ANLÆG AF
LYNETTEHOLM
INFORMATION TIL SEJLERE, KAJAKROERE
OG ANDRE BRUGERE AF KØBENHAVNS HAVN
Sejlsæsonen 2022

Læs mere om Lynetteholm på
byoghavn.dk/lynetteholm

KORT OM LYNETTEHOLM
Den 4. juni 2021 vedtog Folketinget lov om anlæg af
Lynetteholm. Lynetteholm er Københavns nye halvø
og stormflodssikringsprojekt, som By & Havn skal
etablere mellem Refshaleøen og Nordhavn i Københavns Havn.
Lynetteholms samlede areal bliver 275 hektar. Halvøens østlige område ud mod Øresund etableres som
et grønt kystlandskab, der skal bidrage til en fremtidig nordlig stormflodssikring af København.
By & Havn skal anlægge Lynetteholm ved at opfylde området med overskudsjord fra København og
omegns byggeprojekter og derved genbruge jorden
lokalt til stormflodssikring.

Før Lynetteholm bliver fyldt op med jord, anlægger
By & Havn halvøens perimeter, det vil sige kanten
rundt om Lynetteholm. Perimeteren består primært
af store stendæmninger. Dæmningerne bygges af
sand og sten, der sejles ud og placeres i vandet. Alt
arbejde med stendæmningerne, herunder gravearbejde i havbunden, foregår til vands med arbejdspramme.
By & Havn anlægger også en 3,6 kilometer ny
jordtransportvej, som går via industriområdet
Prøvestenen til Lynetteholm. Som en del af vejen
anlægges en dæmning og en klapbro ved indsejlingen til Margretheholms Havn og en dæmning og en
gennemsejlingskanal i Prøvestenskanalen ud for
Københavns Motorbådsklub.

ANLÆGSAKTIVITETER

Fase 1-området udgør det mindste område. Etableringen af områdets stendæmninger er påbegyndt,
og de ventes færdigetableret primo 2023. Herefter
opfyldes området med jord.

Lynetteholms anlægsaktiviteter blev påbegyndt i
januar 2022.

En stendæmning bygges op fra havbunden, og under
anlægsarbejdet vil stendæmningerne kunne være
tæt på vandoverfladen uden at være synlige. Når
stendæmningerne er færdigetablerede, vil de største stikke cirka tre meter op over daglig vande.

Jordtransportvej
Lynetteholms jordtransportvej via Prøvestenen med
to dæmninger, en klapbro og en gennemsejlingskanal ventes færdigetableret primo 2023.
Perimeter og kystlandskab
Lynetteholms stendæmning (perimeter), herunder
stendæmninger til kystlandskab, anlægges i to
faser:

Fase 2-området udgør det største område. Etableringen af områdets stendæmninger forventes
påbegyndt i efteråret 2023, og de ventes færdigetableret primo 2026.
MIDDELGRUNDSFORTET

Kortet nedenfor viser placeringen af Lynetteholms
anlægsaktiviteter.
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ARBEJDSOMRÅDER
Lynetteholms anlægsarbejder udføres inden for
lukkede arbejdsområder i Københavns Havn, hvor
kun fartøjer med tilknytning til anlægsarbejderne
har adgang.
Alle arbejdsområder på vandet er markeret med
gule markeringsbøjer, der angiver, at det er vandområder, som der ikke må sejles ind over af
sikkerhedsmæssige årsager. Det gælder alle slags
fartøjer, herunder mindre udlejningsbåde, kajakker, robåde, Stand up paddle boards m.v.
Arbejdsområdernes placering offentliggøres via
Efterretninger for Søfarende (nautisk information).

Arbejdsområder og bøjer vil løbende flytte sig i takt
med fremdriften i anlægsarbejderne.
ØSTERBRO
Der vil også være daglig skibstrafik med arbejdspramme og slæbebåde udenfor arbejdsområderne.
Det gælder blandt andet i forbindelse med Vikingeskibsmuseets arkæologiske forundersøgelser af
havbunden og daglig fragt af diverse materialer til
og fra arbejdspramme og arbejdsområder.
Flere kajstrækninger i havnen bliver også benyttet
til at have arbejdspramme liggende fortøjet. Det
gælder fx i Nordhavn, ved Kraftværkshalvøen og ved
Refshaleøen.

Det er disse gule bøjer, som markerer arbejdsområderne i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. Al uvedkommende sejlads inden for
bøjerne er forbudt.
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Ind- og udsejling til
Prøvestenskanalen

KØBENHAVNS
MOTORBÅDSKLUB

Kortet viser aktuelle arbejdsområder i
Københavns Havn sommersæsonen 2022.

PRØVESTENEN

Arbejdsområderne er placeret ved ind- og udsejlingen til Margretheholms Havn, i Prøvestenskanalen
ud for ind- og udsejlingen til Københavns
Motorbådsklub og ved anlæg af Lynetteholms østlige stendæmning ud for Refshaleøen (Lynetteholms
Fase 1-område).

Ændringerne i sejladsforholdene omkring de to
havne vil løbende blive meldt ud via Lynetteholms
nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via
byoghavn.dk/lynetteholm

Sejladsforholdene omkring arbejdsområderne og
anlægsarbejdet vil være variere afhængig af
anlægsarbejdets karakter og fremdriften i byggeriet. Det gælder særligt også omkring ind- og udAMAG
E Rog
B Københavns
RO
sejlingen til Margretheholms
Havn
Motorbådsklub (Prøvestenskanalen).

Fra cirka oktober 2023 forventes Lynetteholm
udvidet med et nyt arbejdsområde i forbindelse
med anlæggelsen af Lynetteholms Fase 2-område.
Området anlægges i forlængelse af Fase 1-området
frem til Kronløbet i Nordhavn. By & Havn vil udsende opdateret information, forud for etableringen af
arbejdsområdet.

Nyt arbejdsområde efterår 2023
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Sejlrenden, Lynetteløbet, som er forbeholdt
friOONNL
R
R
tidssejlads ind og ud af Københavns
K K Havn, holdes
åbent i forår/sommer 2022. Sejlrenden er justeret
skråt mod nord for at lede al fritidssejlads, herunder
kajakker, på afstand af det aktuelle arbejdsområde,
hvor Lynetteholms østlige stendæmning anlægges
(Fase 1-område).

De røde og grønne bøjer på kortet angiver
Lynetteløbets justerede forløb. For at komme sydpå
mod Amager skal al fritidssejlads benytte Lynetteløbet og sejle langs ydersiden af arbejdsområdet
ved Refshaleøen (Fase 1-området). Det er muligt at
sejle igennem ny dæmning i Prøvestenskanalen og
derfra videre mod fx Amager Strandpark.
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Når Lynetteholms Fase 2-område skal etableres, NKO R D H A V N
R
vil Lynetteløbet lukke permanent, og al fritids-Æ
og
erhvervssejlads skal derefter deles om Kronløbet.
TV
F
A fra efterLukningen af Lynetteløbet ventes at ske
året 2023. By & Havn er i dialog med
K R Søfartsstyrelsen, havnens brugere m.fl. om ændringerne, og vil
udsende ny information forud for, at Lynetteløbet
lukker. Kronløbet, som i dag er forbeholdt erhvervsØS
ERBRO
sejlads ind og ud
afT Københavns
Havn, vil være
uændret i forår/sommer 2022.
På kortet ses det ’nye Kronløb’ mellem Nordhavn
og Lynetteholm, som bliver den fremtidige ind- og
udsejling til Københavns Havn.
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ANLÆGSFARTØJER
Per Aarsleff A/S med underleverandører er
entreprenør på Lynetteholms stendæmninger
(Fase 1-område).
Munck Havne & Anlæg A/S med underleverandører er entreprenør på Lynetteholms jordtransportvej med to dæmninger, en klapbro og
en gennemsejlingskanal.
Disse typer af anlægsfartøjer vil arbejde i
Københavns Havn, når Lynetteholms stendæmninger og jordtransportvej anlægges fra
2022 til 2026.

MIDDELGRUNDSFORTET

VINDMØLLER

BADNING

FISKERI

Du kan trygt bade i Københavns Havn under anlæg
af Lynetteholm. Men husk, at du skal benytte de afmærkede havebade, badezoner og dyppezoner, hvor
der er skilte med ”badning tilladt”.

Der er fortsat rige fiskemuligheder i Københavns
Havn under anlæg af Lynetteholm.

På kortet nedenfor finder du alle afmærkede badesteder i Københavns Havn.

HAVNEBAD
BADEZONE
STRAND

På kortet finder du alle de områder i havnen, hvor
det fortsat er muligt at fiske under anlæg af Lynetteholm. Vær opmærksom på, at det grundet anlægsarbejde ikke længere er muligt at fiske ved Lynettedepotet på den yderste del af Refshaleøen.

FISKERI MED STANG TILLADT
FISKERI FORBUDT
FISKERI MED STANG
TILLADT 1. OKT - 30. APRIL

HOLD DIG OPDATERET OM
SEJLADS, KØBENHAVNS HAVN
OG LYNETTEHOLM
Du kan finde denne oplysningsfolder for sejlsæsonen 2022 på byoghavn.dk/havnen
Folderen vil blive opdateret i efteråret 2022.

NYHEDSBREVE OM BL.A.
LYNETTEHOLM OG HAVNEN
Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få de seneste opdateringer fra By & Havn.
Vi har flere nyhedsbrevslister; bl.a. en om anlægsarbejdet på Lynetteholm, mens andre nyhedsbreve
omhandler alt det, der sker i Københavns Havn.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene på
byoghavn.dk/lynetteholm/presse-og-nyheder

FØLGEGRUPPEMØDER
By & Havn inviterer løbende repræsentanter fra Københavns sejl- og roklubber, Dansk Sejlunion m.fl.
til følgegruppemøder om Lynetteholms
anlægsarbejde. Derudover er vi også løbende i
dialog med Københavns Politi, Søfartsstyrelsen og
øvrige interessenter om sikkerhed og sejladsforhold
i forbindelse med anlæg af Lynetteholm.

KØBENHAVNS HAVN ER PÅ
INSTAGRAM
Følg havnens Instagram profil - @ByensHavn.
Vi elsker livet ved havnen. Vi giver inspiration til
aktiviteter og fortæller om havnens brug og udvikling. #Tag dine fotos med #voreshavn

KONTAKT BY & HAVN
Hvis du har spørgsmål om Lynetteholm, om anlægsarbejdet, om Københavns Havn eller andet, er du
altid velkommen til at kontakte os. Send en mail til
info@byoghavn.dk.

