionsforslaget, som er godkendt af Partnerskabets styregruppe og som søges etableres som 

led i realiseringen af projektprogrammet ’Naturpark Amager – Nye muligheder’, vil som helhed blive 

screenet for pligt til miljøvurdering iht.  Miljøvurderingsloven6 afsnit II, miljøvurdering af planer og 

programmer. Derudover vil de enkelte faciliteter blive vurderet iht. miljøvurderingslovens afsnit III, 

Miljøvurdering m.v. af konkrete projekter. 

 
6 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 



    
 

SNC-Lavalin Atkins | Hovedindgang ved DR Byen - Vandløbsloven 
Udarb SIM | KS BCH | Godkendt BIC 
Version 1 | 19/05/2020  10 

Der er derudover udarbejdet en Natura 2000 Væsentlighedsvurdering af projektets indvirkning på 

Natura 2000-område nr. 143 ’Vestamager og havet syd for’ i henhold til Habitatdirektivet. 

Projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’ ligger udenfor Natura 2000-området, men er stadig 

medtaget i vurderingen, da hele projektet vurderes ift. evt. påvirkning ind i Natura 2000-området. 

Etablering af faciliteter i projektområdet vil ikke påvirke naturtyper på Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlag, da afstanden er mere end 3 km til grænse for Natura 2000-området, men arter 

på udpegningsgrundlaget kan påvirkes da de raster/fouragerer/jager i området. Dette belyses 

yderligere i væsentlighedsvurderingen.  

Etablering af faciliteterne vil medføre øget færdsel og forstyrrelser i området nord for Grønjordssøen 

og på stierne rundt om søen.  

Beskrivelse af baggrundsbelastning 
Området gennemkrydses af stier for cyklende og gående i dag. Området ligger tæt ind til Ørestads 

boulevard som er hovedfærdselsåren i Ørestaden. Pleje af græsarealer omfatter jævnlig slåning og 

gødning. Der er trampestier langs kanalen i den nordlige del af projektområdet.  

Mellem projektområdet og Grønjordssøen er der allerede etableret stier og der færdes dagligt 

mange mennesker til fods, på cykel og med hunde. 

Hele vejen rundt om Grønjordsøen er der stier og der er allerede etableret to 

fugleobservationsposter i Grønjordssøens sydlige ende, som nås via ”den hemmelige bro”. 

Observationsposterne og broen ligger i udkanten af det store rørskovsområde i den sydlige ende af 

Grønjordssøen. Forstyrrelser fra færdsel til fods, på cykel eller med hund påvirker forskellige 

fuglearter forskelligt. Særligt sky arter som rørdrum, der kræver store sammenhængende arealer 

med gammel rørskov, kan blive påvirket ved forstyrrelser tæt på eller inde i disse områder. 

Påvirkning af arkæologiske forundersøgelser 
Københavns Museum har kendskab til arkæologiske interesser inden for den landfaste del af 

projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’ og har vurderet, at der er stor sandsynlighed for at 

påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og byggeri. Der skal derfor anmodes om en 

udvidet arkæologisk udtalelse for det specifikke projektområde for at få af- eller bekræftet 

tilstedeværelsen af fortidsminder. Anmodningen bliver udarbejdet på baggrund af et godkendt 

projektforslag, og fremsendes til Københavns Museum samtidig med nærværende ansøgning. 

Museet udarbejder en udvidet arkivalsk kontrol, og vil på den baggrund komme med en konkret 

anbefaling af behov og omfang af eventuelle anbefalede arkæologiske forundersøgelser. Bygherren, 

Københavns Kommune, skal på baggrund af museets anbefaling herefter vurdere, om de vil 

godkende udførelse af evt. forundersøgelser forud for at anlægsarbejdet starter. Såfremt der 

besluttes at udføre arkæologiske forundersøgelser, skal alle relevante myndighedstilladelser og 

godkendelser indhentes forud for, at eventuelle arkæologiske forundersøgelser kan udføres. 

Bygherren, Københavns Kommune, skal på baggrund af museets anbefaling herefter vurdere, om de 

vil godkende udførelse af evt. forundersøgelser forud for at anlægsarbejdet starter. Nærværende 

ansøgning beskriver derfor også de påvirkninger, som de eventuelle forundersøgelser vil påføre 

projektområdet. 

En forundersøgelse består i udlægning af et relevant antal søgegrøfter/søgerender. Disse er typisk ca. 

2 meter brede, hvor topmulden tages af.  Metoden dette foregår på bliver nøje anvist og koordineret 

med museet, såfremt udførelse af arkæologiske forundersøgelser bliver realiseret. Dette arbejde 

følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som måtte kunne ses dels i 
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jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder, grave og 

lignende). Topmulden/laget bliver lagt tilbage igen efter arbejdets udførelse.  

I udførelsen af de arkæologiske forundersøgelser, vil der ske en midlertidig påvirkning af området der 

er foreslået omfattet af fredningen af Amager Fælled (fredningsforslag fremstillet af Københavns 

Kommune). Forslaget foreslår særlige bestemmelser, som muliggør ’Naturpark Amager – Nye 

Muligheder’. De udgravede arealer retableres ved forundersøgelsernes afslutning og det forventes, 

at forundersøgelserne ikke medfører en permanent påvirkning af områdets terræn. 

Der gøres opmærksom på, at den endelige specifikke metode for udførelse af arkæologiske 

forundersøgelserne ikke bliver afklaret og besluttet førend, at museet fremsender deres anbefalinger 

til evt. forundersøgelser. 

Påvirkning i anlægsfase 
Anlægsarbejdet vil medføre en permanent påvirkning af Den Landskabelige Kanal i forbindelse med, 

at kanalens betonkanter bearbejdes og opblødes på udvalgte steder. Gennemførelse af 

anlægsarbejdet vil medføre fjernelse af en evt. forekomst af vandplanter. Dette vurderes dog ikke at 

have et omfang, som vil medføre væsentlige negative påvirkninger. Det vurderes derudover, at 

anlægsarbejdet med kanalens kanter vil medføre midlertidig forstyrrelse af dyrelivet i kanalen. 

Idet bearbejdningen og opblødningen af kanterne kun foretages på udvalgte steder, vil der fortsat 

være tilflugtssteder i kanalen og påvirkningen af dyrelivet i projektets anlægsfase vurderes derfor at 

være af mindre betydning. Nødvendige afværgeforanstaltninger iværksættes, såfremt der findes 

beskyttede eller fredede arter i kanalen, eller på projektområdet i øvrigt, hvor faciliteterne bliver 

etableret. Eventuelle foranstaltninger planlægges i dialog med Københavns Kommune og/eller 

Miljøstyrelsen. Øvrige natur- og miljøforhold vurderes ikke påvirket i projektets anlægsfase. 

Derudover vil der i forbindelse med anlægsarbejde ske en midlertidig påvirkning af fredningen af 

Amager Fælled som det forventes at projektområdet ’Hovedindgang ved DR Byen’ vil være en del af 

iht. Københavns Kommunes fredningsforslag. 

Det forventes, at spor efter både anlægsarbejdet og de evt. arkæologiske forundersøgelser vil være 

synlige i en periode efter indgrebet, men forsvinde med tiden. 

Påvirkning i driftsfase 
Det forventes, at ’Hovedindgangen ved DR Byen’ vil tiltrække nye besøgende til naturparken. Da 

området i forvejen benyttes til rekreative formål og ligger bynært, vurderes det, at den øgede 

menneskelige aktivitet ikke vil medføre en ændring ift. den nuværende påvirkning af natur- og 

miljøforhold i området. Projektområdet ligger imellem 125-150 meter fra registrerede forekomster af 

Bilag IV arter, hvis nærmeste levested er den nordlige ende af Grønjordssøen. Mellem 

projektområdet og Grønjordssøen er der allerede etableret stier og der færdes dagligt mennesker til 

fods og på cykel.  

Den Landskabelige Kanals nuværende stejle kanter af beton gør det svært for padder og frøer at 

bevæge sig fra vand til land. Det vurderes derfor, at den permanente påvirkning af Den 

Landskabelige Kanal på sigt vil skabe mere gunstige forhold for kanalens dyreliv, da de nye og mere 

flade brinker gør det lettere for dyrelivet at komme op af og i vandet. En opblødning af kantzonen vil 

også give mulighed for, at et mere varieret planteliv kan indfinde sig på det lave vand. 

Opblødningen af kanalens kanter giver de besøgende adgang til kanalens vand og det forventes, at 

den øgede aktivitet nærved og evt. i kanalen vil medføre lettere forstyrrelse af kanalens dyreliv. 

Risikoen for slitage af kanalens nye brinker og den øgede menneskelige aktivitet vurderes dog 
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opvejet af de generelle forbedrende forhold, som etablering af brinker vil medføre. Dyrelivet i 

kanalen vil desuden fortsat kunne søge til uforstyrrede områder, som ikke er tilgængelige for de 

besøgende.  

Faciliteten i drift vil medføre en mindre indskrænkelse i udbredelse af vandplanter, men ikke i et 

omfang, der vurderes at være betydeligt. Den vestligste af de blå overgange over Den Landskabelige 

Kanal, som etableres som et stenrev opbygget af kampesten i forskellige størrelser vurderes fortsat 

at tillade passage for de fiske der er observeret i vandløbet, og vil således ikke medføre en negativ 

påvirkning i driftsfasen.  Øget færdsel i og omkring kanalen vil medføre forstyrrelser af fuglelivet, 

særligt i sommerperioden. Røg og os fra grillpladserne nord for Den Landskabelige Kanal forventes 

ikke at påvirke naturforholdene ved Grønjordssøen. Forstyrrelserne anses ikke at være til større gene 

for de arter, som benytter kanalområdet i dag, da disse arter allerede er vant til mennesker, som 

både cykler og færdes til fods på stier langs kanalen. 

 

Projektets videre forløb 
Anlægsfasen i forbindelse med ’Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter’ forventes 

at være klar i andet kvartal 2021.  

Såfremt I har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er I velkommen til at kontakte 

undertegnede Bente Christensen på tlf. 5251 9202 og mail bente.christensen@atkinsglobal.com, 

eller projektleder for bygherres totalrådgiver Lærke Møldrup på tlf. 3153 0573 og mail lm@ghb-

landskab.dk. 

 

 

Bilag: 1 Oversigtskort – Naturpark Amager 

 2 Detailkort – Projektområdets faciliteter 

 3 Plantegninger og snit 

 4 Detailkort – Arealbindinger ifm. projektområdet 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Bente Christensen 
 
bente.christensen@atkinsglobal.com 
Direkte tlf.: 5251 9202 
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KS:KONST./TEGN.: GODK.: DATO:TSJSIM BCH 28.4.2020

Projektområder, Københavns Kommune 

Projektområde, Naturstyrelsen 

Naturpark Amager

Kommuneafgrænsning

København

Tårnby

Dragør

Indhold

Mindegade 13

MÅL:

BYGHERRE:

EMNE

8000 Aarhus C

Struenseegade 15A

○  Møller & Grønborg A/S +45 86 20 32 00

2200 København N

NATURPARK AMAGER

OVERSIGTSKORT

○  ADEPT aps

Arne Jacobsens Allé 17

18018 

+45 50 59 70 69

2300 København S● Atkins Danmark A/S

2018_304 

+45 55 51 90 00

Oversigtskort over Naturpark Amager

1013205-2 SAGSNR.: 

SAGSNR.: 

SAGSNR.: 

Bilag 1 - Oversigtskort - Naturpark Amager
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TEGNINGSNR.:

ESLSIM BCH 28.4.2020

Hovedindgang ved DR-Byen

Afgrænsning

Faciliteter

Matrikelgrænser

Kommuneafgrænsning

Indhold

Mindegade 13

MÅL:

BYGHERRE:

EMNE:

8000 Aarhus C

Struenseegade 15A

○  Møller & Grønborg A/S +45 86 20 32 00

2200 København N

NATURPARK AMAGER

Hovedindgang ved DR-Byen

○  ADEPT aps

Arne Jacobsens Allé 17

18018 

+45 50 59 70 69

2300 København S● Atkins Danmark A/S

2018_304 

+45 55 51 90 00

Faciliteter 

1013205-2 SAGSNR.: 

SAGSNR.: 

SAGSNR.: 

Bilag 2 - Detailkort - Projektområdets faciliteter



Bilag 3 - Plantegninger og snit



Bilag 3 - Plantegninger og snit



Bilag 3 - Plantegninger og snit
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KS:KONST./TEGN.: GODK.: DATO:

TEGNINGSNR.:

ESLSIM BCH 15.5.2020

Hovedindgang ved DR-Byen

Afgrænsning

Faciliteter

Vandløb

Kommuneafgrænsning

Matrikelgrænser

Indhold

Mindegade 13

MÅL:

BYGHERRE:

EMNE:

8000 Aarhus C

Struenseegade 15A

○  Møller & Grønborg A/S +45 86 20 32 00

2200 København N

NATURPARK AMAGER

Hovedindgang ved DR-Byen

○  ADEPT aps

Arne Jacobsens Allé 17

18018 

+45 50 59 70 69

2300 København S● Atkins Danmark A/S

2018_304 

+45 55 51 90 00

Faciliteter og Natur og miljøbindinger

1013205-2 SAGSNR.: 

SAGSNR.: 

SAGSNR.: 

Bilag 4 - Arealbinding
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