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27. BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED  

 Metode 

27.1.1 Metode til beskrivelse af den aktuelle miljøstatus 

Befolkning 

Beskrivelsen af befolkning generelt bygger på kommuneplanerne vedrørende udlagte 
boligområder, relevante lokalplaner samt topografiske kort og luftfoto, der giver et overblik over 
bosætningsstrukturen i området inden for undersøgelsesområdet. Derudover anvendes 
Københavns Kommunes hjemmeside med hensyn til oplysninger om befolkningstal mv. 
 
Sundhed 

Kortlægning af de eksisterende forhold i relation til menneskers sundhed omkring projektområdet 
er beskrevet på baggrund af Sundhedsprofilen 2017 for Region Hovedstaden. Sundhedsprofilen er 
et nationalt koncept, der beskriver befolkningens sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i 
landets fem regioner. Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har 
du det?”, som er besvaret af borgere over et bredt spænd af alder og forskellige socioøkonomiske 
grupper i hver af regionens kommuner. I kortlægningen af befolkningen er der fokuseret på 
Københavns Kommune. I denne kortlægning er fokus på oplysninger om selvvurderet helbred, 
stress og fysisk aktivitet, da især disse parametre kan være relevante i forhold til en potentielt 
øget støjpåvirkning og påvirkning af rekreative interesser. Desuden er kommunens specifikke 
fokusområder i forhold til sundhed i Københavns Kommunes politikker undersøgt og inkluderet i 
kortlægningen. 
 
Rekreative interesser 

Kortlægning af rekreative interesser indeholder data fra Danmarks Miljøportal og Københavns 
Kommunes Kommuneplan 2019 samt topografiske kort og ortofoto. Det primære fokus er på 
udlagte rekreative områder, cykelruter, sportsanlæg, events og badevand. Kortlægningen og 
vurderingen knytter sig i stor udstrækning til rekreative forhold i og omkring Københavns Havn og 
undersøgelsesområdet er derfor afgrænset til at være i tilknytning hertil. Desuden er 
undersøgelsesområdet knyttet til adgangsvejen til Lynetteholm.  
 
Datagrundlaget for eksisterende forhold vurderes at være tilstrækkeligt. 

27.1.2 Metode til vurdering af påvirkninger 

I Tabel 8-1 er relevante kilder til miljøpåvirkninger angivet for anlægs- og driftsfasen.  

Tabel 27-1 Kilder, som vurderes at kunne give anledning til påvirkning i anlægs- og driftsfasen. 

Kilder til potentielle påvirkninger af befolkning og 

menneskers sundhed 

Anlægsfase Driftsfase 

Arealinddragelse i forhold til fiskepladser X  

Støjpåvirkning af rekreative interesser X X 

Påvirkning af badevandskvalitet  X 

Støjpåvirkning af befolkning X X 

Luftemissioner og sundhed X X 

Rekreative interesser og sundhed  X 

 
Vurderingen af påvirkningen af rekreative forhold, befolkning, bolig og menneskers sundhed er 
foretaget dels på baggrund oplysninger fra kapitel 3 Projektbeskrivelse, dels på baggrund af 
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vurderingerne i andre fagkapitler, herunder kapitel 14 Klima og luftkvalitet og kapitel 15 Støj og 
vibrationer. Derudover er resultaterne af DHIs baggrundsrapport vedr. Badevandskvalitet, 
vandkvalitet, vandkvalitet og risiko for ophobning af tang /340/ benyttet til at vurdere projektets 
påvirkning af badevandskvaliteten i Københavns Havn. Resultaterne fra de omtalte fagkapitler er, 
når det er relevant, sammenholdt med erfaringer og anbefalinger fra f.eks. WHO, DCE og 
videnskabelige artikler.  

 Den aktuelle miljøstatus  

27.2.1 Rekreative forhold 

Rekreative områder  

En række rekreative områder er lokaliseret nær projektområdet. På Figur 27-1 fremgår områder, 
som i kommuneplanens rammer er udlagt som rekreative områder /329/. I teksten nedenfor 
redegøres for, hvad disse områder benyttes til i dag. 
 

 

Figur 27-1 Kommuneplanrammer omkring projektområdet. De grønne områder er rekreative områder. 

Umiddelbart vest for ved projektområdet ligger det rekreative område Trekroner Fort. Det 
historiske fort kan besøges i sommersæsonen. Udover perioden fra 1. maj til 30 september, hvor 
øen er åben for besøgende, kan fester og andre arrangementer arrangeres resten af året. Fortet 
er ikke landfast, og kan kun besøges ved hjælp af båd. Syd for projektområdet, ved den 
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nordvestlige del af Lynetten ligger Lynetten Batteri, også kaldt Lynettefortet. I dette område 
ligger teateret Teaterøen.  
 
På den sydlige del af Refshaleøen findes et rekreativt område omkring lystbådehavnen 
Margretheholm Havn. Her er mulighed for aktiviteter relateret til havnen, samt grønne områder. 
Mere sydligt forsætter de rekreative områder langs Forlandet med grønne områder, og et større 
kolonihaveområde. 
 
Syd for Kraftværkshalvøen ud mod Prøvestenen ligger et rekreativt område, der rummer 
Københavns Motorbådsklub, Go-Kart Bane og Copenhagen Cable Club. 
 
Vest for Refshaleøen findes områderne Kastellet og Langelinie. Kastellet er en fredet fæstning, 
som i dag stadig har kaserne, men som også fungere som grønt parkområde, med forskellige 
publikumsorienteret aktiviteter. Langelinie er en promenade med lystbådehavn, butikker, kaj til 
krydstogtskibe, historiske lokalisationer, samt den tilhørende park, Langelinieparken. Langelinie er 
et populært turistmål, blandt andet på grund af statuen Den lille Havfrue.  
 
Refshaleøen  

Refshaleøen er et tidligere erhvervsområde med særligt skibsværfter. Området bruges i dag til en 
række rekreative formål som cafeterier, lystbådehavn og underholdningsformål og koncerter 
/322/.  
I løbet af året afholdes forskellige events som musikfestivalerne Copenhell, Distortion og Engage 
Festival. Ligeledes foregår der andre events som sportsbegivenhederne Nordic Race og 
MoveCopenhagen, samt fotografifestivalen Copenhagen Photo Festival. Til arrangementer og 
events som disse får øen besøg af op mod 20.000 mennesker.  

Lystbådehavn og yachtgarage  

Ved den sydlige del af Refshaleøen ligger lystbådehavnen Margretheholm Havn, også kaldt 
Lynetten i daglig tale. Lystbådehavnen er privatejet og har plads til 700 både. I det nordvestlige 
hjørne af Refshaleøen er der ligeledes en mindre lystbådehavn, hvor typisk både til 
publikumsrelateret erhverv ligger til. Ydermere findes Copenhagen Yacht Service på Refshaleøen 
hvor fritidssejlende kan få opbevaret deres både, når de ikke er ude og sejle.   
 
Vest for projektområdet findes to andre nærliggende lystbådehavne – Søndre Frihavn og 
Langelinie. Lystbåde i begge havne har mulighed for at sejle til og fra havnene gennem 
projektområdet. Søndre Frihavn har plads til 85 både og Langelinie har plads til 109 både.   
 
Rekreative stier 

Inden for undersøgelsesområdet ligger og er planlagt en række cykelstier. Figur 27-2 viser 
eksisterende og planlagte cykelstier.  
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Figur 27-2 Eksisterende og planlagte cykelstier i området omkring projektet /328/, /329/. 

Den planlagte cykelsti fra kastellet til Refshaleøen og videre ned mod Amager er en del af 
supercykelsti-ruten, Havneruten, som forløber fra Svanemøllen, langs Nordhavn over Refshaleøen 
og videre ned på Amager /332/. Ruten er planlagt etableret i perioden 2018-2030.      
 
Sports- og fritidsforeninger  

Der findes en række sport- og fritidsforeninger inden for undersøgelsesområdet inkl. lystbåde og 
roklubber. Dykkerklubben Lynetten er lokaliseret tæt ved Margretheholm havn og anvender 
havareal i området til at dykke.  
 
Derudover befinder der sig to forskellige klatrecentre på Refshaleøen, samt en indendørs paintball 
arena. Desuden findes et udendørs boblebadsområde ved den Nordvestlige del af Refshaleøen, 
tæt ved virksomheden Bungyjump Cph, som tilbyder udspring fra kran udover havnen.  
Syd for projektområdet ved Margretheholm findes Amager Bakke, som tilbyder klatring langs 
bygningens side, samt en kunstig skibakke på toppen af bygningen samt Kløvermarkens 
idrætsanlæg, med elleve forskellige fodboldklubber og en enkel Cricketklub.  
 
Ved enden af Forlandet tæt ved Kløvermarkens idrætsanlæg og kolonihaverne har Københavns 
Gokart Bane og Fritidsklub deres gokartbane, som ligger ved siden af Københavns Motorbådsklub 
og Copenhagen Cable Club. 
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Vest for projektområdet ved Århuskvarteret i Nordhavn ligger vinterbaderklubben ”Norvin” som 
anvender vandfaciliteterne i Nordhavnsbassinet. 
 
Lystfiskeri  

Figur 27-3 viser områder, hvor lystfiskeri er tilladt fra november til april og kun med et gyldigt 
fisketegn.   
 

 

Figur 27-3. Områder hvor lystfiskeri er tilladt, er markeret med de grønne linjer /327/.  

Kolonihaver 

Syd for projektområdet, langs Forlandet og Kløvermarksvej ligger et kolonihaveområde med en 
række kolonihaveforeninger. De fire kolonihaveforeninger i området er:  
 

- Strandhøj H/F – 89 haver  
- Kløvermarken H/F – 62 haver  
- Rosen af 1916 H/F – 48 haver  
- Vennelyst H/F – 235 haver  

 
Dette giver samlet 434 kolonihaver i området. Kolonihaverne i området er varige 
overnatningshaver, hvilket betyder at overnatning i kolonihaverne er tilladt i perioden 1. april til 
31. oktober.   
 
Badezoner  

Inden for undersøgelsesområdet ligger der to badezoner. Den ene badezone ligger ved Halvandet 
i den nordlige del af Refshaleøen, og den anden ligger ved Søndre Refshalebassin ved den sydlige 
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del af Refshaleøen, hvor der er mulighed for husbådskoloni. Vandet i begge badezoner er i de 
seneste badevandsmålinger fra 2018 klassificeret som ”udmærket kvalitet” /323/, /324/.  
 
Vest for projektområdet i Nordhavn ligger badezonen Sandkaj som ligeledes ved seneste måling 
fra 2018 var af ”udmærket kvalitet” /325/. 
 
Havnebadene i København  

I København findes tre havnebade, hvor indbyggerne i byen har mulighed for at bade. De tre 
havnebades placering kan ses på figuren nedenfor:  
 

 

Figur 27-4. Placering af Københavns havnebade. 

De tre havnebade bliver hyppigt anvendt, og i perioden 1. juni til 31. juli 2018 blev besøgstallet 
for de tre havnebade opgjort til følgende /330/:  
 

- Havnebadet Islands Brygge: 116.719 besøgende  
- Havnebadet Fisketorvet: 44.734 besøgende  
- Havnebadet Sluseholmen: 28.203 besøgende  

 
De tre havnebade har en række forskellige bassiner, som de besøgende kan anvende til 
forskellige formål, herunder børnebassin, motionsbassin, mv. De tre havnebade er åbne hele 
døgnet i perioden 1. juni til 30. september.  
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Havnebadene er alle saltvand fra Københavns Havn, og badekvaliteten har for alle badene i de 
fire seneste målinger (2015-2018) været ”Udmærket” /331//333//334/, hvilket er den bedst 
mulig vandkvalitet jævnført den pågældende vurderingsskala /335/.     

27.2.2 Befolkning og bolig 

Københavns Kommune havde i 2018 613.300 indbyggere, hvilket gør Københavns Kommune til 
landets største. Befolkningen i kommunen vokser, og det forventes at der i 2030 vil være ca. 
714.900 indbyggere i København /338/. 
 
Projektområdet ligger op til bydelene Østerbro og Indre By i København. Der er ifølge Københavns 
Kommunes Kommunalplan /329/ områder for blandet bolig og erhverv både vest og syd for 
projektområdet, Se Figur 27-5.    
 

 

Figur 27-5. Områder for blandet bolig og erhverv samt områder med husbåde jf. Københavns Kommunes 
Kommuneplan 2019. 

 
Det er ikke alle områder hvor der endnu er opført boliger. Dette gælder f.eks. Sundmolen vest for 
projektområdet, hvor det ifølge lokalplanen er muligt at opføre et bykvarter med boliger og 
serviceerhverv /336/.  
 
Der er ydermere udpeget flere områder langs de omkringliggende kajer, hvor det er tilladt at 
placere husbåde. På Refshaleøen er der planer om at udvikle området og i fremtiden opføre 50 
boliger i tilknytning til erhverv /322/.  
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Der ligger flere institutioner i området omkring projektet, både i Indre By og på Østerbro. Dette 
gælder for eksempel folkeskolerne Langelinieskole og Skolen på Strandboulevarden på Østerbro, 
samt Nyboder skole i København K samt gymnasierne Københavns Private Gymnasium på 
Østerbro og Gefion Gymnasium i indre by. Samtidig er der flere institutioner, så som vuggestuen 
Charlottehaven og de integrerede instruktioner Rosenvang og Konkylien på Østerbro. I området 
omkring projektet findes der også tilbud til byens ældre borgere i form af aktivitetscentre og 
plejehjem. 

27.2.3 Menneskers sundhed 

Generelt for borgerne i Region Hovedstaden gælder, at der en større andel af borgerne der 
vurderer deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt sammenlignet med resten af 
Danmark (den nationale sundhedsprofil). Befolkningen i de dele af Københavns Kommune, som 
ligger nærmest projektområdet (Indre by og Østerbro) har ifølge Sundhedsprofilen 2017 for 
Region Hovedstaden /337/ en sundhedstilstand, der i høj grad er tilsvarende resten af Region 
Hovedstaden.  
 
Ifølge undersøgelser fra Sundhedsprofilen 2017 oplever ca. 26 % af Region Hovedstadens 
befolkning et højt stressniveau /337/. Stress kan påvirke individer både fysisk og psykisk negativ, 
og er et alvorligt folkesundhedsmæssigt problem.  
 
Københavns Kommune har en målsætning om at borgerne i København skal være blandt de 
borgere i verden, som har bedst livskvalitet /339/. Kommunen har ligeledes et opsat mål om at 
rekreation og natur skal hjælpe til øget livskvalitet hos borgerne /329/.  

 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

27.3.1 Rekreative forhold 

Arealinddragelse i forhold til fiskepladser  

Langs grænsen imellem projektområdet og Refshaleøen er det i dag tilladt at fiske. I takt med at 
perimeterkonstruktionen bliver anlagt i området op til Refshaleøen, vil disse områder blive 
utilgængelige for lystfiskeri. Det vil derfor være nødvendigt for lystfiskerne at benytte de andre 
områder i havnen, hvor fiskeri ligeledes er tilladt.  
 
Da det kun er en mindre del af områderne, hvor fiskeri er tilladt, der vil blive utilgængelige, og da 
der i området omkring Refshaleøen er andre muligheder for at fiske, vurderes der at være tale om 
en lille påvirkning af fiskepladser. 
 
Støjpåvirkning af rekreative interesser  

Støjen fra anlægsarbejdet vil kunne høres i store dele af de omkringliggende rekreative områder. 
Støjen vil variere i løbet af anlægsperioden, da arbejdet vil bevæge sig afhængigt af hvad og 
hvor, der skal udføres arbejde. Derudover vil det have stor betydning for støjudbredelsen og 
støjens karakter, om der rammes eller ej. I perioder hvor der rammes, vil støjen kunne 
registreres væsentligt længere væk end ellers. Ifølge projektbeskrivelsen vil der kun skulle sættes 
spuns i fangedæmningen i den nordlige perimeter og i den interne væg mellem opfyldningens fase 
1 og 2. Derfor vil støjgenerne fra ramning ikke vil være konstant i løbet af hele anlægsperioden.  
 
I perioder uden ramning vil støjen fra anlægsarbejdet kunne høres i de rekreative interesser på 
og nær Refshaleøen. Dette gælder de to badezoner, der ligger sydvest for projektområdet, 
koncertpladsen og lystbådehavnen Margretheholm Havn samt på Trekroner Fort (se Figur 27-6 og 
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Figur 27-7). Samtidig vil støjen muligvis kunne høres i det rekreative område langs Forlandet der 
ligger syd for Refshaleøen, der blandt andet rummer flere kolonihaver samt i dele af Kastellet, 
Langelinie og de to mindre lysbådshavne Langelinie Lystbådhavn og Sønder Frihavn. Støjen vil 
desuden i perioder kunne påvirke de planlagte cykelstier på Refshaleøen, langs Orientbassinet og 
den eksisterende cykelsti på Oceankaj. Samtidig vil støjen kunne høres på flere af de arealer hvor 
lystfiskeri er tilladt, og i særdeleshed i de områder på Refshaleøen, hvor der må fiskes. 
 

 

Figur 27-6. Eksempel på støjens udbredelse under anlægsarbejdet i perioder hvor der rammes i forhold til 
rekreative forhold i området.  
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Figur 27-7. Eksempel på støjens udbredelse under anlægsarbejdet i perioder hvor der ikke rammes i forhold til 
rekreative områder. 

I perioder hvor der rammes, vil støjen potentielt kunne registres langt ind i København (se Figur 
27-6 og Figur 27-7). Ud over de ovenfor beskrevne områder, vil støjen kunne registreres på hele 
Kastellet, i badezonen ved Nordhavn, i de fleste af de områder hvor fiskeri er tilladt i Københavns 
havn samt på cykelstierne på Nordhavn og i området syd for Refshaleøen. I de rekreative 
interesser, der ligger på Refshaleøen, vil støjen kunne virke generende, især i forbindelse med 
etablerering af den interne væg mellem fase 1 og 2 i den sydlige del af projektområdet. Samtidig 
vil der på Trekroner Fort også kunne opleves støjgener. 
 
Der gælder ikke nogen grænseværdier rekreative områder i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder.  
 
Støjen vil kunne høres i flere af de rekreative områder, i særdeleshed når der rammes, og støjen 
vil kunne påvirke den måde de rekreative områder opleves på. Områderne har forskellig 
sårbarhed overfor påvirkningen, da anvendelsen er forskellig. En rekreativ interesse så som en 
cykelsti vil have en lav sårbarhed, da brugerne typisk vil være i bevægelse, og kun opleve støjen i 
den periode, hvor de er i nærheden af projektområdet. Der er også flere af de rekreative 
interesser, hvor der i forvejen er støj. Dette gælder eksempelvis badezonerne, hvor der må 
forventes at være en del støj fra de badene gæster. Modsat vil et område som Trekroner Fort i 
højere grad være følsom overfor anlægsstøjen. Området ligger tæt på projektområdet, et stykke 
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fra byens larm, og indbyder ikke på samme måde til støjende aktiviteter som eksempelvis en 
badezone. Kolonihaverne i HF. Strandhøj, der er beliggende syd for projektområdet, må ligeledes 
anses for at være følsomme overfor anlægsstøjen. Det er tilladt at overnatte i kolonihaverne en 
del af året, og beboerne vil muligvis også kunne høre anlægsstøjen om natten, idet der vil blive 
arbejdet døgnet rundt i anlægsfasen. Der vil dog ikke foregå spunsramning om natten, og 
støjgenerne vil derfor være begrænset. 
 
Det vil ikke være muligt at reducere støjpåvirkningen fra anlægsaktiviteterne med 
støjafskærmning pga. den store afstand mellem støjkilder og modtager. Eneste mulige tiltag kan 
være at reducere tidsperioden for de enkelte støjkilder. Det vil i praksis dog ikke have nogen 
effekt i nat perioden, da støjpåvirkningen opgøres for den værste halve time. 
 
Det vurderes, at støjpåvirkningen i anlægsfasen vil påvirke de rekreative forhold forskelligt, 
afhængigt af typen af rekreativ interesse. Påvirkningen vurderes at være ubetydelig til moderat, 
hvor områder som Trekroner Fort og kolonihaverne langs Forlandet vil blive påvirket mest på 
grund af områdernes høje sårbarhed. 
 
Påvirkning af badevandskvalitet 

Påvirkningen af badevandskvaliteten i anlægsfasen fra spild og spredning af sediment fra 
anlægsarbejder på/i havbunden, herunder for bundudskiftningen langs perimeteren for 
Lynetteholm, er beskrevet og vurderet i Kapitel 12 ”Vandkvalitet”. Således er der udført 
beskrivelse og vurderinger med hensyn til påvirkningen af vandkvaliteten, og hermed 
badevandskvaliteten jf. /342/, for indhold af suspenderet sediment, næringsstoffer, forurenende, 
samt iltforbrugende stoffer. 
 
På baggrund af ovenstående og vurderingen i vandkvalitets kapitlet vurderes derfor samlet for 
anlægsfasen, at påvirkningen af badevandsforholdene som følge af påvirkning fra opgravning af 
sediment langs perimeteren, samt fra øvrige anlægsaktiviteter, som medfører forøgelse af 
koncentrationen af suspenderet sediment, næringsstoffer og forureninger mv. i vandet ved 
badeområder, er lille.  

27.3.2 Befolkning, bolig og menneskers sundhed 

Støjpåvirkning af befolkning 

Anlægsstøjens udbredelse vil være forskellig afhængig af om der rammes eller ej. Desuden vil 
støjen variere efter hvilke aktiviteter der udføres og opfattes forskelligt afhængigt af hvordan 
vejrforholdene og baggrundsstøjen er. Anlægsarbejderne omfatter ikke ramning om natten. 
 
I perioder hvor der ikke rammes, vil støjen fra anlægsarbejdet potentielt kunne høres i de 
nærliggende boligområder. For boligområder i Nordhavn, vil anlægsstøjen være tydeligst i de 
perioder, hvor der arbejdes i den nordlige ende af projektområdet. For de boligområder, der ligger 
syd for projektområdet og områder, hvor det er tilladt at have husbåde på Refshaløen, vil støjen 
kunne høres mest tydeligt i de perioder, hvor der arbejdes i den sydlige ende af projektområdet. 
Anlægsstøj fra det generelle anlægsarbejde uden ramning, vil også være til stede om natten, da 
der vil blive arbejdet i døgndrift. 
 



 

 

Befolkning og menneskers sundhed 
 

 
600 

 

Figur 27-8. Eksempel på støjens udbredelse under anlægsarbejdet i perioder, hvor der ikke rammes i forhold til 
boliger i området. 

Når ikke der rammes, vil det kun være ved de nærmest liggende boligområder, hvor støjen kan 
høres. Støjen vil variere afhængigt af typen af arbejde og da anlægsarbejdet vil flytte sig langs 
perimeteren, vil støjen niveauet også variere med den geografiske placering af arbejdet. I 
dagtimerne vil anlægsstøjen potentielt kunne høres, men det må også forventes, at en del af 
støjen vil forsvinde i den øvrige støj fra eksempelvis vejtrafikken. Det kan dog ikke udelukkes, at 
støjen i perioder vil kunne virke generende for de beboere der bor nærmest projektområdet. I 
løbet af nattetimerne vil støjen potentielt virke mere generende for beboerne nær 
anlægsarbejdet, og det er muligt at beboerne i dele af Nordhavn og i området syd for Refshaleøen 
samt beboerne i de husbåde der måtte ligge nær projektområdet, i perioder vil føle at deres 
nattesøvn bliver forstyrret. Støjniveauer over 40 dB i gennemsnit over en nat kan forstyrre 
søvnen. Støj om natten kan påvirke kvaliteten af nattesøvnen, og man kan dagen efter en nat 
med støjeksponering føle sig mindre oplagt og dårligt tilpas /341/. De beregninger, der er 
gennemført viser, at med det planlagte materiel vil der forekomme en overskridelse af 
grænseværdien på 40 dB(A) uden for normal arbejdstid ved de nærmeste naboer. Trafik-, Bygge 
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og Boligstyrelsen har meddelt, at støj fra Lynetteholms anlægsarbejder skal overholde 
grænseværdierne. Derfor skal By & Havn inden anlægsarbejderne går i gang indsendes en 
redegørelse til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, som redegør for hvordan anlægsarbejderne uden 
for normal arbejdstid vil blive tilrettelagt og gennemført, så grænseværdien på 40 dB(A) 
overholdes ved nærmeste naboer. Det kan f.eks. ske ved at der anvendes færre maskiner 
samtidig, end det er forudsat i denne miljøkonsekvensrapport.  
 
I perioder hvor der rammes, vil støjen kunne registreres i et langt større område. Ramning støjer 
mere end det øvrige anlægsarbejde, og samtidig vil lyden være tydeligere og derfor lettere at 
registrere over den øvrige baggrundsstøj. Støjen vil potentiel kunne høres langt ind i København, 
og vil derfor også kunne høres i perioder i mange boligområder.  
 

 

Figur 27-9. Eksempel på støjens udbredelse under anlægsarbejdet i perioder, hvor der rammes i forhold til 
boliger i området. 

I de perioder hvor der rammes, vil støjen potentiel kunne opleves mere generende end det øvrige 
anlægsarbejde. I de nærmeste boligområder vil støjen sandsynligvis være høj og generende, når 
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arbejdet bliver udført i den mest nærliggende del af projektområdet. Da der kun rammes i 
dagtimerne, vil denne aktivitet ikke forstyrre beboernes nattesøvn. Når der rammes, vil støjen 
sandsynligvis kunne høres i flere af de institutioner der ligger i området, og det er muligt, at det i 
nogen grad kan virke forstyrrende i deres dagligdag.  
 
Det vil ikke være muligt at reducere støjpåvirkningen fra anlægsaktiviteterne med 
støjafskærmning pga. den store afstand mellem støjkilder og modtager. Eneste mulige tiltag kan 
være at reducere tidsperioden for de enkelte støjkilder. Det vil i praksis dog ikke have nogen 
effekt i nat perioden, da støjpåvirkningen opgøres for den værste halve time. 
 
Det vurderes, at støjen fra anlægsarbejdet ikke har en intensitet hvor den vil medføre 
påvirkninger af menneskers sundhed. I forhold til nattetimerne vurderes det, at støjen fra 
anlægsarbejdet periodevis kan forstyrre nattesøvnen, men det vurderes, at det ikke er de samme 
beboerne, der vil blive forstyrret af støj af høj intensitet i en længere periode. Derfor vurderes 
det, at nattestøjen ikke vil give anledning til negative sundhedseffekter. Det vurderes dog, at 
støjen i anlægsfasen kan virke generende både for beboere og brugere af de omkringliggende 
dagtilbud, skoler, plejecentre mv. Dette gælder i særdeleshed når der rammes. I perioder hvor 
der ikke rammes, kan støjen også i nogen grad virke generende for beboerne i de nærmeste 
boliger, og denne støj kan potentielt påvirke nattesøvnen for disse beboere. Samlet set vurderes 
støjpåvirkningen af befolkningen at være lille. 
 
Luftemissioner og sundhed 

I anlægsfasen vil det primært være entreprenørmateriel, lastbiler og skibe med dieselmotorer, der 
giver anledning til lokal luftforurening. Kvælstofdioxider (NOX) anses erfaringsmæssigt for at 
udgøre den største sundhedsbelastning. Der er foretaget beregninger for NO2 emissioner fra 
anlægsfasen, se kapitel 14 Klima og luftkvalitet.  
 
Der er foretaget beregning af årsmiddelkoncentrationen, der er sammenlignet med grænseværdien 
for årsgennemsnittet af NO2 på 40 μg/m3 og der er beregnet timemiddelkoncentrationer af NO2, 
som er sammenlignet med grænseværdien for timegennemsnittet af NO2 på 200 μg/m3 (må kun 
overskrides 18 gange).  
 
Beregningerne viser, at anlægsaktiviteterne ikke medfører en overskridelse af grænseværdien på 
40 μg/m3 i nærliggende boligområder, fx Margretheholmbebyggelsen. Medtages 
baggrundsniveauet i København (12-13 μg/m3) vurderes det ligeledes, at grænseværdien kan 
overholdes med sikker margin. Desuden viser beregninger, at timemiddelkoncentrationer af NO2 
tilsvarende overholdes med sikker margin. 
 
Med udgangspunkt i resultaterne af de gennemførte beregninger vurderes det samlet, at 
påvirkningen af den lokale luftkvalitet i anlægsfasen med samtidig drift af jordopfyld er lille. 

 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

27.4.1 Rekreative forhold 

Som følge af vejadgangen til Lynetteholm etableres der mellem Prøvestenen og 
Kraftværkshalvøen en dæmning. For at brugerne af Københavns Motorbådklub fortsat kan sejle 
ud mod Øresund, anlægges dæmningen med et tværgående rør på 6 m i diameter, som 
motorbådene kan sejle igennem. På den baggrund vurderes Københavns Motorbådklub ikke at 
blive påvirket at Lynetteholm i driftsfasen. For vurdering af sejlads fra Margretheholm Havn 
henvises til kapitel 26 Sejladsmæssige forhold. 
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Støjpåvirkning af rekreative interesser 

Rekreative områder beliggende på Amager i nærheden af de veje som benyttes for tilkørsel af 
jord med lastbil, vil opleve et forøget trafikstøjniveau. Forøgelsen vil være i størrelsesordenen 1 - 
3 dB og vil opleves som ”en næppe hørbar ændring i trafikstøjen” til ”en lille ændring i 
trafikstøjen”. Vejene som benyttes til jordtransporter er, Ved Stadsgraven, Vermlandsgade, 
Uplandsgade, Prøvestensbroen og Refshalevej. Det er kolonihave som HF. Vennelyst, HF. 
Kløverengen og HF. Amagerbanen som vil opleve et forøget trafikstøjniveau. 
 
Der vil også forekomme støj fra modtage- og nyttiggørelsesanlæg, hvor der indbygges jord. Der 
er åbnet for modtagelse af jord hverdage kl. 07 – 16 og lørdage kl. 07 – 14. 
 
Nedenfor ses fra modtage- og nyttiggørelsesanlæg for fase 1. 
 

 

Figur 27-10. Støj fra modtage- og nyttiggørelsesanlæg for fase 1. Boliger inden for grøn, gul, orange, rød mv. kan 
blive udsat for støj over henholdsvis 40, 45, 50 og 55 dB(A). 
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Rekreative områder (områder for fritidsformål angivet med grøn signatur i Kommuneplanrammer) 
der ligger inden for den grønne støjudbredelseskurve kan blive udsat for en støjpåvirkning over 
40 dB(A), som er grænseværdien for rekreative områder i dagperioden. De rekreative områder 
omfatter Trekroner Søfort, Lynetten Batteri, Langelinie, Langelinie Lystbådehavn, Kastellet, 
kolonihaveområder langs Refshalevej, Margretheholm Havn og Københavns Motorbåd Klub. Det 
vurderes at støjniveauet i de fleste af berørte rekreative områder i dag er over 45-50 dB(A) pga. 
støj fra trafik. De rekreative områder Margretheholm Havn og Lynetten Batteri vil blive udsat for 
en påvirkning af støj over 50 dB(A). 
 
Da der også vil foregå anlægsaktiviteter for den ydre del af Lynetteholm er der lavet et 
kombineret støjkort der viser den samlede støj fra drift af fase 1 og anlægsaktiviteter for den ydre 
del af Lynetteholm. 
 
De kombinerede støjkort kan ses nedenfor. 
 

 

Figur 27-11. Eksempel på støjens udbredelse samlet for støj fra drift af fase 1 og anlægsaktiviteter for den ydre 
del af Lynetteholm med ramning af spuns. 

Langelinie 

Kastellet 

Langelinie  
Lystbådehavn 

Kolonihaver langs 
Refshalevej 

Levantkaj 

Margretheholm 

Lynetten Batteri 

Trekroner Søfort 

Margretheholm Havn 

Københavns Motorbåd klub 
Go-kart Bane Copenhagen 
Cable Park 

Ny naturpark 
ved Nordhavnstippen 



 

 

Befolkning og menneskers sundhed 
 

 
605 

 
 

 

Figur 27-12. Eksempel på støjens udbredelse samlet for støj fra drift af fase 1 og anlægsaktiviteter for den ydre 
del af Lynetteholm uden ramning af spuns. 

Støjpåvirkningen af naboer skal vurderes særskilt fra hhv. driftsfase og anlægsfase. Figur 27-11 
og Figur 27-12 illustrerer blot den forventede samlede oplevede støj fra drift af fase 1 og 
anlægsaktiviteter for den ydre del af Lynetteholm. 
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Støj fra fase 2 kan ses nedenfor. 

 

Figur 27-13. Støj fra modtage- og nyttiggørelsesanlæg for fase 2. Boliger inden for grøn, gul, orange, rød mv. kan 

blive udsat for støj over henholdsvis 40, 45, 50 og 55 dB(A). 

Rekreative områder (områder for fritidsformål angivet med grøn signatur i Kommuneplanrammer) 
der ligger inden for den grønne støjudbredelseskurve kan blive udsat for en støjpåvirkning over 
40 dB(A), som er grænseværdien for rekreative områder i dagperioden. De rekreative områder 
omfatter blandt andet Trekroner, Lynetten Batteri, Langelinie, Langelinie Lystbådehavn, Kastellet, 
kolonihaveområder langs Refshalevej, Margretheholm Havn, Københavns Motorbåd Klub og Ny 
naturpark ved Nordhavnstippen. Det vurderes at støjniveauet i de fleste af berørte rekreative 
områder i dag er over 45-50 dB(A) pga. støj fra trafik. 
 
Støjberegningerne for driftsfasen er gennemført med konservative forudsætninger. De angivne 
støjbelastninger beskriver derfor en worst case situation. Støjbelastningen, bør inden modtage- 
og nyttiggørelsesanlæg tages i brug, bestemmes ved med beregninger med mere konkrete 
oplysninger om materiel og driftstider, eventuelt suppleret med støjmålinger. 
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Der ansøges ligeledes om lempelse af støjgrænsen for rekreative områder fra 40 dB til 50 dB i 
henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/2003 ”Ekstern støj i byomdannelsesområder”. 
 
På trods af en lempelse af støjgrænsen for rekreative områder vil Trekroner Søfort blive påvirket 
af støj over 50 dB i driftsfasen. 
 
Påvirkning af badevandskvalitet 

Badevandskvaliteten måles på koncentrationen af bakterierne Enterokokker og E. Coli. Begge 
bakterier findes i tarmen hos mennesker og dyr, og deres tilstedeværelse i vandet er indikator på 
at vandet er forurenet med fækalier. Derudover er der en række fysisk- kemiske forhold som jf. 
badevandsbekendtgørelsen /342/ anvendes til karakterisering, beskrivelse og bedømmelse af 
badevandskvaliteten. 
 
Etableringen af Lynetteholm vil dels betyde, at vandudskiftningen i Københavns Havn påvirkes, og 
desuden vil det blive nødvendigt at flytte to eksisterende større udløbsledninger fra Lynetten 
Rensningsanlæg. DHI har gennemført et studie af de fremtidige badevandsforhold i Københavns 
Havn og langs Lynetteholm /340/.  
 
Resultaterne af modelberegningerne er, at hvis man ikke flytter de to udløbsledninger, så de 
ligger ved Lynetteholms perimeter østlige, vil badevandskvaliteten langs Lynetteholm samt i dele 
af Københavns Havn ikke kunne leve op til ”udmærket-” eller ”god badevandskvalitet”, jf. Figur 
27-14. 
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Figur 27-14 Badevandskvaliteten, hvis de to udløb flyttes til Lynetteholms østlige perimeter /340/ 

Hvis ledningen derimod flyttes 500 m væk fra land, vil der både kunne opretholdes en 
”udmærket” badevandskvalitet langs Lynetteholm, og en ”udmærket” eller ”god” 
badevandskvalitet i Københavns Havn, jf. Figur 27-15. 
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Figur 27-15 Badevandskvaliteten hvis de to udløb flyttes til 500 m fra land /340/ 

Derudover viser resultaterne fra ref. /340/, at med strukturen Lynetteholm, og ved flytning af 
udledningen fra de to spildevandsledninger 500 m øst for Lynetteholm, vil badevandsforholdene 
blive bedre langs flere strande hvis sammenlignet med resultaterne for de eksisterende forhold.  
 
På baggrund af ovenstående vurderes derfor samlet for driftsfasen, at påvirkningen af 
badevandsforholdene som følge af Lynetteholm, omlægning af udløbet fra de to 
spildevandsledninger, og punktudledningen fra Lynetteholm under opfyldningen med 
ren/forurenet jord, er ubetydelig.  

27.4.2 Befolkning, bolig og menneskers sundhed  

Støjpåvirkning af befolkning 

Støj fra fase 1 overholder grænseværdien for støj i dagperioden på 50 dB(A) ved de nærmeste 
boliger (Margretheholm). 
 
Støj fra fase 2 overskrider grænseværdien i dagperioden på 55 dB(A) ved den yderste del af 
Levantkaj, når opfyldningen foregår i Lynetteholms nordvestlige hjørne. Der er ikke vedtaget 
nogen lokalplan for området ved Levantkaj, men området er i Kommuneplanen 2019 udlagt til et 
område for blandet bolig og erhverv. For denne områdetype gælder følgende grænseværdierne 
for støj (jf. Tabel 15-5): 55 dB(A) / 45 dB(A) / 40 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og 
natperioden.  Levantkaj er udlagt til et område for blandet bolig og erhverv.  
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Inden arbejdet igangsættes i denne del af Lynetteholm skal By & Havn indsende dokumentation 
til Miljøstyrelsen herfor, herunder: 

• Evt. behov for at reducere antallet af timer med tilkørsel og indbygning af jord i området 
for at grænseværdien på 55 dB(A) i dagperioden kan overholdes ved nærmeste bolig på 
Levantkaj.  

• Evt. behov for og metode til etablering af støjvold langs vandet mod nordvest for at 
overholde grænseværdierne. 

 
 
Ved jordtransporter til Lynetteholm via ny adgangsvej før år 2035, vil jordtransporterne 
overvejende foregå via mere trafikerede veje, hvilket vil resultere i en forøgelse af trafikstøjen 
med 1 dB på flere veje (3 dB for Prøvestensbroen der forløber gennem et industriområde). Dette 
vil opfattes som en netop hørbar til en meget lille ændring af trafikstøjen. Langs flere af de 
berørte veje ligger boliger. Disse boliger vil opleve en netop hørbar til en meget lille ændring af 
trafikstøjen. 
 
Ved jordtransporter til Lynetteholm via ny adgangsvej før år 2035 med 2,7 mio. tons jord tilkørt 
fra Nordhavnen, vil det resultere i en forøgelse af trafikstøjen på 1 - 3 dB i områder med boliger. 
Dette vil opfattes som en meget lille ændring til en hørbar, men lille ændring af trafikstøjen. 
Langs de veje hvor stigningen er højest er der ikke boliger. Langs de resterende berørte veje 
ligger boliger. Disse boliger vil opleve en netop hørbar ændring i trafikstøjen. Langs de mere 
trafikerede veje vil forøgelsen af trafikstøjen opfattes som en meget lille ændring af støjen. 
 
Ved jordtransporter til Lynetteholm via ny adgangsvej efter år 2035, vil jordtransporterne 
overvejende foregå via mere trafikerede veje, hvilket vil resultere i en forøgelse af trafikstøjen 
med 1 - 2 dB på flere veje (3 dB for Prøvestensbroen der forløber gennem et industriområde). 
Dette vil opfattes som en netop hørbar til en meget lille ændring af trafikstøjen. Langs flere af de 
berørte veje ligger boliger. Disse boliger vil opleve en netop hørbar til en meget lille ændring af 
trafikstøjen. 
 
Ved jordtransporter til Lynetteholm efter år 2035 hvis Østlig Ringvej etableres, vil 
jordtransporterne overvejende foregå via veje uden så megen eller ingen beboelse. En enkelt vej, 
hvor der er boliger langs, vil dog opleve en forøgelse af trafikstøjen på 1 dB, hvilket opfattes som 
en meget lille ændring af støjen. 
 
Luftemissioner og sundhed 

I driftsfasen vil den primære kilder til lokal luftforurening med kvælstofdioxider (NOX) være 
entreprenørmaskiner på jordopfyldet, lastbiler med jordtransport samt pramme fra tilsejling af 
mellemoplaget hos KMC Nordhavn.  
 
Af emissionsberegningerne i kapitel 14 fremgår det, at udledningen af bl.a. NOX i driftsfasen er 
betydeligt mindre end sammenlignet med anlægsfasen. Det er med OML-beregninger blevet 
påvist, at anlægsfasen ikke vil give anledning til immissionskoncentrationsbidrag, der overskrider 
gældende grænseværdier i nærliggende boligområder. Da aktiviteterne med entreprenørmaskiner 
vil være reduceret betydeligt i driftsfasen sammenlignet med aktiviteterne i anlægsfasen, 
vurderes det, at påvirkningen af luftkvaliteten er tilsvarende mindre. 
 
Driftsaktiviteterne på Lynetteholmen foregår i et åbent område, hvor der naturligt sker en effektiv 
spredning af luftemissioner og støv. Desuden vil påvirkningen af luftkvaliteten fra fx støv 
reduceres ved anvendelse af almindelige afværgeforanstaltninger for denne type anlægsarbejder. 
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Det vurderes derfor, at påvirkningen af luftkvaliteten som følge af emissioner i driftsfasen af 
jordopfyldet er ubetydelig. 
 
I driftsfasen vil der forekomme jordtransport med lastbil. Der forventes ca. 350 lastbiltransporter i 
døgnet i hver retning. De planlagte adgangsveje for jordtransport til Lynetteholm tager 
udgangspunkt i Prags Boulevard via Prøvestenen, og ender ved modtageanlægget på 
Refshaleøen, eller ved udskibningshavn ved Nordhavn. Den forøgede påvirkning af den lokale 
luftkvalitet som følge af luftemissioner fra øget lastbiltrafik i driftsfasen vil generelt være lille. 
Koncentrationen af forurenende stoffer og støv vil hurtigt aftage med afstanden fra vejen, se 
yderligere beskrivelse i kapitel 14 Klima og luftkvalitet.  
 
Det vurderes derfor samlet, at påvirkningen af luftkvaliteten som følge af emissioner fra 
lastbiltrafik i driftsfasen er lille. 

 Kumulative påvirkninger 

Andre større projekter som kan være sammenfaldende med Lynetteholm og som kan give en 
støjmæssig kumulativ påvirkning er flytning af containerterminalen og etablering af 
Nordhavnstunnelen. Begge projekter har sammenfaldende anlægsperioder og driftsperioder med 
Lynetteholm. På baggrund af VVM og Miljøkonsekvensredegørelse for de to projekter skønnes det 
at den oplevede kumulative støjpåvirkning i området omkring Levantkaj i perioder af 
anlægsperioden kan være op til 5 dB højere end angivet på Figur 27-13. For driftsfasen vil der 
ikke være nogen betydelige kumulativ støjpåvirkning fra de to projekter. 

 Afværgeforanstaltninger 

Afværgende foranstaltninger i forhold til luftemissioner, støj og vibrationer er beskrevet i hhv. 
kapitel 14 og 15. 

 Overvågning 

Det vil ikke være relevant at udføre overvågning i forhold til påvirkninger af befolkning og 
menneskers sundhed. 
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 Sammenfattende vurdering 

Tabel 27-2 Sammenfattende vurdering af påvirkningen af befolkning og menneskers sundhed. 

Miljøpåvirkning Sårbarhed Påvirkningens størrelse Betydning 

Intensitet Geografisk 

udbredelse 

Varighed 

Anlægsfasen 

Arealinddragelse i forhold 

til fiskepladser 

Lav Lille Lokal Vedvarende Lille 

Støjpåvirkning af 

rekreative interesser 

Lav-høj Mellem Lokal Mellemlang Lille - moderat 

Påvirkning af 

badevandskvalitet 

Lav Lille Regional Kort Lille 

Støjpåvirkning af 

befolkning 

Høj Mellem Lokal Mellemlang Lille 

Luftemissioner og sundhed Medium Mellem Lokal Kort Lille 

Driftsfasen 

Støjpåvirkning af 

rekreative interesser 

Lav Mellem Lokal Vedvarende Lille 

Støjpåvirkning af 

befolkning 

Lav Lille-

Mellem 

Lokal Vedvarende Ingen/ubetydelig-

Lille 

Luftemissioner og sundhed Medium Lille Lokal Lang Lille 

Påvirkning af 

badevandskvalitet 

Lav Lille Lokal Vedvarende Ubetydelig 
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28. MATERIELLE GODER 

Dette kapitel omhandler kortlægning og påvirkning af materielle goder. I kapitlet vurderes de 
mulige påvirkninger af erhvervsfiskeri, infrastruktur og tekniske anlæg, øvrige erhverv og 
råstoffer under anlæg og drift af Lynetteholm. 

 Metode 

Begrebet materielle goder er med udgangspunkt i udkast til vejledning om miljøvurderingsloven 
/345/ defineret som ikke kun fysiske goder, men også samfundsmæssige og lokale 
samfundsmæssige indvirkninger. Det vil sige grundlaget for et områdes struktur og erhvervsliv. 
Opgaven i miljøvurderingen består i at beskrivelse de miljømæssige indvirkninger på de materielle 
goder og ikke de værdimæssige indvirkninger /345/.  

28.1.1 Metode til beskrivelse af den aktuelle miljøstatus 

De eksisterende forhold og det planlagte projekts miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 
 
• Skrivebordsundersøgelse af eksisterende viden fra tidligere analyser, undersøgelser, rapporter, 

samt Københavns Kommune. 
• Indsamling af ejendomsdata på den relevante strækning fra hhv. Bygnings- og Boligregistret 

(BBR) samt Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) og OIS. 
• Fiskeriets omfang og karakter er beskrevet dels ved brug af data fra de officielle 

fiskeristatistikker, og dels ved interviews af erhvervsfiskere bl.a. Østerbro Fiskeriforening, som 
fisker i det berørte farvandsområde.  

• Indsamling af data for turismeerhverv og turistattraktioner fra diverse hjemmesider. 
• Indsamling af data for tekniske anlæg fra Energistyrelsen, FOT og Københavns Kommune. 
• Projektforslag for Lynetteholm /343/. 
 
Analysen er gennemført ved at undersøge hvilke materielle goder, der ligger inden for det 
område, som bliver direkte berørte af Lynetteholm, adgangsvej, modtageanlæg og byggeplads 
samt ligger inden for og grænse op til hav- og havneområdet. Datagrundlaget for eksisterende 
forhold vurderes at være tilstrækkeligt. 

28.1.2 Metode til vurdering af påvirkninger 

I Tabel 28-1 er relevante kilder til miljøpåvirkninger angivet for anlægs- og driftsfasen.  

Tabel 28-1 Kilder, som vurderes at kunne give anledning til påvirkning i anlægs- og driftsfasen. 

Kilder til potentielle påvirkninger af materielle goder Anlægsfase Driftsfase 

Luftkvalitet  X 

Støj og vibrationer X X 

Jordarbejder X  

Etablering af Lynetteholms perimeter (arealinddragelse) X  

Fysisk forstyrrelse over vand  X 

 
Som grundlag for vurderingen af en eventuel påvirkning af erhvervsfiskeri er der taget 
udgangspunkt i fiskeriloven. Af loven fremgår det bl.a. at foranstaltninger, der kan forårsage 
ulemper eller hindre fiskeriet i saltvandsområder eller i øvrigt påvirke fauna og flora på 
fiskeriterritoriet kun må foretages efter tilladelse. I forbindelse med at tilladelsen gives, bliver der 
taget stilling til om erhvervsfiskere, der normalt udøver erhvervsmæssigt fiskeri på stedet og hvis 
indtjening vil blive berørt af foranstaltningen, skal have erstatning samt erstatningens størrelse.  
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 Den aktuelle miljøstatus 

De eksisterende forhold er beskrevet i fire underafsnit, som sætter fokus på følgende emner:  
 

• Erhvervsfiskeri 
• Øvrigt erhverv 
• Infrastruktur og tekniske anlæg 
• Råstoffer 

 
I de følgende underafsnit beskrives de eksisterende materielle goder inden for 
undersøgelsesområdet, som relaterer sig til de nævnte emner. 

28.2.1 Erhvervsfiskeri 

Projektområdet ligger inde for International Council for the Exploration of the Sea’s (ICES) 
fiskeristatistisk område 40G2, der ligger i ICES-området 3B Øresund, se nedenstående figur.  
 

 

Figur 28-1 Oversigtskort af ICES-rektangler og området 3B Øresund. 

Eftersom projektområdet kun udgør 0.105 % af det samlede vandareal af ICES-området 3B for 
Øresund og 0.175 % af ICES-rektangel 40G2, kan de officielle fiskeridata fra Fiskeristyrelsen kun 
benyttes til at give indsigt i fiskeriets karakter i et farvandsområde, der er betydeligt større end 
selve projektområdet. I Øresund er der i perioden 2013 til 2018 blevet landet 58 forskellige arter. 
Dette inkluderer både bruskfisk, benfisk, krebsdyr og bløddyr, se Figur 28-2. 
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Figur 28-2 Til venstre: Procentuel opdeling af landinger pr. artsgruppe. Til højre: Procentuel opdeling af 
fangstværdi pr. artsgruppe. Data indhentet for perioden 2013 til 2018 i ICES-området 3B Øresund /343/. 

De arter der blev landet oftest i perioden 2013 til 2018 i ICES-området 3B Øresund er torsk, sild, 
skrubbe, rødspætte, hornfisk, kulso og ål. I Figur 28-3er de resterende landede arter grupperet i 
andet. Landinger af skrubbe, hornfisk, kulso, rødspætte, blankål, gulål og andet har været relativt 
stabil over perioden med færre end 200 tons om året. Både hos sild og torsk har der været et fald 
i antallet af landinger fra 2013 til 2018, se Figur 28-3. 
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Figur 28-3 Landinger (t) i perioden 2013 til 2018 i ICES-området 3B Øresund /343/. 

I samme undersøgelsesperiode og -område er der blevet analyseret på landingsværdien af de 
førnævnte arter. Arter som sild, torsk og ål har oplevet et mindre fald i landingsværdier over 
perioden, hvorimod skrubbe, hornfisk, kulso, rødspætte og gruppen andet har i perioden udvist 
uændrede landingsværdier, se Figur 28-4.  
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Figur 28-4 Fangstværdi (1.000 kr.) i perioden 2013 til 2018 i ICES-området 3B Øresund /343/. 

Ved at indhente viden fra Østerbro Fiskeriforening er der forsøgt at gøre fiskeribeskrivelsen mere 
specifik for projektområdet. På den nordvestlige side af Nordhavn ligger Fiskerihavnen. 
Fiskerihavnen blev flyttet fra Skudehavnen, længere inde mod Århusgadekvarteret, i 1995, som 
følge af at havnen skulle have mere plads til containere. De små landsteder ejes i dag af 
lystfiskere, erhvervsfiskere og fritidssejlere, hvor skurene bruges som fritidshuse. I 2019 er der 
færre end 10 erhvervsfiskere tilknyttet havnen. Der drives erhvervsfiskeri i havområdet, særligt 
fra Østerbro Fiskerihavn, efter torsk, ål og kulso afhængigt af sæson. Fiskerne har hidtil drevet 
fiskeri med bundgarn og ruser. Noget af det unikke ved erhvervsfiskeriet i Øresund er den fælles 
aftale om et generelt forbud mod trawlfiskeri. I området hvor Lynetteholm planlægges etableret, 
er der begrænset fiskeriaktivitet, hvilket skyldes de sædvanlige relativt kraftige strømforhold. 
Området benyttes lejlighedsvis og primært som forsøgsfiskeri under mere gunstige strømforhold. 
Yderligere er besejlingsforholdene relativt begrænsende for, hvor mange både der er plads til, og 
der kan typisk kun være plads til en enkelt fisker ad gangen. 
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28.2.2 Øvrigt erhverv 

Havneområdet 

Der drives flere forskellige erhverv i havneområdet i og nær projektområdet. Den operationelle 
havnedrift i Københavns Havn varetages af Copenhagen Malmö Port (CMP).  
 
Det største erhverv i havneområdet er krydstogtturisme, og krydstogtskibene lægger til kaj ved 
Langeliniekaj og ved Oceankaj i Nordhavn. Oversigt over antal besøgende og antal anløb af 
krydstogtsskibe i Københavns havn i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 fremgår af Tabel 28-2 Antal 
krydstogtskibe og passagerer i København i 2017, 2018 og 2019 /348/.Tabel 28-2.  

Tabel 28-2 Antal krydstogtskibe og passagerer i København i 2017, 2018 og 2019 /348/. 

År 2017 2018 2019 

Anlæg af krydstogtskibe 325 345 351 

Påstigende terminalpassagerer 215.000 207.000 217.000 

Afstigende terminalpassagerer 211.000 204.000 209.000 

Gennemgående passagerer 422.000 463.000 509.000 

 
Projektområdet og det nærliggende havneområde anvendes som søflyveplads af firmaet Nordic 
Seaplanes til vandflyveruten mellem København og Århus. Vandflyveren lander på søflyvepladsen 
øst for Trekroner Fort, sejler ind igennem Københavns havn ad Lynetteløbet, og ligger til kaj ved 
Nordre Toldbod. Vandflyveren afgår fra København op til fem gange om dagen alt efter sæson.  
 
Derudover driver flere firmaer kanalrundfarter i Københavns havn, primært i inderhavnen. Der 
bliver også i mindre omfang sejlet i yderhavnen.  
 
Trekroner 

Trekroner Fort drives i dag som et historisk oplevelsescentre, med udstillinger, rundvisninger og 
teambuilding aktiviteter, og huser derudover møde- og konferencer faciliteter samt festlokaler. 
Gæsterne sejles til søfortet af WaterTours, som er den officielle besejler til og fra fortet, og som 
driver Trekroner Shuttle Servicen mellem Langeliniekaj og Trekroner Søfortet.  
 
Refshaleøen 

Refshaleøens Ejendomsselskab står for udlejning af lokaler på øen, hvor der drives erhverv så 
som et teater, gallerier, film- og musikstudie, strandbar, madmarked, restauranter, bådudlejning, 
og lokaler med mulighed for at afholde messer, udstillinger, konferencer og koncerter. Derudover 
udbyder en række virksomheder rekreative oplevelser så som wellness, bungyjump og klatring, 
mens de to tidligere B&W haller indeholder en Highroping bane samt en paintball arena.   
 
Ligeledes afholdes der årligt festivaler som bl.a. Copenhell og Distortion på øen, hvilket også 
kategoriseres som erhverv. Derudover findes der også en række mindre erhverv på Refshaleøen, 
som køreskole, lagerbygninger, stålvirksomhed, og et mindre rederi.  
 
Søndre Frihavn 

Søndre Frihavn inkluderer Langelinie, Indiakaj, Midtermolen samt områder omkring Amerika Plads 
med Amerikakajen og Dampfærgevej. Dette område er en blanding af bolig og serviceerhverv, og 
domineres af en række større kontorbygninger som huser firmaer som KPMG, Plesner, Maersk 
Line IT, Maersk Broker og Alm. Brand. Området huser også en del mindre virksomheder indenfor 
restaurations- og fødevarebranchen samt en række outlet-butikker langs promenaden på 
Langeliniekajen. Derudover har Erhvervsstyrelsen lokaler på Langelinie allé og DFDS-terminalen 
til Oslofærgen ligger på Amerikakajen. Oslofærgen ankommer til Københavns Havn kl. 9.30 og 
afgår kl. 17.00 året rundt.  
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Nordhavn 

Indre Nordhavn får i disse år mere og mere præg af områder med blandet bolig og erhverv i takt 
med at de traditionelle havneaktiviteter og industrier er under udflytning og området undergår en 
markant byudvikling for at sikre omdannelse til boliger og lettere erhverv. 
 
I Nordhavn varetager Copenhagen Malmö Port (CMP) driften af blandt andet bilterminalen, 
containerterminalen på Levantkaj og de eksisterende krydstogtterminaler langs Oceankaj. Øvrige 
større erhverv i Nordhavn inkluderer FN-bygningen på Marmormolen. Med opførelsen af FN-
bygningen er UNICEF’s verdenslager flyttet fra Marmormolen ud til Oceanvej i Nordhavn. Den 
internationale skole (CIS) ligger desuden til Nordhavn.  
 
Der ligger også en række mindre erhverv, som byggemarkeder, speditionsvirksomheder, 
lagerbygninger, betonvirksomhed og en del mindre virksomheder indenfor restaurations- og 
fødevarebranchen, natur og helse samt lys- og møbeldesign. Derudover ligger kulturkajen Docken 
i Nordhavn. Denne benyttes til kulturelle arrangementer som bl.a. teater, koncerter, udstillinger, 
kunst og virksomhedsarrangementer. 
 
Det forventes, at der i alt vil være 40.000 arbejdspladser i Nordhavn, når området er 
færdigudbygget /349/. 

28.2.3 Infrastruktur og tekniske anlæg 

Området omkring projektområdet er domineret af flere store tekniske anlæg. På Refshaleøen 
ligger BIOFOS A/S Renseanlæg Lynetten, mens Kraftværkshalvøen syd for Refshaleøen huser de 
to store anlæg Amagerværket og Amager Bakke. 
 
På Refshaleøen og Kraftværksøen er der eksisterende 132 kV højspændingsjordkabler, samt en 
arealreservation til en højspændingsledning. Desuden ligger endnu en 30 kV højspændingsledning 
inden for projektområdet, der forsyner Renseanlægget Lynetten og muligvis dele af Refshaleøen. 
Indenfor projektområdet ligger desuden en kommunikationsledning. 
 
På Refshaleøen Øst ligger to regnvandsledninger:  

• ø1000B regnvandsledning fra Lynettedepotet  
• ø400B og ø200B ledning til vejafvanding ved dokdepot  

 
Derudover ligger flere ledninger fra Renseanlægget Lynetten i projektområdet. Dette gælder 
”Lynetteledningen”, som afleder spildevand fra Renseanlægget Lynetten samt en 
regnvandsledning og en afløbsledning til nødudløb fra renseanlægget. Inden for projektområdet 
ligger også en afløbsledning til regnvand fra et udløbsbygværk i Kronløbet (U4).  
 
Langs Refshaleøens nordlige og sydlige side findes syv vindmøller.  

28.2.4 Råstoffer 

Projektområdet er omfattet af Region Hovedstadens Råstofplan 2012. Råstofplanen fastligger 
graveområder og interesseområder indenfor Regionen /350/.   
  
Der er ingen råstofinteresseområder eller råstofgraveområder i eller nær projektområdet, og 
generelt ligger der ingen råstofområder i København. Da størstedelen af råstofferne, der indvindes 
i Region Hovedstaden bruges i eller nær København, og da byens byudviklingsprojekter kræver 
råstoffer af særlig kvalitet, bliver store mængder råstoffer transporteret til hovedstaden, både fra 
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den øvrige del af regionen, men også fra områder udenfor Region Hovedstaden både fra land og 
fra søsiden. Kun en femtedel af det sand og grus, der forbruges i Region Hovedstaden, er 
indvundet inden for regionen.  
 
Der blev i 2015 brugt 29,5 mio. m3 råstoffer i form af sand, sten og grus i Danmark. 80 % af 
disse blev indvundet på land, og 11 % er blevet indvundet til havs. De resterende 9 % stammer 
fra import og genbrug /351/. 

 Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen 

Vurderingerne af påvirkninger i anlægsfasen tager udgangspunkt i projektbeskrivelsens samt 
øvrige relevante kapitler. 

28.3.1 Påvirkning af erhvervsfiskeri 

Ved etablering af Lynetteholm inddrages 296 ha havbund, og dermed udgår arealet af det marine 
havbundsområde efterhånden som perimeteren gøres færdig. Ligeledes vil der ske en ændring af 
dybdeforhold fra vandlinjen og ned til den eksisterende havbund langs perimeteren, når der 
anlægges dæmning med stenbeskyttelse og kystlandskab som en del af perimeteren. Dette 
medfører, at området permanent inddrages for erhvervsfiskere. Som beskrevet i kapitel 17 Fisk 
vil der udover arealinddragelsen være et lokalt tab af fødegrundlag. De tilstedeværende 
fiskepopulationer vil ydermere blive forstyrret i anlægsfasen, hvilket potentielt medfører en 
fortrængning fra området og derved fiskeriredskaber. Påvirkningen kan potentielt være 
permanent for enkelte erhvervsfiskere. I Fiskeriloven (LBK nr. 764 af 19/06/2017) står der i § 77 
at: ”Foranstaltninger eller indgreb, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i 

saltvandsområder, gøre bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på 

fiskeriterritoriet, må kun foretages efter tilladelse”. Fiskeriloven giver desuden mulighed for, at 
der ydes erstatning til de erhvervsfiskere hvis indtjening bliver berørt af aktiviteter i 
fiskeriområder. 
 
På baggrund af den begrænsede fiskeriaktivitet i området vurderes påvirkning på 
erhvervsfiskeriet at være ubetydelig. Der vil være tale om en lokal og vedvarende effekt i forhold 
til inddragelsen af fiskerigrund for erhvervsfiskeriet. 

28.3.2 Påvirkning af øvrige erhverv 

Havneområdet 

Når Lynetteholms perimeter skal etableres, vil de fysiske sejladsforhold igennem Kronløbet blive 
ændret. Jf. kapitel 26 vil sejladsforholdene for de kommercielle fartøjer være acceptable, idet det 
nordvestlige molehoved ved indsejlingen fjernes. Allerede i anlægsfasen vil reguleringen af sejlads 
gennem Kronløbet betyde, at de kommercielle fartøjer får forrang til at benytte Kronløbet, mens 
lystsejlerne må vente på at der bliver plads. Derfor vurderes Lynetteholm ikke at påvirke sejlads 
med kommercielle skibe.  
 
Når anlægsarbejdet går i gang, skal Nordic Seaplanes landingszonen til vandflyveren flyttes inden 
for de dækkende værker. By & Havn har vurderet, at der er tilstrækkeligt areal i vandrummet 
vest for Lynetteholm og rundt om Trekroner, hvor de to bølgebrydere fjernes som en del af 
anlægsarbejderne. Den nye landingszone vil kræve fornyet sagsbehandling hos de relevante 
myndigheder. 
 
Lynetteholms anlægsarbejder vurderes ikke at påvirke kanalrundfarter i København, da bådene 
ikke sejler inden for projektområdet. 
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Det vurderes samlet set, at påvirkningen af de erhverv der er knyttet til havneområdet så som 
krydstogtskibe og vandflyveren vil være lille.  
 
Erhverv på land 

I anlægsfasen vil der kunne opleves støj på Trekroner Fort, men ellers vurderes oplevelsescentret 
ikke at blive påvirket af anlægsaktiviteterne. Tvært imod kan et besøg på Trekroner Fort give 
mulighed for at følge anlægsarbejderne fra første parket, hvilket kan tilføre ekstra aktiviteter til 
fortet. Da der ikke planlægges sejlads som følge af anlægsarbejderne mellem Trekroner Fort og 
Lange Linje, vurderes Trekroner Shuttle Service ikke at blive påvirket.   
 
Anlægsperiodens aktiviteter berører ikke direkte virksomheder på Refshaleøen, Søndre Frihavn og 
i Nordhavn. Anlægsaktiviteterne medfører støj, og det kan derfor ikke afvises, at udendørs 
aktiviteter kan blive påvirket i dagtimerne på hverdage, hvor der i perioder vil foregå ramning af 
spuns. Det kan f.eks. være restauranter med udendørs servering tæt på anlægsaktiviteterne. 
Anlægsarbejderne flytter sig gennem anlægsperioden; Den interne væg etableres i 2022 og 
fangedæmningen mod nord etableres i 2023. Derfor vil det være forskellige erhvervsdrivende, 
som vil blive påvirket af støj i løbet af anlægsfasen. Ramning af spuns vil også kunne høres 
indendørs, men indendørs aktiviteter vurderes generelt ikke at blive påvirket af betydning. 
Påvirkningen af erhvervsliv pga. støj vurderes generelt at være lille, men det kan ikke afvises, at 
nærliggende erhverv kan blive påvirket moderat.   

28.3.3 Påvirkning af infrastruktur og tekniske anlæg 

I forbindelse med etableringen af Lynetteholm vil flere ledninger blive påvirket.  
 



 

 

Materielle goder  
 

622 

 

Figur 28-5. Ledninger der krydser Lynetteholms footprint. 

 
Biofos’ udløbsledning U1 fra renseanlægget Lynetten skal forlænges og forstærkes inden den 
østlige perimeter kan konstrueres og der kan ske opfyldning med jord. Endvidere skal et 
nødoverløb for U1-ledningen omlægges. Desuden skal udløbsledningen U4 fra Levantkaj 
forlænges forbi perimeterkonstruktion. Spildevandsledningerne U1 og U4, der skal forlænges, er 
markeret med fed rød streg i ovenstående figur. 
 
Desuden er der to afløbsledninger på Refshaleøen Øst; en regnvandsledning fra Lynettedepotet 
(omlægges i nyt tracé) og to ledninger til vejafvanding ved dokdepot (udløbene slås sammen). 
Disse ledninger skal forlægges, og udløbene kommer til at befinde sig på strækningen, hvor den 
nye arbejdskaj etableres.  
 
Indenfor projektområdet ligger Energinets 132 kV elkabel. Kablet går fra Svanemølle 
koblingsstation til Amagerværket og er taget ud af drift i foråret 2020. Kablet planlægges 
erstattet af et nyt kabel, som Energinet etablerer udenfor Lynetteholms projektområde. Det nye 
kabel forventes etableret i 2021 og idriftsat medio 2022. Energinet har oplyst, at det gamle kabel 
frem til medio 2021 vil være placeret i området. Da det er et oliekabel, skaldet  håndteres som et 
kabel i drift. Arbejdet med Lynetteholm må ikke være til hinder for optagningen af kablet.  
 
Endelig vil en kommunikationsledning blive påvirket, da den krydser perimeteren flere steder. 
Ledningen skal enten omlægges eller sikres på tværs af perimeteren.   
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By og Havn vil være i dialog med ledningsejerne om hvordan ledningerne kan flyttes eller 
forstærkes under hensyntagen til Lynetteholms driftsfase, og derfor vurderes projektet ikke at 
påvirke ledningerne.  
 
Lynetteholm forhindrer ikke at vindmøllerne på Refshaleøen bliver stående i anlægsfasen, men 
møllerne er forældede og forventes at blive taget ned.  
 
Lynetteholm vil påvirke infrastruktur og tekniske anlæg i anlægsfasen, men fordi infrastrukturen 
og de tekniske anlæg også fremover skal fungere, og By & Havn derfor i samarbejde med bl.a. 
ledningsejere vil finde tekniske løsninger på hvordan anlæg af Lynetteholm og flytning af 
ledninger kan foregå, vurderes påvirkningen at være lille.  

28.3.4 Råstoffer 

Der skal i anlægsfasen bruges store mængder af råstoffer. Det forventede materialeforbrug i 
anlægsfasen er angivet i Tabel 28-3. 

Tabel 28-3 Hovedmængder til etablering af Lynetteholms perimeterkonstruktioner.  

Materiale Mængder  

Stål til fangedæmning, kaj og intern væg 17.000 ton 

Beton 1.550 m3 

Dæk- og filtersten 170.000 m3 

Sprængstensfyld/Ral 1.520.000 m3 

Geotekstil 505.000 m3 

Blødbundsmateriale (bortskaffes 1.720.000 m3 

Marint sand 4.070.000 m3 

Ren jord 1.530.000 m3 

 
Stål 

Stål, som produceres af jern, er ikke en knap ressource, og samtidig stammer store dele af 
stålforbruget fra genbrug /352/. Stålmængderne der anvendes til anlægget af Lynetteholms 
perimeterkonstruktion vurderes at være små sammenlignet med det øvrige stålforbrug.  
 
Beton 

Beton er et materiale der fremstilles af cement (kalk og ler), sand, sten og vand. 
Betonmængderne vurderes ikke at være af betydning sammenlignet med det øvrige betonforbrug. 
Til sammenligning blev der i 2015 i Danmark produceret ca. 3,6 mio m3 beton (8,7 mio tons 
beton) /353/.  
 
Sand og sten 

Der skal anvendes sand og sten/ral. Det er sandsynligt at dele af de nødvendige mængder af sten 
og ral skal køres til fra områder udenfor Region Hovedstaden.  
 

Det marine sand, der anvendes til anlægget af perimeterkonstruktionen, søges indvundet på 
havet i reservationsområdet ved Krigers Flak. Området er af Miljøstyrelsen Erhverv, som 
myndighed for råstoffer, reserveret til bygge-og anlægsprojekter, ved bekendtgørelse nr. 136 af 
1. februar 2012 om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke. Området 
er vurderet at indeholde en samlet råstofmængde i størrelsesorden 50 mio. m3 grus og sand. Der 
søges i et delområde af ressourcen, som er vurderet at indeholde et volumen på 28 mio. m3 
hvoraf 15 mio. m3 sand. 
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Råstoffer som grus og sand er en begrænset ressource, og den søgte mængde sand på 4 mio. m3 
er af betydelig størrelse i relation til de kendte ressourcer i dansk farvand, om end sandet søges 
indvundet fra en ressource reserveret til formålet: større anlægsprojekter. Til sammenligning er 
den samlede mængde råstoffer indvundet på havet i fællesområder (hvor alle kan få tilladelse; 
der er udlagt ca. 80 fællesområder i dansk farvand) i 2019 i størrelsesorden 4 mio. m3, hvoraf 1 
mio. m3 sand, af en samlet tilladelsesmængde i størrelsesorden 125 mio. m3, hvoraf 75 mio. m3 
sand. 
 
Indvindingen af sand fra Kriegers Flak behandles i en selvstændig miljøkonsekvensrapport.  
 
Jord 

Der skal bruges ren jord til anlægget af kystlandskabet mod øst. Lynetteholm forventes i forvejen 
at modtage ren jord til opfyldningen, og den rene jord, som skal anvendes i kystlandskabet, vil 
således blive transporteret til området under alle omstændigheder.  
 
Når der ses bort fra det marine sand, vurderes råstofforbruget at udgøre en lille påvirkning. 

 Vurdering af påvirkninger i driftsfasen 

28.4.1 Påvirkning af erhvervsfiskeri 

Ligesom i anlægsfasen vil der være tale om en permanent arealinddragelse hvilket umuliggør 
erhvervsfiskeri. I Fiskeriloven (LBK nr. 764 af 19/06/2017) står der i § 77 at: ” Foranstaltninger 
eller indgreb, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i saltvandsområder, gøre 
bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på fiskeriterritoriet, må kun 
foretages efter tilladelse.”. Fiskeriloven giver desuden mulighed for, at der ydes erstatning til de 
erhvervsfiskere hvis indtjening bliver berørt af aktiviteter i fiskeriområder. 
 
På baggrund af den begrænsede fiskeriaktivitet i området vurderes påvirkning på 
erhvervsfiskeriet at være ubetydelig. Der vil være tale om en lokal og vedvarende effekt i forhold 
til inddragelsen af fiskerigrund for erhvervsfiskeriet.  

28.4.2 Påvirkning af øvrige erhverv 

Havneområdet 

I driftsfasen forventes der at  blive sejlet jord til Lynetteholm på pramme fra KMCs mellemoplag i 
Nordhavn. Da det i kapitel 25 vurderes, at sejladsen forventes at kunne indgå som en normal del 
af havnens trafik, der ikke påvirker den øvrige trafik nævneværdigt, vurderes der ingen 
påvirkning at være af de erhverv der er knyttet til havneområdet.  
 
Sejlads fra Nordhavn til Lynetteholm er koordineret med at containerterminalen først forventes at 
blive taget i brug primo 2024, og derfor vurderes udskibningen af jord ikke at stå i vejen for 
driften af den flyttede containerterminal. 
 
På grund af anlæg af Lynetteholm flyttes sejlads øst om Middelgrunden. Enkelte kommercielle 
skibe sejler i dag mellem Prøvestenen og Kronløbet, vest om Middelgrunden. De vil fremover 
skulle benytte Hollænderdybet, og får således en længere rute end hidtil og i tættere trafik. For 
øvrige kommercielle skibe, der sejler mellem nationale eller internationale destinationer, er 
mervejen ubetydelig. 
 
Erhverv på land 

Adgangsvejen til Lynetteholm føres over Prøvestenen og Kraftværkshalvøen til Refshaleøen.  
Arealet på Prøvestenen ejes af By & Havn, men lejes af CMP med en ejers rettigheder. Den 
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præcise placering af vejen vil blive forhandlet på plads mellem By & Havn og CMP, så CMPs 
virksomhed på arealet fortsat kan drives. 
 
På Kraftværkshalvøen skal vejen passere en rørbro. Ledningerne ejes af HOFOR og Energinet.dk, 
og vejen vil blive etableret i dialog med de berørte parter,  så HOFOR og Energinets drift ikke 
bliver påvirket under anlæg og drift af vejen. 
 
Fordi vejen vil blive anlagt på en måde, så driften af de eksisterende virksomheder kan 
opretholdes, vurderes der at være tale om en lille påvirkning. 
 
Driften af opfyldningen vil skulle overholde Miljøstyrelsens almindelige vilkår for støj og støv, og 
derfor vurderes øvrige erhverv overordnet set ikke at blive påvirket. Det kan dog ikke afvises, at 
nærliggende virksomheder kan opleve en lille påvirkning med støj fra lastbiltrafik i Lynetteholms 
driftsfase.  

28.4.3 Påvirkning af infrastruktur og tekniske anlæg 

Infrastruktur og tekniske anlæg vil ikke blive påvirket i Lynetteholms driftsfase.   

28.4.4 Råstoffer 

I driftsfase vil det ikke være nødvendigt at tilføre råstoffer til projektet i samme omfang som i 
anlægsfasen. Der vil dog stadig være behov for el, vand og brændstof.  

 Kumulative påvirkninger 

Spunsjern til Lynetteholm planlægges udskibet fra Nordhavn fra det areal, som er reserveret til 
den fjerde krydstogtterminal. Lynetteholms perimeter forventes at være færdigetableret med 
udgangen af 2023. Hvis mellemoplaget hos KMC Nordhavn bliver sejlet til Lynetteholm, vil jorden 
blive udskibet fra samme areal. Udskibningen vil gå i gang så snart Lynetteholms fase 1 er 
etableret, hvilket forventes at være i primo 2023. Containerterminalen forventes at blive flyttet 
fra dens nuværende placering til ydre Nordhavn fra midten af 2021 til udgangen af 2023. 
Anlægsarbejderne fra Lynetteholm samt oplag og udskibning af jord til Lynetteholm vil således 
blive planlagt, så driften af containerhavnen ikke vil blive påvirket.  

 Afværgeforanstaltninger 

Det forudsættes, at ledningsarbejder og etablering af adgangsvej over Prøvestenen og 
Kraftværkshalvøen sker i dialog med berørte parter for at sikre, at eksisterende drift opretholdes. 

 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning i forhold til materielle goder.  
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 Sammenfattende vurdering 

Tabel 28-4. Sammenfattende vurdering af påvirkningen af materielle goder. 

Miljøpåvirkning 

 

 

Sårbarhed Påvirkningens størrelse Betydning 

Intensitet Geografisk 

udbredelse 

Varighed 

Anlægsfasen  

Påvirkning af erhvervsfiskeri Lav Ubetydelig Lokal Vedvarende Ubetydelig 

Påvirkning af øvrige erhverv      

- Havneområdet Lav-høj Lille-stor Lokal Mellemlang Lille 

- Erhverv på land Lav-høj Lille-stor Lokal Mellemlang Lille - moderat 

Påvirkning af infrastruktur og 

tekniske anlæg 

Lav Ubetydelig Lokal Kort Lille 

Råstoffer Lav Lille Regional Kort Lille 

Driftsfasen 

Påvirkning af erhvervsfiskeri Lav Ubetydelig Lokal Vedvarende Ubetydelig 

Påvirkning af øvrige erhverv      

- Havneområdet Lav-høj Lille Lokal Vedvarende Ingen til 

ubetydelig 

- Erhverv på land Lav-høj Lille Lokal Vedvarende Lille 

Påvirkning af infrastruktur og 

tekniske anlæg 

Lav Ingen Lokal Vedvarende Ingen 

Råstoffer Lav Ingen Ingen Vedvarende Ingen 
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29. HAVSTRATEGIPLANLÆGNING 

 Metode 

Beskrivelse af den aktuelle miljøstatus såvel som vurdering af potentiel effekt i relation til 
havstrategidirektivet bygger på de faglige udredninger i kapitlerne for de marine parametre 
Sediment, Hydrografi, Vandkvalitet, Undervandsstøj, Bundvegetation og bundfauna, Fisk, Marine 
pattedyr og Fugle. 

 Havstrategidirektivet 

EU's havstrategidirektiv /355/ er implementeret i dansk lov ved havstrategiloven /356/. Loven har 
til formål at fastlægge rammerne for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opnå eller 
opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af 
havets ressourcer. 
 
Havstrategiloven pålægger miljø- og fødevareministeren at udarbejde havstrategier for alle 
danske havområder for at: 

5) beskytte, bevare og forebygge forringelse af havmiljøet og, hvor det er muligt, genoprette 
marine økosystemer i områder, hvor de er blevet negativt påvirket, 

6) forebygge og reducere tilførsler til havmiljøet med henblik på gradvis at udfase 
forureningen og sikre, at der ikke er nogen væsentlige virkninger på eller risici for havets 
biodiversitet, de marine økosystemer eller menneskers sundhed eller retmæssige 
anvendelse af havet, 

7) sikre de marine økosystemers evne til at håndtere forandringer og 
8) sikre, at det samlede pres fra menneskelige aktiviteter er foreneligt med opnåelse af god 

miljøtilstand. 
 
God miljøtilstand er defineret som ”havområdernes miljøtilstand, når de giver økologisk 
mangfoldige og dynamiske oceaner og have, der er rene, sunde og produktive inden for 
rammerne af deres naturlige vilkår, og havmiljøet udnyttes på et bæredygtigt niveau, så 
nuværende og fremtidige generationers muligheder for anvendelse og aktiviteter sikres, det vil 
sige: 

• at de enkelte marine økosystemers struktur, funktion og processer samt de dermed 
forbundne fysiografiske, geografiske, geologiske og klimatiske faktorer tillader disse 
økosystemer at fungere i fuldt omfang og bevare deres modstandsdygtighed over for 
menneskeskabte miljøforandringer. Marine arter og habitater beskyttes, at 
menneskeskabt nedgang i biodiversiteten forebygges, og at de forskellige biologiske 
komponenter fungerer i indbyrdes balance. 

 
• at økosystemernes hydromorfologiske, fysiske og kemiske egenskaber, herunder dem, 

der skyldes menneskelige aktiviteter i det pågældende område, understøtter ovennævnte 
økosystemer, og at menneskeskabte tilførsler af stoffer og energi, herunder støj, i 
havmiljøet ikke skaber forureningsvirkninger. 

 
Definitionen er meget overordnet, men sætter retning og rammerne for de videre konkretiseringer 
af god miljøtilstand. God miljøtilstand er beskrevet ved hjælp af følgende 11 såkaldte kvalitative 
deskriptorer: 

1) Biodiversitet 
2) Ikkehjemmehørende arter 
3) Erhvervsmæssigt udnyttede fisk 
4) Havets fødenet 
5) Eutrofiering 
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6) Havbunden 
7) Hydrografiske ændringer 
8) Forurenende stoffer 
9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum 
10) Marint affald 
11) Undervandsstøj. 

 
Havstrategierne omfatter alle danske havområder, herunder havbund og undergrund, i 
territorialfarvandene (søterritoriet) og i den eksklusive økonomiske zone, se Figur 29-1. 
Havstrategiloven finder dog ikke anvendelse på havområder, der strækker sig ud til 1 sømil fra 
basislinjen (kystvande) i det omfang, de er omfattet af lov om vandplanlægning /357/ , og 
indsatser, der indgår i en vedtaget Natura 2000-plan efter miljømålsloven /358/. Afgrænsningen 
af kystvande fremgår af figur 4.3. Denne afgrænsning har til formål at udelukke særlige 
miljømæssige aspekter, som allerede er omfattet af f.eks. vandrammedirektivet /359/, 
habitatdirektivet /360/ og fuglebeskyttelsesdirektivet /361/. Kemisk tilstand i medfør af 
vandrammedirektivet, gælder dog fra kystvandenes afgrænsning og ud til 12 sømil fra basislinjen. 
Samtidig er pattedyr og fugle dækket af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet i alle 
havområder. 

 

Figur 29-1. Kort over de danske havområder med afbildning af kystvande ud til 1 sømil fra basislinjen (blå 
farve), territorialfarvandene/søterritoriet (blå skravering) og den eksklusive økonomiske zone / EEZ (rød 
stiplet). 

Hvert medlemsland skal fastlægge en havstrategi, der dækker en seksårig periode. 
Havstrategierne består af en forberedelsesfase, som efterfølges af et indsatsprogram, der første 
gang skulle iværksættes i 2016 med henblik på at sikre god miljøtilstand i 2020. Havstrategierne 
revideres efterfølgende hvert 6. år efter udarbejdelsen. Med revisionen sikres det, at ny viden kan 
inddrages, ligesom indsatserne kan tilpasses de reviderede behov. Arbejdet med havstrategierne 
skal tilrettelægges ud fra en økosystembaseret tilgang. Det betyder, at der skal anvendes en 
helhedsbetragtning, hvor alle dele af økosystemerne og alle påvirkningerne, også fra 
menneskelige aktiviteter, indgår. Havstrategidirektivet retter sig således mod hele det marine 
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økosystem med dets komplekse sammensætning af forskellige typer af levesteder for planter og 
dyr samt det dynamiske samspil mellem plante- og dyrelivet og med det miljø, der omgiver dem. 
Pligten til at fastsætte miljømål med dertil hørende indikatorer for opnåelsen af god miljøtilstand 
for de danske havområder fremgår af havstrategilovens § 8 (direktivets artikel 10). Fastsættelsen 
af miljømål sker med henblik på at sigte imod opnåelsen af god miljøtilstand. Miljømålene er 
bindende for myndigheder, jf. lovens § 18. 
 
Miljø- og fødevareministeren kan i indsatsprogrammet udpege områder, hvor miljømålene eller 
god miljøtilstand ikke kan opnås i alle henseender på grund af særlige forhold, og hvis en række 
specifikke betingelser er opfyldt. Det kan for eksempel være hensyn til overordnede 
samfundsinteresser, der tillægges større vægt end de negative miljøeffekter, eller hvor naturlige 
forhold umuliggør en forbedring af dele af havområdernes tilstand inden udgangen af 2020. 
 
Ifølge havstrategilovens § 18 er statslige, regionale og kommunale myndigheder, ved udøvelse af 
beføjelser i medfør af lovgivningen, bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes i 
medfør af Danmarks Havstrategi. Det indebærer, at de ved udøvelsen af deres beføjelser inden 
for lovgivningens rammer skal lægge miljømålene og indsatsprogrammet i havstrategierne til 
grund. F.eks. skal det ved meddelelse af tilladelser sikres, at der ikke gives tilladelser, som vil 
forhindre, at de fastsatte miljømål nås. 
 
Havstrategidirektivet benytter som nævnt ovenfor 11 deskriptorer, der bruges til at definere en 
god miljøtilstand for havmiljøet. I april 2019 blev basisanalyse for Danmarks Havstrategi II – 
første del offentliggjort. Heri er de 11 deskriptorer beskrevet i detaljer, herunder kriterier for ”god 
miljøtilstand” /362/. i Tabel 29-1 er et samlet overordnet overblik over relevante kriterier for ”god 
miljøtilstand” for de 11 deskriptorer i henhold til /362/. 

Tabel 29-1 Beskrivelse af god miljøtilstand (GES), samt relevante kriterier, og belastninger. 

Deskriptor  Beskrivelse af god miljøtilstand  Relevante tilstandskriterier Relevante 

belastninger 

D1 

Biodiversitet 

Fugle 

• Biodiversiteten opretholdes, og 

tætheden af arter svarer til de 

fremherskende fysiografiske, 

geografiske og klimatiske forhold. 

• Dødeligheden pr. fugleart fra 

bifangst er under niveauer, der 

truer arten på lang sigt. 

• Habitatet har den nødvendige 

udstrækning og tilstand til at 

understøtte artens livscyklus. 

 

Pattedyr 

• Biodiversiteten opretholdes, og 

tætheden af arter svarer til de 

fremherskende fysiografiske, 

geografiske og klimatiske forhold. 

• Dødeligheden pr. art fra bifangst er 

under niveauer, der truer arten på 

lang sigt. 

• Udbredelsen af arter 

• Bestandens størrelse 

• Bestandens tilstand 

• Habitat udbredelse 

• Habitatomfang 

• Habitattilstand 

• Økosystemets struktur 

Alle 

belastninger 
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Deskriptor  Beskrivelse af god miljøtilstand  Relevante tilstandskriterier Relevante 

belastninger 

• God miljøtilstand vurderes samlet 

at svare til gunstig bevaringsstatus 

under habitatdirektivet 

 

Fisk, der ikke udnyttes 

erhvervsmæssigt 

• Biodiversiteten opretholdes, og 

kvaliteten og forekomsten af 

habitater samt udbredelsen og 

tætheden af arter svarer til de 

fremherskende fysiografiske, 

geografiske og klimatiske forhold. 

• Dødeligheden pr. art som følge af 

utilsigtet bifangst er under 

niveauer, der truer arten på lang 

sigt. 

• Artens populationstæthed påvirkes 

ikke negativt af menneskeskabte 

belastninger, så artens overlevelse 

på langt sigt er sikret. 

• I forhold til udbredelsesområde og 

habitat for fisk, der ikke udnyttes 

erhvervsmæssigt, vurderes god 

miljøtilstand til at svare til gunstig 

bevaringsstatus under 

habitatdirektivet. 

 

Pelagiske habitater 

Artens populationsdemografiske 

kendetegn (f.eks. kropsstørrelse eller 

aldersklassestruktur, kønsfordeling, 

reproduktionsrater, overlevelsesrater) 

angiver en sund population, som ikke 

er negativt påvirket af menneskeskabte 

belastninger. 

D2 

Invasive arter 

Indførelsen af ikkehjemmehørende 

arter via menneskelige aktiviteter er 

minimeret og så vidt muligt reduceret 

til nul. 

• Tætheds- og 

tilstandskarakterisering af ikke-

hjemmehørende arter, især 

invasive arter 

• Miljøpåvirkninger forårsaget af 

invasive arter 

• P8 

D3 Populationerne af alle fiske- og 

skaldyrarter, der udnyttes 

• Belastningsniveau for fiskeri 

• Bestandens reproduktionsevne 

• P1 

• P2 
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Deskriptor  Beskrivelse af god miljøtilstand  Relevante tilstandskriterier Relevante 

belastninger 

Kommercielle 

fisk og skaldyr 

skaldyr 

erhvervsmæssigt, ligger inden for sikre 

biologiske grænser og udviser en 

alders- og størrelsesfordeling, der er 

betegnende for en sund bestand. 

• Bestandens alders- og 

størrelsesfordeling 

• P3 

• P5 

• P8 

D4 

Fødenet 

Alle elementer i havets fødenet, i den 

udstrækning de er kendt, er til stede 

og forekommer med normal tæthed og 

diversitet og på niveauer, som er i 

stand til at sikre en langvarig 

artstæthed og opretholdelse af 

arternes fulde reproduktionsevne. 

• Produktiviteten hos nøglearter 

eller trofiske grupper 

• Andelen af udvalgte arter øverst i 

fødenettet  

• Overflod/udbredelse af vigtige 

trofiske grupper/arter 

Alle 

belastninger 

D5 

Eutrofiering 

Menneskeskabt eutrofiering så vidt 

muligt er minimeret, navnlig de 

negative virkninger heraf, såsom tab af 

biodiversitet, forringelse af 

økosystemet, skadelige 

algeopblomstringer og iltmangel på 

havbunden. 

• Næringsstofniveauer 

• Direkte følger af 

næringsstofberigelse 

• Indirekte følger af 

næringsstofberigelse 

• P7 

D6  

Havbundens  

Integritet 

• Havbundens integritet er på et 

niveau, der sikrer, at 

økosystemernes struktur og 

funktioner bevares, og at især 

bentiske økosystemer ikke påvirkes 

negativt.  

 

EU-Kommissionen definerer fysisk tab 

som en permanent ændring af 

havbunden, der har varet eller 

forventes at vare mindst 12 år. De 

fysiske tab kan være permanente 

ændringer af havbundens naturlige 

substrat eller morfologi via fysisk 

omstrukturering, infrastrukturudvikling 

og tab af substrat via for eksempel 

udvinding af havbundsmaterialer. 

• Fysiske skader i forhold til 

bundens substratforhold 

• Tilstand af bentiske samfund 

• P1 

• P2 

D7 

Hydrografisk 

tilstand 

Permanent ændring af de hydrografiske 

egenskaber påvirker ikke de marine 

økosystemer i negativ retning. 

• Rumlig karakterisering af 

permanente ændringer 

• Påvirkning fra hydrografiske 

forandringer 

• P4 

D8 

Forurenende 

stoffer 

Koncentrationerne af forurenende 

stoffer i kyst- og territorialfarvande 

overskrider ikke de miljøkvalitetskrav, 

der er fastsat i medfør af 

• Koncentration af forurenende 

stoffer 

• Påvirkning fra forurenende stoffer 

• P5 
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Deskriptor  Beskrivelse af god miljøtilstand  Relevante tilstandskriterier Relevante 

belastninger 

vandrammedirektivet og 

koncentrationerne af forurenende 

stoffer uden for kyst- og 

territorialfarvande overskrider ikke de 

fastsatte tærskelværdier. 

D9 

Forurenende 

stoffer i fisk 

og skaldyr 

F Der er ikke signifikante overskridelser 

af de til enhver tid gældende 

maksimalgrænseværdier i 

fødevarelovgivningen for fisk og 

skaldyr til konsum. 

• Niveauer, antal og hyppighed af 

forurenende stoffer  

• P5 

D10 

Marint affald 

Egenskaberne ved og mængderne af 

affald i havet skader ikke kyst- og 

havmiljøet. 

• Karakteristik af affald i hav- og 

kystmiljøet 

• Affaldets påvirkninger af livet i 

havet 

• P3 

• P6 

D11 

Energi,  

Undervandsstø

j 

Indførelsen af energi, herunder 

undervandsstøj, befinder sig på et 

niveau, der ikke påvirker havmiljøet i 

negativ retning. 

• Udbredelse i tid og sted for høje, 

lave og mellemhøje impulslyde 

• Konstant lavfrekvent lyd 

• P3 

Belastninger identificeret i havstrategidirektivets bilag III 

 

P1: Fysisk tab (footprint). 

P2: Fysiske skader (fysisk forstyrrelse). 

P3: Anden fysisk forstyrrelse. 

P4: Forstyrrelse af hydrologiske processer. 

P5: Forurening med farlige stoffer. 

P6: Frigivelse af stoffer. 

P7: Berigelse med næringsstoffer og organisk materiale. 

P8: Biologisk forstyrrelse. 
 

 Vurdering af overholdelse af formål og målsætninger 

I de følgende afsnit beskrives potentialet for, at anlæg og drift af Lynetteholm kan påvirke eller 
forhindre målopfyldelse eller det langsigtede mål for god miljøtilstand (GES) for hver af de 11 
deskriptorer som fastlagt i havstrategirammedirektivet, understøttet af vurderinger foretaget i de 
faglige vurderinger for de marine parametre i kapitel 9 Sediment, 10 Hydrografi, 12 Vandkvalitet, 
16 Undervandsstøj, 17 Bundvegetation og bundfauna, 18 Fisk, 19 Marine pattedyr og 20 Fugle. 
 
I forbindelse med belastningsdeskriptorerne fokuseres på, om aktiviteter i forbindelse med 
Lynetteholms anlæg og drift vil resultere i en forværring af belastningen (D2, D3, D5, D8, D9, 
D10 og D11). Herefter beskrives påvirkningerne på tilstandsdeskriptorer (D1, D4, D6, D7) på 
grundlag af de relevante belastninger. 
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29.3.1 Belastningsdeskriptorer og påvirkningen fra projektets belastninger 

I tabellen nedenfor er de samlede vurderinger på havstrategidirektivet listet. 

Tabel 29-2 Potentielle kilder til påvirkninger og samlet vurdering af virkninger baseret på de projektrelevante 
deskriptorer, der er fastsat i Havstrategidirektivet (direktiv 3008/56/EF). Den samlede vurdering af påvirkning 

af deskriptorerne følger miljøkonsekvensvurderingerne i kapitel 10, 12, 16, 17, 18, 19 og 20. 

Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

Deskriptor 1. 

Biodiversitet: 

Kvaliteten og 

forekomsten af 

habitater samt 

udbredelsen og 

tætheden af arter 

svarer til de 

dominerende 

fysiografiske, 

geografiske og 

klimatiske forhold.  

• P1: Fysisk tab (arealinddragelse). 

Fysisk tab er i MKR vurderet under overskriften 

’Habitattab’ 

Habitattab er vurderet for: Bundvegetation og 

bundfauna (kap 17) (lille), Fisk (kap 18) (lille), 

Marine pattedyr (kap 19) (lille) og Fugle (kap 20) 

(lille til moderat). 

 

• P2: Fysisk skade 

Fysisk skade er i MKR beskrevet i kap 9 Sediment 

vurderet under overskriften ’Ændringer i habitat’ 

og tolket som suspenderet sediment og aflejring 

af sediment. 

Suspenderet sediment er vurderet for fisk (kap 

18) (lille) og bundvegetation (lille) og bundfauna 

(kap 17) (ubetydelig), samt fugles fødegrundlag 

(kap 20) (lille). 

 

Aflejring af sediment er mest kritisk for bundfauna 

(blåmusling) og bundfaunaens funktion som 

fødegrundlag.  

For bundvegetation og bundfauna (kap 17) er 

påvirkningen vurderet at være lille. 

For fugle (kap 20), fisk (kap 18) og marine 

pattedyr (kap 19) er tab af fødegrundlag som 

følge af sedimentaflejring vurderet som lille.  

 

• P3: Anden fysisk forstyrrelse  

Anden fysisk forstyrrelse er i MKR vurderet under 

overskriften ’Forstyrrelse under vand’ og tolket 

som undervandsstøj (kap 16). 

Forstyrrelse under vand er vurderet for marsvin 

(kap 19) (lille) og fisk (kap 18) (lille). 

 

• P4: Forstyrrelse af hydrologiske processer 

Forstyrrelse af hydrologiske processer er i MKR 

beskrevet under kap 10 Hydrografi og vurderet 

under overskriften ’Ændringer i habitat’. 

For de vurderede 

receptorer er 

påvirkningerne vurderet 

til at være fra ubetydelig 

til lille, med den 

undtagelse, at 

påvirkningen på fugle i 

anlægsfasen er lille til 

moderat. 

 

På denne baggrund 

vurderes, at 

påvirkningen på 

biodiversitet er lille. 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D1 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

Ændring af strømforhold er vurderet for 

bundvegetation og bundfauna (kap 17) (lille) fisk 

(kap 18) (lille) og fugle (kap 20) (lille).  

 

• P5 og P6: Forurening med farlige stoffer og 

frigivelse af stoffer 

Forurening med farlige stoffer er i MKR beskrevet i 

kap. 12 Vandkvalitet, og vurderet for de 

forskellige receptorer under overskriften 

’Eksponering til miljøfarlige stoffer fra sediment’. 

Frigivelse er vurderet for fisk (kap 18) (lille), fugle 

(lille) samt bundvegetation og bundfauna (kap 17) 

og som forringelse/påvirkning af fødegrundlag for 

marine pattedyr (kap 19) (lille) og fugle (kap 20). 

 

• P7: Berigelse med næringsstoffer og 

organisk materiale 

Berigelse med næringsstoffer og organisk 

materiale er i MKR vurderet i kap. 12 Vandkvalitet 

under overskriften ’Påvirkning af vandkvaliteten 

med iltforbrugende stoffer’ (anlægsfasen) (lille) og 

’Påvirkning af vandkvalitet mht. iltindhold’ 

(driftsfase) (ubetydelig). På denne baggrund 

vurderes belastningen også lille for fisk, 

bundvegetation og bundfauna og tilsvarende 

vurderes derfor for fødegrundlaget for fugle, fisk 

og marine pattedyr. 

 

• P8: Biologisk forstyrrelse (udledning af 

spildevand) 

Biologisk forstyrrelse er i MKR vurderet i kap. 12 

Vandkvalitet under overskriften ’Påvirkning af 

vandkvalitet mht. indhold/spredningen af 

mikroorganismer’ (ubetydelig). 

På denne baggrund vurderes belastningen også 

lille for fisk, bundvegetation og bundfauna og 

tilsvarende vurderes derfor for fødegrundlaget for 

fugle, fisk og marine pattedyr. 
 

Deskriptor 2 Ikke-

hjemmehørende 

arter: indført ved 

menneskelige 

aktiviteter ligger på 

Skibstransport inden for den samme biogeografiske 

region. Ved at fastlægge standarder og procedurer for 

administration og kontrol af skibes ballastvand og 

sediment vil den internationale konvention for 

administration og kontrol af skibes ballastvand og 

Ingen eller ubetydelig 

virkning 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

niveauer, der ikke 

ændrer økosystemerne 

i negativ retning.  

sediment (som blev vedtaget i 2004 og træder i kraft 

den 8. september 2017) forhindre spredning af 

skadelige vandorganismer fra én region til en anden.  

 

IMO har udstedt guidelines i forsøg på at reducere 

skibsbegroning som vektor for overførsel af invasive 

arter. Projektet agter at overholde disse guidelines. 
 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D2. 
 

Deskriptor 3 Fiske- 

og skaldyrsarter, der 

udnyttes 

erhvervsmæssigt: 

Populationerne af alle 

fiske- og skaldyrsarter, 

der udnyttes 

erhvervsmæssigt, ligger 

inden for sikre 

biologiske grænser og 

udviser en alders- og 

størrelsesfordeling, der 

er betegnende for en 

sund bestand.  

• P1: Fysisk tab (arealinddragelse). 

Fysisk tab er i MKR vurderet under overskriften 

’Habitattab’ 

Habitattab er vurderet for: Bundvegetation og 

bundfauna (kap 17) (lille), Fisk (kap 18) (lille). 

 

• P2: Fysisk skade  

Fysisk skade er i MKR beskrevet i kap. 9 

Sediment, vurderet under overskriften ’Ændringer 

i habitat’ og tolket som suspenderet sediment og 

aflejring af sediment. 

Suspenderet sediment er vurderet for fisk (kap 

18) (lille) og bundfauna (kap 17) (ubetydelig) 

samt fugles fødegrundlag (kap 20) (lille). 

 

Aflejring af sediment er mest kritisk for bundfauna 

(blåmusling) og bundfaunaens funktion som 

fødegrundlag.  

For bundfauna er påvirkningen vurderet at være 

lille. 

For fisk er tab af fødegrundlag som følge af 

sedimentaflejring vurderet som lille.  

 

• P3: Anden fysisk forstyrrelse  

Anden fysisk forstyrrelse er i MKR vurderet under 

overskriften ’Forstyrrelse under vand’ og tolket 

som undervandsstøj (kap. 16). 

Forstyrrelse under vand er vurderet for fisk (kap 

18) (lille). 

 

• P4: Forstyrrelse af hydrologiske processer 

Forstyrrelse af hydrologiske processer er i MKR 

beskrevet i kap 10 Hydrografi, og vurderet under 

overskriften ’Ændringer i habitat’. 

Ændring af strømforhold er vurderet for 

bundfauna (kap 17) (lille) og fisk (kap 18) (lille).  

For fiske og 

skaldyrsarter, der 

udnyttes 

erhvervsmæssigt, er 

påvirkningen fra samtlige 

belastninger vurderet at 

være lille.  

 

På denne baggrund 

vurderes, at 

påvirkningen på fiske og 

skaldyrsarter, der 

udnyttes 

erhvervsmæssigt, er lille. 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D3. 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

 

• P5 og P6: Forurening med farlige stoffer og 

frigivelse af stoffer 

Forurening med farlige stoffer er i MKR beskrevet i 

kap 9 (sediment) og kap. 12 Vandkvalitet, og 

vurderet for fisk (kap 18) (lille) under overskriften 

’Eksponering til miljøfarlige stoffer fra sediment’ 

og for bundfauna  (kap 17) (lille) under 

overskrifterne ’Påvirkning fra forurenende stoffer 

frigivet til vandfasen’ og ’Påvirkning fra 

forurenende stoffer tilført til havbunden’. 

 

• P7: Berigelse med næringsstoffer og 

organisk materiale 

Berigelse med næringsstoffer og organisk 

materiale er i MKR vurderet i kap. 12 Vandkvalitet 

under overskriften ’Påvirkning af vandkvaliteten 

med iltforbrugende stoffer’ (anlægsfasen) (lille) og 

’Påvirkning af vandkvalitet mht. iltindhold’ 

(driftsfase) (ubetydelig). På denne baggrund 

vurderes belastningen også lille for fisk og skaldyr 

af kommerciel interesse. 

 

• P8: Biologisk forstyrrelse (udledning af 

spildevand) 

Biologisk forstyrrelse er i MKR vurderet i kap. 12 

Vandkvalitet under overskriften ’Påvirkning af 

vandkvalitet mht. indhold/spredningen af 

mikroorganismer’ (ubetydelig). På denne 

baggrund vurderes belastningen også lille for fisk 

og skaldyr af kommerciel interesse. 
 

Deskriptor 4 

Fødekæder: Alle 

elementer i havets 

fødekæde, i den 

udstrækning de er 

kendt, er til stede og 

forekommer med 

normal tæthed og 

diversitet og på 

niveauer, som er i 

stand til at sikre en 

langvarig artstæthed og 

• P1: Fysisk tab (arealinddragelse). 

Fysisk tab er i MKR vurderet under overskriften 

’Habitattab’ 

Habitattab er vurderet for: Bundvegetation og 

bundfauna (kap 17) (lille), Fisk (kap 18) (lille), 

Marine pattedyr (kap 19) (lille) og Fugle (kap 20) 

(lille til moderat). 

 

• P2: Fysisk skade  

Fysisk skade er i MKR beskrevet i kap. 9 

Sediment, og vurderet under overskriften 

For de vurderede 

receptorer er 

påvirkningerne vurderet 

til at være fra ubetydelig 

til lille, med den 

undtagelse, at 

påvirkningen på fugle i 

anlægsfasen er lille til 

moderat. 

 

På denne baggrund 

vurderes, at 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

opretholdelse af 

arternes fulde 

reproduktionsevne.  

’Ændringer i habitat’ og tolket som suspenderet 

sediment og aflejring af sediment. 

Suspenderet sediment er vurderet for fisk (kap 

18) (lille) og bundvegetation (lille) og bundfauna 

(kap 17) (ubetydelig) samt for fugles 

fødegrundlag (kap 20) (lille). 

 

Aflejring af sediment er mest kritisk for bundfauna 

(blåmusling) og bundfaunaens funktion som 

fødegrundlag.  

For bundvegetation og bundfauna er påvirkningen 

vurderet at være lille. 

For fugle (kap 20), fisk (kap 18) og marine 

pattedyr (kap 19) er tab af fødegrundlag som 

følge af sedimentaflejring vurderet som lille.  

 

• P3: Anden fysisk forstyrrelse  

Anden fysisk forstyrrelse er i MKR vurderet under 

overskriften ’Forstyrrelse under vand’ og tolket 

som undervandsstøj (kap 16). 

Forstyrrelse under vand er vurderet for marsvin 

(kap 19) (lille) og fisk (kap 18) (lille). 

 

• P4: Forstyrrelse af hydrologiske processer 

Forstyrrelse af hydrologiske processer er i MKR 

beskrevet i kap 10 Hydrografi, og vurderet under 

overskriften ’Ændringer i habitat’. 

Ændring af strømforhold er vurderet for 

bundfauna (kap 17) (lille) fisk (kap 18) (lille) og 

fugle (kap 20) (lille).  

 

• P5 og P6: Forurening med farlige stoffer og 

frigivelse af stoffer 

Forurening med farlige stoffer er i MKR beskrevet i 

kap. 9 Sediment og kap. 12 Vandkvalitet, og 

vurderet for de fisk (kap 18)  under overskriften 

’Eksponering til miljøfarlige stoffer fra sediment’ 

og for bundfauna (kap 17) under overskrifterne 

’Påvirkning fra forurenende stoffer frigivet til 

vandfasen’ og ’Påvirkning fra forurenende stoffer 

tilført til havbunden’. 

For marine pattedyr (kap 19) vurderes frigivelse 

af forurenede stoffer under overskriften ’Tab af 

påvirkningen på 

fødekæder er lille. 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D4. 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

fødegrundlag’ mens emnet for fugle vurderes 

under overskriften Påvirkning af fødegrundlag og 

fourageringsmuligheder’ 

Frigivelse er vurderet for fisk (kap 18) (lille), fugle 

(lille) samt bundvegetation og bundfauna (kap 17) 

(lille) og som forringelse/påvirkning af 

fødegrundlag for marine pattedyr (kap 19) (lille) 

og fugles fødegrundlag (kap 20) (lille). 

 

• P7: Berigelse med næringsstoffer og 

organisk materiale 

Berigelse med næringsstoffer og organisk 

materiale er i MKR vurderet i kap. 12 Vandkvalitet 

under overskriften ’Påvirkning af vandkvaliteten 

med iltforbrugende stoffer’ (anlægsfasen) (lille) og 

’Påvirkning af vandkvalitet mht. iltindhold’ 

(driftsfase) (ubetydelig). På denne baggrund 

vurderes belastningen også lille for fisk, 

bundvegetation og bundfauna og tilsvarende 

vurderes derfor for fødegrundlaget for fugle, fisk 

og marine pattedyr. 

 

• P8: Biologisk forstyrrelse (udledning af 

spildevand) 

Biologisk forstyrrelse er i MKR vurderet i kap. 12 

Vandkvalitet under overskriften ’Påvirkning af 

vandkvalitet mht. indhold/spredningen af 

mikroorganismer’ (ubetydelig). 

På denne baggrund vurderes belastningen også 

lille for fisk, bundvegetation og bundfauna og 

tilsvarende vurderes derfor for fødegrundlaget for 

fugle, fisk og marine pattedyr. 
 

Deskriptor 5 

Eutrofiering: 

Menneskeskabt 

eutrofiering er 

minimeret, navnlig de 

negative virkninger 

heraf, såsom tab af 

biodiversitet, 

forringelse af 

økosystemet, skadelige 

algeforekomster og 

• P7: Berigelse med næringsstoffer og 

organisk materiale 

Berigelse med næringsstoffer og organisk 

materiale er i MKR vurderet i kap. 12 Vandkvalitet 

under overskriften ’Påvirkning af vandkvaliteten 

med iltforbrugende stoffer’ (anlægsfasen) (lille) og 

’Påvirkning af vandkvalitet mht. iltindhold’ 

(driftsfase) (ubetydelig).  
 

Lille eller ubetydelig 

virkning 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D5. 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

iltmangel på 

vandbunden. 
 
Deskriptor 6 

Havbundens 

integritet: 

Havbundens integritet 

er på et niveau, der 

sikrer, at 

økosystemernes 

struktur og funktioner 

bevares, og at især 

bentiske økosystemer 

ikke påvirkes negativt.  

Havbundens integritet kan påvirkes af fysisk tab 

og fysisk skade.  

Fysisk tab er beskrevet under P1 og fysisk skade 

under P2. 

 

• P1: Fysisk tab (arealinddragelse). 

Fysisk tab er i MKR vurderet under overskriften 

’Habitattab’ 

Habitattab er vurderet for: Bundvegetation og 

bundfauna (kap 17) (lille), Fisk (kap 18) (lille) og 

Marine pattedyr (kap 19) (lille). I denne 

sammenhæng inddrages ikke fugle, som ikke er 

knyttet direkte havbunden. 

 

• P2: Fysisk skade  

Fysisk skade er i MKR beskrevet i kap. 9 Sediment 

og vurderet under overskriften ’Ændringer i 

habitat’ og tolket som aflejring af sediment på 

havbunden. 

 

Aflejring af sediment på havbunden er mest kritisk 

for bundfauna (blåmusling) og bundfaunaens 

funktion som fødegrundlag for højere trofiske 

niveauer. For bundvegetation og bundfauna (kap 

17) er påvirkningen af sedimentaflejring på 

havbunden vurderet at være lille. 

 

For fugle, fisk og marine pattedyr er tab af 

fødegrundlag som følge af sedimentaflejring på 

havbunden vurderet som lille.  
 

For de vurderede 

receptorer er 

påvirkningen vurderet at 

være fra ubetydelig til 

lille. 

 

På denne baggrund 

vurderes, at 

påvirkningen på 

havbundens integritet er 

lille. 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D6. 

 
 

Deskriptor 7 

Hydrografiske 

forhold: Permanent 

ændring af de 

hydrografiske 

egenskaber påvirker 

ikke de marine 

økosystemer i negativ 

retning.  

De hydrografiske forhold og påvirkningen herpå er i 

MKR beskrevet i kap. 10 Hydrografi. Kilderne til 

ændringer i hydrografi er etablering af perimeter og 

arealinddragelse til havs. 

Påvirkninger er vurderet for Bundvegetation og 

bundfauna (lille) og Fisk (lille) i hhv. kap 17 og 18 

under overskriften Ændring af habitat’. 

For de vurderede 

receptorer er 

påvirkningen vurderet til 

at være lille. 

 

På denne baggrund 

vurderes, at 

påvirkningen på 

hydrografiske forhold er 

lille. 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D7. 

 
 

Deskriptor 8 

Forurenende stoffer 

ligger på niveauer, der 

ikke medfører 

forureningsvirkninger. 

• P5 og P6: Forurening med farlige stoffer og 

frigivelse af stoffer 

Forurening med farlige stoffer er i MKR beskrevet i 

kap 9 Sediment og kap. 12 Vandkvalitet og 

vurderet for fisk under overskriften ’Eksponering 

til miljøfarlige stoffer fra sediment’, og for 

bundfauna under overskrifterne ’Påvirkning fra 

forurenende stoffer frigivet til vandfasen’ 

og ’Påvirkning fra forurenende stoffer tilført til 

havbunden’. 

 

Frigivelse af farlige stoffer er vurderet for fisk (kap 

18) (lille) og bundfauna (kap 17) (lille) 
 

For de vurderede 

receptorer er 

påvirkningen vurderet til 

at være lille. 

 

På denne baggrund 

vurderes, at 

påvirkningen med 

forurenende stoffer er 

lille. 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D8. 
 

Deskriptor 9 

Forurenende stoffer i 

fisk og skaldyr: 

Forurenende stoffer i 

fisk og skaldyr til 

konsum overstiger ikke 

de niveauer, der er 

fastlagt i 

fællesskabslovgivningen 

eller andre relevante 

standarder.  

• P5 og P6: Forurening med farlige stoffer og 

frigivelse af stoffer 

Forurening med farlige stoffer er i MKR beskrevet i 

kap 9 Sediment og kap. 12 Vandkvalitet, og 

vurderet for fisk under overskriften ’Eksponering 

til miljøfarlige stoffer fra sediment’, og for 

bundfauna under overskrifterne ’Påvirkning fra 

forurenende stoffer frigivet til vandfasen’ 

og ’Påvirkning fra forurenende stoffer tilført til 

havbunden’. 

Frigivelse af farlige stoffer er vurderet for fisk (kap 

18) (lille) og bundfauna (kap 17) (lille) 
 

For de vurderede 

receptorer er 

påvirkningen vurderet til 

at være lille. 

 

På denne baggrund 

vurderes, at 

påvirkningen på 

forurenende stoffer i fisk 

og skaldyr er lille. 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 
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Deskriptorer baseret 

på MSFD 

Belastninger Samlet vurdering af 

virkningen 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D9. 
 

Deskriptor 10 Affald i 

havet: Egenskaberne 

ved og mængderne af 

affald i havet skader 

ikke kyst- og 

havmiljøet.  

Ikke relevant, fordi der træffes foranstaltninger for at 

sikre, at alt affald til bortskaffelse returneres til land 

Ingen indvirkning 

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D10. 
 

Deskriptor 11 Energi, 

herunder 

undervandsstøj: 

Indførelsen af energi, 

herunder 

undervandsstøj, 

befinder sig på et 

niveau, der ikke 

påvirker havmiljøet i 

negativ retning. 

Ingen permanent virkning. Midlertidig virkning fra 

seismiske undersøgelser, interventionsarbejder og 

fartøjer. Det forudsættes, at OSPAR-retningslinjerne 

for emission af støj til søs overholdes. 

Ingen eller ubetydelig 

virkning  

 

Det kan på denne 

baggrund konkluderes, at 

projektet ikke vil 

forhindre eller forsinke 

opnåelsen af målene eller 

det langsigtede mål for 

GES for Deskriptor D11. 

 

 Overvågning 

Monitering/opgørelse og vurdering jf. ”Danmarks Havstrategi II Første del” /362/ fastlægges for 
deskriptor 6 – ”Havbundens integritet”, i relation til: 

- Udstrækning af fysisk tab (permanent) af den naturlige havbund. 
- Udstrækning af fysisk forstyrrelse af havbunden. 
- Udstrækning af hver habitattype, som påvirkes af fysisk tab (permanent). 
- Udstrækning af hver habitattype, som påvirkes negativt af fysisk forstyrrelse. 
- Definition af fysisk forstyrrelse, såfremt flere typer for forstyrrelse. 

 
For deskriptor 7 – ”Hydrografi” opgøres: 

- Aktiviteter som er kilde til hydrografiske ændringer 
- Negative påvirkninger som følger heraf. 

 
Monitering og opgørelser for deskriptor 6 og 7 indrapporteres til Miljøstyrelsen i det samlede 
overvågningsprogram. 
 
Monitering af de enkelte receptorer behandles i de relevante fagkapitler, mens den samlede 
arealinddragelse opgøres til myndighederne i forbindelse med, at der udarbejdes ’som udført’ 
materialer. 

 Sammenfattende vurdering 

Sammenfattende vurderes, at anlæg og drift af Lynetteholm hverken vil påvirke belastninger, 
kriterier eller mål for de 11 deskriptorer. Der er heller ikke identificeret kumulative forhold, som 
påvirke belastninger, kriterier eller mål. På dette grundlag kan det konkluderes, at Lynetteholm 
ikke vil forhindre eller forsinke opnåelsen af det langsigtede mål for GES. 
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30. KATASTROFERISICI OG ULYKKER 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i deres afgrænsningsnotat fastslået, at 
miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm skal vurdere risikoen for uheld under anlæg og drift 
ved at beskrive og vurdere faren for: 

• Utilsigtet udsivning - Faren for at vand kan sive ud fra jordopfyldet, når vandstanden i 
jordopfyldet er højre end vandstanden i de omkransende vandområder. 

• Direkte udledning - Fare for at fysiske skader og erosionsskader på de omkransende 
spunsvægge kan udgøre en risiko for en ukontrolleret tilledning af vand til de 
omkransende vandområder. 

• Stormflod – Herunder under ændrede forhold som konsekvens af klimaforandringer. 

 Metode 

Med udgangspunkt i projektbeskrivelsen for Lynetteholm og ulykkestyper med konsekvens for 
området omkring Lynetteholm, laves en identifikation af hændelser. Foruden hændelsen 
identificeres også de implicerede objekter eller fænomener, samt hvor på Lynetteholm det tænkes 
at kunne ske og hvilke receptorer der vurderes at kunne påvirkes. 

Tabel 30-1. Hændelser, som vurderes at kunne give anledning til påvirkning i anlægs- og driftsfasen. 

Kilder til potentielle påvirkninger Anlægsfase Driftsfase 

Fysiske skader  X 

Stormflod  X 

 
Der ses på risiko for hændelser med fare for tilledning af vand til omgivelserne i driftsfasen. I 
anlægsfasen er nyttiggørelsesområdet i forbindelse med omgivelserne, og her er det ikke relevant 
at se på tilledning til omgivelserne. 
Lynetteholm etableres som et nyttiggørelsesprojekt, uden tæt spuns, hvor overskudsvand udledes 
via en punktudledning, men også med mulighed for udsivning gennem nyttiggørelsesanlæggets 
perimeter. Fortyndingsberegninger viser, at fortynding ved udsivning er bedre end ved 
punktudledning, som er grundlag for fortyndingsberegninger til opfyldelse af 
vandkvalitetskriterierne og kravene vil derfor være opfyldt ved udsivning. 

 Fysiske skader 

Der kan være risiko for at et skib påsejler nyttiggørelsesområdets perimeter og påfører skade på 
konstruktionen. Skade som kan lede til udledning af vand fra opfyldningsområdet til omgivelserne 
vurderes kun at kunne ske ved påsejling af fangedæmningen på den nordlige perimeter eller den 
spunsvæg, der opføres som led i opfyldningens fase 1. Påsejling af opfyldningsområdets ydre 
dæmninger, vurderes ikke at kunne give anledning til skader, som kan medføre udledning af 
vand. 
Følgende overordnede scenarier kan potentielt føre til en kollision mellem skib og spunsvæg: 

• Et skib glemmer at skifte kurs ved indsejling til Kronløbet fra Øresund eller til 
opfyldningens fase 1 

• Et skib får rorfejl ved gennemsejling af Kronløbet eller Kongedybet 
• Et skib mister fremdriftsevne og begynder at drive ved indsejling til Kronløbet eller 

gennem Kongedybet 
• Ved svajning i Kronløbet kommet et skib for langt mod syd, så det rammer ind i 

spunsvæggen 
 

Generelt vurderes, at sandsynligheden for, at de ovennævnte hændelser finder sted, er meget 
lille. I mange tilfælde hvor en kollision finder sted vurderes, at skibet vil ramme spunsen i en 
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spids vinkel. Det betyder at skibet i højere grad vil glide af fremfor at slå hul i spunsen. I de 
tilfælde hvor skibets kurs er direkte mod spunsen, vil det have mulighed for at foretage en 
undvigemanøvre, der kan sænke kollisionsenergien og dermed konsekvensen. F.eks. ved at skibet 
kaster anker eller, hvis muligt, foretager et drej. 
 
I det usandsynlige tilfælde at et skib slår hul på spunsen, vurderes det på baggrund af dybgangen 
af skibene i Kronløbet mest sandsynligt, at spunsen lokalt kan blive beskadiget ned til 7 m under 
havoverfladen /315/. 
 
Den yderste spunsvæg på den nordlige perimeter, forventes at være en del af en flere meter bred 
fangedæmning, med tværgående ankre og opfyldt med marint sand. Her vil ankre og det marine 
sand kunne absorbere og fordele kollisionsenergien, ligesom evt. udledning først og fremmest vil 
være det marine sand. Dermed bliver sandsynligheden, for at der opstår udledning som følge af 
fysiske skader efter kollision med et skib på den nordlige dæmning, meget lille. 
 
Sker en kollision på den midlertidige spunsvæg, der etableres til opfyldningens fase 1, kan der 
ske direkte udledning. Trafikken til havnen vil være lille i forhold til den igennem Kronløbet, og 
ventes kun at sejle der omkring et år. Dermed vurderes sandsynligheden for at der sker 
udledning langs den midlertidige væg for at være meget lille.  
 
Under normale forhold vil den relative vandspejlsforskel mellem reservoir og recipient være 
begrænset. Man ønsker at begrænse vandspejlsforskellen og i udgangspunktet går man efter at 
holde vandstanden i reservoiret lidt lavere end i recipienten for at skabe indadrettet transport 
gennem dæmningerne. Vandudvekslingen mellem de to områder vil derfor være af moderat 
omfang. Over tid må man forvente at vandet i reservoiret bliver mere ferskt end i recipienten, og 
der vil kunne optræde en densitetsdrevet udveksling i en åbning til reservoiret. Et brud på 
dæmningen vurderes derfor at føre til, at der strømmer vand ind i reservoiret. Bruddet skal lukkes 
for at undgå en udveksling, når vandstanden i recipienten falder. 

 Stormflod 

En stormflodshændelse under driftsfasen med opfyldning af Lynetteholm kan være forbundet med 
fare for skade på opfyldningens perimeter eller overskylning af perimeteren. 
 
Et af formålene med Lynetteholm er, at den skal indgå som en del af fremtidens stormflodssikring 
af København og sikre mod havspejlsstigninger. Lynetteholms terræn sikres mod en 
stormhændelse med en 1000 års returperioder. Terræn anlægges i +4,0 for at imødekomme 
denne fremtidssikring og færdig byggemodnings- og belægningskote forventes at ligge i kote 
+5,0, som imødeser vandspejlstigninger. 
 
Skade på eller overskylning af perimeteren kan medføre tilledning af vand fra opfyldningsområdet 
til omgivelserne. 
 
Statistisk vil et +1,58 m forekomme én gang for hver 100 år, hvilket er baseret på målte data for 
perioden 1888-2017. Den højeste vandstand, der er målt i Københavns Havn siden 1888 forekom 
under storm Bodil i 2013 og er med en vandstand på +1,68 m estimeret til at svare til en 280-års 
hændelse (ved havniveau svarende til 2015). 
 
Ved stormflod vil der være stor forskel på vandspejl i reservoir og recipient. Såfremt en stormflod 
resulterer i et brud, vil der i første omgang trænge vand fra recipienten ind i reservoiret. Det 
indtrængende vand vil virke fortyndende på vandet i reservoiret. Når vandstanden falder, vil der 
løbe vand ud i volumen ud svarende til vandspejlsforskel x overfladeareal i reservoir. Ved en 
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hændelse i den tidlige fase af opfyldning af reservoiret vil udvekslingen være stor, men omvendt 
har opfyldet endnu ikke påvirket koncentrationerne i reservoiret væsentligt. Med baggrund i et 
tilfælde svarende til Bodil hændelsen, med en vandspejlsforskel på 1,5 m, vil der kunne udledes 
omkring 3 mio. m3, hvilket svarer til omkring det dobbelte at det beregnede årlige 
udledningsvolumen under drift af opfyldningen.  
 
Hvis der ikke går egentlig hul i konstruktionen, men blot trænger vand ind udefra som kan 
tilbageholdes (overskyl og kun brud i den øverste del), vil mængden blive væsentlig mindre og 
kunne pumpes ud. Man vil eventuelt kunne bruge kystlandskabets inddæmning som filterzone, 
altså pumpe vand fra reservoir ind i kystlandskabets inddæmningsområde, indtil man har fået 
nedbragt vandstandsniveauet i reservoiret til et acceptabelt niveau. Dette vil sikre en jævn 
udsivning fra den østlige del til Øresund, hvor opblandingen er stor. 

 Vurdering af påvirkninger 

Den mest ekstreme hændelse vurderes at være stormflod med et egentligt brud. Hvis en 
stormflodshændelse er i stand til at lave en egentlig åbning til reservoiret, kan det give anledning 
til risiko for udledning fra reservoiret med en hastighed op til omkring 700 gange udledningen 
under drift (omkring 2 års udledning på et døgn). Udledningen vil være med en koncentration af 
stoffer svarende til udledning under drift af opfyldningen. Vandet vil opblandes med den 
udadgående strøm under udstrømning når vandstanden falder efter stormfloden. Det vurderes at 
opblanding til under vandkvalitetskriterierne svarende til opblandingen under normal drift vil ske 
indenfor få hundrede meter. Påvirkningen vurderes at være lokal, kortvarig, af lille intensitet og 
overordnet lille. 
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31. KUMULATIVE PÅVIRKNINGER 

Vurderede kumulative virkninger resumeres herunder på grundlag af vurderingerne i kapitlerne 
for de respektive miljøforhold. Der er vurderet at kunne forekomme kumulative virkninger for 
følgende miljøforhold: 
 

• Vandkvalitet 
• Klima og luftkvalitet 
• Støj 
• Bundvegetation og – fauna 
• Marine pattedyr 
• Natura 2000 
• Landskab 
• Sejlads 
• Materielle goder 

 
For øvrige miljøforhold er der ikke registreret forhold som vurderes at kunne resultere i 
kumulative virkninger. Nedenfor resumeres vurderingerne. Der henvises til kapitlerne 12, 14, 15, 
17, 19, 22, 24, 26, 27 og 28 for en uddybning af vurderingerne. 

 Vandkvalitet 

I anlægsfasen, under opgravningen af forurenet sediment vil der kortvarigt være forhøjet indhold 
med forurenende stoffer i områderne hvor opgravningen af det forurenede sediment foretages og 
der vil der forekomme kumulativ påvirkning i relation til udpegede blandingszoner, herunder 
blandingszonerne for Amager Ressourcecenter (ARC), Prøvestenen, og for planlagt blandingszone 
fra udledningspunktet for KMC Nordhavnsdeponiet. 
 
Under og efter opfyldningen af Lynetteholm vurderes der ikke risiko for kumulative påvirkninger 
eftersom blandingszonen ifm. punktudledning fra Lynetteholm vil være begrænset til <50 m fra 
udledningspunktet, som vil være beliggende umiddelbart øst for Lynetteholm, og vest for 
Middelgrunden. 
 
Der vil tidsmæssigt i 2023 være et direkte overlap mellem aktiviteter i anlægs- og driftsfasen for 
Lynetteholm, hvorfor der vil være risiko for kumulative påvirkninger af det marine miljø fra 
aktiviteter som udføres samtidigt for anlæg og drift. Kumulativ påvirkninger af vandkvaliteten fra 
udledning af suspenderet stof, forureninger og næringsstoffer vurderes at være ubetydelig. 

 Klima og luftkvalitet 

Havvindmølleprojekterne Nordre Flint og Aflandshage i Øresund vil antagelig være forbundet med 
anlægsaktiviteter i 2023 – 24. Påvirkninger kendes ikke, da VVM er under udarbejdelse. 
Projekterne vurderes ikke at have en væsentlig kumulativ effekt på immission, da distancerne er 
relativt store. Anlægsaktiviteterne for vindmølleprojekterne vurderes at kunne medføre en 
kumulativ effekt for kvælstofdeposition. 
 
Der vurderes at kunne forekomme en mindre kumulativ effekt med øvrig lastbiltrafik og 
skibstrafik samt øvrige havneaktiviteter. 

 Støj 

Sammenfald mellem drift af Lynetteholms fase 1 og anlæg af Lynetteholms fase 2 betyder at 
mens fase 2 anlægges vil der blive modtaget jord for opfyld til fase 1. Der vil derfor være støj fra 
øget trafik med lastbiler til/fra fase 1 området samt støj fra materiel som fordeler det tilkørt jord. 
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Denne vurderes dog at være mindre sammenlignet med de anlægsaktiviteter som vil foregå i fase 
2 området, hvorfor at støjen fra anlægsaktiviteterne i fase 2 området vil være dominerende. 
 
Påvirkning af støj fra skibe med materiel, andre skibe i og omkring anlægsområdet samt støj fra 
byggeplads og arbejdshavn vurderes at være lille og vil derfor ikke have nogen betydelig 
indvirkning på de beregnede støjpåvirkninger i anlægsfasen.  
 
Andre større projekter som kan være sammenfaldende med Lynetteholm og som kan give en 
støjmæssig kumulativ påvirkning er flytning af containerterminalen og etablering af 
Nordhavnstunnelen. Begge projekter har sammenfaldende anlægsperioder og driftsperioder med 
Lynetteholm. På baggrund af VVM og Miljøkonsekvensredegørelse for de to projekter skønnes det, 
at den oplevede kumulative støjpåvirkning i området omkring Levantkaj i perioder af 
anlægsperioden kan være forøget. For driftsfasen vil der ikke være nogen betydelige kumulativ 
støjpåvirkning fra de to projekter. 

 Bundvegetation og bundfauna 

Afgravning kan give anledning til sedimentspild med aflejringstykkelse indenfor anlægsområdet 
for flytning af containerterminalen fra Levantkaj til ydre Nordhavn. Kumulative påvirkninger af 
bundvegetation og bundfauna vurderes at blive ubetydelige uanset tidspunktet for hvornår 
afgravningsarbejder udføres (før, samtidigt, efter hinanden for de to projekter) for container- og 
ny krydstogtsterminal og Lynetteholm. 
 
Anlægsområdet for Nordhavnstunnelen samt erstatningshavnen som skal etableres for del af 
anlægsperioden er beliggende nordvest for Lynetteholm ved 
Kalkbrænderihavnen/Kalkbrænderiløbet og Svanemøllehavnen/Svanemøllebugten. Der skal 
hovedsageligt kun udføres gravearbejder inde i selve Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet, 
med sedimentspredning indenfor havneområdet og i mindre grad i bugten ud for 
Svanemøllestranden. I forbindelse med sedimentopgravningen vil der ved indløbet til 
Svanemøllehavn blive anvendt siltgardiner. Der vil kun i meget kort tid (samlet varighed på få 
timer) forekomme sammenfald af suspenderet sediment fra gravearbejder på 2 mg/l indenfor 
anlægsområdet for Havnetunnelen. På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at forekomme 
kumulative påvirkninger på bundvegetation og bundfauna i forbindelse med anlæg af Havnetunnel 
og Lynetteholm, dette også uafhængigt af hvornår anlægsaktiviteterne for de to projekter 
forekommer. Tilsvarende vurderes der ikke kumulative påvirkninger for driftsfasen for de to 
projekter. 

 Marine pattedyr 

Der er vurderet mulige kumulative virkninger med Nordhavnstunnel, udflytning af 
containerterminal og Nordre flint og Aflandshage havmølleparker. Der vurderes kun at kunne 
være kumulative effekter i anlægsfasen i den periode, hvor perimeteren etableres (2021-2024), 
da etablering af kystlandskabet forventes kun at have meget lokale påvirkninger. 
 
Nordhavnstunnel, anlægsperiode 2022-27. Miljøvurdering af projektet konkluderer at der kun er 
ubetydelige påvirkninger af marine pattedyr, da de ikke forekommer i anlægsområdet. 
 
Udflytning af containerterminal, anlægsperiode 2021-23, medfører kun ubetydelig påvirkning af 
marine pattedyr i den periode på 1-2 måneder, der spunses. 
Nordre Flint og Aflandshage havmølleparker, anlægsperiode 2023-24. Der kan være et muligt 
kortvarigt overlap for undervandsstøj ved pæleramning til installation af Nordre Flint 
havmøllepark, men det vurderes ikke væsentligt, da støjen i denne fase af Lynetteholm projektet 
vil være begrænset af de dæmninger i perimeter. 
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 Natura 2000 

I Tabel 31-1 er vist en oversigt over relevante projekter, der kan have en potentiel kumulativ 
påvirkning med Lynetteholm projektet. I tabellen er oplistet, de projekter der er omtalt i 
Hovedrapportens kapitel 4 – Nærliggende projekter, som også giver en beskrivelse af projekterne. 
Derudover er der i tabellen medtaget øvrige relevante projekter i nærheden af Natura 2000-
området, der kan have en potentiel kumulativ virkning. I tabellen er vist, hvorvidt det vurderes, 
om der kan forekomme en potentiel væsentlig kumulativ påvirkning fra projektet, samt årsagen, 
hvis dette vurderes ikke at være tilfældet. Der vurderes kun at kunne være kumulative effekter i 
anlægsfasen i den periode, hvor perimeteren etableres (2021-2024), da etablering af 
kystlandskabet forventes kun at have meget lokale påvirkninger. 

Tabel 31-1. Oversigt over nærliggende projekter til Lynetteholm og vurdering af om der kan være potentielle 
kumulative effekter ift. Natura 2000-område N141. 

Projekt Tidsperiode Potentiel 

væsentlig 

påvirkning 

Årsag 

Nordhavnstunnel Anlægsperiode 

2022-2027 

Nej Miljøvurdering af Nordhavnstunnelen 

konkluderer at der ikke påvirkninger af 

N144 alene pga. afstand. 

Nordre Flint og 

Aflandshage 

havmølleparker 

2023-2024 Nej Påvirkninger fra opførsel og drift af 

havmølleparker vurderes ikke at medføre 

påvirkninger i N144 

Udflytning af 

containerterminal 

2021-2023 Nej Udflytningen medfører ingen påvirkninger 

Natura 2000 på land 

Øvrige projekter Der er ikke kendskab til andre projekter, der kan have en kumulativ påvirkning 

 Landskab 

Det forventes kumulative visuelle påvirkninger fra den øvrige byudvikling i København. De 
planlagte byområder på Nordhavn og bearbejdning af det rekreative landskab omkring 
bygningerne er indarbejdet på visualiseringerne. Der er derfor taget højde for de sandsynlige 
kumulative effekter umiddelbart omkring projektområdet. 

 Sejladsmæssige forhold 

Det vurderes at ny krydstogtterminal og containerterminal på ydre Nordhavn og 
Nordhavnstunnelen kan have en kumulativ effekt på de sejladsmæssige forhold, idet de anlægges 
før eller samtidig med Lynetteholm. Begge projekter kræver, at der uddybes omkring 
kajpladserne  
 
Det er uvist, om konstruktionen af Nordhavnstunnellen vil spærre for brugere af kanalen mellem 
kalkbrænderihavnen og Orientbassinet. Disse brugere kan derfor opleve ikke at have adgang ud 
til Øresund inde fra Yderhavnen hvis konstruktionen af Nordhavnstunnellen spærrer for udsejling 
til Øresund via Kalkbrænderiløbet. 

 Befolkning og menneskers sundhed 

Andre større projekter som kan være sammenfaldende med Lynetteholm og som kan give en 
støjmæssig kumulativ påvirkning er flytning af containerterminalen og etablering af 
Nordhavnstunnelen. Begge projekter har sammenfaldende anlægsperioder og driftsperioder med 
Lynetteholm. På baggrund af VVM og Miljøkonsekvensredegørelse for de to projekter skønnes det 
at den oplevede kumulative støjpåvirkning i området omkring Levantkaj i perioder af 
anlægsperioden kan være forhøjet. For driftsfasen vil der ikke være nogen betydelige kumulativ 
støjpåvirkning fra de to projekter. 



 

 

Kumulative påvirkninger  
 

648 

 Materielle goder 

Spunsjern til Lynetteholm planlægges udskibet fra Nordhavn fra det areal, som er reserveret til 
den fjerde krydstogtterminal. Lynetteholms perimeter forventes at være færdigetableret med 
udgangen af 2023. Københavns Kommune har oplyst at mellemoplaget hos KMC Nordhavn vil 
blive sejlet til Lynetteholm. Derfor vil jorden blive udskibet fra samme areal. Udskibningen vil gå i 
gang så snart Lynetteholms fase 1 er etableret, hvilket forventes at være i primo 2023. 
Containerterminalen forventes at blive flyttet fra dens nuværende placering til ydre Nordhavn fra 
midten af 2021 til udgangen af 2023. Anlægsarbejderne fra Lynetteholm samt oplag og 
udskibning af jord til Lynetteholm vil således blive planlagt, så driften af containerhavnen ikke vil 
blive påvirket. 

 Råstoffer 

Kriegers Flak er reserveret til bygge- og anlægsprojekter, og der er meddelt indvindingstilladelse i 
området til Femern A/S i Kriegers Flak Sydvest i december 2019 til indvinding af 6 mio. m3 og til 
Vejdirektoratet i juli 2017 til indvinding af 2 mio. m3. Området By & Havn har efterforsket og 
hvortil der forberedes ansøgning om tilladelse til indvinding er Kriegers Flak Nord, hvor havnen er 
meddelt tilladelse med eneret, og hvortil der ikke hidtil er kendskab til indvindingstilladelser. 
 
Kriegers Flak er, udover sandindvinding, udset af Energistyrelsen til vindmøller. Der opstilles 600 
MW møller, efter plane til idriftsættelse i 2021. Der er ligeledes vindmølleinteresser i den tyske og 
den svenske del af Kriegers Flak. De centrale dele af Kriegers Flak er reserveret til 
sandindvinding, og der vil ikke være overlap mellem vindmølleområdet og sandindvinding fra 
Kriegers Flak. 
 
Sandindvindingen til Lynetteholm er planlagt til at foregå i 2022-2023, og der er således ikke 
udsigt til samtidige anlægsaktiviteter med Vindmølleprojektet. Der kan muligvis være 
indvindingsaktiviteter til Lynetteholm samtidig med idriftsættelse eller vedligehold på møller, som 
også kan være forbundet med nogen sejladsaktivitet. Der kan også være mulighed for 
samtidighed med indvinding til Femern forbindelsen. Sejladsforholdene forventes belyst nærmere 
i forbindelse med forberedelse af indvindingsaktiviteter. 
 
Påvirkning fra sandindvinding vurderes overvejende at være i relation til bundforhold, med direkte 
påvirkning i selve indvindingsområdet og sedimentspredning ud af området. Der forventes ikke 
væsentlige kumulative virkninger, da der er afstand mellem interesserne ved Kriegers Flak, og 
sedimentspredning fra sandindvinding erfaringsmæssigt overvejende er begrænset til 
efterforskningsområdet, en 500 m zone udenpå indvindingsområdet. Effekten fra indvinding på 
andre receptorer forventes at være ubetydelig. 
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32. GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER 

 Indledning 

Notifikation vedrørende Lynetteholm er sendt til de svenske myndigheder i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 1, i Espoo-konventionen. De svenske myndigheder har tilkendegivet, at de 
ønsker at deltage i høringen vedrørende miljøkonsekvensvurdering af Lynetteholm. 
 
Der er i 1. offentlighedsfase modtaget høringssvar fra forskellige svenske myndigheder i forhold 
til: 

• Landindvinding og anvendelse af arealer i Øresund 
• Ændrede strømforhold og erosion i Øresund 
• Påvirkning af marine habitater 
• Vandkvalitet, forurening med udsivende stoffer 
• Klapning af opgravede bundmaterialer 
• Konsekvenser for søfarten i Øresund 

 
I dette afsnit gives et sammendrag af projektet og dets sandsynlige grænseoverskridende 
virkninger. Afsnittet har til formål at give tilstrækkelige oplysninger til at identificere mulige 
grænseoverskridende virkninger. Rationalet bag og begrundelsen for det fastsatte niveau af 
betydning og omfang findes i de relevante afsnit i Miljøkonsekvensrapporten. 
 

 ESPOO-konventionen 

I henhold til Espoo-konventionen skal de parter, der sandsynligvis berøres af 
grænseoverskridende negative betydelige virkninger, informeres om og gives mulighed for at 
indgive bemærkninger eller indsigelser til den foreslåede aktivitet. 
 

 Lynetteholm-projektet 

Lynetteholm planlægges etableret som et ca. 2,8 km2 opfyldt område øst for Trekroner Søfort 
mellem Nordhavn og Refshaleøen. 
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Figur 32-1 Placering af Lynetteholm.  

Lynetteholm etableres som et led i klimasikringen af København ved beskyttelse mod stigende 
havniveau og stormflod og placeres imellem havnens indre og ydre afgrænsning. Det nye 
landområde er grundlag for, at der på sigt kan etableres en ny bydel med grønne områder, bolig 
og erhverv. Lynetteholm forventes at være opfyldt omkring 2050. Lynetteholm opfyldes med jord 
fra større anlægsprojekter i hovedstadsområdet. 
 
Anlægsarbejderne med etablering af øens afgrænsning (perimeteren) forventes sat i gang ultimo 
2021 og løbe indtil 2025. Da Københavns Kommunes restkapacitet til modtagelse af forurenet og 
ren jord er begrænset, planlægges Lynetteholm etableret, så der kan modtages jord fra 2023. 
 

 Identificerede virkninger – planlagte aktiviteter 

De potentielle virkninger på miljøet på havet og på land: fysisk kemiske forhold, biologiske 
forhold og samfundsmæssige forhold, er vurderet i de relevante afsnit i 
miljøkonsekvensrapporten. Et resumé af vurderede virkninger er præsenteret i tabellen herunder. 
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Tabel 32-1 Resumé af potentielle virkninger på miljøet. 

Receptor Potentielle virkninger 

Udbredelse Samlet betydning 

Fysisk-kemisk miljø 

Geologi og grundvand Lokal Lille 

Sediment Lokal Lille 

Hydrografi 

Strøm, salt temperatur, bølger 

Gennemstrømning 

 

Lokal 

Grænseoverskridende 

 

Ubetydelig - moderat 

Ubetydelig 

Kystmorfologi Lokal Ingen / ubetydelig 

Vandkvalitet Regional Ubetydelig – lille, moderat tab af areal 

Forurenet jord Lokal Lille 

Klima og luftkvalitet Grænseoverskridende Moderat for klima 

Støj og vibrationer Lokal Lille 

Biologisk miljø 

Bundvegetation og - fauna Lokal Lille - moderat 

Fisk Lokal Lille 

Marine pattedyr Lokal Ubetydelig - lille 

Fugle Lokal Lille – moderat 

Natur på land Lokal Ingen 

Natura 2000 Lokal Ikke væsentlig 

Samfundsmæssige forhold 

Trafik Lokal Ubetydelig 

Landskab Grænseoverskridende Lille, lille - væsentlig i nærzone 

Kulturarv og arkæologi Lokal Ubetydelig – moderat 

Sejlads Lokal Lille – væsentlig 

Befolkning og menneskers sundhed Lokal Ubetydelig – moderat 

Materielle goder Lokal - regional Ubetydelig – moderat 

 
Der er identificeret mulige grænseoverskridende virkninger for strømforhold (kap 10) med mulig 
effekt på strøm gennem Øresund, på klima (kap 14), med bidrag til klimaændring og på landskab 
(kap 24), med synlighed af projektet fra den svenske kyst. Betydningen er vurderet at være  
ubetydelig for gennemstrømning gennem Øresund, moderat for klima, og lille for landskab set fra 
den svenske kyst. 
 
En Natura 2000-screening præsenteres for de planlagte aktiviteter. Det vurderes, at de planlagte 
aktiviteter ikke vil have betydelige miljøvirkninger på bevaringsmålene for habitattyperne og 
arterne i de nationale og internationale Natura 2000-lokaliteter. 
 
Strømforhold 

Etableringen af Lynetteholm tværs over Kongedybet betyder, at strømhastigheder og vandskiftet i 
Kongedybet og Kronløbet bliver mindre. Årsmidlet saltholdighed vil forøges med cirka 1 ‰ i 
Havneløbet i den nordlige indsejling, mens der i Kongedybet vil være et fald på 0,5 ‰ ud for 
Lynetteholm, aftagende til nul på strækningen forbi Prøvestenen og ned til Amager Strandpark. 
Maksimale vandtemperaturer vil blive stedvis forøget med op mod 1˚C. I vinterhalvåret vil nogle 
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områder blive lidt koldere end i dag, op til 1˚C. Årsmidlet vandtemperatur påvirkes meget lidt, < 
0,1˚C, idet effekterne i vinter og sommerhalvåret udjævner hinanden. 
 
Der vil ske en omfordeling af vandføringen, så der strømmer mere vand gennem Drogden renden 
øst for Peberholm/Saltholm og der strømmer mere vand gennem Havneløbet. Den samlede 
vandføring gennem Øresund reduceres med 0,23-0,25%. Salttransporten reduceres med 0,21-
0,23%. En vandspejlstigning på under 2 cm vil ophæve den reducerede vandføring. Med den 
nuværende stigningstakt vil reduktionen være udlignet efter omkring 10 år. 
 
Klima og luft 

Den direkte udledning af CO2 i projektområdet ved anlægsfasen er i sig selv moderat, i 
størrelsesordenen 35.000 tons, svarende til ca. 0,1% af den samlede nationale CO2-udledning i 
2018. Da der dog er tale om en midlertidig udledning (ca. 3 år), er det vurderet, at bidraget til 
påvirkning af det globale klima som følge af direkte udledning af CO2 i anlægsfasen er lille. 
 
Den direkte udledning af CO2 i driftsfasen er samlet estimeret at være i størrelsesordenen 3.200 
tons årligt, svarende til 0,01-0,02% af den samlede nationale CO2-udledning i 2018. Da 
påvirkningen skal ses i et globalt perspektiv, er det vurderet, at bidraget til påvirkning af det 
globale klima som følge af udledning af CO2 i driftsfasen er lille. 
 
Projektets samlede klimapåvirkning for anlægs- og driftsfasen, som inkluderer både direkte 
emissioner og indirekte kilder relateret til transport og produktion af materialer medfører en 
anslået CO2 emission i størrelsesordenen 350.000 tons. Det er vurderet at projektet samlede 
påvirkning af det globale klima som følge af udledning af CO2 er moderat. 
 
Landskab 

Den største visuelle og landskabelige påvirkninger udgøres af den virkning Lynetteholm vil have i 
det åbne landskab i Øresund. Etablering af Lynetteholm vil særligt være synlig set fra nærzonen. 
 
Set fra fjernzonen vil de visuelle påvirkninger generelt være mindre eller helt uden betydning på 
grund af den store afstand. Der vil dog være områder, hvorfra projektområdet vil være synligt, og 
hvor de store maskiner, særligt kraner, vil være synlige, bl.a. set fra den svenske kyst, hvor 
udsigten mod København vil få et mere uroligt udtryk end i dag. 
 
Langt fra projektområdet, fjernzonen, er belyst den svenske kyst ved Barsebäck. 
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Set fra Barsebäck Havn vil Lynetteholm ikke være synlig primært grundet afstanden og det 
bagvedliggende landskab, mens den fuldt udbyggede Nordhavn vil være synlig og medvirkende til 
at fremhæve Københavns placering på kystlinjen. Set fra den svenske kyst vurderes Lynetteholm 
at udgøre en lille eller ingen visuel påvirkning. 
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33. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING 

 Afværgeforanstaltninger 

 
Miljøfaktor Afværgeforanstaltninger 

Geologi og grundvand For at undgå ny forurening i grundvand under modtageområdet på 

Margretheholm skal modtageanlægget etableres med befæstede 

belægning med afledning til sandfang og olieudskillere samt 

spildbakker under brændstofoplag. Udskibningshavnen i Nordhavn skal 

med tilsvarende afværgeforanstaltninger.  

Sediment Udgravning af sediment må alene ske i perioden oktober til og med 

marts. 

I anlægsfasen skal der benyttes arbejdsmateriel, så påvirkninger af 

havbunden/sediment minimeres. Inden anlægsarbejdet igangsættes, 

skal der indsendes en redegørelse for dette til Miljøstyrelsen. 

Hydrografi Ingen. 

Kystmorfologi Ingen 

Vandkvalitet Ingen 

Der er lavet BAT undersøgelse af metoder til rensning af 

overskudsvand. Det er vurderet, at der ikke kan udpeges tilgængelige 

teknologier, der kan betegnes som BAT. Der peges på undersøgelse af 

afværgeforanstaltninger i forbindelse med den videre projektering. 

Forurenet jord Inden igangsættelse af anlægsarbejder skal der gennemføres 

forureningsundersøgelser, så omfang og art af forureninger på de 

relevante arealer er afdækket. Derudover skal der inden anlægsstart 

udarbejdes en jordhåndteringsplan, herunder plan for klassificering af 

jord til opgravning/håndtering. 

 

Det skal sikres at oplag og håndtering af 

kemikalier/brændstof/smøreolie etc. til bl.a. entreprenørmaskiner sker 

uden spild på jorden, ved fx brug af spildbakker.  

Klima og luftkvalitet Det skal sikres, at jordtransport foregår uden spild, så der ikke opstår 

lokale støvproblemer på grund af ophvirvling af tørt støv. Tildækning, 

befugtning og reduceret last er mulige metoder til reduktion af 

eventuelle gener. 

 

Der skal i udbudsmaterialet indgå kravsspecifikationer som sikre en 

minimering af emissioner fra entreprenørmateriel og understøtter 

minimering af projektets klimapåvirkning i henhold til Københavns 

Kommunes målsætninger, ved krav til valgte materialer, produkter, 

leverandører og import- og transportruter. 

Støj og vibrationer Det er en forudsætning for afværgeforanstaltningerne, at derfor 

driftsfasen er ansøgt om lempelse af støjgrænsen for rekreative 
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områder fra 40 dB til 50 dB i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen 

nr. 3/2003 ”Ekstern støj i byomdannelsesområder”. 

 

Anlægsarbejdet skal gennemføres med nyt og mest støjsvagt materiel. 

 

Det forudsættes at stenmaterialer på et mellemdepot på land kun vil 

blive håndteret i dagperioden.  

 

I byggepladsens sydvestlige hjørne, tættest på boligområdet 

Margretheholm, må der ikke forgå støjende aktiviteter i aften- og 

natperioden. 

 

Inden anlægsarbejderne går i gang skal By & Havn indsendes en 

redegørelse til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, som redegør for 

hvordan anlægsarbejderne uden for normal arbejdstid vil blive 

tilrettelagt og gennemført, så grænseværdien på 40 dB(A) overholdes 

ved nærmeste naboer. Det kan f.eks. ske ved at der anvendes færre 

maskiner samtidig, end det er forudsat i denne 

miljøkonsekvensrapport.  

 

Overholdelse af gældende grænseværdier for naboområder i 

driftsfasen skal eftervises inden modtage- og nyttiggørelsesanlæg 

tages i brug i fase 1. Støjpåvirkningen skal bestemmes ved 

beregninger med mere konkrete oplysninger om materiel og 

driftstider, eventuelt suppleret med støjmålinger. 

 

Når der skal indbygges jord i den nordvestlige del af Lynetteholm skal 

arbejdet tilrettelægges, så grænseværdierne for støj overholdes ved 

nærmeste boliger. Inden arbejdet igangsættes i denne del af 

Lynetteholm skal By & Havn indsende dokumentation til Miljøstyrelsen 

herfor, herunder: 

• Evt. behov for at reducere antallet af timer med tilkørsel og 

indbygning af jord i området for at grænseværdien på 55 dB 

(A) i dagperioden kan overholdes ved nærmeste bolig på 

Levantkaj.  

• Evt. behov for og metode til etablering af støjvold langs 

vandet mod nordvest for at overholde grænseværdierne. 

Undervandsstøj Ingen 

Bundvegetation og bundfauna Ingen 

Fisk Ingen 

Marine pattedyr Det er en forudsætning, at der ved spunsramning foretages standard 

”ramp-up” eller ”soft-start”, da det ikke er teknisk muligt at ramme 

med fuld kraft på spunsjernet i starten. Derved opnås det maksimale 

støjniveau ikke ved start og dyrene har tid til at søge væk fra 

støjkilden, før der rammes med fuld styrke. 
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Fugle Ingen 

Natur på land Ingen 

Natura 2000 - 

Trafikale forhold Det er en forudsætning for, at der anlægges en adgangsvej, som 

lastbilerne med jord skal køre på i driftsfasen.  

 

For at sikre, at jordtransport sker ad den nye adgangsvej, skal By & 

Havn etablere et anlæg til nummerpladegenkendelse, som betinger 

lastbilernes aflevering af jord ved modtageanlægget. 

 

Landskab I anlægsfasen skal de visuelle påvirkninger fra byggepladser og 

belysning herfra reduceres ved at indhegne pladserne og belysningen 

skal være nedadrettet, så der er så lidt spredning til naboarealerne 

som muligt. 

Kulturarv og arkæologi Inden det marine område kan frigives til projektet, skal 

Vikingeskibsmuseet have identificeret alle kulturarvselementer 

indenfor projektområdet samt relevante afværgetiltag.  

Sejladsmæssige forhold Det er en forudsætning for miljøvurderingen og konklusionen i dette 

kapitel, at der i dæmningen mellem Kraftværkshalvøen og Refshaleøen 

etableres en oplukkelig bro, som i driftsfasen er åben uden for 

Lynetteholms driftstid mandag til fredag 7.00 til 16.00.  

 

Desuden skal der gennemføres følgende afværgeforanstaltninger: 

 

Afværgeforanstaltninger i anlægsfase: 

10. By og Havn skal sørge for god kommunikation og 

koordinering mellem projektets arbejdsfartøjer for at sikre 

3.-parts fartøjer sejlende i havnen.  

11. By og Havn skal sikre, at arbejdsområdet er tydeligt 

markeret og herved sikre at 3. parts fartøjer sejler udenom 

arbejdsområdet.  

12. By og Havn skal fjerne molehovedet på Levantkaj for enden 

af Kronløbet. 

13. By og Havn skal advisere om anlægsarbejdet af Lynetteholm 

til erhvervssejlere og lystsejlere.  

 

Afværgeforanstaltninger i både anlægs- og driftsfasen: 

14. By og Havn skal oprette et system med spærretider for 

lystfartøjer, når større fartøjer sejler eller lægger til i 

Kronløbet af hensyn til lystfartøjernes sikkerhed. 

15. By og Havn skal sikre, at ventende lystfartøjer har 

venteplads på begge sider af Kronløbet. 

16. By og Havn skal etablere redningskæder langs hele spunsen 

og stiger i et passende afstandsinterval, så nødstedte har 

mulighed for at komme op af havnebassinet.  
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17. Der skal etableres belysning ved knækket på Lynetteholms 

nordlige perimeter for at tydeliggøre hjørnet. 

18. Der skal placeres et ledelys, så ledelinjen er midt i Kronløbet, 

se nedenstående figur. 

 
19. Der placeres et ledefyr for lystsejlere, så anløbene både 

holder sig i den østlige del af Kronløbets indsejling, se 

nedenstående figur. 

 

 

Befolkning og menneskers 

sundhed 

Ingen 

Materielle goder Det forudsættes, at ledningsarbejder og etablering af adgangsvej over 

Prøvestenen og Kraftværkshalvøen sker i dialog med berørte parter for 

at sikre, at eksisterende drift opretholdes.  

Havstrategiplanlægning Ingen 

Ulykker eller katastrofer Ingen 
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 Overvågningsprogram 

 
Miljøfaktor Overvågning 

Geologi og grundvand Ingen 

Sediment Inden anlægsfasen skal der udføres opmåling af dybdeforhold (multi-

beam echo sounder) for områder omkring Lynetteholm, hvor der 

ikke tidligere er udført målinger og hvor anlæg af Lynetteholm kan 

forårsage ændrede erosions- eller sedimentationsforhold. 

 

Før anlægsarbejderne sættes i gang, skal bygherre fastlægges et 

stationsnet til udtagning af sedimentprøver til fysisk-kemiske 

analyser, herunder kornstørrelse, metaller, organiske forureninger og 

næringsstoffer for overfladesediment. Stationsnettet skal fastlægges 

på baggrund af resultater fra den matematiske modellering af 

aflejringsforholdene for sedimentation fra opgravning af sediment 

langs perimeteren, samt omkring punktudledningen for Lynetteholm.  

Der udføres prøvetagning 1 gang for dokumentation af de 

eksisterende forhold således der er en solid baseline på plads på 

prøvestationer jf. det fastlagte stationsnet, som så anvendes til 

gentagne prøvetagninger under anlægs- og driftsfasen for at kunne 

dokumentere påvirkninger for anlæggelse og drift af Lynetteholm. 

 

Efter færdiggørelsen af fase 1 perimeterkonstruktionen i 3. kvartal 

2022 foretages prøvetagninger af overfladesedimentet for fysisk, 

kemiske analyser jf. fastlagt stationsnet. 

 

Der udføres målinger af dybdeforholdene omkring Lynetteholm/på 

Middelgrunden i løbet af driftsfasen. Tidspunkter/år for udførelse af 

målinger skal aftales nærmere med relevante myndigheder. 

Der foretages udtagning af sedimentprøver for fysisk- kemiske 

analyser jf. stationsnet fastlagt. Stationsnet opdateres om 

nødvendigt løbende på baggrund resultaterne fra målingerne af 

dybdeforhold. Prøvetagningstidspunkter (år) aftales nærmere med 

relevante myndigheder. 

Hydrografi Ingen 

Kystmorfologi Ingen 

Vandkvalitet Inden anlægsarbejderne sættes i gang skal der foretages monitering 

af baggrundstilstanden (IFF)) på udvalgte stationer. 

 

Samtidig med at anlægsarbejderne gennemføres skal der moniteres 

for sedimentspild og sedimentspredning samt spredning af metaller 

og organiske forureninger under opgravningen af forurenet 

sediment. 
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I Lynetteholms driftsfase skal der ske monitering af 

punktudledningen af overskudsvand fra Lynetteholm samt 

monitering af udsivningen fra Lynetteholm, ved etablering af 

boringer for vandudtagning indenfor og langs med 

perimeterkonstruktionen. 

 

Desuden skal der ske monitering af baggrundstilstanden (IFF) 

udenfor blandingszonen for punktudledningen for Lynetteholm. 

 

Moniteringsprogram for monitering før og under anlægsarbejderne 

samt i driftsfasen skal indsendes til Miljøstyrelsens godkendelse 

senest to måneder inden monitering igangsættes. 

Forurenet jord Ingen 

Klima og luftkvalitet Ingen 

Støj og vibrationer Ved opstart af anlægsarbejderne skal der laves en 

støjhåndteringsplan hvor der på baggrund af orienterende 

kildestyrkemålinger gennemføres beregninger af støjbelastningen 

ved naboer for de enkelte anlægsfaser. I beregningsmodellen 

fastlægges en række kontrolmålepunkter på Lynetteholm. Der skal i 

disse kontrolmålepunkter med et fast interval gennemføres 

orienterende støjmålinger for kontrol og eventuelt kalibrering af 

beregningsmodel for anlægsperioden. Der vurderes ikke at være 

behov for overvågning i driftsfasen.  

Undervandsstøj Ingen 

Bundvegetation og bundfauna Før anlægsfase sættes i gang skal der ske monitering af indhold af 

udvalgte forurenende stoffer i muslinger. Moniteringsprogram med 

placering og antal af stationer, samt parametre der analyseres for 

(metaller og organiske forureninger) skal indsendes til 

Miljøstyrelsens godkendelse senest to måneder inden det 

igangsættes.  

 

I anlægsfasen skal der 1 gang ske monitering af bundvegetation og 

bundfauna omkring Lynetteholm samt monitering af indhold af 

udvalgte forurenede stoffer i muslinger. Moniteringsprogram med 

placering og antal af stationer samt parametre der analyseres for 

skal  indsendes til Miljøstyrelsens godkendelse senest to måneder 

inden det igangsættes.  

 

I driftsfasen skal der ske monitering af bundvegetation og bundfauna 

omkring lynetteholm, herunder med fokus på Middelgrunden. 

Analyseprogram og stationer skal planlægges med udgangspunkt i 

undersøgelserne udført i forundersøgelserne. Moniteringsprogram 

med placering og antal af stationer samt parametre der analyseres 

for skal  indsendes til Miljøstyrelsens godkendelse senest to måneder 

inden det igangsættes.  



 

 

Afværgeforanstaltninger og overvågning  
 

660 

Moniteringsprogram for monitering for indhold af udvalgte 

forurenende stoffer i muslinger inklusiv forslag til tidspunkter/år for 

monitering skal indsendes til Miljøstyrelsens godkendelse. 

Fisk Ingen. 

Marine pattedyr Ingen. 

Fugle Ingen 

Natur på land Ingen 

Natura 2000 Ingen 

Trafikale forhold Der skal overvåges, at jordtransporterne anvender adgangsvejen til 

Lynetteholm. 

Landskab Ingen 

Kulturarv og arkæologi Det er en forudsætning, at Museumslovens § 27, stk. 2 overholdes 

under anlægsarbejderne, så hvis der under jordarbejde på land 

findes spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet standses i det 

omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks 

anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller 

statsanerkendte kulturhistoriske museum. 

Sejladsmæssige forhold Behov for monitering i anlægsfasen af hensyn til sejladssikkerhed for 

små fartøjer skal afklares med Søfartsstyrelsen inden 

anlægsarbejderne går i gang.  

 

I driftsfasen skal det efter nærmere aftale med Søfartsstyrelsen 

mindst en gang hvert sommerhalvår foregå overvågning af sejlads 

gennem Kronløbet for at evaluere, om afværgeforanstaltningerne 

sikrer sikker sejlads.  

Befolkning og menneskers sundhed Ingen 

Materielle goder Ingen 

Havstrategiplanlægning Ingen 

Ulykker eller katastrofer Ingen 
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34. EVENTUELLE MANGLER OG USIKKERHEDER 

Datagrundlaget og viden for miljøvurderingerne vurderes generelt at være godt eller 
tilstrækkeligt, i enkelt tilfælde for fugle begrænset. 
 
I forhold til beregninger af støj og emissioner er der usikkerhed på beregningsmodeller og 
antagelser om anvendt materiel til arbejderne. 
 
For Klima og luftkvalitet bemærkes, at kvantificeringen af emissioner er baseret på generelle 
emissionsfaktorer, hvorfor emissionsmængderne og kvælstofdepositioner skal betragtes som et 
overslag. Ligeledes er OML-beregninger behæftet med visse usikkerheder. De er derfor 
gennemført for anlægsscenarier, der vurderes at være worst case (maksimal anvendelse af 
maskiner ved høj motoreffekt), og det beregnede immissionskoncentrationsbidrag vurderes at 
være konservativt. Der anbefales, at der tages højde for udledninger relateret ril produktion og 
transport af byggematerialer og entreprenørudstyr, når specifikke produkter og transport heraf er 
specificeret. 
 
Støjberegninger er behæftet med en vis usikkerhed, både selve beregningsmodellen, men især 
forudsætninger, herunder trafikdata og anlægsbeskrivelser. Usikkerheden på bestemmelse af støj 
i anlægsfasen og driftsfasen på det foreliggende grundlag vurderes af være på ±5-7 dB. 
Væsentlige afvigelser i de anvendte forudsætninger om støj fra anlægsarbejdet, trafikdata og 
data for støjkilder, kan medføre en øget usikkerhed. 
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35. SAMMENFATNING AF MILJØPÅVIRKNINGER 

I tabellen nedenfor er alle konklusionerne fra miljøvurderingen vist kortfattet. Det er opgjort, om 
anlæg og drift af Lynetteholm vurderes at udgøre ingen/ubetydelig, lille, moderat eller væsentlig 
påvirkning.  
 
Væsentlige påvirkninger 

Miljøvurderingen konkluderer, at der det vil give en væsentlig påvirkning af trafikafviklingen, hvis 
der både tilkøres 2,6 mio. tons jord/år samtidig med at mellemoplaget fra Nordhavn på 2,7 mio. 
tons jord tilkøres Lynetteholm inden for et år. Københavns Kommune har imidlertid oplyst, at 
jorden fra mellemoplaget i Nordhavn vil blive sejlet, og derfor vil denne påvirkning ikke 
forekomme.  
 
Det konkluderes, at driften af Lynetteholm vil medføre op til en væsentlig påvirkning af den 
visuelle påvirkning af landskabet set fra nærzonen.  
 
Endelig konkluderes det, at det udgør en væsentlig påvirkning for sejlads til og fra Margretheholm 
havn, at det ikke er muligt at sejle ind og ud af havnen på hverdage fra 7.00 til 16.00 fordi broen 
mellem Kraftværkshalvøen og Refshaleøen er lukket i dette tidspunkt. By & Havn vil indgå i dialog 
med brugere af Margretheholm Havn med henblik på at forhandle supplerende åbningstider.  
 
Moderate påvirkninger 

Miljøvurderingen konkluderer endvidere, at følgende forhold vil blive påvirket op til moderat i 
Lynetteholms anlægsfase :  

• Strøm 
• Vandkvalitet, tab af vandareal 
• Støj fra nedbringning af spuns 
• Bundvegetation og bundfauna, ændringer af habitat 
• Fugle, habitattab, forstyrrelse og fortrængning og fødegrundlag 
• Landskabelig påvirkning af havbunden ved fysiske indgreb 
• Visuel påvirkning som følge af anlægsarbejde og anlæg af perimeteren set fra nærzonen 

og mellemzonen 
• Kulturarv, visuel og fysisk påvirkning på kulturmiljøer 
• Sejladsmæssige forhold, ændring af Kronløbet og lukning af Lynetteløbet, kommercielle 

fortøjer  
• Sejladsmæssige forhold, ændring af Kronløbet og lukning af Lynetteløbet, lystfartøjer  
• Sejladsmæssige forhold, startbane for vandflyver 
• Sejlads til/fra Københavns Motorbådsklub 
• Befolkning og sundhed: Støjpåvirkning af rekreative interesser 
• Materielle goder: Påvirkning af erhverv på land  

 
Følgende forhold vurderes at blive påvirket op til moderat i driftsfasen:  

• Strøm 
• Hydrografi, arealinddragelse til havs 
• Visuel påvirkning som følge af opfyldning af Lynetteholm set fra mellemzonen 
• Kulturarv, visuel og fysisk påvirkning på kulturmiljøer 
• Sejladsmæssige forhold: Ændring af Kronløbet og lukning af Lynetteløbet; Kommercielle 

fortøjer  
• Sejladsmæssige forhold: Ændring af Kronløbet og lukning af Lynetteløbet; Lystfartøjer  
• Sejlads til/fra Margretheholm havn 
• Sejlads til/fra Københavns Motorbådsklub 
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Endelig vurderes projektets samlede klimapåvirkning for anlægs- og driftsfasen, som inkluderer 
både direkte emissioner og indirekte kilder, at medføre en moderat påvirkning.  
 
For øvrige forhold konkluderes det, at der er tale om en lille, ubetydelig eller ingen påvirkning.  
 

Tabel 35-1 Oversigt over miljøvurderingens konklusioner. 

Miljøfaktor Påvirkning 

 Anlægsfase Driftsfase 

Fysisk-kemisk miljø 

Geologi og grundvand 

Påvirkning af geologiske lag Lille Lille 

Påvirkning af grundvand Lille Lille 

Risiko for udsivning gennem havbunden - Lille 

Sediment 

Tab af havbund Lille - 

Påvirkning ved fysisk forstyrrelse på havbunden Lille Lille 

Påvirkning af sediment ved sedimentation på havbunden Lille - 

Påvirkning af sedimentkvalitet fra sedimentation af 

forurenede stoffer 

Lille Lille 

Påvirkning af sedimentkvalitet fra tilførsel af iltforbrugende 

stoffer 

Lille - 

Påvirkning af sedimentkvalitet fra sedimentation af 

næringsstoffer 

Lille Lille 

Hydrografi 

Strøm Moderat Moderat 

Vandstand Ingen / ubetydelig Ingen / ubetydelig 

Saltholdighed Ingen / ubetydelig Ingen / ubetydelig 

Temperaturforhold Lille Lille 

Bølgeforhold Lille Lille 

Gennemstrømning Ingen / ubetydelig Ingen / ubetydelig 

Arealinddragelse til havs - Moderat 

Kystmorfologi 

Påvirkning af eksisterende sandstrande nord og syd for 

Lynetteholm 

Ingen / ubetydelig Ingen / ubetydelig 

Vandkvalitet 

Tab af vandareal Moderat - 

Påvirkning med sediment Lille - 

Påvirkning med forurenende stoffer Lille Lille 

Påvirkning med næringsstoffer Lille Ubetydelig 

Påvirkning med iltforbrugende stoffer Lille - 

Påvirkning med/fra mikroorganismer - Ubetydelig 

Påvirkning af iltindhold - Ubetydelig 

Påvirkning ved tang drift/ophobning af tang - Lille 



 

 

Sammenfatning af miljøpåvirkninger  
 

664 

Miljøfaktor Påvirkning 

 Anlægsfase Driftsfase 

Forurenet jord 

Anlæg på land Lille Lille 

Jordarbejder Lille - 

Klima og luftkvalitet 

Emissioner af luftforureningskomponenter som følge af 

anvendelse af entreprenørmaskiner og lastbiler 

Lille Lille 

On site emissioner af klimagas som følge af anvendelse af 

entreprenørmaskiner og lastbiler 

Lille Lille 

Samlet klimapåvirkning for anlægs- og driftsfasen, som 

inkluderer både direkte emissioner og indirekte kilder 

 Moderat 

Støj og vibrationer 

Støj fra nedbringning af spuns Moderat - 

Støj fra øvrige anlægsaktiviteter Lille 

 

- 

Vibrationer fra anlægsaktiviteter Ingen/ubetydelig 

 

- 

Støj fra trafik på veje Ingen/ubetydelig - 

Støj fra modtage- og nyttiggørelsesanlæg - Lille 

Støj fra jordtransporter på veje med ny adgangsvej før 

2035 

- Ingen/ubetydelig 

Støj fra jordtransporter på veje med ny adgangsvej før 

2035 med 2,7 mio. tons jord tilkørt fra Nordhavn 

(Københavns Kommune har oplyst at jord fra KMC mellemoplag 

sejles mellem Nordhavn og Lynetteholm) 

- Lille 

Støj fra jordtransporter på veje efter år 2035 - Ingen/ubetydelig 

Støj fra jordtransporter efter 2035 med Østlig Ringvej - Ingen/ubetydelig 

Undervandsstøj 

Undervandsstøj vurderes under receptorerne, som støjen 

påvirker.  

- - 

Biologisk miljø 

Bundvegetation og bundfauna 

Arealinddragelse og tab af habitat Lille - 

Ændring af habitat Moderat Lille 

Fysiske forstyrrelse som følge af suspenderet sediment - 

Bundvegetation 

Lille - 

Fysiske forstyrrelse som følge af suspenderet sediment - 

Bundfauna 

Ubetydelig - 

Fysik forstyrrelse fra aflejringer af sediment på havbunden 

– Bundvegetation - Ålegræs 

Lille - 

Fysik forstyrrelse fra aflejringer af sediment på havbunden 

– Bundvegetation - øvrige arter 

Ubetydelig - 

Fysik forstyrrelse fra aflejringer af sediment på havbunden 

– Bundfauna - Blåmusling 

Ubetydelig - 
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Miljøfaktor Påvirkning 

 Anlægsfase Driftsfase 

Fysik forstyrrelse fra aflejringer af sediment på havbunden 

– Bundfauna – øvrige arter 

Ubetydelig - 

Påvirkning fra forurenende stoffer frigivet til vandfasen Ubetydelig – Lille - 

Påvirkning fra forurenende stoffer tilført til havbunden Lille - 

Påvirkning fra forurenede stoffer - Lille 

Fisk 

Tab af habitat Lille - 

Ændring af habitat Lille Lille 

Forstyrrelse under vand Lille - 

Tab af fødegrundlag Lille Lille 

Eksponering til miljøfarlige stoffer fra sediment Lille - 

Marine pattedyr 

Tab af habitat Lille - 

Tab af fødegrundlag Lille - 

Forringelse af fødegrundlag Ubetydelig - 

Forstyrrelse under vand Lille Ubetydelig 

Forstyrrelse over vand Ubetydelig Ubetydelig 

Ændringer i habitat - Ubetydelig 

Fugle   

Habitattab – alle områder Lille til moderat Lille 

Forstyrrelse og fortrængning – alle områder Lille til moderat Lille 

Fødegrundlag – alle områder Lille til moderat Lille 

Natur på land   

Vegetation og insekter Ubetydelig Ubetydelig 

Flagermus Ubetydelig Ingen 

Natura 2000   

Påvirkning af Natura 2000-område N141, N142, N143, 

N144 

Ikke væsentlig Ikke væsentlig 

Samfundsmæssige forhold 

Trafikale forhold 

Trafikafvikling Ingen/Ubetydelig - 

Trafiksikkerhed Ingen/Ubetydelig - 

Barriereeffekt og tilgængelighed Ingen/Ubetydelig - 

Trafikafvikling 2,6 mio. tons/år - Lille 

Trafikafvikling 2,6 mio. tons/år + KMC mellemoplag på 2,7 

mio. tons/år (Københavns Kommune har oplyst at jord fra KMC 

mellemoplag sejles mellem Nordhavn og Lynetteholm) 

- Væsentlig 

Trafikafvikling 2,6 mio. tons/år efter 2035 - Lille 

Trafikafvikling 2,6 mio. tons/år med Østlig Ringvej - Ingen/ubetydelig 

Trafiksikkerhed 2,6 mio. tons/år - Lille 
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Miljøfaktor Påvirkning 

 Anlægsfase Driftsfase 

Trafiksikkerhed 2,6 mio. tons/år + KMC mellemoplag på 2,7 

mio. tons/år (Københavns Kommune har oplyst at jord fra KMC 

mellemoplag sejles mellem Nordhavn og Lynetteholm) 

- Lille 

Trafiksikkerhed 2,6 mio. tons/år efter 2035 - Lille 

Trafiksikkerhed 2,6 mio. tons/år med Østlig Ringvej - Ingen/ubetydelig 

Barriereeffekt og tilgængelighed 2,6 mio. tons/år - Lille 

Barriereeffekt og tilgængelighed 2,6 mio. tons/år + KMC 

mellemoplag på 2,7 mio. tons/år (Københavns Kommune har 

oplyst at jord fra KMC mellemoplag sejles mellem Nordhavn og 

Lynetteholm) 

- Lille 

Barriereeffekt og tilgængelighed 2,6 mio. tons/år efter 2035 - Lille 

Barriereeffekt og tilgængelighed 2,6 mio. tons/år med 

Østlig Ringvej 

- Ingen/ubetydelig 

Landskab 

Landskabelig påvirkning af havbunden ved fysiske indgreb Moderat 

 

 

Samlet visuel påvirkning som følge af anlægsarbejde og 

anlæg af perimeteren set fra nærzonen 

Lille til moderat  

Samlet visuel påvirkning som følge af anlægsarbejde og 

anlæg af perimeteren set fra mellemzonen 

Lille til moderat 

 

 

Samlet visuel påvirkning som følge af anlægsarbejde og 

anlæg af perimeteren set fra fjernzonen 

Lille 

 

 

Samlet visuel påvirkning som følge af opfyldning af 

Lynetteholm set fra nærzonen 

 Lille til væsentlig 

 

Samlet visuel påvirkning som følge af opfyldning af 

Lynetteholm set fra mellemzonen 

 Ingen til moderat 

Samlet visuel påvirkning som følge af opfyldning af 

Lynetteholm set fra fjernzonen 

 Lille 

 

Kulturarv og arkæologi 

Påvirkning på fund og fortidsminder på havet Lille Lille 

Påvirkning på fund og fortidsminder på land Ingen/ubetydelig - 

Påvirkning på kulturarvsareal - - 

Visuel og fysisk påvirkning på kulturmiljøer Ingen til moderat Ingen til moderat 

Påvirkning på bevaringsværdige/fredede bygninger Ubetydelig/lille - 

Sejladsmæssige forhold   

Ændring af Kronløbet, lukning af Lynetteløbet: 

Kommercielle fartøjer 

Moderat Moderat 

Ændring af Kronløbet, lukning af Lynetteløbet: 

Lystfartøjer 

Moderat Moderat 

Startbane for vandflyver Moderat - 

Sejlads øst om Lynetteholm og til Prøvestenen Lille - 

Arbejdsfartøjers påvirkning af sejlads Lille - 

Sejlads til/fra Margretheholm Havn Moderat Væsentlig 
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Miljøfaktor Påvirkning 

 Anlægsfase Driftsfase 

(Supplerende åbningstider skal udformes i dialog med 

Margretheholm Havn) 

Sejlads til/fra Københavns Motorbådsklub Moderat Moderat 

Sejlads af jord fra Nordhavn til Lynetteholm: Påvirkning af 

øvrig sejlads 

- Ingen 

Befolkning og menneskers sundhed   

Arealinddragelse i forhold til fiskepladser Lille  

Støjpåvirkning af rekreative interesser Lille - moderat Lille 

Påvirkning af badevandskvalitet Lille Ubetydelig 

Støjpåvirkning af befolkning Lille Ingen/ubetydelig - 

Lille 

Luftemissioner og sundhed Lille Lille 

Materielle goder   

Påvirkning af erhvervsfiskeri Ubetydelig Ubetydelig 

Påvirkning af øvrige erhverv – Havneområdet Lille Ingen til 

ubetydelig 

Påvirkning af øvrige erhverv - Erhverv på land Lille – moderat Lille 

Påvirkning af infrastruktur og tekniske anlæg Lille Ingen 

Råstoffer Lille Ingen 

Havstrategiplanlægning   

Påvirkning af belastninger, kriterier eller mål for de 11 

deskriptorer. På dette grundlag kan det konkluderes, at 

Lynetteholm ikke vil forhindre eller forsinke opnåelsen af 

det langsigtede mål for GES. 

Ingen Ingen 

Forhindre eller forsinke opnåelse af langsigtede mål for GES Ingen Ingen 

Uheld og risiko   

Påvirkning af vandkvalitet med forurenende stoffer mv. Ingen Lille 
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