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Lynetteholmens fire formål
1) Klimasikring
Lynetteholmen vil være et væsentligt element i klimasikringen af København, og vil bidrage til at sikre mod
stormflod fra nord.
2) Befolkningen vokser og boligpriserne stiger
København vokser, og Lynetteholmen vil mindske presset på
den eksisterende by og tilvejebringe områder til byudvikling,
der kan imødekomme befolkningsvæksten i byen og holde
boligpriserne nede
3) Trængsel og mangel på effektiv infrastruktur Lynetteholmen
kan være med til at finansiere ny infrastruktur, der kan
mindske trængslen i København og styrke den kollektive
infrastruktur.
4) Behov for kapacitet til deponering af jord
Lynetteholmen kan etableres med overskudsjord, som
kommunen har pligt til at anvise deponi til, og forventes at
dække kommunens behov for jorddeponeringskapacitet.

Københavns Kommune

Baggrund

Principaftalen mellem KK og Staten
”Regeringen og Københavns Kommune ønsker i fællesskab at anlægge en ny
stor ø, Lynetteholmen, der på længere sigt kan udvikles til en ny, attraktiv
bydel. Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholmen vil kunne bidrage til
at finansiere metrobetjening af området og etableringen af en Østlig
Ringvej”

Folketinget godkendte Principaftalen den 25. oktober 2018.
BR tilsluttede sig Principaftalen den 22. november 2018.
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Baggrund

Principaftalen mellem KK og Staten
• Sammenhæng mellem indtægter fra grundsalg og udvikling
samt investeringer i infrastruktur – Østlig Ringvej og
Metrobetjening.
• Mål om en ny, bæredygtig bydel med blandet bolig og
erhverv og med fokus på cyklisme og kollektiv trafik f.eks.
metro til Københavns centrum.
• Oprettelsen af Lynetteholmen IS med delt ejerskab mellem
KK og staten, samt forhandlinger om bidrag fra private
grundejere.
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Baggrund om analyserne

De syv analyser i københavnersporet
•

I Overførselssagen 2018-2019 blev der afsat 4,7 mio. kr. til de syv
såkaldte ”københavnerspor”.

•

Siden analyserne blev igangsat, er der blevet besluttet en række
ændringer i projektet, herunder Lynetteholmens perimeter og
alternative linjeføringer for metro og Østlig Ringvej.

•

Perspektiver fra analyserne kan indarbejdes i det videre arbejde
med Lynetteholmen.
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Københavns Kommune

Analyserne

De syv analyser i københavnersporet
•

Portløsninger til stormflodssikring (TMF – 0,7 mio. kr.)

•

Udvikling af Prøvestenen (ØKF - 1 mio. kr.)

•

Udvikling af Østhavnen inden 2035 (ØKF - 0,4 mio. kr.)

•

Alternativer til Østlig Ringvej (TMF – 1,3 mio. kr.)

•

Bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm (TMF – 0,8 mio. kr.)

•

Roadpricing (ØKF - 0,5 mio. kr.)

•

Interessentanalyse (ØKF – 0 kr.)*

*Blev afrapporteret for partierne i BR på et møde den 22. august 2019
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Analyserne

Analysernes robusthed
•

Analyserne af zonering af Prøvestenen, portløsninger til
stormflodssikring og tidlig byudvikling af Østhavnen er
forholdsvis robuste.

•

Analyserne om fremtidige trafikale forhold er behæftet med
stor usikkerhed, da de beskriver scenarier langt ude i
fremtiden, og der er mange ubekendte faktorer og usikre
forudsætninger.
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Københavns Kommune

Hovedkonklusioner
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Københavns Kommune

Hovedkonklusioner

Hovedkonklusioner I
•

Lynetteholmen er et centralt element i klimasikringen af
København, og kan gøre stormflodssikring billigere, hvis der i
etablingen af Lynetteholmen tages hensyn til en portløsning
og besejlingsforhold.

•

Prøvestenen kan zoneres i en ny lokalplan, så arealerne mod
vest udlægges til mindre miljøbelastende anvendelse, hvilket
giver plads til byudvikling af Østhavnen efter 2035.
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Hovedkonklusioner

Hovedkonklusioner II
•

Det er muligt frem mod 2035 at udvikle en mindre del af Kløverparken og
Refshaleøen inden åbningen af Østlig Ringvej og metro.

•

Det vurderes muligt at udvikle maksimalt 300.000 m2 bolig samt tilhørende
erhverv på Refshaleøen og i Kløverparken før 2035. Det svarer til 30-35% af
den samlede bygge-rummelighed på Refshaleøen og Kløverparken
og 6% medregnet Lynetteholmen, og forudsætter investeringer for 65-80
mio. kr. i vejinfrastruktur.

•

Uden Østlig Ringvej vil udvikling af Kløverparken, Refshaleøen og
Lynetteholmen betyde store negative konsekvenser for trafikafviklingen i
Indre By og Nordøst Amager frem mod 2050.
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Hovedkonklusioner

Hovedkonklusioner III
•

Et helt bilfrit scenarie for Lynetteholmen forventes at reducere
byggeretspriserne, samtidig med at det forudsætter store
investeringer i kollektiv infrastruktur. Det er derfor meget
vanskeligt økonomisk at realisere, og udfordrer samtidig målet
om en blandet bydel med boliger og erhverv.

•

Et delvist bilfrit scenarie vurderes at have en neutral eller
svagt positiv påvirkning på byggeretspriserne.

•

På længere sigt kan et nationalt roadpricing-system reducere
trængslen i København og Hovedstadsområdet, og kan være et
finansieringsinstrument for infrastruktur. Et sådan roadpricing-system vil være et statsligt anliggende.

11

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner:

Stormflodssikring af
Inderhavnen og valg
af portløsning

12

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner: Stormflodssikring

Stormflodssikring
af Inderhavnen
• Opgaven: Analyse af mulige portløsninger i Kronløbet
som et led i den samlede vurdering af
stormflodssikringen af København.
• Udfordringer: Vandstigninger på 70–100 cm frem
mod 2100, og øget risiko for kraftige storme og
stormflod.
• Risiko for tab på 8 til 12 mia. kr. over de næste 100 år,
hvis byen ikke sikres mod stormflod.
• Stormflodsplanen: København skal sikres med en
ydre sikring mod syd og nord fremfor at sikre langs
hele Inderhavnen.
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Tværgående konklusioner: Stormflodssikring

Stormflodssikring
– konklusion
•

Lynetteholmen vil være et væsentligt element
i stormflodssikringen mod nord og betyde
lavere omkostninger.

•

Der er behov for en port mellem Nordhavn
og Lynetteholmen for at kunne
stormflodssikre.

•

Der skal allerede ved etablingen af
Lynetteholmen tages hensyn til en
portløsning og besejlingsforhold.

•

Finansieringen af en port indgår ikke i
Lynetteholm-projektet.
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Tværgående konklusioner: Stormflodssikring

Opmærksomhedspunkter – besejling

Placering af sejlløb for vippeport samt
minimumssikkerhedszone (200 m) mod
fortøjede skibe

15

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner: Stormflodssikring

Opmærksomhedspunkter – besejling
• Det vurderes, at en port ikke er en udfordring i forhold til indsejling af større skibe til Inderhavnen.
• Afstanden mellem Nordhavn og Lynetteholm kan være en udfordring i forhold til sikkerhedsafstanden mellem sejlrenden
og de skibe der ligger til kaj ved Oceankaj og i forhold til sejlads
med større skibe under anlæg af porten.
• Skal den nuværende sikkerhedsafstand på 200 meter opretholdes, skal Lynetteholmens afstand til Nordhavn øges på den
smalle strækning overfor Oceankaj.
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Tværgående konklusioner: Stormflodssikring
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Anbefaling til portløsning I
•

At der arbejdes videre med en port nord
for Skudeløbet, og at porten ikke anlægges
sammen med Østlig Ringvej og Metro.

•

At der arbejdes videre med enten en
vippemodel eller en skydeport og at portens
bredde sættes til max. 120 meter af hensyn
til driftssikkerhed.

•

At porten lukker ved vandstand på 1,3 m.
over daglig vande, og at der findes lokale
løsninger inde i havnen efter behov.
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Tværgående konklusioner: Stormflodssikring
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Anbefaling til portløsning II
•

Det anbefales, at det undersøges nærmere,
hvordan man kan opretholde besejling af
havnen, mens en port anlægges.

•

Det anbefales, at man genberegner
samfundsøkonomien for
stormflodssikringen i nord for at afklare
anlægstidspunktet.

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner:

Udvikling af Østhavnen
inden 2035
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Tværgående konklusioner: Udvikling af Østhavnen
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Baggrund: Analyse af
udvikling af Østhavnen
•

Vurdere, hvor meget af Østhavnen, der kan
byudvikles inden 2035, uden at
trafikafviklingen bliver for dårlig.

•

Foreslå mindre tiltag, der kan forbedre
trafikafviklingen.

•

Undersøge mulighederne for alternative
placeringer af de aktiviteter på Prøvestenen,
der begrænser byudviklingen i Østhavnen.

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner: Udvikling af Østhavnen

Begrænsninger for udvikling af Østhavnen
•

En række miljøbelastende virksomheder med
særlige beliggenhedskrav er placeret på Prøvestenen.

•

Udvikling af Østhavnen vil føre til øget trafik på
strækninger, der allerede er trafikalt belastet.

•

Dele af Østhavnen kan blive berørt ifm. anlæg af
Lynetteholmen og dertilhørende infrastruktur.
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Tværgående konklusioner: Udvikling af Østhavnen
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Prøvestenen
•

Alle lejekontrakter udløber
inden 2035.

•

Prøvestenen kan zoneres
i en ny lokalplan, så alle
arealer mod vest udlægges
til mindre miljøbelastende
anvendelse.

•

Regeringen er positivt indstillet overfor en ændret
zonering.
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Tværgående konklusioner: Udvikling af Østhavnen

Trafikale forhold
•

Tidlig byudvikling på Refshaleøen og Kløverparken
kræver en forlængelse af Amager Strandvej og en
supplerende vejforbindelse til Refshaleøen til i alt
65-80 mio. kr.

•

Uden Østlig Ringvej og metro vil der maksimalt
kunne etableres ca. 300.000 m2 boliger og
tilhørende erhverv, svarende til ca. 6.500
indbyggere plus erhverv frem mod 2035.

•

Dette svarer til 30-35% af den samlede byggerummelighed på Refshaleøen og Kløverparken
og 6% medregnet Lynetteholmen.

23

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner: Udvikling af Østhavnen

Konklusion
•

Det er muligt at udvikle en mindre
del af Kløverparken og Refshaleøen
inden 2035, hvilket kræver trafikale
investeringer.

•

Fremrykket udvikling kan være en
finansieringskilde til infrastruktur.

•

Senest efter 2035 kan zoneringen
på Prøvestenen realiseres, da
lejekontrakterne udløber.
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Københavns Kommune

Tværgående konklusioner:

Bilfri eller delvis bilfri
Lynetteholm samt alternativer
til Østlig Ringvej
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Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm

Bilfri og delvis bilfri Lynetteholm
En analyse af mulighederne for at gøre Lynetteholm bilfri eller delvis
bilfri, herunder konsekvenserne for finansiering af Østlig Ringvej.
Analysen beskriver:
• Forskellige scenarier for bilfri/delvis bilfri Lynetteholm på et
konceptuelt niveau.
• Trafikale effekter for bilfri/delvis bilfri Lynetteholm på baggrund
af modelberegninger af trafikken i 2050.
• Hvordan byggeretspriser og indtægter fra betalende på Østlig
Ringvej forventes at blive påvirket i det bilfri og det delvist bilfri
scenarie.
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Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm

Forudsætninger ved bilfri
og delvis bilfri Lynetteholm
•

Østlig Ringvej med op/nedkørsel på Refshaleøen.

•

Prioritering af cykler og gang
– f.eks. to cykelforbindelser over havnen

•

Investeringer i kollektiv trafikforsyning,
herunder en markant dyrere metroløsning
end i basisscenariet (M5).

•

Shuttlebus internt på Lynetteholm.
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Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm

Bilfri og delvis bilfri Lynetteholm
Overordnede konklusioner:
•

På et konceptuelt niveau er det muligt at lave et byområde på Lynetteholmen, hvor biltrafikken reduceres til et minimum, men bilfrie byområder i denne størrelse kendes ikke andre steder i verden.

•

Det er ikke muligt at udvikle Lynetteholmen helt uden biler, da der skal
være adgang for renovationskøretøjer, brand/redning mv.

•

En hel bilfri bydel udfordrer den samlede business case for Lynetteholmen, da det reducerer byggeretspriserne og forudsætter store
investeringer i infrastruktur.

•

En delvist bilfri Lynetteholm har ingen eller en svag positiv indvirkning
på byggeretspriserne under forudsætning af, at der investeres betydeligt i den kollektive infrastruktur.
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Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm
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Konceptuel model for bilfri Lynetteholm
Forudsætninger:
• 10-15 biler pr. 1.000 indbyggere, mod 250
biler pr. 1.000 indbyggere i dag.
• Parkering i ét centralt P-anlæg.
• Kun ærindekørsel tilladt på Lynetteholmen.
Konklusioner:
• Negativ effekt på byggeretspriser og
tiltrækning af erhverv.
• Reduceret mobilitet på Lynetteholmen.
• Stor afstand fra beboelse til parkering.
• 9% færre indtægter til Østlig Ringvej.
• Risiko for en bydel med en mindre blandet
beboersammensætning.

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm

Byggeretspriser ved bilfri Lynetteholm
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Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm
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Konceptuel model for delvis bilfri Lynetteholm
Forudsætninger:
• Bilejerskab på 120-130 biler pr. 1.000 indbyggere,
mod 250 biler pr 1.000 indbyggere i dag.
• Parkering i decentrale P-anlæg
• Færre p-anlæg (nedsat p- krav)
• Kørsel tilladt på Lynetteholmen (begrænset)
Resultater:
• Mobiliteten opretholdes på Lynetteholmen.
• Ingen/svag positiv effekt på byggeretspriser.
• 7 % færre indtægter til Østlig Ringvej.
• I tråd med målsætningerne i KP19 og kan give
mulighed for billigere boliger
• Mulighed for mangfoldig bydel pga. nedsat Pnorm

Københavns Kommune

Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm

Byggeretspriser ved delvis bilfri Lynetteholm
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Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm
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Alternativer til Østlig Ringvej
Analysens formål

• Vil trafikstigningen fra Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken kunne
håndteres med andre typer vejforbindelser som alternativ til en Østlig Ringvej?

Forudsætninger:

• Basisscenarie: Med Østlig Ringvej men uden den trafiksanering i Indre By, som
undersøges i forundersøgelsen af Østlig Ringvej.
• Analysen tager udgangspunkt i 2050.
• Fire scenarier uden Østlig Ringvej med forskellige vejforbindelser og metrolinjer,
samt forskellige modeller for parkering og bilejerskab.
• Trafikmodellerne har begrænset kapacitet til at vurdere forholdene.

Københavns Kommune

Alternativer til Østlig Ringvej - Opsamling og konklusion
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Opstilling af scenarier

•
•
•

Basisscenariet

Scenarie 1

Østlig Ringvej
Metrolinje M4 afgrening
Ny cykelforbindelse

•
•
•

Nordlig og sydlig
forbindelse – 4 spor
M4 metrolinje afgrening
Ny cykelforbindelse

Scenarie 2

•
•
•
•
•

Nordlig og sydlig
forbindelse – 4 spor
M5 metrolinje
To nye cykelforbindelser
Højfrekvent bus-zone
Havnebusforbindelse

Scenarie 3
+ Føl Sc. 2070

•
•

Nordlig terræn
forbindelse – 2 spor
+ bilfri Lynetteholm

Scenarie 4

•
•

+ Nordlig terræn
forbindelse – 2 spor
+ bilfri Østhavn
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Tværgående konklusioner: Bilfri/delvis bilfri Lynetteholm

Konklusioner
•

Modellen viser, at med en Østlig Ringvej og uden
trafiksanering i Indre By vil trængslen i 2050 være
på niveau med i dag, trods voksende befolkningstal.

•

Det eneste scenarie uden Østlig Ringvej, der opnår
et tilsvarende trængselsniveau som basisscenariet
uden trafiksanering, er scenariet med en helt bilfri
Lynetteholm og Østhavn.

•

Det bilfri scenarie kræver store investeringer i
kollektiv trafik – herunder en markant dyrere
metroløsning med større kapacitet – og forventes
samtidig at reducere byggeretspriserne.

•

En generel trafiksanering i byen vil påvirke samtlige
scenarier.
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Roadpricing
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Roadpricing
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Nationalt kilometerbaseret roadpricingsystem
Formål:
•

At undersøge, hvilke trafikale effekter et
nationalt km-baseret roadpricingsystem
kan have i København.

•

At undersøge, om roadpricing kan være
en potentiel finansieringskilde til fx Østlig
Ringvej, og et værktøj til at flytte trafik uden
om Indre By.

Københavns Kommune

Roadpricing
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Nationalt kilometerbaseret roadpricingsystem
Forudsætninger:
•

Takststruktur jf. Trængselskommissionen.

•

Landsdækkende, intelligent, satelitbaseret roadpricingsystem
– ét system blandt flere mulige.

•

Proveuneutral omlægning af bilafgifter betyder, at roadpricing
skal skabe 35 mia. kr. p.a. til staten.

•

Registreringsafgift, vægtafgift og afgift af ansvarsforsikringer
erstattes med en kilometerbaseret afgift på mellem 0,5-2,4 kr.
pr. km afhængig af tidspunkt og geografi.
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Roadpricing
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Nationalt kilometerbaseret roadpricingsystem
Konklusioner:
•

Reduktion i trafikarbejdet (kørte km.) i København på 33% i
myldretiden, 19% uden for myldretiden - og 23% i hele
hovedstadsområdet og 3% i hele landet.

•

Reduktion i rejsetid i hovedstadsområdet på 11,3 mio. persontimer.

•

Ved en 5-10% højere km-takst er der mulighed for at skabe et
nationalt merprovenu på 1-2 mia. kr./p.a.

•

Effekten på trafikarbejde er usikker, da omlægningen er markant.

Københavns Kommune

Roadpricing

40

Nationalt kilometerbaseret roadpricingsystem
Konklusioner - fortsat:
•

Minimal overflytning fra bil til kollektiv trafik og cykel i et provenu-neutralt scenarie
på grund af højere bilejerskab, da registreringsafgiften fjernes.

•

Omlægningen påvirker borgernes økonomi forskelligt, alt efter ændringer i adfærd
og mulighed for at skifte til andre transportformer.

•

Erhvervslivet påvirkes, men den præcise effekt afhænger af, hvordan omlægningen
af afgifterne indføres i praksis. Det er muligt at lave særlige takster for erhvervslivet,
der sikrer provenuneutraltet for erhvervslivet.

•

Mulighed for at justere på takstzoner, km-takst for privat- og erhvervstakster, mv.

•

Provenu fra roadpricing fra kørsel i Østlig Ringvej alene forventes at være 87-137
mio. kr. årligt.
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Lynetteholmen:
Videre proces
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Lynetteholmen: Videre proces
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Fire analysespor mellem KK og Staten
2018

Principaftale om visioner for Lynetteholmen

2018 - 2020

Finansiering og
organisering

Metro

Østlig Ringvej

VVM
Forhandling mellem By
& Havn og grundejere

Ultimo
2020

Principaftale om etablering af Lynetteholmen

2021

- BR behandling af aftale.
- Folketingsbehandling af lovgrundlag for etablering af Lynetteholmen.
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Lynetteholmen: Videre proces

Foreløbig tidsplan for Lynetteholmen 2020
2020 /
•

Efter sommerferien: Afrapporteringen på analysespor om
metrolinjeføring, Østlig Ringvej samt finansiering- og organisering.

•

Sommer: Forhandlinger med private grundejere.

•

Efterår: VVM-undersøgelse af jordopfyld sendes i offentlig høring.

•

Efterår/vinter: Evt. principaftale mellem KK og staten om godkendelse
af jordopfyld, samt evt. igangsættelse af VVM-undersøgelser af
metrolinjeføring og Østlig Ringvej.
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Yderligere spørgsmål
•

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen står til rådighed
ift. spørgsmål og uddybende gennemgang af de enkelte rapporter.

•

Eventuelle spørgsmål sendes til ØKF på HV6R@KK.DK

•

Rapporterne publiceres på Økonomiudvalgets aflæggerbord d. 5. maj,
og vil efterfølgende være tilgængelige via www.kk.dk/Lynetteholmen
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