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Til Trafik-, bygge- og boligstyrelsen 

 

Sejlklubben Lynettens høringssvar til ”Lynetteholm Miljøkonsekvensrapport”. 

J.nr TS6040102-00024  

 

 

Sejlklubben Lynetten fremsender dette høringssvar, da vi i miljøkonsekvensrapporten mener 
at kunne pege på en række forhold, der yderligere skal belyses. Lynetteholmen vil såvel i an-
lægs- som i driftsfasen i særdeleshed være til gene for det maritime fritidsliv i den nordlige 
del af Københavns Havn og for fritidssejlads i Øresund i al almindelighed. Disse konsekvenser 
samt de trafikale forhold skal yderligere belyses og foreslåede løsninger genovervejes. 

Margretheholms Havn er en selvbyggerhavn og har fejret 40 år jubilæum. Der skal ikke her-
ske tvivl om, at det er vores ønske at bevare havnen, dens aktiviteter og alle de faciliteter, 
som er opbygget gennem årene. Medlemmerne af Sejlklubben Lynetten, som driver Margre-
theholms Havn, har gennem årene investeret over 50 mio. kr. i udvikling og vedligehold. 
Herunder etablering af klubhuse, kraner, bådhåndteringssystem m.v. Dette er gennem årene 
sket uden offentlige tilskud. 

Margretheholms Havn udfordres af planerne for Lynetteholmen 

Helt konkret er Sejlklubben Lynetten og klubbens drift af Margretheholms Havn truet på sin 
eksistens. En gennemførelse af de skitserede planer for en vej med klapbro over indsejlingen 
til Margretheholms Havn, vil gøre det umuligt at videreføre klubbens aktiviteter, som de er i 
dag. En så massiv lukketid på hverdage vil for klubben gøre det umuligt at indfri de forvent-
ninger, man som betalende medlem eller gæst med rimelighed, kan have som bruger af en 
lystbådehavn. 
 

For at undgå en daglig “indespærring” foreslår vi derfor, at der etableres en anden løsning af 
jordtransportens passage over Margretheholms Havn - en “ned- og opkørselsrampe med 
akvædukt/vandbro”. Dette løsningsforslag uddybes herunder. 
 

Sejlklubben Lynetten har til huse i Margretheholms Havn, som er Danmarks største for-
eningsdrevne havn og drives med formålet at udvikle sejlklubben til gavn for 1.256 med-
lemmer (opgjort 22-01-2021). Sejlklubben blev etableret i 1974 på medlemmernes eget ini-
tiativ, regning og ikke mindst arbejdskraft. Sejlklubben har i alle årene lejet vand- og land-
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arealer af først Københavns Kommune - siden af By & Havn. Medlemmerne har gennem åre-
ne investeret mere end 50 mio. kr. i bygninger, udbygning og vedligeholdelse af vores havn. 
Samtidigt er der lagt  ti-tusindvis af frivillige arbejdstimer. Klubben har uden omkostninger 
for udlejer siden etableringen, samlet betalt godt 40 mio. kr. i leje.  

I dag lejer sejlklubben vand og landareal af By & Havn for årlig udgift på 1,27 mio. kr. Til 
dækning af huslejen opkræves kontingent af klubbens 1.256 medlemmer. Hvis klapbroen 
etableres og dermed fri ind- og udsejling begrænses, kan det på sigt medføre, at medlems-
tallet falder. Færre medlemmer kan give større udfordringer for klubbens økonomi. Yderlige-
re kan indtægterne fra gæstesejlere, som kommer i et stort antal for at besøge København, 
falde drastisk på grund af de forringede adgangsforhold. Desuden kan sejlklubbens avance 
ved salg af brændstof  reduceres, og servicen som salgssted falder. 

Sejlklubben er med sejlerskole, junior- og senior(pensionist)afdeling et stort aktiv for sejlere i 
hovedstadsområdet. Klubben er arrangør af kapsejladser og huser restaurant, værft og en af 
Københavns største marinebutikker. Havnen huser også en afdeling af  ”Dansk Sørednings-
selskab”. Selskabet  drives af private midler og har sin københavnerbase i Margretheholms 
Havn. Selskabet havde 72 undsætninger i 2019 og 121 i 2020. Øvrige nærmeste redningssta-
tioner findes i Køge og Helsingør. Søredningen dækker således en stor del af Øresund fra syd 
til nord.  
 

Sejlklubben besøges hver sæson af mange danske som udenlandske gæstesejlere (årligt ca. 
4.500 døgn-lejere), og havnen og dens faciliteter er desuden en ganske væsentlig del af lo-
kalmiljøet på Margretheholm og Refshaleøen. 

 

 
Sejlklubben Lynettens bestyrelsen vil i det efterfølgende gøre rede for de forhold, der er be-
lyst i miljøkonsekvensrapporten, men som efter vores opfattelse er utilstrækkeligt belyst, og 
hvor alternative løsninger skal genovervejes.  

Trafikale forhold 

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at det aktuelle vejnet er utilstrækkeligt, hvis etable-
ring og drift af Lynetteholmen igangsættes. Det foreslås derfor, at en ny vej til jordtransport 
fra Kraftværkshalvøen via dæmning med klapbro føres til Refshaleøen - altså vil skære sig 
gennem indsejlingen til Margretheholms Havn. Broen skal være åben for gennemsejling for 
sejlskibe aften og nat samt i weekender. Det beskrives, at ”vejføringen er valgt bl.a. af hen-
synet til en fortsat brug af Margretheholms Havn.” 

Vi kan ikke anerkende, at der her er tale om et hensyn og finder det uacceptabelt, at klub-
bens medlemmer begrænses i brugen af deres både i så stor en udstrækning. En forhandling 
om yderligere åbningstider antydes som afbødende foranstaltning, men vi kan ikke se, at en 
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forhandling om dette skulle kunne afbøde den trussel mod medlemmernes og gæsternes 
brug af vores havn. Som det er også fremgår af miljøkonsekvensrapporten er broens åb-
ningstider bestemt ud fra trafikken af lastbiler, og vi finder det derfor usandsynligt, at der i 
dette tilfælde kan blive tale om reelle forhandlinger, da forholdene for behov for transport 
af jord kan variere meget og ændre sig over årene. Det er klubbens frygt, at der med tiden vil 
blive så stort et pres på modtageranlægget på Lynetteholmen, at broens åbningstider i kor-
tere eller længere tider vil blive yderligere begrænset. Der er gennem årene  kørt meget jord 
til Nordhavnsdepotet udenfor almindelige åbningstider. 
 
En klapbro udgør en så væsentlige negativ påvirkning af klubbens virke, at vi mangler belys-
ning af alternativer til den forelagte løsning med klapbro. Det kunne være tilbud om hel eller 
delvis erstatningshavn med indikation af tidsplan, økonomi og driftsforhold. Sejlere bruger 
deres lystbåd som andre bruger et sommerhus – men hvem ønsker et sommerhus, hvor man 
ikke kan åbne hoveddøren fra kl. 7 til kl. 16. En fritidssejler sejler, når vejret er til det og ikke 
når der er ”låst op”. 

 
Vi har taget udfordringen op - Et alternativ til klapbroen 

Som alternativ foreslår vi derfor at der etableres en anden type transportvej på tværs af ind-
sejlingen til Margretheholms Havn.  
Fra Kraftværkshalvøen til Refshaleøen etableres i stedet for en klapbro en akvædukt (tunnel 
med vand over hvor både kan sejle) med nedgravede ramper. Sejlklubben Lynetten har ved 
hjælp fra erfarne ingeniører fået udarbejdet et forslag til en løsning, der i etablering og ikke 
mindst i vedligehold og drift vil være en billigere løsning end den i miljøkonsekvensrapporten 
skitserede. Til fordel for også jordtransporten giver denne løsning ingen tidsbegrænsning. 
Kun hensynet til naboerne vil kunne begrænse fri lastbiltrafik og vil ikke henvise sejlads til en 
fastlåst og forventelig konfliktfyldt tidsramme. Beregninger viser desuden at vores forslag til 
glæde for ikke alene havnens brugere men også for boligerne på Margretheholms vil genere-
re mindre støj og støv. Hertil kommer at vores løsning vil bidrage til at løse endnu en brik i 
klimatilpasningen af København, da anlægget på sigt kan udbygges med stormflodssluse i 
akvædukten. 
 

Vores forslag blev fremlagt, i en tidligere udgave, på et møde med By & Havn 13. januar 
2021. Det reviderede forslag er desuden vedlagt dette høringssvar som bilag.  Vedlagt er og-
så et støj-notat der viser at støjen ved en akvædukt vil være væsentlig mindre.  

Miljøkonsekvensrapporten rummer andre forslag end en klapbro. Disse ses ikke undersøgt. 
Desuden fremkommer der ikke oplysninger i rapporten omkring de gener som en klapbro gi-
ver Margretheholms Havn, kun at det vil have en væsentlig påvirkning. Det finder vi er en al-
vorlig mangel. Vi ønsker derfor undersøgt såvel de alternative vejgennemføringer, som al-
ternativer til løsning af de problemer som en begrænset broåbning giver for driften af en 
havn. Endvidere ønskes belyst i hvilken udstrækning der kan peges på alternative placeringer 
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for både med mast. Dette fremgik som en mulig løsning i de det første ideoplæg for projek-
tet, men er udeladt som alternativ i miljøkonsekvensrapporten.  
 

Sejlads af jorden til Lynetteholmen. 

I miljøkonsekvensrapporten beskrives, at en screening af mulighederne for at sejle jorden til 
Lynetteholm har ført til konklusionen, at en sådan løsning er forbundet med øgede anlægs- 
og driftsomkostninger samt en højere miljøbelastning. Det afvises hermed som en mulighed. 
Umiddelbart er det ikke muligt at få indsigt i disse undersøgelser og beregninger, da bag-
grundsrapporterne kun viser beregninger for den foreslåede jordtransport. Desuden fremfø-
res den indlysende forudsigelse, at mængden af jord, der vil blive transporteret med lastbil 
unægtelig vil være den samme. Udskibes jord fra et eller flere steder, der ikke forudsætter så 
massiv lastbiltransport gennem den centrale del af byen, vil trafikbelastningen kunne redu-
ceres betragteligt.  
 

De antydede øgede omkostninger ved søtransport/pramning, bør opvejes imod de omkost-
ninger de kommunale veje påføres ved fravalget af transport ad søvejen. De trafiktællinger, 
rapporten henviser til, er fra fire og op til syv år gamle. Siden da er sket en åbenbar forøgel-
se. Angående CO2-belastning med transport af jord på pramme, så anerkender vi at der kan 
være tale om en større belastning, da jorden skal håndteres flere gange, men da dette ikke 
er belyst i hverken miljøkonsekvensrapporten eller baggrundsrapport, og en CO2-belastning 
forventeligt vil kunne minimeres ved f.eks. at benytte pramme og maskinel med hybrid eller 
elmotorer, mener vi ikke at det er rimeligt at afvise dette som alternativ til jordkørsel, På den 
baggrund mener vi, at muligheden for at sejle jorden til Lynetteholmen skal undersøges 
yderligere. 
 

Østlig Ringvej - en reel mulighed? 

Flere steder er “Østlig Ringvej” inddraget. Denne (kommende?) fase i hele Lynetteholmspro-
jektet er, som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, ikke besluttet, og kan derfor ikke for 
nuværende inddrages i overvejelser ang. denne rapport. Trods dette angives øgede anlægs-
omkostninger for denne eventuelt kommende ringvej som begrundelse for at Lynetteløbet 
skal lukkes. Hvis rapporten inddrog eksistensen af denne vej, ville de meget vanskelige 
transportforhold omkring Refshaleøen og på Nordamager kunne løses langt mere konse-
kvent. Dette til gavn for hele byen. Det samlede projekt bør med den usædvanlig lange tids-
horisont fra start inddrage dele af kommende faser. Allerede i formålsbeskrivelsen er under 
pkt. 2 angivet “Areal til byudvikling”. Skal Lynetteholmen kunne opfylde dette formål, er en 
vejforsyning vel uomgåelig. Fastlægges perimeter, er behovet for en vej ikke til diskussion. 

I rapporten er antaget, at denne ringvej er etableret i 2035, hvorefter trafikbelastningen i in-
dre by og omkring Refshalevej forventes at falde? Vejen over Margretheholms skal dog fort-
sat fungere – og hvis ikke ringvejen vedtages og etableres betyder det at belastningen for 
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klubben og beboerne vil være længere end det er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. 
Dette forhold skal belyses yderligere og opstilles på lige vilkår som hvis ringvejen etableres. 

Sejladsmæssige forhold 

Anlæggelse og drift af Lynetteholmen vil få ganske betydelige konsekvenser for byens og ik-
ke mindst Margretheholms Havns maritime liv. Fritidssejladsen i den nordlige del af Køben-
havns Havn - i det hele taget for sejlere i den centrale del af Øresund, vil helt konsekvent bli-
ve berørt negativt. Det drejer sig om: 
 

• Adgang til Margretheholms Havn begrænses i væsentlig grad. København risikerer at 
miste 750 havnepladser. Det vurderes, at det aktuelle behov for nye bådpladser i by-
en er på 1235, baseret på tal fra FLID. Dette tal er ifølge Dansk Sejlunion stigende. 
Ønsket om et aktivt fritidsliv på vandet er voksende. Ventelisten til en bådplads i 
havnen er aktuelt 5 år eller derover og viser det samme billede. 

 
• Søsikkerheden i vores del af Øresund svækkes. I tilfælde af pludseligt opstået dårligt 

sejlvejr samt en lukket bro over Margretheholms Havn, kan det være forbundet med 
risiko alene at kunne at benytte det ovenfor nævnte Kronløb for at komme i “roligt 
vand”. Aktionsvilkårene for Dansk Søredningsselskabs base i Margretheholms Havn 
forringes. Et mastebærende skib, der kun i faste perioder kan passere broen i Mar-
gretheholms havn vil tvinge havarister i hele den danske del af det centrale Øresund 
til længere og måske farefuld færd. 

 
• Lukning af Lynetteløbet. - Adgangen fra syd til Københavns Havn forlænges og van-

skeliggøres betydeligt. 
 

• Kronløbet indsnævres. - Som fremtidig eneste adgang skal erhvervs- og fritidssejlads 
dele en relativ smal passage. Det vil for fritidssejlerne, herunder også kajak og roere,  
blive en betydelig hindring. For selv om erhvervssejladsen i antal skibe ikke er 
skræmmende, kan størrelsen af dem være frygtindgydende. 

 

• Adgang til Københavns Motorbådsklubs Havn vest for Prøvestenen begrænses. 

 

• Der nedlægges en kapsejladsbane, der benyttes af flere københavnske klubber flere 
dage om ugen og  lejlighedsvis til nationale og internationale stævner. Det vil med de 
kommende trange forhold i og omkring Kronløbet være vanskeligt at finde en alter-
nativ placering til denne. 

 



 

 

Side 6 / 8 

 

S/K Lynetten, Margretheholms Havn, Refshalevej 200, 1432 København K 

Telefon: +45 32 57 57 78  -  Mail: info@lynetten.dk 

Befolkning og menneskers sundhed. 

Vi har andet sted i dette høringssvar påpeget forhold, vi anser for væsentlige forringelser i 
forhold til befolkningens sundhed. Det er i særlig grad forhold skabt af ulemper i forbindelse 
med transport af jorden. 

 
Desuden finder vi, at hverken den akkumulerede støj eller støvet fra arbejdspladsen ved 
HOFOR og ARC syd for Margretheholms Havn samt undervejs fra Prøvestensbroen til Refsha-
leøen i tilstrækkelig grad er beskrevet. Desuden savner vi en konkretisering af de kompense-
rende afværgende foranstaltninger, der her tænkes sat i værk. 
 
 

Sammenfatning 

Sejlklubben Lynetten anerkender By & Havns samt Københavns Kommunes behov for at ud-
vikle byen og nyttiggøre overskudsjord fra Kommunen. Men vi kan ikke anerkende nødven-
digheden i at lukke vores havn og klub inde. 

 
Derfor har vi her fremsat et økonomisk forsvarligt forslag til en anden løsning end den i mil-
jøkonsekvensrapporten beskrevne. Vi argumenterer på et sagligt grundlag for at vores for-
slag er i samspil med og i øvrigt tager større hensyn til Refshaleøens og Margretheholms be-
boere og brugere. 
Vi har en tro på at yderligere analyser af alternative transportløsninger kan bane vej for løs-
ninger, der er bedre for byens borgere. 
 

Vi frygter, at projektet i sin nuværende udformning ret konsekvent kan blive ødelæggende 
for københavneres og besøgendes muligheder for rekreative naturoplevelser. En nyttiggørel-
se af Fælledparken kan ingen vel forestille sig. Endnu da?  
 

De største konsekvenser for Sejlklubben Lynetten som følge af en klapbro midt i indsejlingen 
til havnen kan opsummeres således:  
 

• Begrænset adgang til og fra havnen ad søvejen. Besejling, der kun er mulig i tids-
rummet kl. 16.00 - 07.00 samt i weekenden, er ikke foreneligt med havnens aktivite-
ter som helhed: praksis sejladsundervisning for både børn og voksne, fritidssejlads, 
gæstesejlere og søredning. Ca. 70 % eller godt 520 både vil ikke kunne passere en 
lukket klapbro, da de er mastebærende. 
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• Der forventes langt færre gæstesejlere, som bidrager til havnens (og Københavns) 
økonomi. Havnen har i snit 4.500 overnattende gæstebåde om året, hvilket svarer til 
9-13.000 besøgende til lokalområdet. 

 

• Erhvervene på havnen, Restaurant Lynetten, Lynettens Bådservice (maritim butik) og 
Yacht Service (værft) mister omsætning og og risikerer lukning. 

 

• Dansk Søredningsselskab, som har station i havnen, får dårlige vilkår for assistance til 
nødstedte skibe i Øresund. De nærmeste søredningsstationer ligger i Helsingør og 
Køge. 
 

• Maritim brændstoftankning, der i vidt omfang benyttes af gæster, men også er 
grundlag for placeringen af søredningsstationen. Dette betydelige bidrag til havnens 
økonomi bliver ligeledes ramt.  

 

• Juniorafdelingen, der underviser et stort antal børn og unge i sejlads, vil blive be-
grænset i deres praktiske undervisning, da en del af deres træningsområde vil blive 
erstattet af en dæmning og klapbro. 
 

• Begrænsninger på havnen, vil betyde medlemsnedgang og yderligere forstærke den 
store manglen på bådpladser i og ved København. FLID (Foreningen af Danske Lyst-
både Havne) har ved seneste undersøgelse beregnet er der p.t mangler 1.235 båd-
pladser i og omkring København. Alene i Sejlklubben Lynetten er der en venteliste på 
ca. 200 både der ønsker plads.  
 

Kunne vi pege på positive konsekvenser for det maritim liv i København i den kommende tid, 
havde vi gjort det. Og dog: Lynetteholmens kommende beboere kan måske blive tilbudt det-
te. Men kun få af disse er vel født endnu, og skal vel have lov til selv at tage stilling. 
 

Vi anerkender, at København skal klimasikres og at der må findes løsninger på forventelige 
udfordringer ifm stormflod og havspejlsstigninger. Vort forslag vedr. Margretheholms Havn 
er en del af en løsning. Endda med udsigt til at udgøre en del af klimasikringen af Margre-
theholms og de bagvedliggende områder.  

Er det ikke muligt at sikre ordentlige forhold for medlemmerne i Sejlklubben Lynetten, for-
venter vi at By & Havn som minimum skitserer alternativer for placering. 

Sejlklubben Lynetten er Danmarks største foreningsdrevne lystbådehavn. Vi håber, at vi med 
dialog vedr. Lynetteholmen, kan vedblive netop det.  
 

 /Bestyrelsen  
S/K Lynetten 

Airo Bjarking
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Rev. 02, 22. januar 2021 
PLN + TM  

Margretheholms Havn, Akvædukt- og rampeløsning 

Beskrivelse af skitseforslag 
Som alternativ til den af By & Havn forelagte løsning med en klapbro og dæmning til krydsning af 
jordtransportvejen henover forbassinet til Margretheholms Havn har sejlklubben Lynetten fået udarbejdet 
vedlagte skitseforslag, der udgør en akvædukt- og rampeløsning til jordtransportvejen. 
 
Skitseforslaget følger det tracé som forslaget fra By & Havn følger. 
Ramperne har en hældning på 6%, hvilket er overensstemmelse med vejregler for statslige veje. 
  
Skitseforslaget omfatter følgende: 

• Denne beskrivelse 

• Hovedtegning 00, dat. 21.01.2021 

• Snittegning 10, dateret 21.01.2021 

• Anlægsoverslag, dateret 21.01.2021 
 
Forslaget er udarbejdet for at sikre en fri ud- og indsejling til havnen, dvs. havnen kan bruges af sejlbåde 
næsten fuldstændig som vi i dag bruger havnen, dvs.  vores ud- og indsejling skal ikke planlægges ud fra 
hvornår en klapbro har åben. 
Vi kan i dårligt vejr sejle ind i havnen til vores plads uden at skulle sejle rundt i forbassinet eller længere ude 
og vente på en broåbning. 
 
Endvidere kan følgende noteres om forslaget: 

• At klapbroen og havneakvædukten med hensyn til vejbetjening og visuelt indtryk vil fremstå tæt på 
ens med et plus til havneakvædukten 

• At klapbroen og havneakvædukten med hensyn til VVM herunder aftryk, vandgennemstrømning, 
luftforurening (støv), støj mm er tæt på ens med et plus til havneakvædukten 

• At havneakvæduktens fordele frem for klapbroen på baggrund af ovennævnte fremstår klarere med 
betjening af lystbådehavnen, anlægsøkonomi, udførelse samt driftsøkonomi som de primære 
fordele 

• At forslaget miljømæssigt for havnen er ligeværdigt med det af B&H fremlagte løsning med klapbro 
og dæmninger 

• At forslaget støjmæssigt (jordtransporter med lastbiler) er klart bedre end det af B&H fremlagt 
løsning med klapbro og dæmninger.    

En fordel for jordtransporter til Lynetteholmen er at de principielt kan foregå hele døgnet, hver der skulle 
opstå behov for dette  

Løsningen omfatter en kort akvædukt med en gennemsejlingsbredde på 12 meter, således at to både med 
en bredde på 3-4 meter kan passere hinanden sikkerhedsmæssig forsvarligt. 
Dybden i gennemsejlingen er 3,5 meter, hvilket er tilstrækkeligt til de motor- og sejlbåde der ligger i havnen 
og til gæstebåde, jf. hovedtegning 00.  
Max havnedybde i Margretheholms Havn er ca. 3 meter, jf. Havnelodsen 
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Jordtransporten foregår i en kort tunnel (15 meter) under akvædukten. Tunnelen har en bredde på 9 meter 
og en højde på 4,5 meter, jf. snit A-A, tegn. 10. 
Akvædukten/tunnel er udført i in situ støbt jernbeton i en midlertidig byggegrube. 
Jordtransportvejen ned til akvædukten/tunnel udføres som ramper, der omgives af rammede/nedpressede 
spunsjern. Af hensyn til vandtætheden af spunsvægge svejses alle låse (lodret) mellem spunsprofiler. 
Bunden mellem spunsvægge udføres med en 1 – 2 meter tyk armeret betonplade. 
Afhængig af geotekniske undersøgelser kan betonbund i ramper forsynets med jordankre for at sikre 
opdriften.  
Hvor spunsvæggene er højst udføres en tværgående stålafstivning, som lastbilerne kan passere under, jf. 
snit BB/tegn. Nr. 10. 
 
Jordtransportlastbiler kører direkte på betonbunden i ramper og den korte akvædukt. 
Akvædukten / tunnelen forsynes med en pumpesump således at overfladevand fra ramper og evt. 
indtrængende havvand kan bortpumpes. 
Tunnel og ramper forsynes med vejbelysning. 
 
Stormflodsikring: 
Spunsen mod Øresund kan forhøjes til kote +3.0 og akvæduktvæggene, dvs. vægender der vender mod 
Øresund kan tilsvarende forhøjes til kote +3.0, jf. snit A-A og B-B på tegning 10. 
Betonen i akvædukten kan forberedes med indstøbninger til sluseport, der kan udføres/monteres på et 
tidspunkt hvor dockporten i Kroneløbet udføres udføres/monteres – formentlig i 2045. 
 
 
Økonomi: 
Til skitseprojektet er der udført et anlægsoverslag baseret på mængder og enhedspriser ud fra erfaring fra 
tilsvarende projekter. 
Anlægsoverslag er baseret på hovedtegning 00 og tværsnit på tegning 10 samt prisniveau 2020. 
 
På anlægsoverslaget er der en særskilt post vedr. stormflodssikring. 
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Margretheholm Havn Torsten Mølgaard / torstenmoelgaard@gmail.com

Peder Lemb Nielsen / pederlembnielsen@gmail.com

Jordtransport til Lynetteholmen

Centerlinje sejlrende

Note

Skitseprojekt

Hovedtegning
Dato Revision Revision Revision Tegn. nr.  0021-01-2021

Akvædukt- og rampeløsning. Vejhældning max 6%

Centerlinje vej
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Margretheholm Havn Torsten Mølgaard / torstenmoelgaard@gmail.com

Peder Lemb Nielsen / pederlembnielsen@gmail.com

21-01-2020
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Margretheholm Havn
Jordtransport til Lynetteholmen

Akvædukt- og rampeløsning. Vejhældning max 6%
Skitseprojekt

Anlægsoverslag

Dato 21-01-2021

Post Beskrivelse Sum

1 Stålspuns (inkl. byggegruppe) 23.000.000

2 Udgravning, tilfyldning og tørholdelse 4.500.000

3 Betonarbejder (inkl tætning af støbeskel) 21.100.000

4 Øvrige arbejder (M&E  mm) 1.000.000

5 Uforudsete udgifter (25%) 12.400.000

I alt (inkl. uforudsete udgifter) 62.000.000

6 Stormflodsikring (kote +3,0) 1.400.000

Note:

Anlægsoverslaget er baseret på tegning nr. 00 Hovedtegning og
tegning nr. 10 Tværsnit herunder de i noterne angivne forudsætninger

Prisniveau 2020

Torsten Mølgaard / torstenmoelgaard@gmail.com
Peder Lemb Nielsen / pederlembnielsen@gmail.com
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Notat 

Projekt: Lynetteholmen 

Emne: Beregning af støj i lystbådehavn fra planlagt ny 

transportvej 

Notat nr.: - 

Rev.: 1 

    

1 Notatets formål  

I forbindelse med etableringen af Lynetteholmen, har By og Havn fået udfærdiget en miljøkonse-

kvensrapport dateret 24-11-2020. 

 

En af mulighederne for at transportere jord til opfyldning af området, er at etablere en ny vej, der 

føres over indsejlingsbassinet til Margretheholm Havn. Denne vej skal anvendes af lastbilerne der 

tilkører jord. 

Dette notat har til formål, at beregne støjbelastningen i lystbådehavnen for disse transporter, idet 

dette ikke er omfattet af miljøkonsekvensrapporten. 

2 Baggrund 

Projektets formål er at det kan bidrage til klimasikringen af København, det giver mulighed for by-

udvikling, det disponerer overskudsjord og kan bidrage til finansiering af infrastruktur. 

 

Det projekt der er besluttet, og som derfor er det som miljøkonsekvensrapporten omhandler er 

etableringen af øens perimeter samt efterfylde den med overskudsjord fra Storkøbenhavns øvrige 

byggeprojekter. Altså alene at etablere en ny ø. 

 
Placeringen af øen er øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen. 

Dato: 21.01.2021 

Projekt nr.: 1015602-01 

T: +45 2540 0168 

E: jac@moe.dk 
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Figur 1. Etablering af ny ø øst for Trekroner Søfort. Kilde: Miljøkonsekvensrapporten, By og Havn. 

Selve etableringen af perimeteren er nedramning af spuns, og dette anses for at være projektets 

anlægsfase. I anlægsfasen ses det ofte, at der tillades højere støjbelastninger fra de processer der 

foregår, idet der er tale om en midlertidig virksomhed. 

 

Opfyldningen af Lynetteholmen er en driftsfase, idet projektet alene er etablering af jorddepotet, 

og opfyldningen således er driftsfasen. Opfyldningen forventes at kunne være afsluttet i 2035. 

 

Der forventes anlagt en fremtidig adgangsvej (stiplet linje på figur 1), hvor jordtransporterne skal 

køre til Lynetteholmen. 

Støjbelastningen fra denne vej er ikke omfattet af Miljøkonsekvensrapporten. Denne omhandler 

alene trafikstøj fra offentlig vej. 

 

Idet denne adgangsvej forventes alene at være til rådighed for lastbilkøretøjer samt andre køretø-

jer til Lynetteholmen, men ikke for offentlig trafik, vil støjbelastningen er henregnes som virksom-

hedsstøj fra det selskab, der står for arbejdet. 

 

Vejtrafikstøj og støj fra lastbiler fra virksomhedens område beregnes og vurderes på vidt forskel-

lige måder. Der er forskellige midlingsmetoder og grænseværdier, og derfor kan resultater fra de 

to støjtyper heller ikke sammenlignes – heller ikke selvom en lastbil subjektivt støjer det samme, 

om den kører på offentlig vej eller på privat grund/adgangsvej. 



 

www.moe.dk Side 3 af 5 
 

 

Adgangsvejen over havneindløbet er foreslået fra By og Havns side at være en dæmning med smal 

gennemsejling i midten via en vippebro. Vippebroen vil være nede stort set hele dagperioden, 

hvorfor lystsejlerne ikke kan komme ind og ud af havnen. 

Havnebestyrelsen har stillet et forslag om, i stedet at lave en tunnelløsning, der vil tilgodese besej-

lingen af havnen. 

Der foretages støjberegninger for begge de skitserede løsninger. 

 

3 Støjvilkår og beregningspunkter 

Støjgrænserne fastsættes af tilsynsmyndigheden, Københavns Kommune. Det er oplyst ved tidli-

gere lejlighed, at støjvilkårene ved naboerne er sat iht. område type 3 ”Område for blandet bolig- 

og erhvervsbebyggelse, centerområde” i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 ”Ekstern støj fra virk-

somheder”. 

Støjgrænserne er gengivet i tabellen herunder: 

 

Mandag – fredag 

Kl. 07.00 –18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00– 14.00 

Mandag – fredag 

Kl. 8.00 – 22.00 

Lørdag 

Kl. 14.00 – 22.00 

Søn og helligdag 

Kl. 07.00 – 22.00 

Alle dage 

 

Kl. 22.00 – 07.00 

 

50 

 

45 

 

45 

 

Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af 

tidsrum og områdetype. Støjgrænserne er gældende i skel ved naboerne. 

 

I natperioden (22-07) må maksimalværdien med tidsvægtningen ”Fast” ikke overstige LpAmax = 55 

dB. 

 

Der foretages beregninger af støjbelastningen som støjkonturer og ikke i faste beregningspunkter. 

Beregningerne af støjkonturer udføres med samme nøjagtighed som punktberegninger, men der 

kan forekomme meget små unøjagtigheder, når de mange punktberegninger omsættes til støjkon-

turer. 

4 Støjkilder  

I denne rapport er alene medtaget kørsel med lastbiler på tværs af havneindløbet. 

Det vil givetvis forekomme en del anden trafik tilhørende Lynetteholmen samt støj fra andre aktivi-

teter. Disse øvrige aktiviteter ligger langt væk fra lystbådehavnen, og forventes derfor ikke at have 

nævneværdig indflydelse på støjbelastningen i lystbådehavnen. 

 

Herunder følger en gennemgang af de støjkilder, som er medtaget i beregningen af støjbelastnin-

gen ved naboerne. I beregningerne er medtaget støjbidraget fra en varelevering i natperioden.  

Data for lastbilerne er hentet fra Støjdatabogen, Lydteknisk institut (nuværende Force) 1989. 
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Kørslerne giver følgende bidrag: 

 
• Lastbil kører 

o Kildestyrke, LWA=101 dB 
o Kildehøjde: 1,5 m over lokalt terræn 
o Kildestyrke fra Støjdatabogen, Lydteknisk Institut 1989 

 

Der regnes med 350 læs jord, der alle ankommer indenfor dagperioden kl. 07:00-18:00. 350 læs 

svarer til 700 forbikørsler. Dette tal stammer fra BY og Havns faktaark om jordtransporterne. 

 

Køreveje fremgår af figurerne med beregningsresultater. 

5 Beregningsresultater 

Beregningerne er udført iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra 

virksomheder”. Til beregningerne er anvendt SoundPLAN® version 8.2, senest opdateret 28/1 

2020. Beregningsmetode: GPM2005. 

Der er foretaget beregning af støjbelastningen i lystbådehavnen som støjkonturer. Beregningsre-

sultaterne fremgår af figur 2 og 3. 

 

 
Figur 2. Beregning af støjbelastning som støjkonturer for broløsningen. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 
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Figur 3. Beregning af støjbelastning som støjkonturer for tunnelløsningen. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 

6 Støjens Karakter – toner og impulser 

Hvis støjen fra virksomheden frembringer særligt generende støj med indhold af toner eller impul-

ser, skal der tillægges 5 dB til det beregnede energiækvivalente støjniveau, LAeq, ved fastlæggelsen 

af støjbelastningen Lr. Det er støjbelastningen Lr, der skal sammenlignes med grænseværdierne. 

Det samlede tillæg for både toner og impulser kan højest være +5 dB. 

 

Kørsel med lastbil giver ikke anledning til genetillæg. 
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