
Lynetteholm 
Danske ståldage, 4. november 2021, 

v. Havnebygmester, Hans Vasehus



”Regeringen og Københavns Kommune 

ønsker derfor i fællesskab at anlægge en 

ny stor ø, Lynetteholmen, der på længere 

sigt kan udvikles til en ny, attraktiv bydel. 

Indtægterne fra byudviklingen af 

Lynetteholmen vil kunne bidrage til at 

finansiere metrobetjening af området og 

etableringen af en Østlig Ringvej” 

Principaftalen om Lynetteholmen, 

oktober 2018



Lynetteholm – overordnet tidslinje
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Anlægsloven

1. Anlægge Lynetteholm ved at opfylde et areal i Københavns Havn.

2. Etablere den østlige del af Lynetteholm som et kystlandskab.

3. Anlægge et modtageanlæg til nyttiggørelse af ren og ikke 
rensningsegnet forurenet jord på Refshaleøen med tilhørende 
arbejdskaj.

4. Anlægge en adgangsvej fra Prøvestenen til modtageanlægget på 
Refshaleøen, jf. nr. 3, der går via Kraftværkshalvøen, omfattende 
en dæmning nord for Prøvestenen, en dæmning med tilhørende 
oplukkelig bro øst for Margretheholm Havn og en vejdæmning på 
ydersiden af Refshaleøen mod øst.

5. Benytte et eksisterende areal på Kraftværkshalvøen til 
arbejdsareal med tilhørende arbejdskaj.

6. Foretage uddybning af sejlrenden i Kronløbet og syd for 
Middelgrunden (Svælget).

7. Foretage klapning af materiale i Køge Bugt.



• Københavns udvikling er en historie om landindvinding 

• Beskyttelse: Forsvars- og befæstningringe for at holde fjenden ude

• Byudvikling: handel, industri, postindustri

Udformningen af Lynetteholm tager udgangspunkt i behovet for en ny fortificering af 

København som den tredje byring, der beskytter byen mod klimaforandringer.

Landindvinding er byudvikling og beskyttelse



Når vandet stiger

År 2100 uden klimasikring. 
Vandstandsstigning på 0,70 meter og en 

stormflodshændelse som Bodil = 2,4 m. 

År 2100 med klimasikring



Principper for kystlandskabet

• Naturen først

• Sammenhængende 

naturbælte

• Artsrigdom

• Forskellige naturtyper

• Absorberende kanter

• Rekreativt område

60 ha kystlandskab





3. mio. ton overskudsjord hvert år alene i hovedstadsområdet. 

Jorddepot i Nordhavn

• I Nordhavn er der modtaget ca. 2,5 mio. ton årligt

• Jorddepotet i Nordhavn er fyldt op på ca. 8 år.

• Størstedelen af jorden kommer fra byggeri i Københavns- og Frederiksberg Kommune

Lynetteholm bygges af overskudsjord

• Lynetteholm nyttiggør overskudsjord som klimasikring

• Vigtigt for logistik, trafik, miljø og omkostninger med kort transportafstand

• Yderligere jord fra resten af Sjælland er bl.a. blevet kørt til Køge som nu er fyldt op

• Store jordmængder fra infrastrukturprojekter knyttet til Lynetteholm (vej og metro) 

• Strategisk reserve i overskudsjord fra Sverige

• Lynetteholm kan modtage jord fra 2023

• Lynetteholm opfyldes og kan ibrugtages successivt

• I alt plads til ca. 80 mio. ton jord

Overskud af jord



Jordtransport 

• Ny vej til jordtransport over 
Prøvestenen

• Friholder vejen til Refshaleøen og 
vejene ved Margretheholm for tung 
trafik

• Mellemoplagret jord sejles med pram 
fra Nordhavn

• Margretheholm Havn opretholdes 
med en oplukkelig bro

• Motorbådsklub og cablepark kan 
opretholdes

• Materialer sejles til i anlægsfasen



Trafikal påvirkning
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• Jord fra byggepladser i København 

• På det overordnede vejnet et stykke væk fra 
Lynetteholm vil trafikbilledet være det samme 
i dag. 

• Flytning fra ruter til Nordhavn til ruter til 
Lynetteholm

• Vej via Prøvestenen skal benyttes

• Mulighed for frivillige aftaler om ruter og 
sejlads

• Mellemlagret jord sejles fra Nordhavn

Netto-ændringer 
i antal jordtransporter 

på vejnettet



• Oplukkelig bro henover sejlrenden til 
Margretheholm Havn

• Gennemsejlingsåbning hxb = 4.2m x 12m

• Vanddybde som eksisterende forhold

• Åben aften, nat og weekend samt 3 gange 
i perioden 7-16

• Lukning i anlægsperiode reduceres til et 
minimum (op til 2 uger) 

Sejladsforhold og Margretheholm Havn

• Indsejlingen gennem Kronløbet får en 
bredde, der giver tilfredsstillende 
besejlingssikkerhed for både erhvervs- og 
fritidssejlere.

• Der etableres lysskilte eller lign. ved ind-
og udsejling, som advarer lystsejlere m.v , 
når der passerer store både i samråd med 
Søfartsstyrelsen og brugere.



Oversigt over miljøvurderingens konklusioner

Rød Væsentlig påvirkning
Orange Moderat påvirkning
Gul Lille påvirkning
Hvid Ingen/ubetydelig påvirkning



Østersøen

Gennemstrømning i Øresund
• Lille påvirkning (0,23-0,25 pct.) 
• Udlignes af havvandsstigning over ca. 10 år.
• Havmiljøet i Østersøen er tilvænnet skiftende 

forhold. Påvirkningen er ikke væsentlig.
• Tredje-parts-undersøgelse ved det hollandske 

firma Deltares

Klappladser
• Klappladser udpeget af Miljøstyrelsen.
• Spredning af sedimenter ifm. klapning
• Vandmiljøkrav kan overholdes viser 

modelleringer.
• Modelleringer viser begrænset påvirkning af 

Natura2000-område (Falsterbo) langt under 
tålegrænserne.

• Tilbud til svenskerne om deltagelse i 
overvågning, samt vilkår om ikke at klappe ved 
særlige strømforhold for at begrænse 
mængden af sediment, som fragtes til svensk 
farvand.



Vandkvalitet

Eksisterende havbundsforurening
• Spredning af sediment fra opgravning begrænses via overvågning og særligt vilkår for opgravning.
• Spredning af sediment fra klapning begrænses via overvågning (med deltagelse af svenske myndigheder).

Udledning af overskudsvand fra jordopfyld
• Overskudsvand udledes, hvor der er stor fortynding. 
• Beregninger viser at miljøkvalitetskravene kan overholdes. Det etableres overvågning.
• Miljøpåvirkning fra overskudsvand fra Lynetteholm vil være mindre end miljøpåvirkningen fra den hidtidige 

udledning fra depotet i Nordhavn. 

Gennemstrømning i Inderhavnen
• Øget vandskifte (2,4 pct.) i Inderhavnen påvirker vand- og badekvaliteten positivt.
• Strømhastigheden i Kronløbet falder, men der sker en svag forøgelse af strømhastigheden i Inderhavnen og 

Sydhavn.

Badevandskvalitet og sandstrande
• Påvirkning af badevandskvaliteten er ubetydelig (afgravning sker i vinterperioden). 
• Udløb fra BIOFOS renseanlæg flyttes længere væk.
• Ændring i strømforhold langs kysten er ubetydelige, og sandstrande påvirkes ikke.



Sedimentfaner 

Overskridelsesvarighed af 5 mg/l 
(akkumuleret pr. halvår). 
Natura 2000-områder er vist med rød 
skravering. Kilde: DHI

• Fremherskende strøm er nordøstlig retning.

• Sedimentfanerne vil ikke påvirke de danske strande. 

• Klapning sker kun i vinterhalvåret og begrænses i perioder med stærk strøm.



Aflejring af sediment 

Aflejringstykkelser efter klapning (mm, akkumuleret pr. halvår). 

Natura 2000-områder er vist med rød skravering. Kilde: DHI



Støjpåvirkning i anlægs- og driftsfasen

Anlægsfasen, ca. 3 år

• Anlægsperioden varer ca. 3 år, hvor støj fra 
anlægsmaskiner mv. vil forekomme.

• Anlæg af Lynetteholm vil overholde 
grænseværdierne for anlægsstøj på 70 dB  i 
dagtimerne kl. 07-18, fastsat af Københavns 
Kommune

• Støjende anlægsarbejde vil ikke blive udført i aften-
og nattetimer.

Eksempel på støj fra anlægsaktiviteter i dagperioden i 1. 
kvartal år 2023. Boliger inden for grøn, gul, orange, rød mv. 
kan blive udsat for støj over henholdsvis 40, 45, 50 og 55 
dB(A).



Natura 2000 

• Påvirkning fra sediment undersøgt. 
Ingen væsentlig påvirkning af bundflora 
og –fauna og dermed ingen påvirkning 
af fødegrundlag.

• Kraftigste kilde til støj er spunsning, 
Selv i et worst case-scenarium vil der 
ikke være væsentlige påvirkninger på 
hverken havpattedyr eller fugle.

• Ingen væsentlige påvirkninger fra 
forstyrrelse – Øresund er et befærdet 
farvand.

• Ingen væsentlige påvirkninger fra andre 
fysiske forstyrrelser, miljøskadelige 
stoffer, næringsstoffer, ændringer i 
habitat eller emissioner.



Krav om bæredygtighed

• Bæredygtighed er et konkurrenceparameter i udbud af Lynetteholm

• Derudover en række bæredygtighedskrav i udbudsmaterialet:

• Minimering af påvirkning fra sejlads og transporter 

• Krav til brug af ressourcer, der anvendes i store mængder og aktiviteter, 
der gentages mange gange 

• Bæredygtig byggeplads 

• Løbende opfølgning med CO2- og miljøregnskab og planlægning af 
tilknyttede reduktionstiltag 

• Systematisk bæredygtighedsledelse

• BAT (Best Available Technology) med hensyn til materiel og 
arbejdsgange i anlægsfasen, så påvirkningen af havbund og 
spredningen af sediment minimeres



Marin natur

Ålegræs
• Habitat: Der er meget begrænsede forekomster af ålegræs 

hvor Lynetteholm etableres
• Påvirkning fra sediment: Moderat (og reversibel) påvirkning 

ved Trekroner. Lille/ubetydelig påvirkning mht. Øresund.
• Påvirkning fra miljøskadelige stoffer fra opgravning af 

forurenet havbundsmateriale er ubetydelig.

Næringsstoffer
• Frigivelse af næringsstoffer ifm. opgravning (anlægsfasen) 

samt udledning (driftsfasen). 
• Det er et krav for Lynetteholm, at projektet ikke forværre 

muligheden for at overholde målsætninger om 
næringstoffer. 

Nyt kystlandskab
• Dæmninger med stenbeskyttelse og sandstrande med ral, 

større sten mv, skaber en reveffekt, hvor ny marin natur kan 
vokse frem. 

• Evt. udplantning af nyt ålegræs for at fremskynde positiv 
udvikling.



SMV – strategisk miljøvurdering af Lynetteholm

• Folketinget har besluttet, at der skal udarbejdes et 
strategisk miljøvurdering af den fremtidige byudvikling på 
Lynetteholm og den tilhørende nødvendige infrastruktur, 
dvs. metro og østlig ringvej

• Se dokument offentliggjort på TRMs hjemmeside den 13. 
juli 2021.

• Rapporten skal udarbejdes af B&H i samarbejde med 
Metroselskabet og Vejdirektoratet

• Rapporten skal være færdig, således at den kan sendes i 
høring medio marts 2022


