
Mandag den 22. juni 2020 skulle Københavns Kommune Teknik og Miljø Udvalg (TMU) stemme om at 

sende Forslag til lokalplan til Vejlands Kvarter m.m. i høring. 

Dette er mit tredje og sidste indlæg om oplægget til mødet. Nu kigger jeg ikke på indholdet af 

Miljørapporten men nærmere på hvad den ikke indeholder. Jeg vil dog komme ind på nogle flere 

detaljer end jeg kunne nå til selve mødet hos TMU. 

Til at starte med vil jeg fortælle lidt om min baggrund.  Jeg har haft 3 års militærtjeneste hvoraf lidt over 

2 år var som ingeniør soldat hvor jeg bl.a. gjorde tjeneste i det tidligere Jugoslavien. Under hele mit 

virke har jeg fået indgående kendskab til arbejdet med minerydning og u-eksploderet ammunition ud 

over andre bygnings- og anlægsopgaver. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvorfor er det overhovedet relevant ift. Amager Fælled? 

Sidste år blev Amager Fælleds Venner kontaktet af en tidligere officer i forsvaret der kunne berette: 

”Da man overtog arealet efter militæret, havde man travlt med at etablere lossepladsen. Konsekvensen var 

at den tidligere havbund ikke blev ryddet for ammunition” 

Citat frit oversat fra tidligere officer i forsvaret 2019 

Efterfølgende har jeg arbejdet med at få be- eller afkræftet denne beretning ved at søge om aktindsigt i 

Amager Fælleds historie desangående. Jeg har både været i kontakt med kommunen, By&Havn og min 

tidligere arbejdsgiver ingeniørregimentet. Derudover er jeg i løbende dialog med By & Havn hvor jeg også 

søger om aktindsigt i diverse undersøgelser. 

Ingeniørregimentet kunne bekræfte officerens historie – arealet hvorpå lossepladsen er anlagt har aldrig 

være ryddet for forsager dvs. u-eksploderet ammunition. Derudover kunne de oplyse at der er en høj grad 

af sandsynlighed for at der er u-eksploderet ammunition i dette område. Man har fundet u-eksploderet 

ammunition både mod øst og syd for lossepladsen. 

Miljørapporten beskæftiger sig primært med Amager Fælleds historie fra etableringen af lossepladsen 1957 

og til i dag. Historien for den militære tilstedeværelse går dog 400 år tilbage hvor Amager Fælled har været 

anvendt som militært øvelses- og skydeterræn. 

Herunder kan man se Amager Fælled i 1954, før etableringen af lossepladsen (billede nr. 2)  

  



Den blå markering på billedet angiver ca. det område hvorpå man vil bygge Vejlandskvarteret. Over dette 

kan man se både Artilleri øvelsesstillinger og de gamle skydebaner. Skyderetningen fra disse stillinger går 

lige forbi og henover den blå markering. 

Skruer vi nu tiden frem til i dag vil man på selvsamme luftfoto kunne se det samme areal og dets placering i 

det terræn vi kender (billede 3). Den grønne markering er den gamle strandeng som blev ryddet i 2015. 

 

Det var ikke småting man lokaliserede under ammunitionssøgningen og rydningen i dette område. På 

billedeudsnit nr. 4 repræsentere hver farvet brik, fund af militær ammunition. Farverne angiver hvilken 

type fund der er gjort og her er de røde prikker u-eksploderet ammunition.  

  



Som man kan se, er der en del røde punkter. Forsvaret har igennem mange år arbejdet med rydning af 

ammunition, ikke mindst på Amager, og de vurdere at ca. 10% af den  ammunition man finder, i området, 

er forsaget, dvs. u-eksploderet ammunition. 

Syd og Øst fra den gamle losseplads har man fundet håndgranater, panserværnsraketter, mortergranater, 

artillerigranater, skibsartilleri op til 530 kg, geværgranater, brandrør og kanonkugler. Det kan være meget 

svært for lægmand at forholde sig til hvilken risiko disse fund udgør, specielt efter de har ligget der i så 

mange år. Selv inde for militæret der arbejder med dette til dagligt, kunne man opleve professionelle 

soldater der tog det meget nonchalant og udsatte sig selv og andre for en overhængende fare. 

Hvor farligt er u-eksploderet ammunition?  

I mange tilfælde har ammunitionen været udsat for ekstreme påvirkninger ved selve affyringen, inden 

nedslaget som det er designet til at kunne modstå. Selve nedslaget og den lange periode hvor det så har 

været påvirket af tidens tand har kun gjort det mere ustabilt og dermed også farligere at håndtere. 

På min FN-mission var der en dansk soldat på patrulje, der trådte på en personel mine og mistede sin fod. 

På billede nr. 5 kan man se hvad der var tilbage af hans støvle. På dagen kunne vi ikke vide hvilken mine 

han var trådt på, men vurderede at det var en af de to personelminer, som vist på billedet. Efterfølgende 

fandt vi flere PMA-2 der er en personel mine på 135 gram hvoraf de 95 gram udgør sprængstoffet. Det er 

den lille runde mine øverst til venstre i billedet. Når en sådan lille mine kan fjerne en fod, forstil dig så hvad 

en skibsartilleri granat op til 530 kg kan gøre. 

 

 

 

Fra min aktindsigt hos Forsvaret skrev de også at man nok bør lave en overflade søgning, inden et eventuelt 

byggeri går i gang. Denne vurdering er nok mest baseret på kutyme og mangel på indgående kendskab til 

området og dets historie. 



Den ammunition der findes her, har oprindeligt aflejret sig i den gamle havbund. Da man etablerede 

lossepladsen, lagde man et dæklag af jord ovenpå den oprindelige havbund. Herpå blev lossepladsen så 

etableret, og i dag udgør dette lag af affald, en dybde på mellem 3 og 6 meter. Da lossepladsen lukkede i 

1974, lagde man et toplag af jord hen over. Sidenhen har man overdækket hele arealet med et Geonet og 

påfyldt endnu et lag jord. 

Så u-eksploderet ammunition finder man nok ikke i overfladen og man skal ned under den gamle losseplads 

før man kan risikere at støde på det. 

Hvorfor er det så farligt? 

Hvis man går i gang med at skulle etablere en hel by på dette areal med bygninger på 6 etager der er 24 

meter høje, har man behov for at forankre dem i undergrunden. Lossepladsen i sig selv er ikke særligt 

velegnet og den gamle havbund vil nok også give byggeriet udfordringer. Derfor vil jeg tro at man skal 

dybere ned når der skal piloteres så man kommer ned til fast grund. Dvs. man skal igennem jordlag der med 

stor sandsynlighed indeholder u-eksploderet ammunition. På billede nr. 6 har jeg forsøgt at illustrere dette 

med en piloteringsmaskine øverst. Billede nr. 7 viser jordbundsforholdene på Amager som illustreret i 

miljørapporten.  

  



 

 

 

 

Dvs. at selv om der ikke er direkte risiko for dem der evt. skal arbejde på terræn, så opstår der en risiko, 

både for mandskab og materiel, i det øjeblik hvor man har behov for at komme ned under lossepladsen når 

bygningernes fundament skal forankres.  

Risikoen er under lossepladsen, så hvordan kan man mitigere denne risiko? 

En traditionel ammunitions rydning er ikke mulig, med mindre man fjerner lossepladsen hvilket ville være 

den bedste og sikreste løsning. En punktrydning er heller ikke uproblematisk, specielt da lossepladsen 

indeholder adskillige giftige kemikalier der er ekstremt sundhedsfarligt ved nærkontakt. Derudover er der 

en kontinuerlig udvikling af metangas fra lossepladsen, der er både brand og eksplosionsfarligt. Der skal 

ikke meget fantasi til at tro at der kan være lommer af metangas i lossepladsen der kan blive brudt og 

komme i direkte kontakt med en detonation af u-eksploderet ammunition under lossepladsen. Man står 

ikke kun med skader forvoldt af eksplosionen, men der er også risiko for at der opstår brand i selve 

lossepladsen. 

Men igen, hvad ved jeg?  

Man har ansat en række eksperter til at vurdere dette, og de har selvfølgelig taget højde for og 

indkalkuleret dette i deres planer og budgetter. Jeg har dog ikke set noget, men afventer også yderligere 

aktindsigter som jeg har ansøgt om hos By & Havn. 

TMU valgte med et stort flertal at sende forslaget i høring. 


