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Trafikale udfordringer i forbindelse med anlæg og drift af ”Vejlands Kvarter” 
 
I Miljøredegørelsen og Miljøkonsekvensrapporten er omtalt de trafikale udfordringer og 
eventuelle løsninger, der vil være i forbindelse med anlæggelse og drift af Vejlands Kvarter. 
 
I anlægsfasen vil de trafikale påvirkninger være fra til-/frakørsel af jord og byggematerialer samt 
frakørsel af materialer fra nedrivning af Vandrehjemmet. Det skønnes at medføre en 
merbelastning med last- og sættevogne ud/ind i området med ca. 15 vogne i hver retning i timen i 
spidstimerne, hvor 80 % af vognene trafikalt afvikles mod vest ad Vejlands Allé og 20 % mod syd 
ad Center Boulevard. Alle igennem det nuværende lysregulerede vejkryds Vejlands Allé/Center 
Boulevard, der er eneste trafikale adgangsvej for motorkøretøjer til byggegrunden. Der kalkuleres i 
anlægsfasen med ca. 60.000 ud/ind transporter med lastvogne og sættevogne til området, og 
dertil kommer alle daglige arbejder- og håndværkervogne mv., som der ikke er skrevet noget om 
påvirkningerne af i rapporterne, og som let kan blive til 1.000 – 2.000 biler om dagen. I en model, 
hvor al lossepladsfyldet skal køres væk og renses, vil belastningen være med mindst 100.000 last- 
og sættevogne. 
 
For driftsfasen, det vil sige, når kvarteret er færdigbygget, kalkuleres der, jfr. 
Miljøkonsekvensrapporten med, at der i boligrelateret og anden trafik til/fra Vejlands Kvarter vil 
være 5.500 – 6.000 biler, herunder også transportkøretøjer med varer, affald mv. i døgnet og at 
langt den overvejende andel afvikles igennem det lysregulerede kryds Vejlands Allé/Center 
Boulevard, mens en mindre andel af trafikken, ud ad området afvikles via ny ensrettet udkørsel til 
Vejlands Allé, hvor der kun vil være højresving mod vest. Inde i området ventes en 
trafikbelastning, der hovedsagelig står i forhold til det antal biler, der kører ind/ud fra området, og 
i øvrigt ses i sammenhæng med parkeringsmulighederne i Vejlands Kvarter. I trafikmålinger i 
2016/2017 måltes biltrafikken på Vejlands Allé (ved Artillerivej) til ca. 27.000 biler pr. døgn. 
 
I forbindelse med forslag til afværgeforanstaltninger for denne kolossale mertrafik med kvarteret i 
området, peges der i rapporterne på en udbygning af det bestående lysregulerede kryds Vejlands 
Allé/Center Boulevard, gennem en tilpasning af lysreguleringen, og at den nyetablerede 
højresvingsudkørsel fra kvarteret ca. midt for byggefeltet til Vejlands Allé, der skønnes at tage 80 
% af den ud kørende trafik fra kvarteret. 
 
Allerede i dag er Vejlands Allé stærkt trafikeret, hver dag til tider med alenlange bilkøer, der mod 
øst kan strække sig helt fra Englandsvej og dermed proppe både Røde Mellemvej, Ørestad 
Boulevard og Center Boulevard til. Dette problem løses i hvert fald ikke ved dagligt, at sende 
yderligere 5.000 biler ud i Vejlands Allé/Center Boulevard krydset. Og helt barokt bliver det, når så 
hele Ørestad City Nord er færdigbygget og på tilsvarende vis sender i tusindvis af biler ud på 
Vejlands Allé og Center Boulevard hver dag. 
 
Omkring trafikberegningerne i rapporterne er det særdeles mangelfuldt, at der for området 
anvendes trafiktællinger tilbage fra 2016. Trafikken til/fra Islands Brygge ad Artillerivej til Vejlands 



Allé er steget enormt i de seneste år, med de mange boliger og mennesker, der er flyttet ind i hele 
Islands Brygge Syd området. Med trafikken på Artillerivej til/fra Vejlands Allé vil også Artillerivej 
proppe til med etableringen af Vejlands Kvarter. Og når der så også henses til de yderligere 
planlagte etableringer og udbygninger i Sjællandsbro-området på Selinavej og Stejlepladsen er det 
ikke bare barokt men myndighedsmæssigt totalt uansvarligt at fortælle folk, at det vil 
myndighederne kunne løse som led i projektet. 
 
En tilsvarende stor trafikal udfordring i projektet er håndteringen af de mange tusinde cyklister, 
der dels skal køre ad supercykelstien, langs Vejlands Allé og krydse indkørslen/udkørslen 
(”Porten”) til Vejlands Kvarter samt den nye udkørselsvej fra kvarteret med højresving på Vejlands 
Allé og senere Artillerivej længere ude, og dels de syd/nord gående cyklister, der fra bl.a. hele 
Ørestadsområdet skal krydse Vejlands Allé ved Ørestad Boulevard og Center Boulevard. Her vil 
tunneller og broer være eneste løsninger, hvis ikke trafikofre skal være daglig begivenhed i 
området. 
 
Efter Amager Fælleds Venners vurdering er de trafikale udfordringer i projektet så store og 
sammensatte, at de ikke lader sig løse forsvarligt i henhold til de fremlagte planer, hvorfor 
foreningen, også med udgangspunkt i disse uløselige trafikale udfordringer, må tage stærkt 
afstand fra projektet Vejlands Kvarter. 
 
Erhardt 


