
 
   

 
Orientering vedr. mulighed for udvidelse af Svanemøl-
lestrand  

 

Borgerrepræsentationen vedtog den 24. juni 2021 medlemsforslag om 

Svanemøllestrand stillet af Enhedslisten, jf. bilag 1. Teknik- og Miljøfor-

valtningen og Økonomiforvaltningen udarbejdede på den baggrund 

budgetnotat om mulighederne for at udvide strandarealet på Svane-

møllestrand til Budget 2022. Budgetnotatet blev ikke politisk imøde-

kommet, så der blev ikke afsat finansiering til projektet.  

 

Med denne orientering er der på den baggrund gjort op med med-

lemsforlaget. 

 

Sagsfremstilling 

Uanset lokalitet er anlæg af en strand en kompliceret opgave med 

mange ubekendte faktorer. Fastlæggelse af mulighederne for en udvi-

delse af strandarealet på Svanemøllestrand forudsætter derfor, at der 

afsættes midler til en foranalyse af bl.a. geologiske og vand- og strøm-

forhold samt koordinering ift. Nordhavnstunnelen. Teknik- og Miljøfor-

valtningen udarbejdede et budgetnotat til Budget 2022 med henblik på 

finansiering af en foranalyse (TM182), jf. bilag 2. Der blev ikke afsat mid-

ler til foranalysen i Budget 2022. 

 

Til sammenligning kan det oplyses, at de samlede projektomkostninger 

i forbindelse med etableringen af Valby Strand var på i alt 22,7 mio.  kr. 

Dertil kommer årlige afledte driftsomkostninger på 700.000 kr. Der var 

dog ikke allerede en sandstrand på stedet. 

 

Økonomi 
Orienteringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Køben-

havns Kommune. 
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Teknik- og Miljøforvaltningen  

Notat 

Til Teknik- og Miljøudvalget 



Bilag 1 

 

Medlemsforslag om Svanemøllestrand  

Medlemsforslag  
Det foreslås, 

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen og 
Økonomiforvaltningen at udarbejde en sag til politisk behandling, der belyser 
mulighederne for en udvidelse af strandarealet på Svanemøllestrand. 

(Stillet af Enhedslisten)  
  

Motivering 
Københavnerne mangler rekreative områder. Derfor foreslår Enhedslisten, at man 
undersøger mulighederne for at udvide strandarealet ved Svanemøllestrand. Området har 
gennem de seneste år oplevet en stigende popularitet blandt badegæster fra København 
og omegn.  
Formålet med en udvidelse af Svanemøllestrand er at give københavnerne et større 
badested samt bedre og nemmere adgang til området.  
En evt. udvidelse af strandarealet skal være med hensyntagen til miljøvurderinger af både 
landanlæg og maritime forhold. Det er et grundlæggende krav fra Enhedslisten.  
Derudover ønsker Enhedslisten af man inddrager københavnerne, Østerbro Lokaludvalg, 
foreninger m.fl. for at afdække deres behov og ønsker til en evt. udvidelse af 
Svanemøllestrand.  
  

Beslutning 
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2021 

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning. 
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Bilag 2 
 
 
TM182 Udvidelse af strandarealet på Svanemøllestrand, Østerbro – foranalyse 
 

 
 
Baggrund 
Der er blevet bestilt et budgetnotat om udvidelse af strandarealet på Svanemøllestrand til 
Budget 2022.  
 
Indhold 
Svanemøllestrand ligger i Svanemøllebugten på Østerbro. Svanemøllestrand består af en 
sandstrand på ca. 4.000 m2 og en 130 meter lang mole, der fungerer som badebro. Langs 
kysten løber en promenade, der huser en kiosk med toiletfaciliteter. I sommermånederne 
er der på promenaden ofte mad- og drikkevogne. Vest for promenaden ligger et grønt 
bælte med græs og træer, hvor der er cykelparkering og plads til ophold i skyggen. 
Stranden er med sin bynære placering og urbane karakter et populært badested for 
mange københavnere.  
 
Foranalysen vil undersøge mulighederne for en udvidelse af strandarealet ved 
Svanemøllestrand.  
 
Foranalysen vil indeholde: 

 Registreringer af fysiske forhold herunder egenartsanalyse, lednings- og 
geologiske forhold, kystforhold samt vurdering af muligheder for fremtidig 
begrønning. 

 Miljøvurdering af de konkrete landanlæg og maritime forhold, herunder 
vandkvalitet og spildevandsudledning. 

 Myndighedsarbejde, herunder inddragelse af Kystdirektoratet om muligheder for 
ændring af kystlinje. 

 Inddragelse af Østerbro Lokaludvalg, borgere, foreninger og andre relevante 
interessenter. 

 Udarbejdelse af et eller flere løsningsscenarier for arealet. 
 Udarbejdelse af estimeret tidsplan samt anlægs- og driftsøkonomi for 

løsningsscenarierne. 
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Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 forud for 
forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023. 
 
Overordnede målsætninger og effekter 
En udvidelse af strandarealet på Svanemøllestrand vil give københavnerne et større 
badested, som giver lettere adgang til vandet og samtidig skaber et område og 
mødested, der inviterer til ophold for flere københavnere. 
 
Økonomi 
Foranalysen har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,9 mio. kr. i 2022.  
 
Foranalysen forventes færdig i december 2022. 
 
Eksekvering af anlægsprojekter i 2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 
2022. 
 
Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder  
Aktiviteter i forslaget  
(1.000 kr. – 2022 p/l) 

Styrings-
område 2022 2023 2024 2025 I alt 

Foranalyse 

- Anlæg Anlæg 882    882 

Udgifter i alt  882    882 

 
Risikovurdering 
Den overordnede risikovurdering er, at initiativet er ukompliceret, og der er derfor ikke 
afsat midler til uforudsete udgifter. 
 
Bevillingstekniske oplysninger 
 
Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder 
Anlæg (1.000 kr. – 2022 
p/l) 

Bevilling 2022 2023 2024 2025 I alt * 

Anlægsudgifter 

- Projektering (ekstern) 2000 780    780 780* 

- Udgifter til 
bygherreorganisation 

2000 102    102 * 

Anlægsudgifter i alt   882    882 780* 

 
Øvrige tekniske oplysninger 
 
Bydel 

Bydækkende   
Bispebjerg   Indre by   Vesterbro/Kgs. Enghave   Valby   Amager Øst   
Nørrebro   Østerbro X  Brønshøj/Husum   Vanløse   Amager Vest   

 
Høring 

Har budgetnotatet været i høring? Ja Nej 
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID  X  
IT-projekt (KIT)  X  
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Tidligere afsatte midler  
Der er ikke tidligere givet midler til formålet. 


