
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. 

Det er mit andet indlæg om oplægget til mødet. Denne gang dykker jeg ned i et lille hjørne af den 

udarbejdet miljørapport. Jeg vil dog komme ind på nogle flere detaljer end jeg kunne nå til mødet. 

En vigtig del for ethvert byggeprojekt er at man kan visualisere hvordan dette projekt vil se ud når det er 

færdigt. Man skal dog heller ikke glemme at enhver visualisering også er en del af et salgsmateriale der 

skal vise projektet fra sin bedste side. Spørgsmålet er så er miljørapportens visualiseringer objektive 

nok eller er det udelukkende et salgsmateriale? 

Kigger vi på den første illustration fra miljørapportens side 92 af fotostandpunkt 7: Bjerget på Amager 

Fælled.  

 

 

 

 

Billedet i sig selv ser tilforladeligt ud. Vi ser her Vejlandskvarteret mod syd og alle kompositionsregler af 

et billede er anvendt. Både stier og landskab får ens øje til at bevæge sig ind mod midten som i ethvert 

andet godt fotografi. 

Hvad er der så galt? 

Starter vi med fotografens position, så befinder vi os i over 10 meters højde fra det omkringliggende 

landskab og kigger ned på kvarteret. Det får os til at tro at den faktiske højde af bygningerne på de 

planlagte 24 meter, er 10 meter lavere i dette perspektiv. 

Et andet element er stien der løber hen over bjerget, næsten fra midten af billedet, drejer til højre og 

ned til kvarteret. Perspektivmæssigt rigtigt flot, men hele den strækning der løber ned af bjerget, kan 

man ikke se og dermed får man indtryk af at afstanden er mindre end den rent faktisk er. Dette er 

endnu et element der får bebyggelsen til at virke mindre. 

Billedet viser også at der er højt til himmelen der er meget lys og samtidig er hele kvarterets farver 

afdæmpet og passer ind i efterårsfarverne i den omkringlæggende natur. Alt sammen der er med til at 

nedtone den visuelle effekt af bebyggelsen, der dermed virker mindre indtrængende på det landskabet. 

Spørgsmålet er så er det retvisende? 

Jeg har her under inkluderet det samme billede, men her har jeg fjernet den høje himmel og indrammet 

det med en sort kant, for at forhindre at den lyse himmel flyder ud med den omkringliggende hvide farve 

på papiret. 



 

Dette ændrer fuldstændig på det oprindelige perspektiv og nu virker bebyggelsen meget mere massiv 

og dominerende i landskabet, hvor det nu næsten fylder halvdelen af billedet. 

Hvilket et der er det mest retvisende er nu op til dig at vurdere. 

For at lave denne illustration af byggeriet har man taget selve bebyggelsen og placeret i det 

eksisterende landskab. Det man ikke kan se, er at hele lossepladsen er hævet 3-4 meter over det 

øvrige Amager Fælled. Dvs. står man i områderne uden for selve lossepladsen skal man kigge op 

hvilket vil gøre bydelen højre.  

 

I dette eksempel befinder vi os dog inde på selve lossepladsen hvilket ikke ændre på perspektivet, men 

når man kigger på de andre perspektivfotos i miljørapporten skal man lige have dette for øje. 

Man kan se i miljørapporten at selve terrænet vil blive hævet med op til 3 meters højde for hver af de 3 

”øer” hvorpå byen vil blive bygget. Dvs. at der vil være en niveauforskel på 3 meter som ikke er 

inkorporeret i den viste illustration. Selve jordpåfyldningen kan ses herunder: 



 

Selvfølgelig er der højdevariationer og dem kan man se ud fra det dokumenterede fremtidige terræn 

som angivet herunder: 

Den beskrevne højdeforskel er også angivet i tværsnit illustration af bebyggelsen som overgangen 

mellem Amager Fælled og bebyggelsen: 



 

Spørgsmålet er om denne højdeforskel på op mod 3 meter overhovedet har en tilstrækkelig relevans 

for vurdering af bebyggelsen fremtoning i landskabet? 

Lægger man de 3 meter til de før nævnte 10 meter, vil beskuren af billedet få indtrykket at bebyggelsen 

kun er 11 meter høj frem for de faktiske 24 meter. Årsagen til dette skyldes at beskurens 

referencepunkter for at lave en korrekt vurdering af dette billede helt mangler. 

Man må dog give det, at illustrationen er professionelt lavet, men næppe retvisende  og anvendeligt i en 

objektiv vurdering af hvor stort et fodaftryk denne by vil have på Amager Fælled. 

Var kameraet flyttet til foden af bjerget, havde den visuelle fremtoning været noget helt andet. 

Miljørapporten har inkluderet rigtigt mange elementer hvor man har forsøgt at lægge alt på bordet, men 

samtidig bliver detaljerne skjult da det bliver sværere for læseren at ”se skoven for bare træer”. Her har 

jeg kun kigget på et billede og sammenholdt det med de andre elementer i rapporten. Så en mere 

grundig dissekering af rapporten vil tage sin tid. 

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


