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0 Sammenfatning 

Dette notat beskriver betydningen af en udbygning af Avedøre Holme. Med udgangspunkt i de nu-
værende forhold, samt en række forudsætninger for udbygningen af området, leveret af Hvidovre 
kommune, er de fremtidige forhold vurderet dels under anlægsfasen og dels efter udvidelsen er 
fuldt implementeret. 
 
Under anlægsfasen må det anses for vanskeligt at afvikle den ønskede trafik fra jordkørslen over 
alle hverdagsdøgn i så mange år frem, uden at de øvrige trafikanter til og fra området vil blive på-
virket i et betydeligt omfang. Når udvidelsen af Avedøre Holme er fuldt implementeret vil trafikken 
til og fra området være meget vanskelig, selv når der anvendes konservative forudsætninger i be-
regningerne. 

1 Notatets formål  

Hvidovre Kommune ønsker at udvikle Avedøre Holme til Hovedstadsregionens mest attraktive er-
hvervsområde over de næste 20 år. 
  
Kommunens vision er, at området skal indeholde en stor diversitet af virksomheder både i forhold 
til størrelser og brancher, men – iflg. Udkast til ”Avedøre Holme, Vision 2035” - især kendetegnet 
ved: 

• Virksomheder specialiseret inden for bæredygtig energi og ressourcegenanvendelse 
• Virksomheder med højt specialiseret fødevareproduktion 
• Virksomheder indenfor farma- og medicoproduktion 
• Transport- og logistikvirksomheder, herunder også en omladningsterminal til mindre køre-

tøjer drevet med fossilfrit brændstof til varekørsel i København 
 
Som en del af kommunens visioner for området tænkes området udvidet med overskudsjord fra 
fremtidige metroudgravninger i København, således at området udbygges med ca. 3.2 km2.  
 
Hvordan denne overskudsjord fra den københavnske metro skal transporteres til Avedøre Holme, 
er endnu ikke afklaret, men hvis det sker med lastbiler, må det forventes at medføre betydelige 
trafikale gener for virksomhederne i området, ud over hvad der kendes i dag. 
 

Dato: 13.2.2017 

Projekt nr.: 1006169 
T: +45 3373 7112 
E: jn@moe.dk 

www.moe.dk
mailto:jn@moe.dk


 

www.moe.dk Side 2 af 10
 

Dette notat beskriver de trafikale udfordringer der vil være i forbindelse med udvidelsen, dels un-
der anlægsarbejdet og dels efter etableringen, uden at gennemføre detaljerede beregninger. 
 

2 Nuværende forhold 

Den nuværende biltrafik (efteråret 2016) til og fra området er beskrevet i notatet ”Trafiktællinger” 
udarbejdet af MOE | Tetraplan december 2016. En række trafikregistreringer er blevet gennemført 
på udvalgte lokaliteter i området (markeret på kortet i figur 1), med fokus på de to adgangsveje, 
dels fra nordvest defineret ved lokalitet 1+2+3 og fra nord defineret ved lokalitet 4+5. Der findes 
ikke andre adgangsveje for biltrafik til området. 
 

 
Figur 1 Adgangsveje og tællelokaliteter 

Begge adgangsveje er karakteriseret ved, at der i perioder forekommer trængsel, mest udtalt ved 
lokalitet 4+5. 
 
Det nuværende Avedøre Holme er ca. 4,5 km2 og indeholder ca. 9000 arbejdspladser fordelt på 
375 virksomheder jvf. Hvidovre kommunes hjemmeside. Et ortofoto af området er vist i figur 2 
sammen med en markering af virksomhedernes placering (røde cirkler). Samtidig er et område på 
3.2 km2 markeret, for at give en fornemmelse af størrelsen på udvidelsen og for at vise at de eksi-
sterende virksomheder helt overvejende ligger inde for et område som svarer til den planlagte ud-
videlse. 
 
Der er ikke foretaget en egentlig analyse af erhvervssammensætningen i området. Dette er dog re-
lativt enkelt f.eks. ud fra CVR. Som et eksempel er der i figur 3 markeret placeringen af fremstil-
lingsvirksomhederne (ikke fødevarer) i området. Det et tydeligt, at disse typer af virksomheder 
fordeler sig jævnt ud over området, mens en tilsvarende figur for kontor-relaterede virksomheder 
ville vise, at disse er placeret i området langs Stamholmen samt primært i den østlige del af områ-
det. Disse oplysninger kan omsættes til forventede ankomster for virksomhedernes ansatte og 
kunder, dels som antal kørsler og dels ankomstfordelingen hen over døgnet. 
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Figur 2 Eksisterende område med angivelse af virksomheder markeret med rødt. Markeret område svarer til 3.2 
km2 

 

 
Figur 3 Fordeling af fremstillings- og produktionsvirksomheder i området (CVR 2013) 
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3 Fremtidige forhold 

I dette afsnit vurderes betydningen af udvidelsen af Avedøre Holme. Vurderingen foretages dels for 
anlægsfasen og dels efter udvidelsen er fuldt implementeret. 
 
Vurderingerne er ikke baseret på egentlige beregninger eller simuleringer, men skal forstås som et 
fagligt sundt ræsonnement, kombineret med de til rådighed værende forudsætninger for udbygnin-
gen der pt. forefindes.  
 
Forudsætninger 
Forudsætningerne for udbygningen er følgende1: 

• Anlægsperioden løber fra 2019 til 2040 
• Perioden med jordkørsel vurderes at vare 17,5 år 
• Jordmængden forventes at blive 23,6 mio. m3 jord. Til sammenligning har den nuværende 

udgravning fra metroringlinjen genereret ca. 10 mio. m3 jord. 
• Gennemsnitsvægt for jorden er sat til 2 tons per m3, så den samlede mængde jord der skal 

transporteres er 47,2 mio. tons 
• Jordmængden svarer til 1.575.000 læs, svarende til at en gennemsnitlig lastbil transporte-

rer 30 tons. 
• Hvis jorden skal transporteres med lastvogn, forventes det at der vil være tidsmæssige re-

striktion på kørslen, svarende til det der i dag kendes fra udgravningen for metroringen. 
Det forudsættes derfor, at jorden kun kan afleveres på hverdage i tidsrummet fra 8 til 18. 

• Når området er fuldt udbygget, forventes det at indeholde 16.000 nye arbejdspladser 
 
Trafikudviklingen til 2040 
For at vurdere trafikforholdene over så lang en periode, har vi med afsæt i vores erfaringer fra di-
verse trafikmodelkørsler for Hovedstadsregionen, givet en overordnet vurdering af trafikudviklin-
gen. Dette er illustreret i figur 4. 
 

                                                
1 Specifikationer iflg. materiale modtaget fra Hvidovre kommune 
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Figur 4 Stigningerne i hverdagsdøgntrafikken på strækningerne omkring Avedøre Holme i 2025, ift. 2014. 

 
De mange trafikmodelkørsler er foretaget med OTM-modellen, som MOE | Tetraplan har udviklet 
og anvendt til et meget stort antal prognoseberegninger for Hovedstadsområdet gennem mere end 
20 år. Modellen er hele tiden blevet opdateret med de aktuelle planforudsætninger, befolknings-
prognoser, planer for udbygninger af vejnet og kollektiv infrastruktur samt forventninger til den 
økonomiske udvikling. 
 
Modelkørslerne som danner grundlaget for illustrationen i figur 4 er dels en basiskørsel for 2014 
(svarende til ”dagens” situation), samt en situation i 2025. Her viser modelberegningerne typisk en 
vækst i hverdagsdøgntrafikken på omkring 15 %. 
 
Hvis vi laver en forsigtig antagelse om at den årlige trafikvækst fra 2025 til 2040 er 1 % pa. vil tra-
fikken stige yderligere 15-16 % frem til udvidelsen er fuldt implementeret, hvilket betyder at talle-
ne i figur 4 typisk skal fordobles. ”Basistrafikken” i 2040 på vejene omkring Avedøre Holme vil vi 
derfor konservativt vurderet til at være ca. 30 % højere end dagens trafik. 
 
Trafikafviklingen på Amagermotorvejen vil som følge af den generelle stigning frem til 2040 også 
forventes at blive udfordret, dels ved at trafikken afvikles langsommere end i dag i spidstimeperio-
derne og dels ved at tilkørselsforholdene til motorvejen vil blive vanskeliggjort. I denne opgave er 
dette aspekt ikke vurderet yderligere, men vil kunne belyses ved egentlige modelberegninger som 
inddrager kapacitetsforholdene og som afspejler at nogle trafikantgrupper herved kan vælge alter-
native ruter, med mulighed for stigende omvejskørsel og evt. afledte trafikale effekter som stigen-
de luftforurening mm. 
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Figur 5 Forventet placering af det nye område 

3.1 Under anlægsfasen 

Den forventede placeringen af udvidelsen er illustreret i figur 5. Med de opstillede forudsætninger 
vil der køre en lastbil ind og ud af området med ca. 1½ minuts mellemrum fra kl. 8 til 18, på alle 
årets hverdage i 17,5 år. 
 
Adgangsvejen fra nord (lokalitet 4 og 5 i figur 1) gennem rundkørslen og rampeanlæg er allerede i 
dag påvirket af trængsel især i eftermiddagsspidstimerne, og yderligere trafik i form af jordtrans-
port med tunge lastbiler anses ikke for muligt i dette tidsrum uden meget betydelige gener for den 
eksisterende trafik. Dette giver i realiteten kun mulighed for at anvende denne adgangsvej i nogle 
få timer midt på dagen, når tidsrestriktionerne skal overholdes.  
 
Med mindre at de nuværende trafikale problemer løses for den nordlige adgangsvej, vil det betyde 
at den tunge lastbiltrafik med jord helt overvejende (måske kun) skal afvikles fra den vestlige ad-
gangsvej til området. Som vist i trafikanalysen afvikles trafikken på lokalitet 3 pt. uden problemer, 
mens der sporadisk kan forekomme kø ud af området om eftermiddagen på lokalitet 2 (krydset 
Gammel Køge Landevej/Stamholmen). 
 
Det vil være muligt at afvikle dele af den tunge trafik indenfor det ønskede tidsrum, men ikke uden 
en stigning i de gener der i dag kan konstateres i lokalitet 1. Herudover skal der tages hensyn til 
den generelle vækst i trafikken på omkring 30 % i anlægsperioden. 
 
Hvis kun lokalitet 3 (ramperne fra Amagermotorvejens sydlige spor) anvendes som adgangsvej for 
kørslen med jord til Avedøre Holme, vil de samlede trafikale gener ift. trafikafviklingen kunne be-
grænses, men det vil kræve at al jordkørsel ankommer fra nord af E20 og forlader området igen 
mod øst af Amagermotorvejen. Det bør understreges at ovenstående vurderinger ikke tager hen-
syn til de afledte effekter i form af omvejskørsel, støjpåvirkning, luftforurening og evt. øget uhelds-
risiko. 
 
Hvis jordkørslen skal fortsætte af Kanalholmen, bør det undersøges om krydset Stamhol-
men/Kanalholmen skal signalreguleres. 
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Samlet set må det anses for vanskeligt at afvikle den ønskede trafik fra jordkørslen over alle hver-
dagsdøgn i så mange år frem, uden at de øvrige trafikanter til og fra området vil blive påvirket i et 
betydeligt omfang, ikke mindst pga. at morgen- og eftermiddagsspidstimerne allerede i dag udfyl-
der en stor del af det tidsvindue der er afsat til jordkørslen. 
 
 
Alternativer muligheder der bør overvejes 
Transportopgaver af den type vil i dag normalt blive kørt af lastbiler med flere aksler som kan 
transportere 36 tons eller mere. Det er f.eks. lastbiler af denne type, der har været anvendt til 
bortkørslen af jord fra metrocityringen. 
 
Hvis denne type af lastbiler bliver anvendt vil antallet af kørslen umiddelbart kunne reduceres med 
15 %. 
 
Set i forhold til Avedøre Holme, vil kørsel i tidsrummet mellem 18 og 8 (aften-og nattetimer) være 
ideelle, da ingen beboere i området vil blive påvirket af gener i form af støj. Her vil hensynet til 
transporten frem til området naturligvis være afgørende, men det er ikke utænkeligt at en trans-
port kan planlægges med begrænsede genemuligheder via Amagermotorvejen i dette tidsrum. 
 
Herudover bør det også undersøges, om jorden fra metroudgravningen delvist kan transporteres 
fra vandsiden. Det vil naturligvis give ekstra omkostninger i form af en omladning af jord fra bil til 
skib, men bør undersøges grundigt og sammenholdes med de besparelser denne løsning vil give i 
forhold til reduceret kørsel i bymæssig bebyggelse. 
 

3.2 Efter udvidelsen 

Når området er fuldt udvidet, forventes det iflg. forudsætningerne at indeholde 16.000 arbejds-
pladser, således at det samlede antal arbejdspladser stiger med mellem 125 og 150 %. 
 
Kommunens vision er, at området indeholder en stor diversitet af virksomheder, især kendetegnet 
ved: 

• Virksomheder specialiseret inden for bæredygtig energi og ressourcegenanvendelse 
• Virksomheder med højt specialiseret fødevareproduktion 
• Virksomheder indenfor farma- og medicoproduktion 
• Transport- og logistikvirksomheder, herunder også en omladningsterminal til mindre køre-

tøjer drevet med fossilfrit brændstof til varekørsel i København 
 
En række af disse virksomheder vil være mere transportgenererende, end de virksomheder der 
findes i området i dag, hvilket må forventes at give yderligere pres på områdets vejknudepunkter, 
samt på de overordnede veje til området. 
 
For at få en fornemmelse af hvor meget trafik en virksomhed genererer, kan der hentes inspiration 
i turratekataloget. I nedenstående tabel er f.eks. vist en række turrater: 
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Tabel 1 Typiske turratet for enkelt typer af erhverv 

Erhvervstype Antal ture pr. ansat Antal ture pr. 100m2 Bemærkning 
Kontor 1,2 bilture 3,9 bilture Med mindre end 500 

meter til togstation 
1,4 bilture 4,6 bilture Med mere end 500 

meter til togstation 
Fremstilling (industri) 2,8 bilture 4,5 bilture  
 
Hvis vi antager at arbejdspladserne er fordelt med 33 % kontorvirksomheder og 67 % fremstil-
lingsvirksomheder, samt at den kollektive trafikbetjening af området betjenes som det nuværende 
Avedøre Holme med en form for busbetjening, kan det daglige antal nygenererede bilture beregnes 
til følgende: 
 

33 % * 16.000 arbejdspladser * 1,4 ture + 67 % * 16.000 arbejdspladser * 2,8 ture 
 
Dette giver over 36.000 daglige ture til og fra området, hvor de ca. 7.500 ture knyttet til kontor-
virksomheder må forventes at være koncentreret i morgen- og eftermiddagstimerne, mens de øv-
rige ture vil være mere jævnt fordelt ud over dagen. 
 

 
Figur 6 Antal køretøjer på Stamholmen vest i retning mod rundkørsel 

Hvis det antages, at ankomsten af køretøjer til det udvidede område generelt følger de fordelinger 
der i dag er målt på den vestlige del af Stamholmen (vist i figur 6 i retning mod rundkørslen), kan 
vi forvente at: 

• I morgentimerne fra 7-8 og 8-9 og igen om eftermiddagen mellem 15-16 og 16-17 kan re-
gistreres ca. 10 % af hverdagsdøgntrafikken pr. time 

• I timerne mellem 9 og 15 kan registres ca. 6-7 % af den samlede hverdagsdøgntrafik pr. 
time 

• Den øvrige hverdagsdøgntrafik fordeler sig med 5 % mellem 6-7 og igen 17-18 og den re-
sterende jævnt ud over aften og nattetimerne. 

• For kontorvirksomheder antages trafikken herudover at være koncentreret i dagtimerne, 
med klare spidstimebelastninger i morgen- og eftermiddagstimerne 
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Hvis vi herudover laver en meget konservativ beregning og både halverer ovenstående turrater og 
antallet af forventede arbejdspladser, vil antallet af nye daglige ture ind i området falde til lidt over 
9.300. 
 
Med ovenstående forudsætninger om antallet af ture, vil trafikken ind og ud af området være som 
vist i figur 7. Den blå farve svarer til den nuværende trafikbelastning plus den generelle trafikstig-
ning på 30 %, den røde farve markere ny trafik som følge af nye kontorområder hvor trafikken 
koncentreres i morgen- og eftermiddagsspidstimerne, mens den grønne farve markerer ny trafik 
fra fremstillingsvirksomheder. 
 
 

 
Figur 7 Trafikken ind og ud af Avedøre Holme området, når udvidelsen er fuldt implementeret2. 
 
Adgangsvejen langs Avedøre Havnevej og rundkørslen, er allerede i dag så belastet, at yderligere 
trafik i spidsperioderne ikke er muligt uden væsentlige trafikale tiltag. Yderligere trafik i spidsperio-
den fra de vestlige adgangsveje, er til en hvis grad muligt, men slet ikke i et omfang som figuren 
indikerer. Selv ved en mere konservativ fastsættelse af turraterne for den fremtidige udbygning af 
området, vil adgangsvejen blive stærkt belastet i spidstimerne, og selv en betydelig udjævning af 
trafikkens ankomstfordeling vil ikke kunne forventes at løse de trafikale udfordringer ift. adgangen 
til området. 
 
Det vil derfor være nødvendigt at arbejde målrettet med flere alternative virkemidler i nogle paral-
lelle forløb, som udbygning med nye adgangsveje og samtidig målrettet mobilitetsplanlægning i 
form af udjævning af mødetider, samkørsel, fremme af cykling og kollektiv trafik, mm. 
 

                                                
2 Turrater sat til det halve, antal arbejdspladser sat til det halve 
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Det er klart at en mere grundig vurdering af de fremtidige trafikforhold til området bør inddrage 
beregninger med flere scenarier der afspejler kommunens forskellige ideer til udvikling, følsom-
hedsanalyser af de opstillede forudsætninger, samt hvilken betydning forskellige mobilitetstiltag vil 
have for trafikken til hele området. Herudover bør det skitseres, hvordan nye adgangsveje vil kan 
løse de trafikale udfordringer såvel i anlægsperioden samt efter den fulde etablering. 
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