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Uddrag og sonderinger 

vedrørende jordforureningen og lossepladsindholdets 
miljømæssige påvirkning  af bebyggelsesprojektet ”Vejlands Kvarter” på Amager Fælled 

 
 

1 . Indledning 
 
I forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapporter for Vejlands Kvarter er der i den 
tilhørende miljøkonsekvensrapport givet en omfattende beskrivelse af alle de miljømæssige 
påvirkninger, som byggeriet med 2.000 boliger, 5.000 mennesker, skole til 1.500 børn og de til 
byggeriet hørende øvrige institutioner, servicefaciliteter og varehandlende fører med sig. I den 
forbindelse lossepladsfyldets og den stærke jordforurenings betydelige risiko for påvirkning af 
folkesundheden og hele miljøet i den planlagte bebyggelse. 
 
Det er sidstnævnte anliggende, der behandles i dette notat. 
 
Hele byggefeltet er udlagt på toppen af den tidligere store losseplads på Amager Fælled, og hvor 
der i det forrige århundrede, indtil 1974 blev dumpet alt slags affald fra husholdninger, 
husdyrhold, håndværks-, industri- og fremstillingsvirksomheder samt affald fra kemikalie-, 
foderstof-, gødnings- og medicinalindustrien, bygnings- og indboaffald og affald fra 
forsyningsvirksomheder. Affaldet kom ikke kun fra København, men også fra omegnen. Alt 
sammen var det i løs vægt og uden kontrol af nogen art. 
 
Oplægningen af affaldet er i lag på mellem 2 og 14 meter. På byggegrunden skønnes affaldslaget i 
gennemsnit at være 4 – 5 meter dyb. Regner man med denne lagtykkelse, på de ca. 20 hektar 
byggegrunden dækker, er der tale om en lossepladsmængde på ca. 1 mio. m3. Og det er på denne 
kolossale mængde af skidt og møg, man med lokalplanforslaget vil bygge Vejlands Kvarter oven på. 
 
I den til lokalplanforslaget hørende miljøkonsekvensrapport er der givet en beskrivelse af en 
omfangsrig række af foretagne observationer og undersøgelser af den forurenede og forgiftede 
undergrund. Af sammenfatningerne i rapporten fremgår bl.a. 
 

- At der i undersøgelser er fundet betydelige mængder af forurening. Mængder, der langt 
overstiger det forsvarlige i at opføre boligbyggeri på den omhandlede grund. Der er stærke 
forureninger med ”især totalkulbrinter og tungmetaller (inkl. kviksølv) samt PHA. Der er 
påvist forhøjede koncentrationer af BTEX i hver 5. boring, og der er i boringer påvist forhøjet 
indhold af både cyanid og klorholdige pesticider (DDT/DDE/DDD). I 17 % af jordprøverne er 
forureningsniveauet så højt, at jorden vil skulle håndteres som ”Farligt affald”, dersom det 
måtte vise sig nødvendigt, at håndtere den”. Afspejlingen af det betydelige giftindhold i 



jorden kommer endvidere klart til udtryk i målinger i lossepladsens grundvand, hvor der ud 
over en bekræftelse af rækken af tungmetaller er fundet høje koncentrationer af klorerede 
nedbrydningsprodukter, hvoraf flere er kræftfremkaldende og/eller kan medføre kroniske 
lidelser hos mennesker, ved opstigning fra undergrunden. 

 
- At der vedvarende vil ske opstigninger til overfladen af farlige luftarter. Det gælder metan 

og andre luftbårne, særdeles giftige stoffer med skadelig virkning for mennesker. 
- At der med mængden af Metan, der siver ud, under uheldige omstændigheder kan medføre 

risiko for eksplosion, hvis ikke gassen kan komme ud. 
- At også grundvandet i området vil viderebringe både giftige stoffer og luftarter til vandløb 

og reservoir. 
 
2 . Miljøkonsekvensrapporten 
 
Med de kolossale udfordringer, der ligger i undergrundens problemer for byggeriet, bruger 
miljøkonsekvensrapporten mange ressourcer på at omtale og forklare afværgeforanstaltninger i 
forhold til byggeriet, og i særlig grad i forhold til sundhed og sikkerhed for de mennesker, der skal 
bo i området. Egentligt kan det virke påfaldende, at rapporten ikke bare konstaterer, at der med 
jordforureningen vil være en alt for stor sundhedsmæssig risiko ved at bygge boliger til helårsbrug 
på det omhandlede areal. 
 
I henhold til rapporten vil udsivningen/opstigningen af metan og andre giftige og 
kræftfremkaldende kemiske forbindelser fra lossepladsfyldet fortsætte uændret med store 
mængder i mange år endnu. Hvor store mængder i m3 pr. døgn, det drejer sig om, fremgår ikke af 
miljøkonsekvensrapporten, hvilket ville være oplagt, at få noget at vide noget om. 
 
Til at afværge, at den vedblivende opstigning af metangas og andre giftige, kemiske luftarter fra 
undergrunden havner i boligerne/bygningerne, foreslår rapporten, at lossepladsen dækkes med et 
yderligere lag jord og at der under bebyggelserne, under nederste terrændæk installeres tætte 
membraner, og at den opstigende gas og gift fra lossepladsen stoppes af membranen, og via 
etablerede, konstruerede udluftningskanaler i øverste del af lossepladsfyldet føres ud til siden 
under husene og derfra ledes videre til udluftningsskorstene, og fra skorstenspiberne over 
bygningernes tage til atmosfæren. Der fortælles ikke noget om, hvor mange skorstene, der vil 
være tale om. Skorstenene fremgår ikke af arkitekternes tegninger. 
 
Måtte fremgangsmåden, mod forventning vise sig, ikke at være tilstrækkelig til at sikre indeklimaet 
i bebyggelserne peger rapporten på, at det vil være muligt at effektivisere ventilationssystemet for 
omhandlede gasser og giftige luftudledninger med et teknologisk udsugningssystem, som kendes 
fra store fabrikker og produktionsvirksomheder og hvor den giftede og miljøskadelige 
udsugningsluft føres til og renses i et dertil indrettet rensningsanlæg, inden det udledes til 
atmosfæren over kvarteret. 
 
En anden vigtig faktor er lossepladsfyldets omsætningsstruktur, da den har betydning for 
undergrundens stabilitet for byggefeltet. En stor del af lossepladsfyldet udgøres af organisk 
materiale og vil som en anden kompostbunke i haven synke med tiden, og så følger jordoverfladen 



med ned, hvilket kaldes sætning, og det medfører at bygninger ovenpå slår revner og/eller falder 
sammen. For at afværge konsekvenserne af disse sætninger foreslår miljøkonsekvensrapporten, at 
al byggeri i kvarteret funderes på nedrammede pæle, gennem lossepladslaget og ned i den 
underliggende, mere stabile undergrund. Der peges også på mulighederne ved at komprimere 
jorden i byggefelterne, men den fremgangsmåde er ikke undersøgt tilstrækkeligt for 
rapportmaterialet. Med en bebyggelse på forankrede pæle vil husene blive stående, når jorden 
under dem synker i takt med lossepladsens kompostering. 
 
En ting, som miljøkonsekvensrapporten heller ikke har rørt ved, er områdets tidligere anvendelse 
som militært øvelsesområde før og efter 2. verdenskrig. Det kunne være betryggende at vide, om 
der kunne være risiko for ikke-eksploderet ammunition i bunden af lossepladsen, nu når man skal 
planlægge at grave og ramme pæle igennem lossepladsfyldet. 
 
Ud over de beskrevne afværgeforanstaltninger i de områder af byggegrunden, hvor bebyggelserne 
skal placeres, indeholder miljøkonsekvensrapporten også afværgeforanstaltninger i forhold til 
jordforureningen og de vedvarende opstigende gasser og gifte i øvrige områder på byggegrunden. 
Det gælder friarealerne langs med og mellem bygningerne, hvor folk færdes og opholder sig 
udendørs. I disse områder foreslår rapporten udlægning af lavpermeabelt ler i ca. 1 meters 
tykkelse over lossepladsfyldet på hele arealet. Leret skal modvirke, at gassen og giften fra fyldet 
stiger direkte op til overfladen på arealerne og forurener bredt, men at det ophobes/forsinkes i 
lerlaget og via render og kanaler i leret skal sive til dertil indrettede ”udluftningsvinduer” på 
terræn på friarealerne. Fra disse vinduer vil gassen og giften skulle sive videre via omgivelserne 
mellem husene til atmosfæren. 
 
Det kan forundre, at miljøkonsekvensrapporten overhovedet ikke inddrager lægelig og 
sundhedsfaglig ekspertise ved vurdering af disse betydelige jordforureningsmæssige udfordringer 
for menneskernes sundhed og sikkerhed ved at bo oven på og bevæge sig rundt i et så risikabelt 
og stærkt forurenet miljø, udover kun at have forhørt sig om spørgsmålet hos Region 
Hovedstaden. Det er tillige værd at bemærke, at miljøkonsekvensrapporten i forbindelse med flere 
af afværgeforanstaltningerne på jordforureningsområdet forbeholder sig yderligere grundige 
undersøgelser til at fastslå, værdien af de påpegede afværgeforanstaltninger. Men uden at 
fortælle noget om, hvad disse yderligere undersøgelser reelt går ud på, hvilket ville have været 
oplagt, at fortælle noget om i rapportmaterialet. 
 
Udover miljøkonsekvensrapportens beskrivelse vedrørende jordforureningen og 
lossepladsaffaldet og i den forbindelse afværgeforanstaltninger, er der i miljørapporten gjort 
vurderinger i forhold til kommunens bestemmelser iht. Lov om forurenet jord. I medfør af denne 
lov peger miljørapporten på, at når lokalplanen giver mulighed for følsom arealanvendelse, 
herunder boliger, institutioner og rekreative opholdsarealer på den undersøgte, tidligere 
losseplads, så er risikoen fra de opstigende gasarter og andre farlige, flygtige giftstoffers 
påvirkning så væsentlige, at der skal etableres afværgeforanstaltninger i henhold til denne lov. En 
afværgeforanstaltning vil i henhold til denne lov være en total fjernelse af alt lossepladsfyldet på 
byggefeltet som farligt affald.  En afværgeforanstaltning, der slet ikke er omtalt i materialet for 
lokalplanforslaget. Den vil indebære håndtering, bortkørsel, jordrensning og opfyldning af ca. 1 
mio. m3 jord og affald, der næppe vil kunne gøres for mindre end 1 mia. kr. (opgravningsarbejde 



med sikkerhedsudstyr, 40 – 50.000 lastvognskørsler, jordrensning af 1 mio. m3 forurenet jord og 
tilbagelægning af nyt jord til at fylde hullet ud). 
 
Sammendrag og tolkning 
 
Med udgangspunkt i beskrivelserne i lokalplanforslaget, miljørapporten og 
miljøkonsekvensrapporten af byggegrundens jordbunds- og lossepladsforurenings betydning for 
etablering og drift af Vejlands Kvarter, synes der at være to hovedspor for projektet. 
 
Det ene hovedspor er, at kapsle lossepladsdepoterne på byggegrunden ind og aflede alle de 
vedblivende, opstigende gasser og flygtige giftstoffer fra depoterne i undergrunden gennem et 
nedgravet teknologisk system med udluftningskanaler, ventilation og aftræksskorstene over 
tagene på alle husene eller evt. rensning af de giftige udledninger i et dertil indrettet 
rensningsanlæg i bebyggelsen. Et system der vedblivende skal styres, kontrolleres og 
vedligeholdes. Det gælder både under og i bygningerne og på friarealerne på hele området. 
 
Til yderligere sikring af beboerne under løsningen peger miljørapporten på, at der laves en 
pilotering af bebyggelserne for at undgå sætningsskader, når undergrunden med lossepladsen 
over årene forskubber og sætter sig. I piloteringen skal pælene rammes igennem lossepladsfyldet, 
med fuld forankring i undergrunden som stabilisator. Med modellen bygges Vejlands Kvarter på 
pæle, og hvor der i kælderen således vil være en vedblivende stærkt forurenet og giftig losseplads, 
der er i løbende udbrud og som sænker sig år for år. 
 
Uagtet lossepladsens fortsatte tilstedeværelse, klassificeres afværgeforanstaltningen miljømæssigt 
til kun at have mindre/ubetydelig påvirkning af projektet, hvilket ikke kan andet end undrer 
lægmand. I forhold til en 0-stillet byggegrund må det anslås, at fremgangsmåden økonomisk vil 
løbe op i en merudgift på et anseeligt antal hundrede mio. kr. Måske godt på vej til 1 mia. 
 
Det andet hovedspor er en fjernelse af lossepladsindholdet og rensning af det, som meget 
forurenet jord og farligt affald, og komme det tilbage i hullet. Der er ikke peget direkte på denne 
løsning i materialet, men læst mellem linjerne lægges der ikke skjul på, at denne 
afværgeforanstaltning ville være en bedre løsning i forhold til miljøet i projektets drift (ingen/kun 
ubetydelig indflydelse fra jord- og lossepladsforureningen). Som førnævnt vil foranstaltningen dog 
være en meget bekostelig affære. 
 
Ved gennemlæsning af miljørapportmaterialet virker det meget påfaldende, at VVM-
undersøgelsen og undersøgelsens fremstilling synes mere rettet mod bygherrens situation og 
muligheder end de 5.000 mennesker, der i påkommende tilfælde skal flytte ind og bo i Vejlands 
Kvarter. Således synes miljørapporten at have gjort sig umage, med ikke at komme til at slå 
projektet ihjel på forhånd, men at overlade en eventuel rettergang på det felt til politikerne og 
bygherre. 
 
Uanset valget af hovedspor vedrørende miljøkonsekvenserne for bebyggelsesprojektet, vil det 
med den beskrevne sundhedsrisiko for en hel by med 5.000 mennesker og de kolossale 



meromkostninger i forhold til en 0-stillet byggegrund være fuldstændigt uforsvarligt at 
gennemføre Vejlands Kvarter. 
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