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Varsling om feltundersøgelser til udbygningen af E20 Amagermotorvejen 

Den 28. juni 2021 er der indgået et bredt politisk forlig om ”Infrastrukturplan 2035”, der omfatter 

statens investeringer og initiativer på transportområdet for perioden 2022 – 2035. Det fremgår af 
aftalen, at E20 Amagermotorvejen skal udbygges, og at anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024.  
 
På den baggrund gennemfører Vejdirektoratet i 2022-2023 en miljøkonsekvensvurdering med ud-
gangspunkt i forundersøgelsens udbygningsløsning 2 illustreret nedenfor. På projektets hjemme-
side: Udbygning af Amagermotorvejen | Vejdirektoratet finder du et kommissorium for miljøkonse-
kvensvurderingen, samt en række rapporter udarbejdet i forbindelse med forundersøgelsen af ud-
bygningsmuligheder på Amagermotorvejen. 
 
Vejdirektoratet vil i april 2022 indkalde forslag og idéer til indhold i miljøkonsekvensvurderingen og 
afholdes et borgermøde i Hvidovre-området. Du vil få nærmere information om høringen og borger-
mødet i en efterfølgende henvendelse fra Vejdirektoratet. 
 
Forundersøgelsens udbygningsløsning 2 

 
 
Som grundlag for miljøkonsekvensvurderingen vil Vejdirektoratet fra marts 2022 og de næste 10 
måneder frem gennemføre feltundersøgelser. Det betyder, at biologer fra Vejdirektoratets miljøråd-
giver (SWECO) vil foretage en kortlægning af plante- og dyrelivet for at kunne vurdere de miljø-
mæssige konsekvenser af udbygningen af E20 Amagermotorvejen. 
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https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/udbygning-af-amagermotorvejen
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I forbindelse med undersøgelserne kan biologerne have behov for at gennemføre feltundersøgel-
ser på din ejendom.  
 
Tempoet af besigtigelserne/feltundersøgelserne vil i høj grad være afhængigt af vejrforholdene. 
Det er derfor ikke muligt på forhånd at oplyse om den præcise besigtigelsesdato. Undersøgelserne 
foregår til fods, og der vil ikke uden forudgående aftale blive kørsel på arealerne, ligesom der heller 
ikke bliver sat afmærkninger eller lignende.  
 
Besøgene på ejendommene kan forventes at ske i flere omgange. I enkelte tilfælde kan der være 
behov for undersøgelser, der foregår i skumringsperioden eller i nattetimerne. 
 
Hvis der er særlige adgangsforhold på din ejendom, som vi bør kende, vil vi gerne have besked om 
det. Vi vil desuden bede om, at du underretter eventuelle brugere af din ejendom om de kom-
mende feltundersøgelser. 
 
Du kan finde mere information om projektet og miljøkonsekvensvurderingen her Udbygning af 
Amagermotorvejen | Vejdirektoratet 
 
Har du spørgsmål til feltundersøgelserne eller til projektet i øvrigt, er du velkommen til at kontakte 
mig på telefon 7244 3652, e-mail mace@vd.dk eller projektleder Niels Fejer Christiansen på telefon 
7244 3694, e-mail nfc@vd.dk    
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Majbritt Skovgaard Cederberg 
Fagprojektleder for Natur og Miljø 
 

Feltundersøgelserne gennemføres i henhold til vejlovens § 99 om adgang til ejendomme i forbindelse med tekniske forun-

dersøgelser, m.v. Se eventuelt lovteksten nedenfor. 

 
Uddrag af lov om offentlige veje. Lov nr. 1520 af 27. december 2014 

§ 99. Vejmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse ad-

gang til en privat ejendom med henblik på at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre under-

søgelser af udendørsarealer med henblik på at foretage undersøgelser og projektering af nye vejanlæg eller ændring af 

eksisterende vejanlæg samt klimarelaterede afværgeforanstaltninger. 

Stk. 2. Vejmyndigheden skal mindst 14 dage før gennemførelsen af forberedende undersøgelser efter stk. 1 give skriftlig 

besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de forberedende undersøgelser 

offentliggøres i lokale medier el.lign. 

Stk. 3. Vejmyndigheden kan under samme betingelser, som er nævnt i stk. 1, lade foretage arkæologiske forundersøgelser. 

 

Anvendte navn- og adresseoplysninger 

Når du har modtaget et brev eller en mail fra Vejdirektoratet, er du registreret i Vejdirektoratets elektroniske register. I arbej-

det med planlægning og gennemførelse af vej- og baneanlæg anvender Vejdirektoratet et register over ejendomsoplysnin-

ger med navne og adresser for ejere af ejendomme inden for undersøgelsesområdet. Oplysningerne er hentet ved opslag i 

offentlige ejendomsregistre og kan i forbindelse med vort arbejde videregives til andre offentlige myndigheder. Persondata-

loven giver dig ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, Vejdirektoratet har registreret om dig samt til at få rettet eller slettet 
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urigtige eller vildledende oplysninger. Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V er dataansvar-

lig – e-mail: vd@vd.dk .  

 

Vi behandler persondata i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.  
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