
Vestvolden er en del af Københavns landbefæstning, der strækker sig
fra Dyrehaven til Køge Bugt. Den 14 kilometer lange Vestvold stod fær-
dig i 1892. Fra 23 batterier skulle kanoner holde fjenden uden for skud-
afstand af København.

Fredskrudtmagasinet blev brugt til opbevaring af krudt i fredstid.
Hvis krigen brød ud, skulle krudtet transporteres ud til Vestvoldens bat-
terier. Magasinerne skulle så bruges som indkvartering for soldater. Vil du
vide mere, kan du bestille pjecen "Københavns nyere Befæstning" hos Køben-
havns Amt.

Det var tilvæksten i befolkningen langs Køge Bugt, der fik sat skub i
40 år gamle planer om at anlægge Strandparken. Over en treårig periode
blev millioner af kubikmeter sand pumpet op fra havbunden til en 7 kilo-
meter lang strand med klitter, indsøer og 4 havne. Strandparken blev ind-
viet i 1980. I dag har ikke kun mennesker, men også natur, indtaget
Strandparken. Mange vilde planter er indvandret, og mange fugle yngler
eller overvintrer i buske, rørskov og søer.

Spildevandscenter Avedøre’s flotte rådnetanke til slam - de fire skin-
nende sølvæg - kan ses over store afstande. Spildevandscenteret er ejet af
10 kommuner og renser spildevand fra blandt andet husholdninger og er-
hvervsvirksomheder.

De 13 vindmøller på diget blev stillet op i 1992. De er ejet af NESA
og Avedøre Vindkraft I/S. Den store mølle på Avedøreværket er en for-
søgsmølle.

Det store, flade areal, AV Miljø, er et affaldsdepot, der ejes af I/S
Vestforbrænding og I/S Amagerforbrænding. Det er herfra depotet mod-
tager affald, som f.eks. slagger, flyveaske og forurenet jord. Den nedbør,
som siver gennem affaldet, bliver renset på Spildevandscenter Avedøre.
Da Avedøre Holme ligger lavere end Køge Bugt, siver der ikke forurenet
vand ud i bugten. Derimod siver der havvand ind.

Avedøreværket er et kraftvarmeværk, der forsyner cirka 200.000 hus-
stande med fjernvarme og 1,4 mio. hjem med el. Det svarer til 30 % af
elforbruget på Sjælland. Værket består af to blokke: Det kul- og oliefyrede
Avedøre 1 fra 1990, og Avedøre 2 fra 2001, som kører på naturgas, olie,
halm og træflis. Værkets utraditionelle arkitektur har indbragt flere inter-
nationale priser.

Avedøre Holme var oprindeligt en samling ubeboede, græsklædte
småøer i det lavvandede område udfor kysten. Den gamle kystlinje gik
omtrent, hvor motorvejen ligger i dag. Den hastigt voksende storby havde
behov for arealer til nye industriarbejdspladser. En kongelig bevilling gav i
1963 tilladelse til at inddæmme Avedøre Holme. En dæmning blev bygget
rundt om et areal på 450 hektar. Dæmningens højde blev fastlagt til at
være så høj som vandstanden i Køge Bugt under stormfloden i 1874. Her-
efter blev det tørlagt, ved at vandet blev pumpet væk. Projektet blev fær-
digt i 1966. Området ligger 1 meter under daglig vande, og bliver holdt
tørt gennem et net af dræningskanaler og en pumpestation. Avedøre Hol-
me er i dag en alsidig mosaik af industribygninger, vandhuller og åbne 
arealer. Det har lokket padder og et væld af forskellige fugle til området.

Skrædderholmen blev dannet ved opfyldning efter inddæmningen af
Avedøre Holme. Kalvebodbroen stod færdig i 1987. Fra broen er der en
flot udsigt mod Københavns "skyline" og udover Kalvebod Fælled. Kør
en afstikker ned på den lille ø. En sti går rundt om øen.

Kalvebod Fælled blev inddæmmet under 2. verdenskrig, dels som
beskæftigelsesprojekt for at undgå deportation af arbejdsløse til Tyskland,
dels fordi forsvaret ville bruge arealet som øvelsesområde. Den østlige del
var oprindelig strandenge, og Svenskeholm og Koklapperne var små hol-
me i det lave vand. Området var militært øvelsesterræn til 1984, hvor det
blev åbnet for offentligheden. Kalvebod Fælled blev fredet i 1990. 

Storehøj er en skydehøj fra dengang, der var militært øvelsesområde.
Højen er et fint sted at observere rovfugletræk om efteråret.

Naturcenter Vestamager tilbyder en masse aktiviteter til børn og
voksne. Man kan blandt andet låne cykler, og der er skiftende udstillinger.
En spændende naturlegeplads blev indviet i efteråret 2004.

Cykelturen fra Avedøre Station til Vestamager Station går gennem fire store, kunstigt anlagte områder tæt på storbyen.
Hvert område har sin specielle baggrund og karakter, og giver hver for sig indtryk af, hvordan byen, historien og naturen
kan eksistere side om side. På Vestvoldens sydligste del viser sporene efter én af Europas største hovedstadsbefæstninger
sig glimtvis. Kort efter byder Strandparken på masser af bademuligheder og et rigt fugle- og planteliv. På Avedøre Holme
passeres moderne miljø- og energivirksomheder, og efter den støjende motorvej byder det flade Vestamagers strandenge på
stilhed og fuglesang.

Foto: Københavns Amt
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På cykeltur 
Avedøre - Vestamager
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