
Overdækning af 
Amagermotorvejen

130.000 
biler passerer 

 gennem Hvidovre 
 Kommune i døgnet

Strækningen, som kan overdækkes, 
er på ca. 7 km. En let stålkonstruktion 
med et solcelle areal på 360.000 m2 

kan generere el til  

50.000 borgere

Huspriserne i området 
omkring den over-
dækkede motorvej 

forventes at stige, og 
dermed øge skatterne 

til kommunen

UDSTRÆKNING

Overdækningen strækker over en 
strækning på 7,1 km, hvoraf den 
lette overdækning udgør ca. 6,7 
km med mulighed for etablering 
af i alt 360,000 m2 solenergianlæg. 
Derudover, indeholder projektet en 
strækning på 400 m hvor der kan 
etableres ca. 100,000 etagemeter 
byggeri.

En overdækning af 
 Amagermotorvejen 

kan fjerne den 
 sundhedsskadelige 

trafikstøj og  samtidig 
skabe plads til et 
 solenergianlæg,  
der kan generere 

grøn energi 
tæt på lokalsamfundet

LETTE OVERDÆKNINGER MED SOLCELLER

Udover at fjerne støjen, kan overdækningen 
anvendes til etablering af grøn energi i form af 
solenergianlæg. Et sådan anlæg kan medfinansiere 
etablerings- og driftsomkostningerne og skabe lokal 
grøn energi.

Energien fra solcellerne vil med fordel kunne 
anvendes til industrien på Avedøreholme, da 
energiproduktionen er størst i løbet dagtimerne, 
netop hvor behovet i industrien er størst. Solcellerne 
udgør et areal på 360.000 m2, som kan producere 
strøm til omkring 50.000 borgere, hvilket svare til 
Hvidovres befolkning. 

NYT BYMILJØ OVENPÅ MOTORVEJ

En motorvejsoverdækning kan bruges til at 
etablere rekreative områder og/eller bebyggelse. 
Bygninger kan med fordel etableres henover 
motorvejene og således undlade at indtage 
grønne arealer og samtidig fjerne trafikstøj.

Traditionelt udføres ”tunge” 
motorvejsoverdækninger som tunneler, 
hvor motorvejen helt eller delvist nedgraves 
og bebyggelsen fastholdes i terræn. I dette 
skitseprojekt forbliver motorvejen i sit 
plan, og bebyggelsen placeres ovenpå en 
forlænget brokonstruktion. Det nye bymiljø 
består ny af et grønt friareal blandet med 
let etagebyggeri, udført i præfabrikerede og 
miljøvenlige trækonstruktioner. På denne 
måde mindskes belastningen på overbygningen 
og fundamenterne og der skabes en ny og 
bæredygtig bydel ovenpå motorvejen, med 
direkte adgang de omkringliggende støjfrie 
grønne arealer. 

Ved at placere solcellerne over de store arealer, som motorvejene udgør, kan man undgå at etablere 
solcelleparker på marker, langt fra byerne hvor strømmen skal anvendes.

Bygninger kan med fordel etableres henover motorvejene og således undlade at indtage 
grønne arealer og samtidig fjerne trafikstøj.



Status og videre proces
I 2023 vil der være en VVM-høring om planerne for udvidelsen af Amagermotorvejen, og i 2024  forventes 
anlægsarbejdet igangsat.

Økonomi og finansiering
Den samlede pris for overdækningen er ca. 2,2 mia. kr. 

Opsætning af støjskærme beløber sig til 238 mio. kr. for alle ca. 8 km. 

Solcellerne genererer et finansieringsbidrag på mellem 36-216 mio. kr. pr. år. Det varierende bidrag 
 relaterer sig til store udsving i elpriserne. 

Anlægsudgiften til udvidelsen af motorvejen vil være 1,8 mia. kr.

BAGGRUND OG BESKRIVELSE
Motorvejene omkring København skaber støj og gennemskærer og deler lokalsamfundene. 

I forbindelse med udbygning af Amagermotorvejen ønsker Hvidovre Kommune at undersøge mulig
heden for at overdække motorvejen på en strækning fra motorvejskryds Avedøre i vest, henover 
 Kalvebodbroen og til Imia Allé på Amager i øst. 

Dette tiltag vil fjerne støjen for de  støjplagede borgere i Hvidovre Kommune. 

UDVIDELSE AF AMAGERMOTORVEJEN
Amagermotorvejen skal udvides fra 6 vejbaner til 10 vejbaner over en strækning på ca. 9 km motorvej. 

Der er planlagt opsætning af ca. 8 km 8 meter høje støjskærme, der reducerer støjen for ca. 2500 
 boliger, men mere end 4.500 boliger vil fortsat være støjplagede af trafikken på Amagermotorvejen.


