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Analyse af mulige portløsninger i Kronløbet
Resumé
Der blev i Overførselssagen 2018-19 bevilliget 700.000 kr. til en analyse
af mulige portløsninger i Kronløbet mellem Nordhavn og den kommende Lynetteholmen, som et led i den samlede vurdering af stormflodssikringen af Lynetteholmen. Analysen af mulige portløsninger skal
også ses som et led i den samlede stormflodssikring af København, jf.
Københavns Stormflodsplan fra 2017. Bilaget er til orientering.
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Rådgivningsfirmaet Rambøll har udarbejdet to rapporter. Én for Lynetteholmens afgrænsning (perimeter) fra oktober 2018 og én for den
nye perimeter (august 2019).
Ud fra Rambølls analyse kan det bl.a. konkluderes (se alle anbefalinger
på side 8):
• At fremtidige besejlingsforhold indgår i fastlæggelsen af den
nordlige del af Lynetteholmens nye udformning, når der skal
planlægges for anlæggelsen en portløsning.
• At der udføres en samfundsøkonomisk analyse af det optimale
anlægstidspunkt for en af to slags porttyper: en vippeport og en
skydeport, når tidsrammen for etablering af Lynetteholmen er
afklaret.
• At arbejde videre med en nordlig portløsning, der også sikrer
Skudeløbet og ikke forudsætter samspil med anlæg, f.eks. Østlig
Ringvej.
Sagsfremstilling
Rapporterne beskriver etableringen af en stormflodssikring i Kronløbet
mellem ydre Nordhavn og det planlagte Lynetteholmen. Der er i analysen foretaget en vurdering af, hvilke stormflodskoter ved Kronløbet, og
hvilke portløsninger, der kan arbejdes med i en fremtidig sikring. Der er
endvidere set på, hvilke muligheder der er for sammentænkning med
den fortsatte havnedrift og en planlagt Østlig Ringvej. Desuden vurderes afledte miljøkonsekvenser af en portløsning, samt muligheden for
mod slutningen af dette århundrede at foretage en permanent lukning
af havneindløbet Kronløbet og anlægge en sluse.
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Placering
Udformningen af Lynetteholmen i oktober 2018 viste en afstand mellem
Nordhavn og den kommende Lynetteholm på ca. 300 m. I den nye udformning af Lynetteholm fra august 2019 er afstanden ca. 195 m.
En stormflodssikring med en port og en landfast dæmning på begge sider, kan som udgangspunkt placeres i både den nordlige og sydlige del
af den indsnævrede del af Kronløbet (fig. 1).

Figur 1: Udformning august 2019. Oversigtskort over projektområdet med
mulige placeringer af stormflodssikring i Kronløbet. Foretrukken placering
i nord er angivet med rød streg, og alternativ placering i syd er angivet
med lyserødt.

En nordlig placering muliggør en relativt simpel konstruktion, der primært vil afhænge af Lynetteholmen og Ydre Nordhavns anlægstidsplan, samt accept fra relativt få ejere og brugere. Skudeløbet er desuden sikret af den nordlige løsning.
En sydlig løsning koblet til anlæg af ny Østlig Ringvej under Kronløbet
frarådes, da en række ulemper overskygger de mulige fordele. Der er fx
risici forbundet med et højere krav til sikkerhedsniveau, og en mere
kompliceret konstruktion både ift. projektering og udførelse. Der forventes endvidere en stor forskel mellem de forventede levetider af anlæggene, samt at ejerskabsforhold kan give udfordringer ift. hver parts
forventninger og økonomi. Samordning med Lynetteholm er beskrevet
nærmere på side 7.
Rambøll anbefaler på denne baggrund en nordlig placering af stormflodssikringen i Kronløbet.
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Tabel 1: Opsummering af fordele og ulemper ved en nordlig og sydlig placering.
Fordele

Ulemper

Nordlig place-

•

Simpel konstruktion mulig

•

Tæt ved Oceankaj

ring

•

Hård undergrund

•

Besværliggørelse af anlæg af ønsket sluse

•

Skudeløbet sikret

på længere sigt (afhænger bl.a. af størrelse
på sluse og stormflodssikring af Skudeløbet).

Sydlig place-

•

ring

Mulige synergier med Metro-

•

linje og Østlig Ringvej
•

Skudeløbet er ikke stormflodssikret, og skal
dermed sikres lokalt

Bedre integration med øn-

•

Dårligere funderingsforhold

sket om fremtidig sluse (ved

•

Ejerforhold og drift

lukning af havneindløb)

•

Større risici ved sammenkobling af anlæg

•

Fordyrelse af anlæg

En sluse er en indretning i fx et havneløb, som kan hæve og sænke skibe
fra et vandniveau til et andet, hvorved skibene kan forcere denne højdeforskel. Anlæg af en sluse kan blive nødvendig den dag, hvor havvandsstanden er så høj, at man bliver nødt til lukke havnen for at sikre en lavere havvandstand i havnen end udenfor. Skibe der skal ind og ud af
havnen skal så gennem en sluse.

Anlæg
Fem porttyper er analyseret i rapporterne. På baggrund af analyserne
anbefales det at tage udgangspunkt i de to porttyper, Vippeport og Skydeport, der er vist i figur 2 og 3.
Vippeporten er valgt, da porttypen har en så bred åbning som muligt
uden særlige støttekonstruktioner, og derved kan muliggøre indsejling i
Kronløbet med færger/krydstogtskibe. Vippeporten har et begrænset
behov for areal på Ydre Nordhavn og Lynetteholmen.
Skydeporten er valgt som en mulighed, da den bl.a. har den fordel at
kunne indgå i et sluse-system, så en fremtidig permanent lukning af
havnen muliggøres. Skydeporten har behov for en sidekonstruktion i
form af en cellefangedæmning, som har en lille bredde på ca. 15 m.
Vippeport og skydeport er egnede til bredder for et helt portfag på henholdsvis 120 m og 80 m med de nuværende kendte konstruktioner. En
bredde på 80 m betragtes som den nedre grænse for sikker manøvrering i roligt vejr af skibe på størrelse med Oslofærgen. En bredde på 120
m betragtes som en nedre grænse for manøvrering af krydstogtskibe i
roligt vejr.
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Figur 2: Simplificeret snit af vippeport fra siden med sænket port og åben
for skibstrafik (venstre) og med hævet port og lukket for skibstrafik (højre).

Figur 3: Simplificeret plantegning af skydeport fra oven med porten i tørdok og åben for skibstrafik (skydeporten ses i form af det lyserøde)

Økonomi
Tabel 2 viser anlægsoverslag og anslået udgift til drift og vedligehold.
Tabel 2: De to løsningers overslagspris samt årlige udgift til vedligehold –
for hhv. perimeter 2018 og 2019.
Økonomi

Vippeport, perimeter 2018

Anlægsoverslag (mio. kr.)
Anslået udgift til drift og vedli-

Skydeport, perimeter 2018

830 – 890

980 – 1030

8

7

gehold (mio. kr./år)
Vippeport, perimeter 2019
Anlægsoverslag (mio. kr.)
Anslået udgift til drift og vedli-

Skydeport, perimeter 2019

610 – 735

900 - 920

8

7

gehold (mio. kr./år)

Sikringsniveau og lukkeniveau
For begge porte anbefales at benytte et sikringsniveau på +2,70 m over
daglig vande. Dette skal dog koordineres med sikringen af anden vital
infrastruktur, fordi der her kan forudsættes et højere sikringsniveau.
Ydermere anbefales et lukkeniveau (havspejlsniveauet under stormflod,
hvorved porten lukkes, for at hindre yderligere vandspejlsstigning i havnen bag portene) på +1,3 m øget vandstand i havnen. At designe porten efter et lavere niveau end +1,3 m vil medføre en hyppigere lukning
af porten til gene for havnens aktiviteter, samt risiko for mindsket levetid
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grundet flere lukninger. Der vil være behov for lokale sikringsløsninger i
Københavns Havn for at sikre lavtliggende arealer som f.eks. de fredede
Kanonbådsskure på Holmen, ved et lukkeniveau på +1,3 m.
I 2100 vil det betyde, at hvis vandspejlsniveauet er 1 m højere end i dag,
vil en øget vandstand på +1,3 m forekomme med samme hyppighed
som +0,3 m forekommer i dag. Denne vandstand vil i fremtiden blive
overskredet flere gange årligt, med deraf følgende behov for at lukke
porten. Det optimale tidspunkt for eventuel lukning af havnen, inkl. anlæg af en sluse, vil afhænge af en opvejning af fordele og ulemper, der
med fordel kan afdækkes med en samfundsøkonomisk analyse.

Anlægstidspunkt
Den endelige vurdering af det optimale anlægstidspunkt for en portløsning i Kronløbet vil være afhængig af:
• Sikrings- og lukkeniveauer og de forventede reducerede skadesomkostninger
• Prissætning af løsning
• Tidsramme for Lynetteholmen
Disse oplysninger skal indgå en samfundsøkonomisk analyse.
De nævnte anlægspriser ligger noget under det der var vurderet i en
rapport til stormflodsplanen. En reduktion i anlægsomkostningerne til
en nordlig løsning, i forhold til de tidligere analyser, vil alt andet lige
kunne fremrykke tidspunktet, hvor det giver mening at investere i en
stormflodssikring i Kronløbet. I stormflodsplanen var der også regnet
med en udgift på 0,8 mia. kr. til en dæmning, der ved realisering af aftalen om Lynetteholm ikke skal anlægges. Derfor bør der foretages en
genberegning af samfundsøkonomien for stormfloder fra nord, for at
specificere et anlægstidspunkt.

Samspil med Lynetteholmen, port og Østlig Ringvej
Ved anlæg af port i Kronløbet er der mulige synergier med andre planlagte større anlægsprojekter i og omkring Kronløbet; primært Lynetteholmen og Østlig Ringvej. Begge anlægsprojekter vil have en stor effekt
som rammebetingelser for anlæg af en stormflodssikring i Kronløbet,
f.eks. i forhold til anlægstyper, økonomi, anlægstidspunkt, drift og vedligehold. Af fordele og ulemper ved muligt samspil mellem Østlig Ringvej og stormflodssikring i Kronløbet kan følgende nævnes:
Fordele:
• Ved anlæggelsen kan spunsvægge for portløsningen anvendes
midlertidigt som byggegrube for tunnel. Det vil formentlig
kræve længere og kraftigere vægge.
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Indsejlingen til Københavns Havn vil kun blive påvirket én gang dog må det antages, at anlægsperioden forlænges væsentligt
ift. portløsningen som står ”alene”.
Den samlede anlægsomkostning formodes at blive lavere.

Ulemper:
• Sikringsniveau formodes at skulle opjusteres for portløsningen,
da Østlig Ringvej kan formodes at have en anden risikoprofil og
derved strengere krav til højere sikringsniveau end en portløsning.
• Der formodes strengere krav til portløsningens tekniske konstruktion.
• Ift. projektering og udførelse vil konstruktionen kompliceres.
• Der kan være stor forskel mellem de forventede levetider af anlæggene.
• Delt ejerskab kan give udfordringer ift. hver parts forventninger
og økonomi.
• En senere lukning (sluse) af Københavns Havn besværliggøres
muligvis.
• Portløsningen må forventes at skulle flyttes syd for Skudeløbet,
hvorfor Skudeløbet ikke beskyttes mod stormflod, og kræver individuel sikring.

Besejling
Analysen har forudsat, at skibstrafikken til og fra Københavns Havn skal
kunne fortsætte med nuværende skibsstørrelser efter anlæg af en portløsning mellem Lynetteholmen og Nordhavn. Den nødvendige portbredde for besejling med færger og krydstogtskibe er afhængig af flere
forhold, herunder vindhastighed, fartøjets hastighed, samt fartøjets
bredde og dybdegang.
Besejlingsforhold med udformningen af Lynetteholm i 2018
Kronløbet er hovedindsejlingsløbet til Nordhavn, og der er i dag garanteret en vanddybde på 10 m i en bredde på mindst 150 m. Kronløbet
indsnævres en smule i området mellem Kronløbsbølgebryderen (ud for
Trekroner fortet) og Levantkaj, hvor 10 m vanddybde er garanteret over
en bredde på 135 m.
Ved Lynetteholmens placering i henhold til udformningen i 2018, bør
man være opmærksom på, at en del af Lynetteholmens nordligste del
går ind over den farbare sejlrende. Denne sejlrende har en sikkerhedsmargin til store skibe, der ligger ved kaj på Nordhavn. Det bør her vurderes, hvilken påvirkning overlappet har på skibssikkerheden. Her bør
det være op til CMP og By og Havn at beslutte, hvorvidt Kronløbet skal
flyttes/forskydes eller ej.
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Det anbefales, at der foretages sejladssimuleringer for både Oslofærgen
og krydstogtskibe under forskellige ydre påvirkninger. Simuleringer vil
kunne klarlægge, hvilke udfordringer det enkelte skib har i forhold til
portåbningen, og vil dermed bedre kunne vurdere portens bredde i forhold til sikkerhedskrav.
Besejlingsforhold, Lynetteholms udformning i 2019
Kronløbet er hovedindsejlingsløbet til Nordhavn, og der er i dag garanteret en vanddybde på 10 m i en bredde på mindst 135 m. I dag er den
nuværende minimumsikkerhedsafstand fra sejlløbskant til Oceankaj ca.
200 m.
Lynetteholms nye placering overlapper på en længere strækning både
Kronløbets sejlrende og den farbare rende, der fungerer som sikkerhedsmargin. En omplacering af sejlrenden vil således være nødvendig,
og den endelige placering vil være afhængig af valg af porttype og sidekonstruktioner. Ligeledes vil det endelige valg af porttype og sidekonstruktioner være afhængig af valg af placering.
Sejlløbet gennem en ny vippe- eller sluseport vil have en afstand til
Oceankaj på hhv. 90 m. og 110 m, hvilket anses for at være på grænsen
til det sikkerhedsmæssigt forsvarlige. I dag er minimumsafstanden fra
sejlløbskant til Oceankaj ca. 200 m. Hvis der er krævet en minimumsafstand på mere end 110 m mellem sejlløb og kaj, vil det betyde at Lynetteholmens afstand til Nordhavn skal være større end nu foreslået. Alternativt reduceres størrelsen på skibe, der kan anløbe fra den indre
havn betydeligt. Ligeledes er muligheden for at dreje skibene ved Oceankaj, som i dag er muligt, besværliggjort, hvis den nye udformning for
Lynetteholmen fastholdes.

Miljø og vandskifte
Anlæg af Lynetteholmen forventes at have en vis virkning på vandskifte i
Københavns Havn, mens en portløsning i Kronløbet kun forventes at
have en begrænset negativ effekt, om nogen.
Ved etablering af en port i Kronløbet vil sidekonstruktionerne, når porten er åben, indsnævre løbet. Indsnævringen er så begrænset, at etablering af en port ikke forventes at blive den begrænsende faktor for gennemstrømningen af Københavns Havn og dermed heller ikke påvirke
vandskiftet negativt. Derimod er det vigtigt at bibeholde vanddybden,
som i større grad kan påvirke vandkvaliteten i havnen. Der er derfor bevidst valgt løsninger, der ikke reducerer vanddybden gennem porten.
Der er ikke vurderet andre afledte miljømæssige eller marine konsekvenser af etableringen af en portløsning.

7/8

Klima

Konklusioner og anbefalinger
Rambøll anbefaler på baggrund af ovenstående analyse:
1. at arbejde videre med det tidligere anbefalede sikringsniveau
på +2,7 m, svarende til en 1000 års hændelse i år 2100,
2. at sikringsniveauet for København koordineres med det sikringsniveau, der arbejdes med hos aktører med aktiver af stor
værdi, herunder vital infrastruktur,
3. at arbejde videre med de to valgte typer portløsninger – vippeport og skydeport, herunder en dybere analyse af fordele og
ulemper ved de valgte løsninger,
4. et relativt højt lukkeniveau på +1,3 m DVR90 for en portløsning,
og finde lokale sikringsløsninger for at sikre lavtliggende arealer
i havnen,
5. at reducere bredde af indsejlingen til maksimalt 120 m,
6. at anlægstidspunktet undersøges nærmere, herunder hvordan
samspil med anlæg af Lynetteholmen kan optimeres,
7. at arbejde videre med en nordlig portløsning, der også sikrer
Skudeløbet og ikke forudsætter samspil med anlæg af f.eks. Østlig Ringvej.
8. at reservere et areal til anlæg på Lynetteholmen og Nordhavn.
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BAGGRUND
Denne rapport beskriver etablering af
stormflodssikring i Kronløbet mellem
Ydre Nordhavn og det planlagte område
- Lynetteholm. Analysen er bestilt af
Københavns Kommune som en del af
Københavnersporet gennem overførselssagen.
Der er foretaget en vurdering af hvilke
stormflodskoter ved Kronløbet og hvilke
portløsninger, der kan arbejdes med i en
fremtidig sikring, samt hvilke muligheder der
er for sammentænkning med den fortsatte
havnedrift og en planlagt Østlig Ringvej.
Vurderingen forholder sig endvidere til, at
det mod slutningen af dette århundrede
kan være nødvendigt at have en permanent
lukning af havneindløbet Kronløbet.
Baggrunden for Rambølls analyse af
mulige portløsninger i Kronløbet er dels
Københavns stormflodsplan fra 2017, hvor
den nordlige løsning ses som et led i den
samlede stormflodssikring af København, og
dels forslaget til Lynetteholms afgrænsning,
som blev præsenteret i august 2019, efter
den forrige regering og Københavns
overborgmester i oktober 2018 indgik en
principaftale. Aftalen var startskuddet på en
helt ny bydel i Københavns Havn.
Den nye bydel vil fungere som en dæmning
fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til
Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholm
kunne sikre København mod fremtidige
stormfloder som følge af havvandsstigninger
og vil samtidig skabe grundlaget for den
nødvendige byudvikling i området.
Der skal endvidere etableres ny infrastruktur,
der blandt andet skal sikre tilgængeligheden
for dem, der skal bo og arbejde på
Lynetteholm. Det drejer sig om en Østlig
Ringvej fra Nordhavn til motorvejen på
Amager samt en ny metrolinje til området.
Anlæg af stormflodssikring i Kronløbet er
kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet.
At der er tale om en kompleks proces og
opgave, skyldes bl.a.:

NORDHAVN

et

løb

on
Kr

LYNETTEHOLM

a. Uforudsigelighed vedrørende
klimaforandringer, herunder risiko
for stormfloder og niveauet for
stigende havvandsstand;
b. Udvikling af Lynetteholm, herunder
placering, arealanvendelse og
tidsramme;
c. Anlæg af ny infrastruktur, Østlig
Ringvej og metro, samt ledninger
til rensningsanlæg m.v.
d. Besejling og anden anvendelse af
havnen
Den optimale placering og det optimale
tidspunkt for anlæg vil afhænge af
disse parametre samt en række andre
udviklingstiltag og den generelle udvikling i
København og omegn.
Nærværende rapport giver et bud på hvilke
mulige løsninger, der bør overvejes under de
nuværende forudsætninger samt en række
anbefalinger til hvilke yderligere analyser,
der er nødvendige for at skabe et bedre
beslutningsgrundlag.
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PLACERING
Der er foretaget en vurdering af
stormflodssikringens mulige placering i
Kronløbet afgrænset af Levantkaj i nordvest,
Oceankaj i nordøst og Lynetteholm mod
sydøst og sydvest, jf. Figur 1. Åbningen er ca.
195 m bred fra Nordhavn til Lynetteholm.
En stormflodssikring bestående af en
indsejling med en port og en landfast
dæmning på begge sider vil som
udgangspunkt kunne placeres i både den
nordlige og sydlige del af den indsnævrede
del af Kronløbet.
Rambøll anbefaler umiddelbart den nordlige
placering i Kronløbet. En nordlig placering
vil muliggøre en relativt simpel konstruktion,
der primært vil afhænge af Lynetteholm og
ydre Nordhavns anlægstidsplan samt accept
fra relativt få ejere og brugere. Kronløbet
vil kunne holdes åbent i anlægsperioden.
Skudeløbet er desuden sikret af den nordlige
løsning.

En sydlig løsning koblet til anlæg af ny
Østlig Ringvej og havnetunnel frarådes, da
en række ulemper potentielt overskygger de
mulige fordele, heriblandt risici forbundet
med et højere krav til sikkerhedsniveau,
strengere krav til stormflodssikringen og
en mere kompliceret konstruktion i forhold
til både projektering og udførelse. Der
forventes endvidere en stor forskel mellem
de forventede levetider af anlæggene, samt
at ejerskabsforhold kan give udfordringer
i forhold til hver parts forventninger og
økonomi. Da en Østlig Ringvej og mulig
metrolinje til Lynetteholm er plads- og
tidskrævende at anlægge, vil en sydlig
portløsning uden samtænkning af de
forskellige løsninger også frarådes.
En efterfølgende gennemgang af porttyperne
tager udgangspunkt i den nordlige placering.

Figur 1: Oversigtskort over projektområdet med mulige placeringer af stormflodssikring i Kronløbet. Fortruken
placering i nord angivet med rød stregn, og alternativ placering i syd angivet med lyserød områdemarkering.
NORDHAVN
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ANLÆG
I hovedrapporten analyseres fem porttyper
og tre sidekonstruktioner og deres fordele og
ulemper. Tabel 1 præsenterer de parametre,
der har været anvendt i analysen af porttyperne og deres relative score. Alle fem porttyper
vurderes driftsikre i en stormfoldssituation.
På baggrund af denne analyse anbefales
det at tage udgangspunkt i de to porttyper
Vippeport og Skydeport, da de har vist
sig bedst at kunne opfylde de beskrevne
forudsætninger og ønsker. Begrundelsen
for udvælgelsen er beskrevet under hver
portløsning.

på størrelse med Oslofærgen, der dagligt
lægger til i Yderhavnen. Dog manøvrerer
Oslofærgen på ned til 60 meters bredde
under de nuværende forhold. En bredde på
120 m betragtes som en nedre grænse for
manøvrering af krydstogtskibe i stille vejr. Ved
dårligt vejr kan Oceankaj eller en kommende
krydstogtkaj på Lynetteholm foreslås anvendt
til større krydstogtskibe. Alternativt anmodes
der om assistance fra slæbebåde, når vejret
eller bådtypen kræver det.
Et ønske om en minimumsbredde på 120-150 m
er anført i udbudsmaterialet, og By & Havn
har tidligere over for kommunen udtrykt et
ønske om 135 meters bredde, som svarer til
den nuværende åbning mellem Trekroner og
Levantkaj. Det er Rambølls vurdering, at anlæg
af enten en vippeport eller en skydeport med
mindre bredde vil være at foretrække pga. af
såvel anlægspris som funktion.

Vippeport og skydeport er egnede til
bredder for et helt portfag på henholdsvis
120 m og 80 m med de nuværende
kendte konstruktioner. En bredde på
80 m betragtes som den nedre grænse
for sikker manøvrering i stille vejr af skibe

Tabel 1: Undersøgte porttyper vurderet på relevante parametre

slet port

Vertikalt
roterende
port

Horisontalt
roterende
port

++

--

+++

-

+

+

++

---

?

+

++

-

-

+

+++

-

++

--

++

Kendt design

+

++

+

+

++

Visuelt udtryk

++

-

?

--

?

-

++

-

-

+

Porttype

Vippeport

Skydeport

Skibstrafik

+++

Anlægspris
Drift og vedligehold
Arealkrav

Adaptiv løsning
+++ Meget god løsning
++
God løsning
+
Acceptabel løsning

8

---?

Sidehæng-

Mindre god løsning
Dårlig løsning
Uacceptabel løsning
Vides ikke el. afhængig af kontekst

I forhold til konstruktion af porte er det
væsentligt, at forskellen mellem ydre og indre
vandstand ikke er for stor, gerne maksimalt
en 2 m vandstandsforskel, da konstruktioner
og pris ellers bliver for voldsomme.
Ved et lukkeniveau på +1,3 m DVR90 i havnen
vil en vippeport kunne klare op til +3,3 m ydre
vandstand plus bølgeoverskyl, mens en
skydeport, som kendes fra sluser, potentielt vil
kunne klare en større differens i vandstanden
på yder- og indersiden af porten.
Det anbefales i forlængelse af nærværende
analyse at gå i dialog med ejere og brugere
af havnen, By & Havn og CMP om deres
planer og forventninger til anløb af skibe
inden for en port i fremtiden, herunder de
økonomiske effekter af at begrænse bredden
til henholdsvis 80 m og 120 m i forhold til de
nuværende 135 m.
Vippeport
En vippeport løsning kendes bl.a. fra Venedig
og er et design, der er ved at blive udbredt.
En vippeport kan udføres i stål med en

åbning på 120 m, hvilket er den maksimale
mulige bredde for et sammenhængende
portstykke.
Ved normal vandstand vil porten være
sænket og ligge på bunden af havnen, jf.
figur 3. Ved stormflod kan porten hæves,
så den lukker for vandgennemstrømningen,
jf. figur 4. Stålporten udføres som en hul
konstruktion, der tømmes delvist for vand
for at skabe opdrift, når porten skal lukkes.
Porten kan herefter fyldes med vand, sænkes
på bunden og åbne for gennemsejling.
Stålporten er fastgjort med et leje, hvorom
den kan rotere. Porten fastgøres til en tyk
bundplade i beton.
Vippeporten er valgt som den ene mulighed,
da denne porttype har en så bred åbning
som muligt uden særlige støttekonstruktioner
og dermed kan fastholde en indsejling i
Kronløbet med færger og krydstogtskibe
og mindre skibe i tovejssejlads. Den har
endvidere et meget begrænset krav til
beslaglæggelse af arealer på Ydre Nordhavn
og Lynetteholm.

Cellefangedæmning
LYNETTEHOLM

NORDHAVN

Figur 2: Simplificeret snit af vippeport med sænket port og åben for skibstrafik

10,9 m

12,2 m
(+1,3 m DVR90)

13,6 m
(+2,7 m DVR90)

Luftfyldt
hulrum

Vandfyldt hulrum

KØBENHAVNS HAVN

ØRESUND

Figur 3: Simplificeret snit af vippeport fra siden med
sænket port og åben for skibstrafik

Figur 4: Simplificeret snit af vippeport fra siden med
hævet port og lukket for skibstrafik
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LYNETTEHOLM

NORDHAVN

Figur 5: Simplificeret snit af skydeport med porten i tørdok og åben for skibstrafik

Skydeport

KØBENHAVNS HAVN

ØRESUND

LYNETTEHOLM

Figur 6: Simplificeret plantegning af skydeport set fra oven med porten i tørdok og åben for skibstrafik

Cellefangedæmning

Cellefangedæmning

MOD KØBENHAVNS
HAVN

MOD ØRESUND

Spunsvæg

Figur 7: Simplificeret snit af skydeport set fra siden med porten i tørdok og åben for skibstrafik
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Skydeport

Sidekonstruktion

En skydeport kendes bl.a. fra sluser i tyske
floder og tørdokker og er et kendt design.

Rambøll anbefaler en såkaldt
cellefangedæmning, der er en relativt slank
konstruktion, der stemmer fint overens med
Nordhavns og Lynetteholms forventede
udseende.

Skydeporten består af en stålkonstruktion,
som er placeret på skinner og kan skydes
fra låsekammeret (tørdok) ud i selve
portåbningen på 80 meters bredde, og som
derved kan lukke for gennemstrømning og
skibstrafik i tilfælde af stormflod.
Selve skydeporten har en gitterkonstruktion
med kamre, som kan tømmes for vand og
derved skabe opdrift, så porten lettere kan
køres på skinnerne ud i portåbningen. Når
porten er i funktion, vil vandspejlsdifferencen
mellem havnen og Øresund skabe et tryk på
porten, som medvirker til at tætne omkring
fundamentet og sidekonstruktionerne.
Skypeporten er valgt som en mulighed for at
kunne bibeholde et åbent sejlløb for færger
og mindre skibe, samtidig med at behovet
for en fremtidig permanent lukning af havnen
muliggøres. Skydeporten er den mest oplagte
porttype til at indgå i en senere etablering af
en kammersluse, der kan sikre gennemsejling
til havnen.

Cellefangedæmningen består af to parallelle
rækker spunsjern, der efterfølgende fyldes
med sand. Bredden af cellefangedæmningen
er omkring 15 m og fungerer ud over dæmning
også som adgangsvej til selve porten. Nær
selve porten udvides cellefangedæmningen
for at kunne rumme en vendeplads til
lastbilstransport.
Med en forventet sikkerhedsafstand på 30 m
mellem sidekonstruktionen og de nærmeste
skibe på Oceankaj vil det betyde, at skibene,
der ligger ved kaj ud for Terminal 1, vil skulle
flyttes 15-20 m længere nordpå ad Oceankaj.
I forhold til skibssikkerheden vil det i sidste
ende være op til CMP og evt. By & Havn at
vurdere, hvad en acceptabel minimumsafstand
bør være mellem skibe på Oceankaj og
fremtidig sidekonstruktion af port.

Figur 8: Eksempel på cellefangedæmning
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ØKONOMI
Tabel 2: De to løsningers overslagspris samt årlige udgift til drift og vedligehold

Økonomi

Vippeport

Skydeport

Anlægsoverslag [mio. kr.]

610 - 735

900 - 920

8

7

Anslået udgift til drift og vedligehold [mio. kr./år]

Anlægsoverslagene for begge portløsninger
er baseret på kostpriser for konstruktionerne,
der er bestemt ud fra enhedspriser
og sammenlignet med en række
referenceprojekter fra især Tyskland.
Der er anvendt følgende tillæg, som normalt
anvendes for anlægsprojekter i denne
størrelsesorden:
•

Byggeplads, midlertidige
konstruktioner og vejrlig: 15 %

•

Indledende arbejde, geoteknik og
hydraulik: 2 %

•

Projektering/tilsyn: 15 %

•

Uforudsete omkostninger: 25 %

Anlægsoverslag for vippeport inklusive
sidekonstruktion er mellem 610 og
735 mio. kr., jf. Tabel 1. Anlægsoverslag for
skydeport inklusive sidekonstruktion er
mellem 900 og 920 mio. kr.
Det anslås, at det årlige vedligehold vil være
gennemsnitligt lidt under 1 % af kostprisen for
stålarbejder på porten og teknisk udstyr og
dele af konstruktionerne, dvs. ca. 6 mio. kr.
årligt for vippeporten, og ca. 5 mio. kr. årligt
for skydeporten.
Generelt er konstruktionerne udsat for
saltholdigt, marint miljø, hvilket kræver
et højere vedligeholdelsesniveau end
landbaserede konstruktioner. Vedligehold af
selve stålporten er besværliggjort, da denne
er under vand og kræver dykkerarbejde for at
kunne tilgå porten.
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Det er især vedligehold af de hydrauliske
systemer, stålporten og elektrisk udstyr, som
er vedligeholdelsestungt. Øvrig konstruktion
kan forventes at kræve mindre vedligehold.
Når den noget dyre skydeport ikke bliver
relativt dyrere at vedligeholde, skyldes det,
at en del af vedligeholdelsesarbejdet kan
gennemføres i tørdok.
De årlige driftsomkostninger er svære at
estimere. Hollandske erfaringer med store
stormflodssikringsanlæg indikerer, at de
samlede omkostninger til drift og vedligehold
over anlæggets levetid vil svare til de
samlede anlægsudgifter.
Den årlige driftsudgift er vurderet til ca.
2 mio. kr. årligt. Der forventes ikke den store
forskel i driftsudgift mellem de to porttyper,
herunder udgifter til bemanding.
Driftsudgiften skal dække materiel, forbrug
og især mandskab. Erfaringer fra andre
europæiske lande, viser at risikostyringen
ved store sikringsanlæg ville kræve backup af
mandskab og teknik på alle vitale positioner
og områder.

SIKRINGSNIVEAUER
OG ADAPTIV
TILGANG
13

MULIGE PORTLØSNINGER I KRONLØBET SIKRINGSNIVEAUER OG ADAPTIV TILGANG

SIKRINGSNIVEAU OG
LUKKENIVEAU
Stormflodsplanen tager udgangspunkt
i en statistisk 1000 års stormflod i år
2100. På baggrund af tidligere beskrevne
vandstandsanalyser indstilles der i rapporten
(COWI, 2017), som ligger til grund for
anbefalingerne i Stormflodsplan for
København 2017, at der benyttes en design
vandstandssikringskote på +2,70 m DVR90
i forbindelse med stormsikring i nord. Som
nævnt i Stormflodsplan skal det endelig
valg af sikringskote også koordineres med
sikringen af anden vital infrastruktur.
Ifølge IPCC’s seneste klimarapport, AR5,
forventes vandstanden omkring Danmark
at stige 0,3-0,9 m for det højeste scenarie
(RCP8.5). Tallene gælder for slutningen
af århundredet (2081-2100) i forhold
til referenceperioden 1986-2005. CRES
vurderer baseret på IPCCs fire RCP-scenarier
(Naturstyrelsen, 2014), at for det stigende
havniveau i år 2100 er sandsynligheden størst
omkring 0,7 m.
Prognoserne for København ligger
således i omegnen 70-100 cm frem mod
år 2100 (COWI, 2016). For Københavns
Klimatilpasningsplan anbefales det at benytte
1 m havvandsstigning over perioden 19902100.
På baggrund af det nuværende
vidensgrundlag og for at skabe mulighed
for sammenligning med tidligere rapporter
arbejdes der videre med stormflodssikring
af Kronløbet til en 1000 års hændelse i
2100 til en design middelvandstandskote
på +2,7 m DVR90 svarende til en 1000 års
hændelse i 2010 på +1,74 m DVR90 plus
forventet havvandsstigning på ca. 1 m.
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Det anbefales at arbejde videre med
en portløsning, der først lukker ved
en vandstand i Københavns Havn på
+1,3 m DVR90. En vandstand på +1,3 m svarer
ifølge Kystdirektoratets seneste statistik
(2017) til omtrent en 10-års hændelse.
Dette lukkeniveau ville have medført otte
lukninger i perioden 1888-2017. Heraf er
tre af hændelserne forekommet inden for
det seneste årti. At designe porten efter
et lavere niveau end +1,3 m DVR90 vil
medføre en hyppigere lukning af porten
til gene for havnens aktiviteter og øget
risiko for høje skadesomkostninger. Der vil
være behov for lokale sikringsløsninger for
at sikre lavtliggende arealer som f.eks. de
fredede kanonbådsskure på Holmen ved et
lukkeniveau på +1,3 m.
I 2100 vil det betyde, at hvis
vandspejlsniveauet er 1 m højere end i dag,
vil en vandstand på +1,3 m forekomme med
samme hyppighed som +0,3 m forekommer
i dag. Denne vandstand vil i fremtiden blive
overskredet flere gange årligt med deraf
følgende behov for at lukke porten. Det
optimale tidspunkt for eventuel lukning af
havnen vil afhænge af en opvejning af fordele
og ulemper, der med fordel kan afdækkes i en
samfundsøkonomisk analyse.
En nærmere analyse af berørte arealer,
boliger, erhverv og infrastruktur ved
forskellige vandstande i Københavns
Havn er nødvendig for at identificere
de oversvømmelsestruede områder
og identificere og prissætte lokale
sikringsløsning.
Analysen af optimale lukkeniveauer kan også
med fordel indeholde en analyse af forskellige
portløsninger, herunder erfaringer med
lukning ved forskellige vandstandsniveauer,
deres relative tæthed og lukketid, hvis
portene i fremtiden skal kunne lukkes flere
gange årligt.

ANLÆGSTIDSPUNKT
OG ADAPTIV TILGANG
Anlæg af stormflodsikring i Kronløbet vil ikke
være relevant uden anlæg af Lynetteholm,
hvor opfyldning forventes igangsat i 2022.
Lynetteholm er et væsentligt led i sikringen
mod stormfloder fra nord. Planlægningen
af opfyldningen bør derfor foregå i et tæt
samarbejde mellem kommunen, By & Havn
og andre berørte parter. Lynetteholms
perimeter og opfyldning mod vest bør
prioriteres, således at der tidligt etableres
en sikring mod vest fra Refshaleøen mod
Trekroner og Kronløbet, og samtidig
etableres køreveje og arbejdspladser for
anlæg af stormflodssikringen i Kronløbet.
Som led i planlægning og konkretisering af
projekternes forskellige faser bør følgende
aktiviteter prioriteres:
•

Afdække arealer og udløb som
vil opleve oversvømmelser inden
lukkeniveauet for portløsningen.

•

Sikre gradvis opfyldning af Lynetteholm
med fokus på stormflodssikringen af
København og anlæg af portløsning i
Kronløbet.

Den endelige vurdering af det optimale anlægstidspunkt for en portløsning i Kronløbet
vil således primært være afhængig af
a. sikrings- og lukkeniveauer og
de forventede reducerede
skadesomkostninger,
b. prissætning af løsning samt
c. tidsramme for Lynetteholm.
En reduktion i anlægsomkostningerne til
en nordlig løsning i forhold til de tidligere
analyser vil alt andet lige kunne fremrykke
tidspunktet, hvor det giver mening at
investere i en stormflodssikring i Kronløbet.
Hvis den årlige omkostning over anlæggets
levetid således allerede nu er lavere end den
forventeligt årlige skadesomkostning, vil
portløsningen være en samfundsøkonomisk
rentabel investering.

Rambøll anbefaler at udvikle en adaptiv
planlægningsstrategi med inspiration fra det
hollandske koncept Dynamic Adaptive Policy
Pathways (DAPP) udviklet af Deltares. Ved
at benytte en adaptiv planlægningstilgang
får Københavns Kommune i højere grad
mulighed for at koordinere indsatser og
arbejde mod en fælles forståelse af hvilken
planlægningsstrategi, der nu er gældende,
samt hvilke muligheder og afklaringer, der
skal ske forude.
Denne tilgang skulle gerne give mulighed for
større samarbejde med væsentlige aktører og
samtænkning af fremtidens opgaver.
På figur 9 præsenteres en
planlægningsstrategi for at implementere
en portløsning i Kronløbet. Her illustreres
de mulige løsningsveje (pathways), der
fra den nuværende situation (grå linje) er
identificerede, og hvor der skal tages en
beslutning (B1) om en portløsning inden
for en vis årrække. Når denne beslutning
er taget, er der en årrække, inden at en ny
beslutning (B2) skal tages. Dette kan medføre
en ny beslutning om en højere barriere
(lysegrøn linje), hvis forudsætningerne
ændrer sig. På et senere tidspunkt, afhængig
af udviklingen og klimafremskrivningerne,
skal der tages en beslutning (B3), om
skydeporten udvikles til en permanent
lukning af havnen (mørkegrøn), eller om der
ønskes anlagt en kammersluse (rød) for trafik
ud og ind ad havnen. Andre nye tiltag og
teknologier kan også komme på banen. Hvis
en kammersluse vælges, kan det igen senere
komme på tale at ændre beslutningen (B4) til
en ny teknologi, f.eks. et nyt fremskudt dige
(grå stiplet linje) eller en permanent lukning
af havnen (mørkegrøn linje).
For at kunne komme nærmere den første
beslutning (B1), om Københavns Kommune
vil fortsætte med enten en vippeport eller
en skydeport til samme sikringskote (de
blå linjer), eller om der ønskes et højere
sikringsniveau (lysegrøn linje), skal der
15
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udføres en del analyser (A1), som skal ligge til
grund for beslutningen.
Der skal i den første analyseperiode (A1)
undersøges, hvad effekten er af den
endelige perimeter for Lynetteholm, samt
hvad tidsplanen er for udbygningen, da
Lynetteholm udgør en essentiel del af
sikringen mod stormfloder fra nord. I
samme periode skal effekten af forskellige
lukkeniveauer undersøges, da dette
er afgørende for de mulige løsninger i
Kronløbet, samt hvilke dele af den indre
havns arealer og aktiviteter, som kan
påvirkes. I perioden igangsættes også et
større samarbejde og forståelse af, hvordan
særligt kritiske anlæg søges beskyttet. Alt
sammen baseret på de nyeste prognoser
for en fremskrivning af klimaets udvikling.

Figur 9: Adaptiv stormflodsplanlægning for Kronløbet
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En ny samfundsøkonomisk analyse vil
kunne identificere det bedste tidspunkt for
implementering af stormflodsikringen.
I anden analyseperiode (A2) bør det
undersøges, om der ønskes et højere
sikringsniveau (lysegrøn linje), eller om man
vil fortsætte med nuværende sikringsniveau
(blå linjer) - herunder forudsætningerne
for en mulig ændring af sikringskoten samt
ændringer af lukkeniveauer og tidspunkt
for ændring af sikringen. I en tredje
analyseperiode (A3) vil forudsætningerne for
en beslutning (B3) om eventuel permanent
lukning eller etablering af kammersluse skulle
undersøges. Det samme gælder i en fjerde
(A4) eller senere analyseperioder.

SAMSPIL
17
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SAMSPIL MED LYNETTEHOLM
OG ØSTLIG RINGVEJ
Ved implementering af stormflodssikringen af
Kronløbet er der mulige synergier med andre
planlagte større anlægsprojekter i og omkring
Kronløbet; primært Lynetteholm og Østlig
Ringvej. Begge anlægsprojekter vil have en
stor effekt som rammebetingelser for anlæg
af en stormflodssikring i Kronløbet i forhold til
f.eks. anlægstyper, økonomi, anlægstidspunkt,
drift og vedligehold.
De portløsninger, der er beskrevet
og prissat i denne rapport, kræver
Lynetteholms perimeter fastlagt, samt
at den vestlige del af Lynetteholm er
opfyldt tilstrækkelig til at anlæg og
anlægsarbejde kan udføres optimalt og med
et minimum af meromkostninger. Proces
og tidsplan for anlæg af Lynetteholm og
opfyldningsstrategien heraf bør derfor tage
hensyn til tidsaksen for sikringsbehovet af
havnen, så begge projekter kan løses bedst
og billigst muligt med så stærke synergier
som muligt.
Det konceptuelle forslag til placering af
den fremtidige Østlig Ringvej løber på
tværs af Kronløbets sejlrende i umiddelbar
forlængelse af Levantkaj.
Generelt stiger kompleksiteten af byggeprojekter jo flere eksisterende konstruktioner
og ledninger, der skal tages højde for. Der kan
derfor potentielt opnås synergieffekter ved
at anlægge stormflodssikringen i forbindelse
med Østlig Ringvej. Udfordringen vil være
at skabe en organisation og en økonomisk
model, der kan danne basis for et afklaret
fælles udviklingsgrundlag, hvor faktiske
synergier muliggøres. For eksempel skal
designscenarier og risici for de to projekter
belyses både hver for sig og i samspil.
I følgende afsnit er fordele og ulemper ved
muligt samspil mellem Østlig Ringvej og
stormflodssikring i Kronløbet listet.
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Fordele
•

Ved anlæggelsen kan spunsvægge for
stormflodssikring anvendes midlertidigt
som byggegrube for tunnel. Det vil
formentlig kræve længere og kraftigere
vægge.

•

Indsejlingen til Københavns Havn
vil kun blive påvirket én gang. Dog
må det antages, at anlægsperioden
forlænges væsentligt i forhold til en
stormflodsikring, som står ”alene”.

•

Den samlede anlægsomkostning
formodes at blive lavere.

Ulemper
•

Sikkerhedsniveauet formodes at skulle
opjusteres for stormflodssikringen.

•

Der formodes strengere krav til
stormflodssikringens tekniske
konstruktion.

•

I forhold til projektering og udførelse vil
konstruktionen kompliceres.

•

Der kan være stor forskel mellem de
forventede levetider.

•

Delt ejerskab kan give udfordringer i
forhold til hver parts forventninger og
økonomi.

•

En senere lukning af Københavns Havn
besværliggøres muligvis.

•

Stormflodssikringen må forventes at
skulle flyttes til syd for Skudeløbet,
hvorfor dette område ikke beskyttes
mod stormflod.

BESEJLING
Kronløbet er hovedindsejlingsløbet til
Nordhavn, og der er i dag garanteret en
vanddybde på 10 m i en bredde på mindst
135 m. I dag er den nuværende minimum
sikkerhedsafstand fra sejlløbskant til Oceankaj
ca. 200 m.
Det forudsættes, at skibstrafikken til og
fra Københavns Havn skal kunne fortsætte
med de nuværende skibsstørrelser
efter anlæg af stormflodssikring mellem
Lynetteholm og Nordhavn. Dette stiller krav
til besejlingssikkerheden og nødvendiggør, at
vanddybden i Kronløbet forbliver på mindst
10 m, som er tilfældet i dag. Desuden vil der
med denne nye perimeter og en maksimal
bredde på 195 m skulle stilles krav til en
minimumssikkerhedszone til kaj.
Lynetteholms nye placering overlapper på
en længere strækning både Kronløbets
sejlrende og den farbare rende, der fungerer
som sikkerhedsmargin. En omplacering af
sejlrenden vil således være nødvendig, og den
endelige placering vil være afhængig af valg
af porttype og sidekonstruktioner. Området
kan være ekstra udsat, da der kan forekomme
tværgående strøm, når Lynetteholm er anlagt.
Den nødvendige portbredde for besejling med
færger og krydstogtskibe er afhængig af en
række parametre, dog primært vindhastighed,
fartøjets hastighed og fartøjets bredde og
dybgang.
Rambølls analyser viser, at Oslofærgen kan
passere uden slæbebåd igennem begge typer
porte under milde vejrforhold (under 15 knob).
Mindre krydstogtskibe vil kunne passere
gennem en åben vippeport uden brug af
slæbebåde, mens større krydstogtskibe selv
under milde vejrforhold vil kræve assistance
fra slæbebåde hver gang, der ønskes passage.
Det anbefales, at der foretages
sejladssimuleringer for både Oslofærgen
og krydstogtskibe under forskellige ydre
påvirkninger. Simuleringer vil kunne klarlægge,

hvilke udfordringer det enkelte skib har i
forhold til portåbningen, og vil dermed bedre
kunne vurdere portens bredde i forhold til
sikkerhedskrav.
For tiden er der foruden Langelinie og
Nordre Toldbod i Yderhavnen tre aktive
krydstogtterminaler ved Oceankaj, og
der forberedes etableringen af en fjerde
krydstogtterminal i forlængelse af de tre
nuværende mod nord. Terminalernes placering
medfører, at der især i sommerperioden er
stor aktivitet ind og ud af Kronløbet samt
i området omkring Oceankaj. Skibenes
placering og manøvrering ved kaj bevirker, at
der skal være en vis sikkerhedsafstand mellem
de passerende og fortøjede skibe.
Sejlløbet gennem en ny vippe- eller sluseport
vil have en afstand til Oceankaj på hhv.
90 m. og 110 m, hvilket anses for at være på
grænsen til det sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
I dag er minimumsafstanden fra sejlløbskant
til Oceankaj ca. 200 m. Det nuværende
drejebassin for skibe ved Oceankaj skal også
flyttes, hvis den nye perimeter for Lynetteholm
fastholdes.
Krydstogtskibene, der anløber terminalerne
på Oceankaj, er en anelse større end skibene i
Yderhavnen, da der bl.a. er færre restriktioner i
forhold til navigering og manøvrering omkring
Oceankaj i forhold til Yderhavnen. Tendensen
viser, at nye krydstogtskibe bygges større for
at kunne medtage flere passagerer. Det er
hovedsageligt bredden og højden på skibet,
der øges, og ikke længden. Det bemærkes,
at der ved en ny Terminal 4 på Oceankaj
planlægges for anløb af større krydstogtskibe
end i dag.
I fremtiden vil større krydstogtskibe skulle
anløbe Terminal 1-3 på ydre Nordhavn, mens
Oslofærgen og mindre krydstogtskibe fortsat
vil kunne passere såvel en vippeport på
120 meters bredde som en sluseport på 80
meters bredde. I hårdt vejr vil anløb til ydre
Nordhavn dog være at anbefale.
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Samspil

VISUELT UDTRYK
Med valg af en cellefangedæmning
anlægges sidekonstruktionen med samme
visuelle udtryk som øer og holme i resten
af Nordhavn samt de foreløbige planer for
Lynetteholm. Da alt andet er udført i synlig
spuns i de nærliggende områder, vil det
overordnede konceptuelle design indpasses
med den eksisterende æstetik.
Afhængig af de nye masterplaner vil dele af
Levantkaj og Lynetteholm kunne udføres med
mere bløde kanter og adgang til vandlinjen.
Et blødere design kan naturligvis også vælges
for sidekonstruktionen, hvilket dog vil kræve
mere plads og vil kunne fordyre anlægget.
Vælges en stenkastning med cellekerne, vil
det kræve en bredde på op mod 100 m at
anlægge i Kronløbet.

Idet vippeporten placeres på bunden, vil
stormflodssikringen have minimalt synligt
udtryk - undtagen ved vedligehold, årlige
tests og stormflodshændelser.
Stormflodssikringen med skydeport vil have
et større synligt udtryk end vippeporten.
Porten placeres i en tørdok i dæmningen
eller på Lynetteholms arealer og er kun synlig
i havneløbet ved stormflodshændelser og
årlige tests.
Efter behov kan anlægget på Lynetteholms
side udvides med et besøgscenter for
stormflodssikring med udsigtspunkt for
almindeligt besøgende og skolerettet
formidling. Oceankaj vil efter al sandsynlighed
ikke være tilgængelig for offentligheden på
grund af regler om terrorsikring af havne.

Figur 10: Visualiseringer af de to portløsningers visuelle udtryk
(vippeport til højre og skydeport nedenfor)
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MILJØ OG VANDSKIFTE
Anlæg af Lynetteholm forventes at have
en vis effekt på vandskifte i Københavns
Havn, mens en portløsning i Kronløbet kun
forventes at have en begrænset negativ
effekt - om nogen. Det er afgørende at
bevare så god vandgennemstrømning
som muligt i Kronløbet for at sikre et godt
vandmiljø i havnen med fortsatte muligheder
for badning m.v.
Strømforholdene og vandskiftet i havnen
er styret af tidevandet og højdeforskelle i
vandspejlet mellem Øresund og Køge Bugt.
Der kan være betydelig forskel i vandstand
mellem nord og syd, hvilket driver en primært
nordgående strøm gennem havnen.
Gennemstrømningen er reguleret ved
stigbordet og slusen ved Sluseholmen.
Anlægget blev opført i årene 1901 til 1903
med det formål at begrænse strømmen
af hensyn til besejlingen. Ved stigbordet
indsnævres gennemstrømningsarealet
til ca. 50 m2, hvorved strømhastigheden
stiger. Stigbordet styrer dermed
gennemstrømningen gennem havnen.
Knippelsbro og Langebro har også har en
vis indflydelse på gennemstrømningen, da
strømningsarealet her er begrænset til 300400 m2.
Det planlægges at etablere en
stormflodssikring ved Avedøre Holme til
sikring mod stormflod fra syd. Udformningen
kendes endnu ikke, og det er derfor
vanskeligt at konkludere, hvordan det vil
påvirke vandskiftet. Det vil dog være muligt
at etablere en sikring mod stormflod fra
syd, der ikke påvirker vandskiftet i havnen
negativt.
Ved etablering af en port i Kronløbet vil
sidekonstruktionerne, når porten er åben,
indsnævre løbet til et tværsnitsareal på
henholdsvis 800 m2 og 1200 m2 afhængig
af portløsning. Indsnævringen er så

begrænset, at etablering af en port ikke
forventes at blive den begrænsende faktor
for gennemstrømningen af Københavns Havn
og dermed heller ikke påvirker vandskiftet
negativt.
Øresund er et lagdelt farvand med hyppig
indstrømning af saltholdigt bundvand fra
Kattegat, der har en højere vægtfylde end
vand ved overfladen. Hvis vanddybden
reduceres ved porten, kan det forhindre det
tunge bundvand i at passere. Tungt og salt
vand kunne dermed blive fanget i havnen bag
en tærskel ved porten og danne stillestående
vandlag med forringede iltforhold i havnen.
Der er derfor bevidst valgt løsninger, der ikke
reducerer vanddybden gennem porten.
Det skal påpeges, at ovenstående
betragtninger er baseret på den
forudsætning, at Lynetteholm etableres.
Miljøpåvirkninger af Lynetteholm er i denne
sammenhæng ikke inddraget. Der er alene
vurderet den påvirkning, en mulig port i
Kronløbet kan have.
Forud for etablering af anlægget fjernes
blødt materiale (gytje) fra havbunden,
da dette materiale ikke er egnet som
funderingsmateriale. I alt fjernes 28.00045.000 m3 bundmateriale afhængigt af
valg af portløsning. Dette kan medføre et
begrænset spild af havbundssedimenter.
Området indeholder ikke Natura
2000 områder eller anden form for
naturbeskyttelse. Baselinedata for
marinbiologiske forhold, marin vegetation
m.v. har ikke været tilgængelige for
nærværende analyse.
Der vurderes ikke at være erhvervsmæssige
fiskeriinteresser i området. Det anbefales, at
undersøgelsesområdet for miljøvurderingen
for Lynetteholm udvides til at omfatte
Kronløbet.
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ANBEFALINGER
Hovedanbefalinger

Næste skridt
Det anbefales desuden at revidere og/eller
udvide nærværende analyse

Rambøll anbefaler,
1.

at arbejde videre med
det tidligere anbefalede
sikringsniveau på +2,7 m DVR90,
svarende til en 1000 års hændelse
i år 2100,

2. at sikringsniveauet for
København koordineres med det
sikringsniveau, der arbejdes med
hos aktører med aktiver af stor
værdi, herunder vital infrastruktur,
3. at arbejde videre med de to
valgte typer portløsninger –
vippeport og skydeport, herunder
en dybere analyse af fordele og
ulemper ved de valgte løsninger,
4. et relativt højt lukkeniveau på
+1,3 m DVR90 for en portløsning,
og finde lokale sikringsløsninger
for at sikre lavtliggende arealer i
havnen,

•

med en analyse af optimalt lukkeniveau
for en portløsning baseret på de
konkrete vandstandsmålinger i
Københavns Havn,

•

med en detail analyse, der undersøger
tiden, det tager at lukke portene,
så der etableres en funktionsdygtig
stormflodssikring,

•

med en risikobaseret socio-økonomisk
cost-benefit analyse af det optimale
sikringsniveau og anlægstidspunkt for
en portløsning,

•

med en nærmere analyse af berørte
sociale, rekreative og kulturelle værdier
og omkostninger ved forskellig
vandstand i Københavns Havn og
identificere og prissætte lokale
sikringsløsninger,

•

med en række sejladssimuleringer for
både Oslofærgen og krydstogtskibe
under forskellige ydre påvirkninger,
herunder vind, strøm og
sikkerhedsafstand,

•

med en vurdering af placering af
Kronløbets sejlrende i relation til
farbarheden og skibssikkerheden.

5. at reducere bredde af indsejlingen
til maksimalt 120 m,
6. at anlægstidspunktet
undersøges nærmere, herunder
hvordan samspil med anlæg af
Lynetteholm kan optimeres,
7.

at arbejde videre med en nordlig
portløsning, der også sikrer
Skudeløbet og ikke forudsætter
samspil med anlæg af f.eks. Østlig
Ringvej.

8. at reservere et areal til anlæg på
Lynetteholm og Nordhavn.
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Ordliste

Ord

Forklaring

’Bank clearance’

Sikkerhedszone for skibsfarten på begge sider af en sejlrende

Bølgeskærm

Beskyttelsesvæg, der kan forhindre bølgesprøjt ved et havneanlæg i at
ramme den bagvedliggende dæmning eller kaj

Cellefangedæmning

En dobbelt spunskonstruktion typisk fyldt op med sand
Dynamic Adaptive Policy Pathways - en planlægningsstrategi med løbende mulighed for tilpasning

DAPP
Dybgang, D
Drejebassin
Gruspude
Gytje
Impermeabel
IPCC
Katodisk beskyttelse
Korrosion
Kote
Lerkerne
LOA
Låsekammer

Skibets dybde fra vandlinje til bunden af køl
Område af haven udpeget til at skibe kan vende med tilstrækkelig sikkerhedsafstand til andre skibe og havneanlæg
Grusmateriale, der nivellerer havbunden inden placering af konstruktioner
Et vandholdigt organisk sediment (dynd) afsat på havbunden
Ikke gennemtrængelig for vand
Intergovernmental Panel on Climate Change - FN’s klimpanel, der løbende gennemgår og vurderer den nyeste viden inden for klimaforandringer og kommer med anbefalinger til verdens regeringer
Anvendelse af offeranoder, der reducerer tæring af jernspunsen
Nedbrydning af metaller, herunder jern, ved vands og lufts påvirkning
Højden for et bestemt terrænpunkt. I Danmark regnet fra Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90)
En kerne af ler (inderst i et dige eller stenkastning)
Length overall – et skibs totale længde
En tørdok, hvor skydeporten kan anlægges og vedligeholdes under tørre
forhold

Månedag

Tidsrummet fra en kulmination af Månen til den næste kulmination (lidt
mere end et soldøgn ~24timer 50min)

Offeranoder

Metalklodser af zink eller aluminium, der reducerer tæring af jern i kontakt med saltvand

Perimeter
Redundans
Sidekonstruktion

Længden af en lukket kurve, der omslutter et plant område. Anvendes
bl.a. om Lynetteholms omkreds
En tilstand af overlapning, dvs. hvis et mekanisk eller elektrisk system
fejler, træder et andet til
Den tilstødende konstruktion til portløsningen i Kronløbet (dæmningen)

Signifikant bølgehøjde

Middelhøjden af den højeste tredjedel af bølgerne over en periode

Skibsbredde, B
Skydeport

Bredde af skibet ved vandlinjen
En hul port i stål, der kører på en skinne hen over havbunden

Spuns
Stenkastning

Jernplader, der er banket ned i undergrunden for at forhindre jorden i at
skride
Kystbeskyttelse af større eller mindre sten ovenover og under vandet

Sænkekasse

Betonkasser, der støbes på land og efterfølgende sejles ud og sænkes
ved opfyldning af sand eller beton

Vippeport

Horisontalt hængslet hul stålport monteret på havbunden, der løftes ved
egen opdrift
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1.

INTRODUKTION
1.1

Baggrund

Konsekvenserne ved højvande og stigende middelhavvandstand, som følge af klimaforandringer,
har været belyst i forskellige detaljegrader i forbindelse med prioriteringen af indsatser for stormflodssikring. Københavns Kommune har tidligere udført analyser, der viser at stormflodssikring
betaler sig for samfundsøkonomien (Københavns Kommune, 2017).
Den daværende regering havde i januar 2019 fremlagt initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. I visionerne er der fokus på: Plads til alle; vækst, viden og virksomheder; smart og effektiv
mobilitet samt aktiv, levende og grøn hovedstad. Regeringen og Københavns Kommune ønskede
derfor i fællesskab at anlægge en ny stor ø, Lynetteholm, der på længere sigt kan udvikles til en
ny, attraktiv bydel (Københavns Kommune og Regeringen, 2018). Visionerne for Lynetteholm bidrager til løsningen af nogle af hovedstadsområdets udfordringer, såsom flere borgere, større
trængsel og bedre vækstvilkår (Regeringen, 2019). En principaftale er således indgået imellem
Regeringen og Københavns Kommune om projekt Lynetteholm (Københavns Kommune og Regeringen, 2018; Regeringen, 2019). Analysen er bestilt af Københavns Kommune som en del af Københavnersporet gennem overførselssagen.
Grundet visionerne for hovedstaden og planerne om Lynetteholm er mulighederne for en ydre
stormflodssikring af København mod nord rykket tættere på. Etableringen af Lynetteholm kommer
til at udgøre et væsentligt element i klimasikringen af København, idet selve holmen udgør en sikring fra Refshaleøen op mod Kronløbet ved Nordhavn. Kronløbet bliver fremadrettet en af de eneste forbindelser og åbninger til Øresund fra Københavns Havn.
Københavns Kommune ønsker at undersøge mulighederne for på sigt at etablerer en portløsning i
Kronløbet imellem Nordhavn og Lynetteholm, eventuelt anlagt sammen med Østlig Ringvej, der
vil løbe under Kronløbet. Det skal vurderes, hvilke stormflodskoter sikringen bør etableres til, og
hvornår porten lukker.
1.2

Tilgang til opgaven

Denne rapport indeholder en udførlig gennemgang og vurdering af mulige portløsninger i Kronløbet
imellem Nordhavn og den planlagte ø, Lynetteholm, i Københavns Havn.
Foruden en udarbejdelse af konceptuelle konstruktionsforslag til to portløsninger, hvor design og
prissætning præsenteres, diskuteres de mest væsentlige forudsætninger for valg af løsningsmodel,
samt præsenterer de planmæssige og fysiske rammebetingelser for de mulige portløsninger i Kronløbet baseret på det nuværende videngrundlag.
Endelig vurderes de mulige miljømæssige konsekvenser af de to portløsninger på baggrund af det
nuværende videngrundlag, samt præsenterer en mulig adaptiv tilgang til den videre planlægning
af portløsningerne.
Rambølls tilgang til opgaven indeholder en bred undersøgelsesfase efterfulgt af en designfase, se
figur 1.
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Figur 1: Opgaveproces for mulige portløsninger i Kronløbet

Med udgangspunkt i det tilgængelige materiale er der i den indledende undersøgelsesfase undersøgt
og vurderet følgende parametre:
1.
2.
3.
4.

Kronløbets dybdeforhold, strømforhold og geologi;
Havspejlstigninger, sikringsniveau og lukkeniveau;
Besejlingsforhold, placering og mulige port-typer;
Planer, rammeforhold og synergier med anden infrastruktur.
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I den efterfølgende designfase er der arbejdet med to portløsninger og undersøgt følgende parametre:
1.
2.
3.
4.
1.3

Valg og design af portløsninger og sidekonstruktioner;
Prissætning;
Vurdering af miljøkonsekvenser;
Vurdering af anlægstidspunkt.

Læsevejledning

Rapporten er inddelt i tre overordnede emner, se figur 2.
1. Beskrivelse af det nuværende videngrundlag, der sætter rammen for valg af mulige
portløsninger;
2. Præsentation og diskussion af konkrete forudsætninger for valg af mulige portløsninger;
3. Præsentation af konkrete portløsninger og deres placering samt et overslag på anlægsog vedligeholdelsesudgifter.

Videngrundlag
(kap. 3)

Forudsætninger
(kap. 4)

Portløsninger
(kap. 5)

Figur 2: Rapportens tre hoveddele

Udover denne tekniske rapport er projektets hovedkonklusioner ligeledes præsenteret i en separat
samlet oversigtsrapport, der er bedre egnet til bred formidling, herunder til Københavns Kommunes
forvaltning og til det politiske niveau.
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2.

NUVÆRENDE VIDENGRUNDLAG
Dette kapitel beskriver den tilgængelige viden, som analysen tager udgangspunkt i. Emner inden
for planlægning, meteorologi, hydrografi, besejling, geologi, infrastruktur mv. berøres.
2.1
2.1.1

Planlægning og byudvikling
Nye visioner for hovedstaden

Den daværende regering offentliggjorde d. 24. januar 2019 et udspil om Danmarks hovedstad.
Udspillet indeholdt bl.a. visioner for og initiativer til styrkelsen af hovedstadsområdet, herunder ”en
stormflodssikring af København mod nord via etablering af Lynetteholm” (Regeringen, 2019).
I april 2019 blev en moderniseret Fingerplan vedtaget bl.a. med fokus på udvidelse af grønne korridorer og med nedsættelse af en arbejdsgruppe om øget brug af grønne kiler ifm. klimasikring. I
forhold til smart og effektiv mobilitet blev det vedtaget at arbejde videre med etablering af en Østlig
Ringvej og en ny metrolinje til Lynetteholm.
Alle aspekterne danner en væsentlig ramme for arbejdet med en portløsning i Kronløbet og mulige
synergier med andre initiativer.
2.1.2

Stormflodsplanen

I Københavns Kommunes stormflodsplan (Københavns Kommune, 2017) indgår byens øvrige planlægning, der udgør grundlaget for udførelsen af konkrete sikringsløsninger. Det anbefales, at København sikres med en ydre sikring, som tænkes sammen med de fremtidige planer og muligheder
for byudviklingen.
Med henvisning til Kommuneplan 2015 nævnes det i Københavns Kommunes stormflodsplan, at det
bør undersøges, om en investering i stormflodssikring kan og skal kobles med andre udviklings- og
infrastrukturprojekter, eller om stormflodssikring primært skal håndteres som et selvstændigt anlæg.
Overskudsjord skal så vidt muligt håndteres lokalt, f.eks. gennem nyttiggørelse i klimasikring. Arealet ved Trekroner imellem Lynetten og Nordhavn er et af de områder, der skal sikres med en
dæmning på tværs af havneindløbet for at beskytte København mod stormflod fra nord.
Stormflodsikring ved Trekroner bør ske med fokus på byudvikling, kultur og rekreation. Det er et
område i byen med store kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier. Nye sikringsløsninger kan bidrage til at skabe nye attraktioner i byen og forbedre københavnernes adgang til
vandet. Byens havneprofil skal understøttes og videreudvikles, herunder de visuelle sammenhænge.
Det er i denne sammenhæng, at en stormflodsbarriere i Kronløbet skal ses.
2.1.3

Kystbeskyttelsesloven

Administrationsgrundlaget for anlæg af en stormflodsbarriere, som det planlagte anlæg i Kronløbet,
er kystbeskyttelsesloven. Fra 1. september 2018 har kommunerne overtaget myndigheden fra
Kystdirektoratet til at træffe afgørelser om kystbeskyttelse. Det betyder, at det fremover er Køben-
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havns Kommune, der giver tilladelse til udførsel af kystbeskyttelsesprojekter, herunder stormflodsbarrierer. Det er stadig Kystdirektoratet, der giver tilladelse til ændringer langs kysten, som kan
påvirke den naturlige kystudvikling samt i forbindelse med anlæg på søterritoriet.
Kystdirektoratet er den forventelige høringsparter, når det gælder anlæg af stormflodssikring i
Kronløbet på linje med en række andre offentlige instanser, herunder:
•
•
•
•
•
•
2.1.4

Søfartsstyrelsen, ift. sejladssikkerhed, afmærkning, efterretning for søfarende;
Naturstyrelsen, ift. vand- og naturplaner, Danmarks havstrategi, råstofindvinding;
Kulturstyrelsen, ift. marinarkæologiske fortidsminder;
Trafikstyrelsen, ift. Københavns Havn, Søndre Ringvej og ny metrolinje;
Energistyrelsen, ift. energiførende ledninger og kabler, havmøller, bølgeenergi, olie/gas;
Københavns Kommunes forskellige afdelinger ift. planlægning, vand- og naturplaner.
Oversvømmelsesdirektivet

København er sammen med Køge Bugt udpeget som risikoområde jf. oversvømmelsesloven og EU's
oversvømmelsesdirektiv. Den sydlige del ved Kalveboderne var allerede i 2011 udpeget, og senest
i 2018 er risikoområdet udvidet til at indeholde resten af København. Nuværende risikokortlægning
og planlægningen af relevante løsninger i syd vil kunne have en indvirkning på valget af løsninger
i nord, ikke mindst hvornår løsningerne forventes igangsat, og hvordan de finansieres.
2.1.5

Terrorsikring

Trafik- og Byggestyrelsens nye bekendtgørelser om sikring af havne og om sikring af havnefaciliteter trådte i kraft 1. januar 2017. Formålet med EU's direktiv om at forbedre sikring af skibe og
havnefaciliteter er igennem sikringsforanstaltninger at beskytte den internationale søtransport mod
forsætlige ulovlige handlinger, såsom terrorhandlinger, pirateri eller tilsvarende. Denne ”terrorlovgivning” vil kunne have en indvirkning på udformningen og tilgængeligheden af den nye stormflodsbarrierer, herunder muligheden for at skabe synergier med andre typer af anlæg og rekreative
formål.
2.1.6

Planloven: Kommune og lokalplanlægning

Ændringer i planloven i 2018 har betydet, at kommuner kan kræve, at en bygherre skal etablere
kystbeskyttelse, når der planlægges nye byområder, når byen fortættes, når der sker en ændring
af arealanvendelsen, eller når særlige tekniske anlæg etableres (Erhvervsstyrelsen, 2019). Lovgivningen giver dermed nye muligheder i arbejdet med at forebygge skader ved oversvømmelse og
erosion. Planlægning af nye områder bør derfor i højere grad indgå i klimasikringen af København.
Planlovsændringen om etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan (planlovens § 13, stk. 8) indebærer dog også, at kommuner får mulighed for at fravige kravet om lokalplanpligt ved etablering eller ændring af et kystbeskyttelsesanlæg. Målet er at have mulighed for
en hurtigere behandling af kystbeskyttelsessager efter kystbeskyttelsesloven. Stormflodssikringen
i Kronløbet forventes dog at blive integreret med lokalplanlægningen for Lynetteholm og ydre Nordhavn, så der skabes et fælles sikringsniveau.
2.1.7

Nordhavn

I 2005 indgik Københavns Kommune og regeringen en aftale om udvikling af Nordhavn. By & Havn
planlægger samlet set at bygge 400.000 m2 bolig og erhverv i Århusgadekvarteret. Derudover er
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der lokalplaner for yderligere 225.000 m2 nybyggeri på Trælastholmen, Levantkaj Vest og Århusgade Vest. Området forventes at være færdigudbygget i løbet af 20-25 år. Udbygningen af området
finansierer delvist udbygningen af metrolinjen.
By & Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP) planlægger i samarbejde en udflytning af den eksisterende containerterminal fra Levantkaj til ydre Nordhavn samt etablering af en ny fjerde krydstogtterminal i forlængelse af tre eksisterende krydstogtterminaler.
2.1.8

Lynetteholm

Grundlaget for analysearbejdet i denne rapport er en principaftale om anlæg af Lynetteholm imellem
Københavns Kommune og den daværende regering (Transport- og Boligministeriet, 2018) samt et
udspil til en potentiel udvikling af Danmarks hovedstad (Regeringen, 2019).
Grundlaget for etableringen af Lynetteholm skal fastsættes ved en ny lov. Der oprettes et nyt selskab, Lynetteholmen I/S, ejet af By & Havn I/S (53%) og af Staten (47%). Lynetteholmen I/S
erhverver indtægterne ved byudviklingen af By & Havns arealer på Refshaleøen og efterfølgende
på selve Lynetteholm. Byggeriet på Lynetteholm vurderes at kunne begynde fra omkring år 2035,
og bydelen forventes fuldt udbygget og beboet omkring 2070. Lynetteholmes perimeter er defineret
pr. oktober 2018 som illustreret på figur 3, og en nyere perimeter er siden fremlagt, hvilket kan
ses på figur 4.
Etableringen af Lynetteholm vil kunne komme til at udgøre et væsentligt element i klimasikringen
af København, idet selve holmen udgør en dæmning fra Refshaleøen frem til Kronløbet ved Nordhavn. Etablering af klimasikring, udover hvad der indgår i etableringen af selve Lynetteholm, ligger
uden for aftalen imellem Københavns Kommune og Regeringen. Udgifter til klimasikring af den
nordlige del af Københavns Havn, tidligere vurderet til ca. 2,1 mia. kr. (COWI, 2017), forventes at
kunne reduceres betydeligt ved etableringen af Lynetteholm.
Der anvendes en stormflodskote på + 4,0 DVR90 for Lynetteholm.
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Figur 3: Projektets perimeter oktober 2018 med Lynetteholm (grøn), Renseanlægget Lynetten (gul) og den resterende del af Refshaleøen (rød) indtegnet (Transport- og Boligministeriet, 2018).

Figur 4: Lynetteholm perimeteren august 2019 (By & Havn, 2019)
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2.1.9

Levantkaj

Levantkaj er det største af de nye kvarterer i Nordhavn. Industrihavnen på Levantkaj flyttes til ydre
Nordhavn i 2021. Der ligger en forventning om, at det 340.000 m2 store landområde (By & Havn,
2018) udvikles og sikres.
2.1.10 Østlig Ringvej
Staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S har
igangsat en forundersøgelse af en vej, Østlig Ringvej, imellem afslutningen af Nordhavnstunnelen
og Amagermotorvejen. Parterne er enige om, at etableringen af et tilslutningsanlæg til betjening af
Lynetteholm skal indgå i forundersøgelsen (Københavns Kommune og Regeringen, 2018).
Udgifter til anlæg, drift og vedligehold af Østlig Ringvej forudsættes finansieret igennem brugerbetaling fra trafikanterne igennem værdien af byudvikling af Lynetteholm samt med bidrag fra grundejere (Københavns Kommune og Regeringen, 2018).
2.2

Meteorologi og hydrografi

De lokale meteorologiske og hydrografiske forhold ligger til grund for design og valg af konceptuelle
konstruktionsscenarier.
2.2.1

Vind- og bølgeforhold

Vindforholdene i området omkring Nordhavn er beskrevet ud fra en model, som beskriver de kysthydrauliske forhold i Øresund i perioden 1994-2014 (DHI, 2016). Vinddata til rapportens analyser
er trukket ud af modellen i et nordligt referencepunkt, jf. figur 5, der vurderes at være repræsentativt for forholdene ved indsejlingen i Kronløbet.
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Nordhavn

Lynetteholm

Figur 5: Oversigtskort over Lynetteholms august 2019 perimeter (grå) og referencepunkt for udtræk af vinddata
(gul).

Vinden i projektområdet forekommer hovedsageligt fra en NV-SV-retning, med kraftigst vind fra en
V-SV-retning (figur 6). En stor del af vinden kommer også fra en S-Ø-retning, men høje vindhastigheder er ikke lige så hyppigt forekommende her. Vind fra en N-retning opleves sjældent. I
10,4 % af den undersøgte periode viste simuleringen vindstille, defineret som vindhastigheder under 2,5 m/s. Bølgeretningen i projektområdet kan vurderes ud fra vindretningen.
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Figur 6: Fordeling af vindretning og vindhastighed i perioden 1994-2014 i referencepunktet ved Nordhavn (DHI,
2016).

Sandsynligheden, for at en given vindhastighed forekommer i projektområdet, er beregnet på baggrund af kategoriserede vindretninger i perioden 1994-2014 (figur 7). For eksempel forekommer
der i gennemsnit kun vindhastigheder større end 14 m/s fra en V-SV-retning en time om måneden
og større end 17,5 m/s en time om året fra samme retning.

Figur 7: Gennemsnitlig forekomst af vindhastigheder i perioden 1994-2014 fra alle vindretninger totalt (sort linje)
og for vindretninger inddelt i otte kategorier: N-NØ (0-45°), Ø-NØ (45-90°), Ø-SØ (90-135°), S-SØ (135-180°), SSV (180-225°), V-SV(225-270°), V-NV (270-315°) og N-NV (315-0°) (DHI, 2016).
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Prognoserne for fremtidens vejrsystemer og vindforhold i Danmark er ikke entydige, men indikerer
minimal til ingen ændring af middelvindshastigheden. Ekstreme vinde forventes derimod at blive
kraftigere og dermed mere intense (DMI, 2014; DMI, 2018). Sommerhalvåret formodes mindre
blæsende, mens effekten vil variere i vinterhalvåret (Naturstyrelsen, 2014).
2.2.2

Vanddybder og vandstande

Københavns Havn kan beskrives som et sund, der adskiller Sjælland og Amager. Området er i dag
stærk modificeret både med opfyldninger ud i vandet, som resultat af deponering af materiale som
led i byudviklingen, samt uddybninger for at sikre besejlingsforholdene.
For at regulere strømmen af hensyn til besejlingen er der etableret en sluse sydligst i havnen ved
Sluseholmen. De seneste år har nogle af stigbordene været permanent åbne (Orbicon, 2017). Københavns Havn har derfor i dag mere en udformning som en kanal, der forbinder Øresund med
Køge Bugt.
Beskrivelsen af dybdeforholdene øst og vest for Trekroner er baseret på pejlinger udført af By &
Havn (Udviklingsselskabet By & Havn I/S, 2017). Figur 8 viser et udsnit af dybdeforholdene i området øst for Trekroner og ud for Oceankaj. Farverne på figurens konturer indikerer vanddybden og
kan inddeles i grønne, gule, røde og blå nuancer. Grønne og gule nuancer viser vanddybder på ca.
11,5 – 13,5 m, røde nuancer er over 10 m, og lilla-blå nuancer er vanddybder på under 10 m.

Figur 8: Udsnit af dybdeforholdene øst for Trekroner (Udviklingsselskabet By & Havn I/S, 2017).

Vanddybderne fra strækningen imellem Skudeløbet og Levantkaj er fastlagt ved pejling i marts
2019 og kan ses på figur 9. De gule udfyldte områder på figuren markerer vanddybder på mindre
end 10 m.
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Figur 9: Vanddybder i området imellem Skudeløbet og Levantkaj (Udviklingsselskabet By & Havn I/S, 2019)

Det daglige middelvandspejl for Københavns Havn ligger i kote +0,06 m i henhold til det løbende
beregnede middel af målte vandstande.
2.2.2.1 Højvandsstatistik
Adskillige højvandsstatistikker er udarbejdet for Øresundsområdet. Datagrundlaget og de metodiske forskelle er de væsentligste årsager til de forekommende variationer. Den anvendte højvandsstatistik for stormflodssikringen af København er præsenteret i rapporten udarbejdet af COWI
(2016).
Vandgennemstrømningen gennem Københavns Havn er begrænset i forhold til Øresund, hvilket
bevirker en stejl vandstandsgradient under højvande. Forskelle i vandstande på over én meter
imellem den sydlige og nordlige del af havnen er observeret (COWI, 2016).
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Grundet de store vandstandsvariationer omkring København er det vigtigt at vælge en højvandsstatistik, som er repræsentativ for det nordlige København. COWI (2016) har udarbejdet en højvandsstatisk på baggrund af data fra en vandstandsstation ved Nordre Toldbod som er målt i perioden 1889-2012. Data er givet som det månedlige maksimale højvande.
Højvandsstatistikken for stationen ved Nordre Toldbod er vist på figur 10. Det bemærkes, at der i
analysen ikke er taget højde for stigningen i havniveau. Den sorte linje på figuren er medianen i
den statistiske analyse repræsenterende den mest sandsynlige højvandsstatistik. De orange og
grønne kurver repræsenterer hhv. 68 % og 90 % konfidensintervallerne.

Figur 10: Ekstremværdistatistik for Ndr. Toldbod uden klimaforandringer baseret på historiske hændelser (COWI,
2016).

Naturstyrelsen (2014) nævner, at risikoen for oversvømmelser fra havet i dag er forholdsvis lille,
men at den vil stige i fremtiden som følge af stigende havniveau.
DMI klimamodelresultater indikerer en uændret og endog reduceret stormflodsvandstand i de danske farvande (Naturstyrelsen, 2014), men grundet stigningerne i middel havniveauet og forventet
koncentration af økonomiske værdier vil risikoen for oversvømmelser med høje økonomiske konsekvenser stige over tid. Der forventes en stigning i vinternedbøren (DMI, 2014) med øget risiko for
sammenfald med højvande, hvilket også øger sandsynligheden for oversvømmelse.
Set i lyset af nuværende prognoser for udviklingen i stormintensitet og -mønstre vurderes det rimeligt at benytte estimeringerne af ekstreme stormflodshændelser fra figur 10 i den videre analyse
af de fremtidige ekstreme stormflodsvandstande.
Havvandspejlet vil stige over tid som konsekvens af klimaforandringerne. Det er meget sandsynligt,
at havniveauet stiger mere end tidligere observeret grundet den øgede opvarmning af havene samt
smeltede iskapper og gletsjere (DMI, 2014). Havvandsspejlet stiger ikke lineært og de største havvandspejlsstigninger forventes i slutningen af dette århundrede.
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Ifølge FN’s klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC’s seneste klimarapport,
Fifth Assessment Report (AR5), forventes vandstanden omkring Danmark at stige 0,3 m-0,9 m for
business-as-usual scenariet RCP8.5. Tallene gælder for slutningen af århundredet (2081-2100) i
forhold til referenceperioden 1986-2005. Baseret på IPCC’s fire RCP-scenarier vurderer det danske
Centre for Regional Change in the Earth System (CRES) (Naturstyrelsen, 2014), at for det stigende
havniveau i år 2100 er sandsynligheden størst omkring de 0,7 m, mens værdier på 2 m eller højere
ikke kan udelukkes, ligesom mindre stigninger heller ikke kan udelukkes.
Prognoserne for København ligger således i omegnen 70-100 cm frem mod år 2100 (COWI, 2016).
For Københavns Klimatilpasningsplan (2011) anbefales det at benytte 1 meter havvandsstigning
over perioden 1990-2100.
COWI (2016) har i analysearbejdet indregnet en stigning i havniveau på 1,0 m frem mod år 2100.
Højvandsstatistikkerne for fremtiden fås da ved at lægge havvandsstigningerne til den tidligere
estimeret ekstremværdistatistik fra Nordre Toldbod, korrigeret for eventuelle landhævninger og
lokale landsætninger. Det er i tidligere studier estimeret, at København oplever landhævning med
en gennemsnitlig stigning på 1,26 mm/år (COWI, 2016). COWI (2016) har udarbejdet estimater
for både år 2050 og år 2100, hvor år 2015 er givet som reference, se figur 11.

Figur 11: Median højvandsstatistik for Nordre Toldbod for årene 2015, 2050 og 2100 er vist med fuldt optrukket
linje. Stiplede linjer er 90 % konfidensintervaller for år 2100 (COWI, 2016).

2.2.2.2 Tidevand
Tidevandet i Københavns Havn varierer således, at der er både høj- og lavvande to gange i løbet af
én månedag, ca. hver 24 timer og 50 min. Størrelsen på månedagens to højvande er ikke identisk,
og det samme er tilfældet for de to månedlige lavvander. Det vil sige at vandstanden under høj- og
lavvande varierer.
Fra det digitale søkorts-software MIKE C-MAP er der hentet de forudsete tidevandsdata i Københavns Havn omkring Dokøen/Sdr. Toldbod i perioden 2009-2019. Tidevandsvariationerne er vist på
figur 12, hvoraf det ses, at udsvingene er i omegnen af ±12 cm.
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Grundet ændringerne i jorden massetyngepunkt formodes klimaforandringerne på længere sigt at
påvirke tidevandsberedelsen og derfor tidevandsvariationerne, omend af minimal betydning for Københavns Havn.

Figur 12: Tidevandsvariationer i Københavns Havn

2.2.3

Strømforhold

Strømforholdene i havnen er styret af vandstandsforholdene, dvs. forskellen i vandstand imellem
Øresund og Køge Bugt. Øresunds tværsnit imellem Amager og Sverige er karakteriseret ved tilstedeværelsen af Drogdentærsklen på dybder ned til 8 meter. Drogdentærsklen er et af de mest lavvandede områder i udløbet fra Østersøen, se figur 13. Det betyder, at der i Øresund imellem Avedøre og Kronløbet kan forekomme relativt store vandstandsforskelle, der driver en strøm gennem
Københavns Havn.
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Kattegat

Øresund

Drogden

Køge Bugt

Østersøen

Figur 13: Illustration af dybdeforholdene i Øresund omkring København og hen over Drogdentærsklen (SWECO,
2018)

Nærværende beskrivelse af strømforholdene tager afsæt i studier lavet af SWECO (2018).
Strømforholdene beskrives under rolige vejrforhold hovedsageligt at være bestemt af tidevandet,
overskudstilførslen af ferskvand til Østersøen fra åer og floder samt forskellene i lufttryk imellem
Nordsøen og Østersøen, hvilket resulterer i, at strømmen overvejende er nordgående.
Urolige vejrforhold med kraftige vind- og trykforhold påvirker i høj grad vandudvekslingen gennem
Øresund og deraf strømforholdene. Kraftige vinde vekslende imellem sydvest og nord-nordvest giver anledning til sydgående strøm i Øresund, og omvendt giver kraftige vinde imellem nordøst og
syd anledning til nordgående strøm i Øresund.
Lokal vindpåvirkning påvirker yderligere den lokale overfladestrøm enkelte steder i Øresund.
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De typiske strømningsmønstre omkring Københavns Nordhavn og Øresund er vist på figur 14 og
figur 15 ved hhv. nordgående og sydgående strøm.

Figur 14: Typisk strømningsmønster ved nordgående strømning i området omkring Nordhavn (Hydraulisk hindcast
model, SWECO, 2018)
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Figur 15: Typisk strømningsmønster ved sydgående strømning i området omkring Nordhavn ved kraftige vinde
imellem SV og NNV (Hydraulisk hindcast model, SWECO, 2018)

Forskelle i strømningsmønstret bekræftes ligeledes i Den Danske Havnelods (2019), der nævner,
at strømmen i Kronløbet som regel følger løbets retning. Det nævnes yderligere, at strømmen gennem havnen højst er 1,5-2 knob.
På baggrund af en hydraulisk model udarbejdet af SWECO (2018), som søger at beskrive strømforholdene, er der i et punkt 200 m fra spidsen af det opfyldte område af ydre Nordhavn udtrukket en
datatidsserie med strømhastighed og strømretning (lokalitet markeret med rød prik på figur 14 og
figur 15). På baggrund af dette dataudtræk er strømforholdene illustreret med en strømrose på
figur 16. Strømrosen indikerer, at havstrømmene hovedsageligt er nord-nordøst- og syd-sydøstgående. Kraftigst er den nord-nordøstgående strøm. Der eksisterer derfor en mindre korrelation imellem vindretning og strømretning igennem Øresund.
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Figur 16: Strømrose for punkt 200 m fra spidsen af ydre Nordhavn (SWECO, 2018)

Strømningsmønstre forventes ændret af klimaforandringerne, bl.a. som konsekvens af større vandskifte.
2.2.4

Vandskifte

Vandskiftet i Københavns Havn er i høj grad styret af strømningerne ind og ud af Østersøen gennem
Øresund, jf. 2.2.3 Strømforhold. Der er en overvejende nordgående strømning i Københavns Havn,
da der er et nedbørsoverskud i Østersøen og opland, der strømmer ud gennem de danske sunde og
bælter. Strømforholdene i Øresund er desuden styret af vejrforholdene. Vestlige og nordlige vinde
presser som tidligere omtalt vand mod det sydlige Kattegat og ud af Køge Bugt, hvilket driver en
sydgående strøm i Københavns Havn. Østlige og sydlige vinde presser omvendt vand ind i Køge
Bugt og ud af det sydlige Kattegat, hvilket driver en sydgående strøm i Københavns Havn. Ligeledes
vil tidevandsvariation bidrage til at ”pumpe” vand ind og ud af Københavns Havn.
Øresund er desuden karakteriseret ved, at salt og dermed tungt vand fra Kattegat/Nordsøen mødes
med udstrømmende fersk-/brakvand fra Østersøen. Øresund er derfor hyppigt lagdelt med et såkaldt springlag, således at der findes let fersk-/brakvand ved overfladen og tungere salt vand ved
bunden, se figur 17.
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Figur 17: Hovedstrømme i indre danske farvande (venstre), samt snit visende de salte og ferske vandmasser delt
af springlag (Miljøbiblioteket, 2019)

Som nævnt bidrager vejrforholdene også til lokale variationer. Således driver vinden et lokalt vandskifte ved cirkulation gennem de to åbninger Lynetteløbet og Kronløbet, der i dag forbinder Københavns Havn med Øresund. Ved etablering af Lynetteholm foreskriver nuværende planer at lukke
Lynetteløbet helt, og Kronløbet ændrer form til en kanal. Dette betyder, at cirkulationsstrømninger
imellem Kronløbet og Lynetteløbet ikke vil være mulig i fremtiden, når Lynetteholm er etableret.
Cirkulationen vil dog være minimalt påvirket af, om der bygges en stormflodssikring med en port
og er dermed uden indflydelse af valg af porttype og portdesign.
Vandgennemstrømning gennem havnen drives primært af vandstandsforskellen mellem det centrale Øresund og Køge Bugt. Vandgennemstrømningen er primært styret af stigbordet nord for
Sjællandsbroen. Forholdene omkring stigbordet er beskrevet i ”Stormflodsstyring i Københavns
Havn” (DHI, 2015). Det er heri nævnt, at gennemstrømningsarealet er ca. 50 m2. Strømningen
gennem havnen er mindre end 100 m3/s i 90 % af tiden.
Desuden har friktion på bunden, bolværker, bropiller samt indsnævringer i havnen en indflydelse.
I områder med indsnævringer øges strømhastigheden, hvilket medfører stærkt øget friktion, da den
er proportional med kvadratet på strømhastigheden. Disse snævre sektioner gennem havneløbet
udgøres bl.a. af Knippelsbro og Langebro, som har et tværsnitsareal på 300-400 m2.
Når Lynetteholm er færdig etableret, vil havnen kunne stå i forbindelse med Øresund alene gennem
Kronløbet, hvis forbindelsen gennem Lynetteløbet syd for Trekroner Fort lukkes. Cirkulation rundt
om Trekroner Fort vil derfor ikke være muligt i fremtiden. Havnen forlænges så at sige. Kronløbets
bredde begrænses desuden i fremtiden mod øst af Lynetteholm og vil være ca. 195 m på det smalleste sted og tværsnitsarealet op mod 2000 m2.
2.2.5

Bølger

Bølgeforholdene i området omkring Nordhavn er beskrevet ud fra en model af de kysthydrauliske
forhold i Øresund dækkende perioden 1998-2017 (Rambøll). Data til de statistiske analyser er udtrukket fra modellen i referencepunktet markeret på figur 18 og vurderes til at være det mest
repræsentative punkt for bølgeforholdene ved Kronløbet.
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Nordhavn

Lynetteholm

Figur 18: Referencepunkt for bølgedata. Data er fra intern Rambøll-model.

På baggrund af dataudtrækket ses det på figur 19 af de fleste bølger kommer fra SSØ, men at det
ikke er usædvanligt at opleve bølger fra nordlige retninger. For det meste af tiden er den signifikante
bølgehøjde, som beskriver middelhøjden af den højeste tredjedel af bølgerne over en periode, under
25 cm, men kan i ekstremt vejr vokse sig op til omkring 1 m.

Figur 19: Bølgerose fra referencepunkt. Data udtrukket fra intern Rambøll-model.
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Som konsekvens af klimaforandringerne må en mindre stigning i bølgehøjden forventes som følge
af de permanente havniveaustigninger. Der tages højde for dette i den videre analyse af bølger og
overskyl i kapitel 4.
2.3

Københavns Havn

En beskrivelse af nuværende og formodet, fremtidig aktivitet i Københavns Havn er beskrevet i
nærværende afsnit.
2.3.1

Besejling

Kronløbet er hovedindsejlingsløbet til Nordhavn, og der er garanteret en vanddybde på 10,0 m i en
bredde på mindst 150 m (Den Danske Havnelods, 2019). Kronløbet indsnævres en smule i området
imellem Kronløbsbølgebryderen og Levantkaj, hvor 10,0 m vanddybde er garanteret over en bredde
på 135 m. Figur 20 viser gældende søkort for indsejling til Københavns Havn.

Figur 20: Gældende søkort for indsejling til Københavns Havn (CMP)

For tiden er der foruden Langelinie i yderhavnen tre aktive krydstogtterminaler ved Oceankaj, og
der forberedes en fjerde krydstogtterminal i forlængelse af de tre nuværende mod nord. Potentielt
kan en femte krydstogtterminal anlægges længst mod nord, men dette er ikke fastlagt endnu. På
figur 21 er den fremtidige placering af den fjerde krydstogtterminal vist ved siden af de nuværende
terminaler.

Doc ID 1100039117-874603977-69

24/87

Rambøll - Mulige portløsninger i kronløbet

Nordhavn

Lynetteholm

Figur 21: Placering af fremtidig Krydstogtterminal 4

Terminalernes placering medfører, at der især i sommerperioden er stor aktivitet ind og ud af Kronløbet samt i området omkring Oceankaj. Skibenes placering og manøvrering ved kaj bevirker, at
der skal være en vis sikkerhedsafstand imellem de passerende og fortøjede skibe og en fremtidig
portløsning.
2.3.2

Skibsstørrelser og anløb

I forhold til skibsstørrelser skelnes der imellem de krydstogtskibe og færger, der anløber hhv. Københavns Yderhavn, Frihavnen og Oceankaj. Yderhavnen defineres her som kajer langs Langelinie
og Nordre Toldbod.
Containerskibe er ikke inkluderet i analysen, da den nuværende containerhavn på Levantkaj allerede fra 2021 forventes flyttet til ydre Nordhavn.
Krydstogtskibene, der anløber København i 2019 samt de forventede anløb i 2020, er angivet af
Copenhagen-Malmø Port (CMP-1, 2019). Derudover er samtlige anløb af skibe i Københavns Havn
i perioden 2015–2020 (CMP-2, 2019) anvendt i analysen til at undersøge andre anløb såsom færgeaktivitet. Ud fra navnene på skibene er der fra Vesselfinder (2019) fundet tilhørende dimensioner.
Længde (LOA - Length Overall), skibsbredde (B) og dybgang (D) er tre parametre, som er afgørende
for hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at sikre sikker sejlads og anløb, jf. figur 22.
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Figur 22: Principskitse illustrerende længde (LOA), bredde (B) og dybgang (D)

Dimensionerne for skibene i yderhavnen har betydning for portens dimensioner, hvorimod skibene
ved Oceankaj i højere grad har betydning for navigations- og skibssikkerhed foran konstruktionen.
Tendensen viser, at nye krydstogtskibe bygges større for at kunne medtage flere passagerer. Det
er hovedsageligt bredden og højden på skibet, der øges, og ikke længden.
2.3.2.1 Frihavn og Yderhavn
I Frihavnen anløber Oslofærgen dagligt, og Ro-Ro godsskibet Ark Futura lægger jævnligt til. Oslofærgen dækker færgerne Crown Seaways og Pearl Seaways, der begge anløber Københavns yderhavn hver anden dag på skift.
Krydstogtskibene i yderhavnen anløber kajpladserne Langelinie eller Nordre Toldbod. Sæsonen for
krydstogtaktivitet starter i april og slutter i oktober med undtagelse af et par enkelte krydstogtskibe
i december.
Tabel 1 angiver dimensionerne for de hyppigst anløbende færger/ro-ro-skibe samt for de 15 største
krydstogtskibe, der forventes at lægge til i Københavns yderhavn 2019-2020.
Ud fra tabellen kan der derfor regnes med LOA=178 m, B=30 m og D=6,4 m for Oslofærgen og
LOA=316 m, B=42 m og D=8,2 m for Mein Schiff 1, som er det bredeste krydstogtskib, der anløber
yderhavnen.

Krydstogt Yderhavn

Færge/godsskib

Tabel 1: Liste over de største skibe i Københavns Frihavn og Yderhavn (CMP-1 og CMP-2, 2019)

Skibsnavn
Ark Futura
(Ro-Ro-godsskib)

LOA [m]
183

Bredde [m]
25

Dybgang [m]
6,3

Crown Seaways
(Oslofærge)

171

28

6,3

Pearl Seaways
(Oslofærge)

178

30

6,4

Celebrity Reflection

319

37

8,6

Celebrity Silhouette

315

37

8,6

Mein Schiff 1

316

42

8,2

Aidaprima

300

38

8,3

Nieuw Statendam

300

35

8,3

Mein Schiff 6

295

42

8,2
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Brilliance of the Seas

294

40

8,7

Mein Schiff 3

294

42

8,2

Mein Schiff 4

294

42

8,2

MSC Poesia

294

32

7,7

Norwegian Jade

294

38

8,5

Queen Elizabeth

294

36

8,0

Queen Victoria

294

32

8,0

Jewel of the Seas

293

30

8,6

Azura

290

36

8,6

2.3.2.2 Oceankaj
Krydstogtskibene, der anløber terminalerne på Oceankaj, er en anelse større end skibene i yderhavnen, da der bl.a. er færre restriktioner i forhold til navigering og manøvrering omkring Oceankaj
i forhold til yderhavnen. Tabel 2 angiver dimensionerne på de 15 største krydstogtskibe, der på
nuværende tidspunkt forventes at anløbe Oceankaj 2019-2020.
Ud fra nedenstående tabel har det længste skib, der forventes at anløbe en længde på LOA = 339
m, det bredeste skib har en bredde på B = 47 m, og skibet, der stikker dybest, har dybgang på D
= 9,1 m. Manøvreringen er ofte bedre på nye krydstogtsskibe, men oftest er betydeligt mere plads
også påkrævet både ved anløb og kaj.

Tabel 2: Liste over de største krydstogtskibe ved eksisterende Terminal 1-3 på Oceankaj (CMP-1, 2019)

Krydstogt - Oceankaj

Skibsnavn

Independence of The Seas
MSC Splendida
Regal Princess
Sky Princess
Britannia
Norwegian Escape
Norwegian Getaway
Celebrity Reflection
Mein Schiff 1
MSC Meraviglia
Celebrity Silhouette
Explorer of the Seas
Mein Schiff 6
Disney Magic
Island Princess

LOA [m]

Bredde [m]

Dybgang [m]

339
333
330
330
329
326
326
319
316
316
315
311
295
294
294

39
38
44
44
45
47
44
37
42
43
37
39
42
32
32

9,0
8,6
8,6
8,5
8,6
8,6
8,6
8,2
8,6
8,6
9,1
8,2
8,1
8,3

Det bemærkes, at der ved Terminal 4 (figur 21) planlægges for anløb af større krydstogtskibe end
præsenteret i tabel 2. Der kan derfor forventes større skibe i dette område efter indvielsen af Terminal 4, både med hensyn til længde (LOA), bredde (B) og dybgang (D).
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2.3.3

Infrastruktur

Der er identificeret kabler og ledninger i eller på havbunden i Kronløbet. Omkring Levantkaj forekommer der spildevandsledning og andre rørledninger, se figur 23. Spildevandsledning, udløb og
anden infrastruktur skal under alle omstændigheder håndteres ved etablering af Lynetteholm, Metro
eller Østlig Ringvej.

Figur 23: Søkort indtegnet med kritisk infrastruktur såsom kabler og ledninger

2.4

Geologi

I forbindelse med den geofysiske kortlægning af bundforhold ved en planlagt Lynetteholm, er der
udført såkaldte ”Sidescan Sonar Surveys” af området, jf. udbudsmaterialet (BILAG C og BILAG B,
Orbicon, 2019). En klassificering af overfladesedimentet ved Lynetteholm er gengivet i figur 24.
Det ses af kortlægningen, at der i Kronløbet ved området ud for Skudeløbet hovedsageligt er substrattype 1 og hård bund at finde i de øverste lag af havbunden. Substrattype 1 er defineret som
gytje, silt og sand, mens hård bund sandsynligvis relaterer sig til moræneaflejringer. Ser man på
området i Kronløbet længere sydøst for Skudeløbet, findes der også et område med højt muslingedække og plantedække (ålegræs).
I samme survey er tykkelsen af sediment over kalkeoverfladen vurderet, hvilket er visualiseret i
figur 25. Det ses, at sedimenttykkelsen i Kronløbet generelt er under 2 m, dog med lokale områder
med op til 4 m tykkelse ud for Skudeløbet.
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Nordhavn

Levantkaj

Figur 24: Klassificering af overfladesediment fra geofysisk survey (Udbudsmateriale BILAG C og BILAG B, Orbicon,
2019)
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Nordhavn

Levantkaj

Figur 25: Tykkelse af sediment over kalkoverfladen fra geofysisk survey (Udbudsmateriale BILAG D og BILAG B,
Orbicon, 2019)

I figur 26 ses kalkoverfladen baseret på historiske boringer vist sammen med placering af Skudeløbet og Lynetteholm.
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Kronløbet
Levantkaj

Lynetteholm

Figur 26: Koter på kalkoverflade bestemt ud fra historiske boringer i området Reference: Rambøll.

Det ses, at kalkoverfladen bestemt ud fra boringer generelt ligger højest ved den sydlige ende af
Oceankaj, og at overfladen ligger dybere længere mod syd og øst. Kalkoverfladen i Kronløbet ved
Skudeløbets udmunding varierer imellem ca. kote -12 m og -13 m. En pejling udført i foråret 2019
viser, at bundkoten i sejlrenden Kronløbet generelt er imellem -10 m og -11,5 m (Udviklingsselskabet By & Havn I/S, 2019). Ved Skudeløbets udmunding er bundkoten målt til ca. kote -7,5 m.
Geotekniske boringer i udmundingen af Skudeløbet viser, at kalken er overlejret af cirka 2 m grønsandsaflejringer og herover marint, postglacial ler, sand og silt og i visse tilfælde et lille lag gytje.
Kalken i dette område er omkring kote -13 til -14 m.
Den nye perimeter for august 2019, ændrer ikke væsentligt ved forudsætningerne for placeringen
af portløsningen.
2.5

Marinarkæologi

I forbindelse med forberedelserne til miljøvurderingen på Lynetteholm har Vikingeskibsmuseet foretaget en såkaldt ”arkivalsk kontrol”, hvilket betyder, at de har gennemkigget arkiverne (Vikingeskibsmuseet, 2019). I den arkivalske kontrol er følgende kildegrupper benyttet:
•
•
•
•
•

Fund og Fortidsminder – den nationale fortidsmindedatabase
Den nationale boringsdatabase (Jupiter)
Luftfotos 1954-2018
Søkort
Historiske kort; herunder værket Port of Copenhagen Authority: Port of Copenhagen. København 1949.

Resultatet af den arkivalske kontrol er visualiseret i figur 27. Afhængig af hvor porten og cellefangedæmningerne tænkes anlagt, anbefales det at gennemføre supplerende undersøgelser i området
med lavfrekvent seismisk, side scan sonar og magnetometer til at identificere eventuelle fortidsminder.
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Nordhavn

Levantkaj

Refshaleøen

Figur 27: Arkivalsk kontrol af projektområde for Lynetteholm (oktober 2018). Røde og gule punkter angiver registreringer af fortidsminder indenfor henholdsvis projektområdet og i en 200 m påvirkningszone, der anvendes ved
udarbejdelse af VVM for Lynetteholm. Røde arealer angiver fortidsmindearealer, mens sort skravering angiver
uddybede områder (Mikkel H. Thomsen © Vikingeskibsmuseet). Der er her taget udgangspunkt i den oprindelige
udstrækning af Lynetteholm, som præsenteret i oktober 2018.
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3.

FORUDSÆTNINGER FOR VALG AF LØSNINGER
Nærværende afsnit beskriver og diskuterer forudsætningerne for de valgte portløsninger og deres
designprofiler. Forudsætningerne tager udgangspunkt i det nuværende videngrundlag præsenteret
i foregående afsnit.
3.1

Placering af stormflodssikring

Københavns Kommune har ønsket en vurdering af stormflodssikringens mulige placering i Kronløbet
afgrænset af Levantkaj i nordøst, Oceankaj i nordøst og Lynetteholms august 2019 perimeter mod
sydøst og sydvest, jf. figur 28. Åbningen er ca. 195 m bred fra Nordhavn til Lynetteholm.
Afhængig af design vil bredden af konstruktionen på tværs af Kronløbet kunne variere med valg af
portløsning og landfaste anlæg. Inden for det afgrænsede område er det muligt at placere stormflodssikringen på flere forskellige lokaliteter. I dette afsnit beskrives to placeringer, som benævnes
den nordligste og sydligste. For placeringer se figur 29 og figur 30.
Nordhavn

København

Lynetteholm

Ydrehavn

Figur 28: Område markeret med rød, stiplet linje hvori stormflodssikring af Kronløbet er muligt under forudsætning
af anlæg af Lynetteholm med august 2019 perimeter

3.1.1

Nordlig placering

Ønskes en sikring i nord, således at stormflodssikringen også medtager sikring af Skudeløbet som
fremstillet af Københavns Kommune, vil placeringen af stormflodssikringen strække sig fra den
sydlige del af Oceankaj (Terminal 1) vinkelret på den planlagte Lynetteholm, se figur 29.

Doc ID 1100039117-874603977-69

33/87

Rambøll - Mulige portløsninger i kronløbet

Ved at anlægge en portløsning i en linjeføring fra det syd-vestligste punkt af Oceankaj opstår problematikken omkring sikkerhed ved anløb til kajen, samt om nuværende brug af kajarealet kan
bevares. CMP foretrækker på nuværende tidspunkt at have en afstand på 30 m fra boven af et
krydstogtskib til kajhjørnet på Oceankaj af hensyn til sikker fortøjning. Derudover er den indbyrdes
sikkerhedsafstand imellem skibene 30 m. Et afstandskrav på 30 m kan blive en udfordring at opretholde imellem fortøjede skibe og portløsning. Dette afhænger dog bl.a. af løsningstypen.
Forankring af portløsningen på Lynetteholm kan afhængig af design give anledning til arealreservation, jf. august 2019 perimeter.
Funderingsforholdene vurderes bedst egnet i nord af de undersøgte lokaliteter, grundet kalken er
højest beliggende, hvorfor der må forventes at være en besparelse af anlægsomkostninger til forankring.
Et muligt ønske om på længere sigt at anlægge en kammersluse, hvis havnen skal lukkes permanent, kan være udfordret ved en nordlig placering af portløsningen. Afhængig af behov for besejling
af havnen og dermed størrelsen af en kammersluse vil denne lægge beslag på et større areal, og
en udvidelse mod syd vil potentielt kunne lukke Skudeløbet af. Desuden vil anlæg af større infrastrukturprojekter (metro eller ny Østlig Ringvej) i og/eller på havbunden mod syd kunne skabe
pladsproblemer for udvidelse med en fremtidig kammesluse, med mindre en sådan mulig
placeringer indtænkes fra starten i den samlede planlægning.

Nordhavn

Levantkaj

Lynetteholm

Figur 29: Placering af stormflodssikring i den nordlige del af Kronløbet
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3.1.2

Sydlig placering

Ønskes der en mindre påvirkning af aktiviteterne ved terminalerne på Oceankaj, er det muligt at
placere en portløsning i området syd for Skudeløbet og nord for eksisterende infrastruktur.
Søges der i højere grad en samtænkning med en kommende havnetunnel, kan en placering længere
mod syd være et alternativ. Fra et planmæssigt, organisatorisk og tidsmæssigt perspektiv er det
dog vanskeligt at vurdere om samtænkning af anlæg af en havnetunnel og en portløsning vil have
en positiv effekt.
Ejerforholdene imellem Metroselskabet, Vejdirektoratet, CMP, By & Havn, Københavns Kommune
og Staten skal afklares; herunder hvem der har ansvaret for vedligeholdelse og drift af en portløsning. Det nødvendige løbende vedligehold af portløsninger må ikke have en unødig, negativ påvirkning af hverken vej- eller metrotrafik. Det anbefales at udføre en separat socio-økonomisk analyse
af de positive og eventuelle negative effekter af at sammentænke konstruktioner for en stormflodssikring, metrolinje og havnetunnel.
I den sydlige del af Kronløbet ligger kalken dybere (se figur 25), hvorfor en fordyrelse af anlægsomkostningerne må forventes i forhold til fundering i den nordlige del.
Kortlægningen af marine forekomster beskrevet i afsnit 2.4 Geologi og visualiseret i figur 24 viser
større forekomster af muslinge- og plantebanker, hvilket vil forårsage en større miljøpåvirkning ved
placering i syd end ved placering i nord.
Et senere ønske om at lave en kammersluse vil med fordel kunne sammentænkes med en løsning
i syd, da et fremtidigt slusekammer kan kobles til allerede anlagt portåbning i nord på kanten til
den sydlige del af Skudeløbet. Ved valg af placering syd for Skudeløbet gøres der opmærksom på,
at Skudeløbet og den nordlige del af Levantkaj ikke er beskyttet, hvorfor yderligere sikringstiltag
skal påregnes.
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Nordhavn

Levantkaj

Lynetteholm

Figur 30: Placering af stormflodssikring i den sydlige del af Kronløbet

Tabel 3: Opsummering over fordele og ulemper ved en nordlig og sydlig placering

Fordele

Ulemper

Nordlig placering

•
•
•

Simpel konstruktion mulig
Hård undergrund
Skudeløbet sikret

•
•

Tæt ved Oceankaj
Besværliggørelse af anlæg af
ønsket kammersluse på længere sigt

Sydlig placering

•

Mulige synergier med Metro og
Østlig Ringvej
Bedre integration med ønsket
om fremtidig kammersluse

•

Skudeløbet er ikke stormflodssikret
Dårligere funderingsforhold
Ejerforhold og drift
Mere kompleks konstruktion.
Større risici ved sammenkobling af anlæg
Fordyrelse af anlæg

•

•
•
•
•
•

3.2

Vanddybde i Kronløbet

En mulig reduceret vanddybde i Kronløbet er undersøgt i relation til mulighederne for at reducere
omkostningerne til stormflodssikring. Med visionerne for en fortsat aktiv havn ønsker By & Havn og
CMP ikke en reduktion af vanddybden på de nuværende garanterede -10 m. En fastholdelse af
vanddybden på -10 m vil også have en væsentlig positiv effekt på vandudskiftningen og dermed
miljøet i havnen.
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3.2.1

Skibstrafik

Vurderinger af skibstrafikkens behov for vanddybder baseres på de nuværende aktiviteter og kendte
planer, herunder de tidligere nævnte krydstogtskibe og færger, jf. tabel 1 og tabel 2.
Det forudsættes, at skibstrafikken i den nordlige del af Københavns Havn vil fortsætte med de
nuværende skibsstørrelser efter opførslen af stormflodssikring imellem Lynetteholm og Nordhavn.
Dette stiller krav til besejlingssikkerheden og nødvendiggør, at vanddybden i Kronløbet forbliver på
minimum 10 m, som det er tilfældet i dag.
3.2.2

Miljø

Det er afgørende at bevare gennemstrømningen i Kronløbet for at sikre en rimelig miljøstandard.
En reduceret vanddybde vil udgøre en tærskel for vandskiftet med Øresund. Det skyldes, at Øresund
er et lagdelt farvand med hyppig indstrømning af højsalint bundvand fra Kattegat, jf. afsnit 2.2.4
Vandskifte. Tungt og højsalint vand kan derfor blive fanget i havnen bag denne tærskel og kun
vanskeligt udveksles med Øresund. Der kan derfor dannes en permanent lagdeling med stillestående bundvand og deraf følgende forringede iltforhold.
3.3

Indsejlingsbredder i Kronløbet

Udover Kronløbets dybde skal der også sikres forsvarlig besejling, både gennem portåbningen og i
Kronløbets mere åbne områder, hvilket i høj grad afhænger af sejlløbets bredde. Forsvarlig besejling
betyder, at passerende skibe i Kronløbet ikke udgør fare for sig selv og andre skibe. Det skal derfor
sikres, at færger og krydstogtskibe kan passere gennem stormflodsporten uden risiko for kollision.
De aktuelle løb og besejlingsforhold for Kronløbet, Yderhavnen og Frihavnen er visualiseret i figur
31. Det ses på figuren, at Lynetteholms perimeter overlapper store dele af Kronløbet over en længere strækning både på selve sejlløbet samt den sydlige ’bank clearance’ (sikkerhedszone for skibsfarten). Det står derfor klart, at Kronløbets nuværende placering skal flyttes for at sikre indsejling
til Københavns Frihavn og Ydrehavn gennem fremtidig port.

Doc ID 1100039117-874603977-69

37/87

Rambøll - Mulige portløsninger i kronløbet

Figur 31: Nuværende besejlingsforhold af Københavns Havn gennem Kronløbet samt Lynetteholms placering. Rød
ellipse markerer overlap mellem Lynetteholm og nuværende sejlløb.

Der præsenteres i dette projekt to portløsninger for Lynetteholms perimeter; en vippeport og en
skydeport. Eftersom de to løsninger har forskellig bredde og udformning, har de også forskellig
placering i Kronløbet. Der arbejdes derfor også med to forskellige forslag til fremtidigt sejlløb.
Sejlløbene er bestemt ud fra portenes centerlinje og er udformet som rette linjer uden knæk, da
dette stiller store krav til manøvreegenskaber og kræver ekstra sikkerhedsafstande.
Figur 32 viser, hvorledes de to sejlløb skal placeres for de to portløsninger. Det røde sejlløb er for
vippeporten, mens de blå sejlløb er for skydeporten. Sejlløbene er vist kun for midterrenden og
dermed uden de nødvendige sikkerhedszoner, der kan vise sig vanskelige at tilvejebringe, med
mindre portens placering justeres i en projekteringsfase.
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Figur 32: Forslag til sejlløb for nye portløsninger. De røde linjer angiver sejlløbet for en vippeport, mens de blå
linjer angiver sejlløbet for en skydeport.

3.3.1

Portåbningen

Der tages udgangspunkt i guidelines fra PIANC (2014) til indledningsvist at vurdere portåbningens
bredde. Det bør understreges, at disse guidelines er generelle og ikke forholder sig til bestemte
skibstyper, og derfor kun bør ses som vejledende og konceptuelle.
Udover skibets bredde afhænger den nødvendige portåbningsbredde af en lang række andre faktorer, f.eks. skibets sejlhastighed samt miljøpåvirkninger i form af vind-, strøm- og bølgeforhold. På
baggrund af videngrundlaget i afsnit 2.2.3 om strømforholdene er det antaget, at der i portåbningen
vil være en moderat langsgående strøm på 1,5-2 knob. Bølgehøjderne er antaget at være under 1
m og har derfor ikke betydning for gennemsejling.
Der er i både tabel 4 og tabel 5 opstillet en matrix over nødvendig portåbningsbredde til fri passage
som funktion af både sejlhastighed og vindforhold. Vindforholdene betegnes her som milde, moderate eller kraftige. Milde vinde er mindre end 15 knob, moderate vindhastigheder er 15-33 knob,
og kraftige vinde er fra 33-48 knob. Det kan fra figur 7 skønnes, at milde vindforhold er gældende
75 % af tiden, moderate vindforhold 24,9 % af tiden og kraftige vindforhold knap 0,1 % af tiden.
Tabel 4 angiver portåbningsbredden for Oslofærgen, hvor der er benyttet en skibsbredde på B=30
m.
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Tabel 5 angiver portåbningsbredden for Krydstogtskib til Langelinie eller Nordre Toldbod, hvor der
er antaget en skibsbredde på B=42 m og en dybgang på D=8,2 m. Når skibets dybgang er stor i
forhold til sejlløbets dybde, kræver det yderligere bredde af åbningen.
Tabel 4: Nødvendig portåbningsbredde for fri passage af Oslofærgen

Sejlhastighed

Vindforhold
Milde
(<15 knob)

Moderate
(15-33 knob)

Kraftige
(33-48 knob)

Hurtig (>12 knob)

120 m

126 m

132 m

Moderat (8-12 knob) 108 m

114 m

123 m

Langsom (4-8 knob)

93 m

108 m

84 m

Tabel 5: Nødvendig portåbningsbredde for fri passage af krydstogtskib til Langelinie eller Nordre Toldbod

Sejlhastighed

Vindforhold
Milde
(<15 knob)

181 m
Moderat (8-12 knob) 164 m
Langsom (4-8 knob) 130 m
Hurtig (>12 knob)

Moderate
(15-33 knob)

Kraftige
(33-48 knob)

189 m
172 m
143 m

197 m
185 m
164 m

Det ses fra tabellerne, at skibenes sejlhastighed i høj grad påvirker portåbningsbredden. For at
optimere portens dimensioner må der derfor forudsættes langsom gennemsejling i portåbningen.
Overslagsberegningerne viser, at den nødvendige portbredde for Oslofærgen kun er ca. 80-90 meter, hvis den på egen hånd skal kunne passere igennem. For det store krydstogtskib viser det sig,
at portbredden skal være op imod 130 meter bred for at sikre egenhændig passage, dvs. uden brug
af eventuelle slæbebåde. Det kan altså blive nødvendigt at lade skibe guide og styre af slæbebåde
for at sikre mere sikker sejlads. Denne beslutning påhviler CMP samt afhænger af de enkelte skibs
manøvredygtighed.
Det anbefales kraftigt, at der under alle omstændigheder foretages sejladssimuleringer for både
Oslofærgen og krydstogtskibet under forskellige miljømæssige påvirkninger. Sejladssimuleringer vil
på sikker vis kunne klarlægge, hvilke udfordringer det enkelte skib har i forhold til portåbningen,
og dermed kunne bestemme portens endelige bredde.
Der er i analysen blevet anvendt skibsbredde ved vandlinje. Hvis der anløber skibe med meget
lavthængende redningsbåde el.lign., som kan ramme konstruktionen, bør denne bredde benyttes i
vurderingen af portåbningen.
3.3.2

Besejling og skibssikkerhed

3.3.2.1 Sejlløb
Udover nødvendige sikkerhedsafstande i sejlløbet som følge af miljømæssige påvirkninger og hastighed bør der også tages højde for effekten af skibe, der passeres, mens de ligger ved kaj.
Der forekommer store trykforskelle i vandet, når et skib passerer et fortøjet skib. Trykforskellene
bevirker, at det fortøjede skib vil blive trukket væk fra kaj, og efterfølgende vil det fortøjede skib
blive presset ind mod kaj igen. Udover uhensigtsmæssige bevægelser af det fortøjede skib, udøves
der også en ekstra belastning på hhv. pullerter og fendere. Jo tættere skibet passerer og med større
hastighed, desto større vil kræfterne være på det fortøjede skib og deraf større pullert- og fenderbelastning. Ligeledes vil de utilsigtede bevægelser af det fortøjede skib blive større.
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I de generelle retningslinjer anbefales det, at man benytter en sikkerhedsafstand på minimum to
gange bredden af det passerende skib for meget lave hastigheder (omkring 4 knob), hvilket der
kan antages i udgangspunktet. På figur 33 og figur 34 er de vejledende minimumssikkerhedszoner
indtegnet for de to sejlløb, der hører til portløsningerne.
Det ses, at sejlløbet for vippeporten i højere grad vil være i konflikt med skibene på Oceankaj ved
passerende skibe.

Figur 33: Placering af sejlløb for vippeport samt minimumssikkerhedszone mod fortøjede skibe
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Figur 34: Placering af sejlløb for skydeport samt minimumssikkerhedszone mod fortøjede skibe

Kronløbet blev i sin tid flyttet i forbindelse med anlæggelse af krydstogtterminalerne på Oceankaj
netop af den årsag, at passerende skibe ville komme for tæt på de fortøjede skibe. Oprindelig
placering af Kronløbet i 2007 kan ses på figur 35, hvor minimumsafstanden mellem daværende
Kronløb og projekteret krydstogtkaj var ca. 100 m (Rambøll 2007).
På baggrund af et solidt datagrundlag, der involverede realtidsskibssimuleringer af passage i Kronløbet for forskellige skibstyper under en lang række miljømæssige påvirkninger, blev det besluttet
at flytte Kronløbet længere væk fra kajerne. I dag er nuværende minimumsafstand fra sejlløbskant
til Oceankaj ca. 200 m, hvorimod sejlløbene for ny vippe- og skydeport vil have en minimumsafstand på hhv. ca. 90 og 110 meter til Oceankaj.
Ud fra ovenstående betragtninger vurderes portenes placering at forårsage vanskelige besejlingsforhold ved indsejling. Det anbefales, at der udføres realtidsskibssimuleringer for at drage de endelige konklusioner i forhold til dette. Det vil i sidste ende være op til Copenhagen Malmö Port
(CMP), By & Havn og i givet fald Søfartsstyrelsen at beslutte, hvorledes Kronløbet skal flyttes/forskydes.

Doc ID 1100039117-874603977-69

42/87

Rambøll - Mulige portløsninger i kronløbet

Figur 35: Sejlløb og navigationsforhold i Københavns Havn 2007. (Rambøll 2007)

3.3.2.2 Drejebassin
Det nuværende drejebassin (se figur 20) vil ikke kunne benyttes, da Lynetteholms perimeter vil
overlappe med bassinet. Krydstogtskibene, der anløber Oceankaj, bør derfor vende i et område
længere ude mod Østersøen. Det vides fra tidligere projekter i området, at CMP vurderer størrelsen
på nuværende drejebassin som værende tilstrækkeligt - også i fremtiden.
Det bør bemærkes, at der findes sandbanker i området for nyt drejebassin, hvilket vil kræve mindre
uddybningsarbejde (se figur 36).
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Figur 36: Nuværende drejebassin (rød stiplet) samt nyt muligt drejebassin (sort stiplet).

3.3.3

Alternativt forslag

Det må antages, at Kronløbets nuværende placering sikrer sikker passage af skibe og acceptable
forhold for fortøjede skibe på Oceankaj. Der bør derfor overvejes en løsning, hvor nuværende minimumsafstand på ca. 200 meter mellem sejlløb og kajkant bibeholdes. Under alle omstændigheder
anbefales det at udføre realtidsskibssimuleringer for at undersøge, hvor tæt sejlløbet kan placeres
på eksisterende kajer.
Hvis der er krævet en minimumsafstand på mere end 110 m mellem sejlløb og kaj, vil det betyde,
at en mindre del af Lynetteholms areal inddrages ved at øge åbningsbredden mellem Nordhavn og
Lynetteholm. Alternativt reduceres størrelsen på skibe, der kan anløbe den indre havn betydeligt.
3.4

Sikringsniveau

Sikringsniveauet for en kommende ydre stormflodsløsning vil som udgangspunkt afhænge af risikoen, den dertil hørende samfundsøkonomi samt en politisk beslutning. Estimeringer af udviklingen
for den økonomiske risiko giver indikationer for det mest økonomisk attraktive sikringsniveau og
investeringstidspunkt, se figur 37.
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Figur 37: Økonomiske analyser som beslutningsstøtteværktøj til identificering af det optimale niveau for stormflodssikring. X-aksen indikerer et stigende sikringsniveau, og y-aksen indikerer de resulterende omkostninger

Erhvervsstyrelsen anbefaler for planlægning med tidshorisonter ud over 2050 at anvende klimascenariet RCP8.5, som sætter høje krav til robusthed (Erhvervsstyrelsen, 2019). Som tidligere nævnt
forventes vandstanden omkring Danmark ifølge IPCC's seneste klimarapport at stige 0,3-0,9 m for
business-as-usual scenariet, RCP8.5.
Tidligere studier udført for Københavns Kommune sammenfattet i stormflodsplanen tager udgangspunkt i en statistisk 1000 års stormflod i år 2100. I rapporten ”Opdateret overslag for sikring af
København mod stormflod” (COWI, 2017), som ligger til grund for anbefalingerne i stormflodsplanen, anbefales det at benytte en designvandstandssikringskote på +2,70 m DVR90 i forbindelse
med stormsikring i nord.
For at få en effektiv stormflodssikring bør sikringsniveauet koordineres med andre sikringsanlæg,
da laveste kote eller ineffektiv sikring bliver det ”svageste” led i kæden. Ved anlæg af stormflodssikring i Kronløbet er det derfor vigtigt at se på de omkringliggende niveauer.
I relation til stormflodssikring af ydre Nordhavn foreskriver lokalplan 443, at området etableres i
kote +3,0 m. Dog ligger nuværende sydligere del (Terminal 1-3) af Oceankaj omkring kote +2,5 m,
imens fremtidsplanerne for den nordligere del (Terminal 4) forventes på længere sigt at hæve kajens installationer til kote +3,0 m.
I nuværende gældende lokalplan for Levantkaj er stormflodssikring eller en minimumskote ikke
angivet. En gennemgang af Danmarks højdemodel indikerer nuværende kajkanter i koterne +2,22,8 m. Det noteres dog, at Levantkaj er under udvikling til et nyt byområde, hvorfor en landskabelig
bearbejdning pågår.
I forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn er angivet en terrænkote for bygninger på minimum 2,5 m.
Sikringskoten for Lynetteholm i det nye hovedforslag á august 2019 er sat til +4,0 m. Hovedforslaget er dog ikke endeligt vedtaget.
På baggrund af nuværende videngrundlag og mulighed for sammenligning af tidligere rapporter
arbejdes der videre med stormflodssikring af Kronløbet til en 1000 års hændelse i 2100 til en design
middelvandstandskote +2,7m DVR90. Det er essentielt, at sikringsniveauet søges koordineret med
andre aktører med aktiver af stor samfundsmæssig værdi.
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3.4.1

Lukkeniveau

En fremtidig portløsning skal sikre, at vandspejlet i Københavns Havn ikke overstiger et uacceptabelt niveau, der medfører skader og tab af menneskeliv. Der skal derfor defineres et maksimalt
acceptabelt vandspejlsniveau inde i havnen, som ikke medfører uacceptable skader.
Et lukkeniveau vil være definerende for, hvornår porten skal lukkes for at hindre yderligere vandspejlstigning i havnen bag portene. Hvis alle mindre skader og gener skal undgås, vælges et relativt
lavt niveau. Et lavt lukkeniveau for porten vil dog medføre hyppige lukninger med øgede gener for
skibstrafikken og de afledte økonomiske aktiviteter.
En oversigt over tidligere analyser af skadesomkostninger ved karakteristiske vandstande og
Stormrådets afgørelser ved en række hændelser i Københavns Havn inden for det seneste årti er
præsenteret i tabel 6. Stormrådet erklærer stormflod, hvis vandstanden er højere end en statistisk
20 års hændelse estimeret på baggrund af Kystdirektoratets højvandsstatistikker. Kystdirektoratets
statistik bliver opdateret hvert 5. år, hvorfor den estimerede vandstand varierer. Ifølge statistikken
defineres en statistisk 20 års hændelse i Københavns Havn til +1,31 m DVR90 i 2007, +1,31 m i
2012 og +1,43 m i 2017. Stormflod defineres således på baggrund af sandsynligheden for oversvømmelse, og ikke på baggrund af om hændelsen forårsager store økonomiske konsekvenser.
Tabel 6: Oversigt over skadesomkostninger og afgørelser fra Stormrådet ved forskellige vandstande.

Vandstand
DVR90
+1,68 m

Københavns Kommune, ”Designgrundlag
for beskyttelse mode oversvømmelser af
København”, 2016

Samfundsmæssig omkostning:
9,8 mio. kr.

Stormrådets afgørelse vedr. stormflod
5.-6. december 2013 (BODIL)
Københavns Kommune, ”Muligheder og
konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser”, 2010

Stormflod i Københavns Havn

+1,68 m

Skadesomkostninger vurderet
til 0 kr. (med forbehold for kanonbådsskurene)

+1,37 m

Stormrådets afgørelse vedr. stormflod
25. – 28. november 2011
Stormrådets afgørelse vedr. stormflod
27. december 2016 (URD)
Stormrådets afgørelse vedr. stormflod
10.-11. januar 2015 (EGON)
Stormrådets afgørelse vedr. stormflod
9.-11. januar 2011

Stormflod i Københavns Havn

+1,34 m

Stormflod i Københavns Havn

+1,33 m

Ikke stormflod i Københavns Havn

+1,26 m

Ikke stormflod i Københavns Havn

+1,19 m

Det fremgår af tabel 6, at Københavns Kommune tidligere har vurderet, at der ikke vil være betydelige skader ved en vandstand på +1,37 m DVR90. Der forelægger dog to afgørelser fra Stormrådet, der definerer stormflod ved vandstande ned til 1.33 m. Stormrådet har også afgjort at hændelser på op til 1,26 m ikke var en stormflod.
På den baggrund er det vurderet, at en vandstand på op til +1,3 m DVR90 i forbindelse med en
stormflod ikke vil medføre væsentlige skader. En vandstand på +1,3 m svarer ifølge Kystdirektoratets seneste statistik (2017) til omtrent en 10-års hændelse. Dette lukkeniveau vil have medført 8
lukninger over perioden 1888-2017. Heraf er tre af hændelserne forekommet inden for det seneste
årti.
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Omkring år 2100 kan vandstanden i havet forventeligt være steget med 0,7 m - 1 m. Det betyder,
at hvis vandspejlsniveauet er 1 m højere end i dag, vil en vandstand på +1,3 m forekomme med
samme hyppighed, som +0,3 m forekommer i dag. Denne vandstand vil i fremtiden blive overskredet flere gange årligt med deraf følgende behov for at lukke porten. Figur 38 illustrerer en principskitse, der visualiserer, at antallet af portlukninger stiger over tid som funktion af, at lukkeniveauet
overskrides hyppigere over tid.

Figur 38: Antallet af lukninger stiger over tid, da gentagelsesperioden for lukkeniveauet er faldende over tid.

Det frarådes at designe porten efter et lavere niveau end +1,3 m DVR90, da det vil medføre endnu
hyppigere lukning af porten til gene for havnens aktiviteter. Det vil være behov for at lave lokale
sikringsløsninger for at sikre lavtliggende arealer ved et højere lukkeniveau med deraf følgende
færre lukninger af porten. Et højere lukkeniveau kan derfor også ses som et tiltag, der kan forlænge
portløsningens levetid.
En nærmere analyse af berørte arealer, boliger, erhverv og infrastruktur ved forskellige vandstande
i Københavns Havn er nødvendig for at identificere de oversvømmelsestruede områder, som f.eks.
de fredede kanonbådsskure på Holmen. Lokale sikringsløsninger bør identificeres og prissættes. Det
anbefales at inkludere en udvidet cost-benefit analyse, der også medtager de sociale, rekreative og
kulturelle værdier og omkostninger ved mulige fremtidige oversvømmelser i Københavns Havn.
Analysen af optimale lukkeniveauer kan også med fordel indeholde en analyse af forskellige portløsninger, herunder erfaringer med lukning ved forskellige vandstandsniveauer, deres relative tæthed og lukketid, hvis portene i fremtiden skal kunne lukkes flere gange årligt.
3.5

Stormflodssikringsdesign

Nærværende afsnit gennemgår mulige stormflodssikringsdesign, indeholdende diskussion af forskellige porttyper og eventuelle sidekonstruktioner.
3.5.1

Mulige portløsninger

I dette afsnit gennemgås nutidige portløsningsteknologier, der findes verden over. Af de mange
forskellige konstruktionstyper vurderes fem forskellige typer relevante som mulige portløsninger til
Kronløbet. Nærværende afsnit vil komme omkring porttyperne og deres relevans for en stormflodssikring i Kronløbet. Figur 39 illustrerer et principsnit af de gennemgåede porttyper:

Doc ID 1100039117-874603977-69

47/87

Rambøll - Mulige portløsninger i kronløbet

a.
b.
c.
d.
e.

Horisontalt hængslede porte (vippeporte);
Vertikalt hængslede porte (sidehængslede porte);
Skydeporte;
Vertikalt roterende sektionsporte;
Horisontalt roterende sektionsporte.

a.

b.

c.

d.

e.

Figur 39: Principskitse af porttypedesign

For hvert porttypedesign er fordele og ulemper listet i tabel 7.
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Tabel 7: Udvalgte porttypers fordele og ulemper

Fordele
• Generer ikke skibstrafikken
• Små landanlæg
• Ikke synlig i dagligdagen
• Relativt billige i anlæg

Ulemper
• Få erfaringer med drift og
vedligehold
• Maksimalt spæn på 120 m
• Krav til maksimale vandspejlsforskelle
• Vedligehold under vand

Vertikalt hængslede
porte

•
•

Kendt design
Gode erfaringer med drift
og vedligehold

•
•

Begrænset åbningsbredde
Kun egnet til mindre skibe,
hvilket leder til begrænset
skibstrafik og skibssikkerhed

Skydeporte

•
•
•

Kendt design
Let at drifte og vedligeholde
Kan håndtere relativt store
vandspejlsforskelle imellem
for og bagside
Kan sammentænkes med
senere ønske om etablering
af slusefunktion

•

Begrænset åbningsbredde
(maksimalt 80 m)
Kræver portkammer
Dyr konstruktion
Mellem til stort arealkrav til
landanlæg

Generer ikke skibstrafikken
Kan håndtere meget store
åbningsbredder af havneløb
Kendt design
Erfaringer med drift og vedligehold

•

Kendt design
Erfaringer med drift og vedligehold
Begrænset areal til landanlæg

•

Horisontalt hængslede
porte (vippeporte)

•

Vertikalt roterende sektionsporte

•
•
•
•

Horisontalt roterende
sektionsporte

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Meget store arealkrav til
landanlæg
Visuelt en meget stor konstruktion
Meget dyr konstruktion

Begrænset åbningsbredde
(maksimalt 60 m)
Hindrer skibstrafik under
vedligehold

3.5.1.1 Horisontalt hængslede porte (Vippeporte)
Horisontalt hængslede porte (også kaldet vippeporte) er en portløsning i stål monteret på havbunden. Vippeporte kan enten ved egen opdrift og/eller ved hjælp af stempler rejse sig fra havbunden,
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når højvande varsles. En mindre del af porten vil da stå oven vande, når den er i funktion. Horisontalt hængslede porte kan kun håndtere relativt lave vandspejlsforskelle imellem vandspejlet på for
og bagside af porten.
Løsningen giver minimal påvirkning af den daglige sejlads, og den er ikke synlig over vand, når den
ikke er i brug, da den ligger på havbunden. Vippeporte kan laves i et sammenhængende portsektionsstykke i bredder op mod 120 m. Flere sektioner kan side om side indgå i en samlet løsning dog med behov for støttefunktioner, der stikker op af vandet, med en reduceret driftssikkerhed og
skibssikkerhed. Tovejssejlads vil være tilladt afhængig af skibsstørrelsen.
Vedligehold sker under vand, og det er vigtigt, at vippeportene friholdes for store sedimentaflejringer. Under inspektion og vedligehold vil skibsdriften være påvirket grundet sikkerheden.
Eksempler på lokaliteter, hvor horisontalt hængslede porte er installeret, er: Venedig, Stamford og
Billwerder Bucht. Se figur 40 for en visualisering af det principielle design samt implementering
design.

Figur 40: Horisontalt hængslede porte, principskitse (venstre) og eksempel af implementeret portdesign fra Venedig (højre) (Google image, 2019a)

3.5.1.2 Vertikalt hængslede porte (sidehængslede porte)
Vertikalt hængslede porte er kendt fra en række danske vandløb og faste konstruktioner ved sluser,
som sluseporte (jf. figur 41). Disse porte er kun funktionsdygtige ved mindre åbninger og er dermed
ikke egnet til større bredder (maks. 30 m). Derfor er denne tekniske løsning ikke attraktiv i forbindelse med stormflodssikring af Kronløbet. Se figur 41 og figur 42 for en visualisering af det principielle design samt implementeret design.

Figur 41: Vertikalt hængslede porte, principskitse (venstre) samt eksempel af implementeret portdesign (højre)
(Google image, 2019b)
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3.5.1.3 Skydeporte
En skydeport er en sammenhængende port i stål, som afskærer vandgennemstrømningen gennem
et tværsnit ved at glide i en skinne hen over havbunden. Skydeporte kan modsat vertikalt hængslede porte spænde over store strækninger. Åbningsbredder op til 80 m er muligt.
Porten kan håndtere store vandspejlsforskelle og er derfor velegnet og flittigt brugt i slusebyggerier
verden over. Skydeporte behøver et kammer, hvorfor konstruktionen kræver plads og ofte forhøjer
anlægsudgifterne. Idet portene opholder sig i tørkammer, når de ikke er i brug, er vedligehold
lettere at udføre uden at forstyrre skibstrafikken.
Afhængig af portbredden, skibenes størrelse og manøvreringsevne og/eller vejrforhold kan slæbebådsassistance blive nødvendigt ved gennemsejling. Tovejssejlads vil kun være muligt ved mindre
skibe.
Eksempler på skydeporte er: IJmuiden, Wilhelmina Canal, Oranje locks, Upper Mississippi locks,
Ballard locks i Seattle, Agua Clara locks, Gatun locks i Panama. Se figur 42 for en visualisering af
det principielle design samt implementering design.

Figur 42: Skydeport, principskitse (venstre) samt eksempel af implementeret portdesign, Agua Clare portene, Panama (højre) (Google Image, 2019c)

3.5.1.4 Vertikalt roterende sektionsporte
Sektionsportene er opbygget som en bueformet stålkonstruktion med stålgitterkonstruktioner som
afstivere ned mod et rotationspunkt. Når portene lukker mødes de to porte i midten ved at rotere
udad fra landanlæggene. Vertikalt roterende sektionsporte kræver stort landanlæg pga. størrelsen
af stålkonstruktionen og deres roterende bevægelsesmønster. Vedligeholdelse kan udføres uden at
hindre skibstrafik. Store gennemsejlingsbredder er mulige, men det sker på bekostning af en stigning i landanlæggets størrelse. Løsningen er relativt dyr pga. den store stålkonstruktion, komplicerede mekaniske dele og de meget store landanlæg.
Eksempler på vertikale sektionsporte er: Maeslant barrieren, New Bedford barrieren, St. Petersburg
barrieren, Inner Harbor Navigation Canal (IHNC), Seabrook Floodgate Complex, West Closure Complex. Se figur 43 for en visualisering af det principielle design samt implementering design.
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Figur 43: Vertikalt roterende porte, principskitse (venstre) og eksempel af implementeret portdesign fra Maeslant
portene, Rotterdam (Google image, 2019d)

3.5.1.5 Horisontalt roterende sektionsporte
Horisontalt roterende sektionsporte ligger på havbunden, når portene er åbne. Ved stormflod kan
portene roteres opad, således at de blokerer for indløbet. Portene kan desuden også hæves, så
vedligehold kan udføres tørt. Dette blokerer dog for skibstrafikken. På grund af portens mekanik er
bredden af en sådan løsning begrænset til <60 m. Ved en indsejlingsbredde på kun 60 m er det
sandsynligt, at skibe skal have slæbebåd i langt de fleste vejrforhold, og selv ved mindre skibe kan
det være nødvendigt med envejssejlads. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at 60 m vil forårsage betydelige forstyrrelser af havnens skibstrafik pga. behovet for slæbebådsassistance.
Eksempler på horisontalt roterende sektionsporte er: St. Petersburg barrieren, Thames barrieren,
Eider barrieren og Ems barrieren. Se figur 44 for en visualisering af portprincippet samt implementeret design.

Figur 44: Horisontal roterende sektionsporte, principskitse (venstre) og eksempel af implementeret portdesign fra
Ems barrieren, Tyskland (højre) (Google image, 2019e)

3.5.2

Mulige tilstødende konstruktioner til portløsningen

Den tilstødende konstruktion til portløsningen kan være i form af
•
•
•

Cellefangedæmning;
Stenkastning med impermeabel kerne; eller
Sænkekasser.

Nærværende afsnit forklarer og diskuterer fordele, ulemper og mulighederne. En opsummering er
listet i tabel 8.
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Tabel 8: Fordele og ulemper ved mulige sidekonstruktioner

Fordele
Smal konstruktion, 15 m

Ulemper
Katodisk beskyttelse

Stenkastning med impermeabel kerne

Let at vedligeholde

Bred konstruktion, op til 100
m

Sænkekasse

Smal konstruktion

Dyr løsning

Cellefangedæmning

3.5.2.1 Cellefangedæmning
En cellefangedæmning er en dobbelt spunskonstruktion med intern forankring typisk fyldt op med
sand. Figur 45 og figur 46 viser henholdsvis principsnit og implementeret design. Konstruktionen
kan laves relativt slank med konstruktionsbredder ned på omkring 15-20 m. En cellefangedæmning
kræver enten katodisk beskyttelse (offeranoder) eller ekstra stålgodstykkelse indregnet for at sikre
spunsens mod korrosion i dens levetid. Offeranoder vil typisk give en mere effektiv konstruktion,
da disse kan påmonteres ydersiden af konstruktionen under vand, hvor de bliver fortæret i stedet
for stålet i spunsen. De kan altså løbende udskiftes, hvis observationer viser, at korrosion er højere
eller lavere end forventet.
Stålspuns over og omkring vandspejl vil typisk kræve indstøbning i beton for at forhindre korrosion.
Forventet levetid, under forudsætning af at det nødvendige vedligehold udføres, er op mod 100120 år. Æstetisk set vil en cellefangedæmning passe ind i de nuværende omgivelser, hvor kajkanterne også er indfattet i spuns som resultat af historiske landindvendingsaktiviteter.

Figur 45: Principskitse af cellefangedæmning
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Figur 46: Eksempel på cellefangedæmning

3.5.2.2 Stenkastning med impermeabel kerne
En stenkastning opbygges ligesom de fleste moler i vand med sten i graduerede størrelser. Da
stenkastningen skal fungere som højvandsmur er det vigtigt, at den udføres med en impermeabel
kerne, der ikke tillader gennemstrømning af vand. Impermeabiliteten opnås i almindelige jorddiger
ved indbygning af en lerkerne. Da ler er meget svært at indbygge ordentlig under vand, vælges der
i stedet en løsning med en afskærende spuns i midten af stenkastningen. Da spunsen vil møde for
stor modstand, hvis den skulle rammes igennem sten, opbygges kernen i stedet i sand. Dette tillader, at en spuns kan rammes ned i havbunden og fungere som en afskærende væg i midten af
stenkastningen.
Konstruktionen er meget bred pga. krav til hældningen af stenkastningens sider. Fodaftrykket af
konstruktionen på havbunden kan således være op til 100 m bredt, og løsningen optager derfor
meget plads, se figur 47 og figur 48 for henholdsvis principsnit og implementeret design.
En stenkastning med impermeabel kerne er som udgangspunkt en relativ billig konstruktion, som
er let at vedligeholde. Spunsen fungerer udelukkende som afskærende væg, og korrosion af denne
vil derfor kun påvirke tætheden (impermeabiliteten), men ikke stabiliteten af stenkastningen.

Figur 47: Principskitse af en stenkastning med impermeabel kerne
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Figur 48: Billede af en stenkastning med impermeabel kerne (Google Image, 2019f)

3.5.2.3 Sænkekasse
Sænkekasser er betonelementer, som støbes på land og derefter søsættes. De er lavet med hulrum,
der gør, at de kan flydes ud til dens endelige placering og derefter sænkes ned på havbunden ved
at fylde ballast (beton el. sand) i hulrummene. Sænkekasserne kræver et stort landanlæg til betonstøbningsprocessen, en kajkant, hvor de kan søsættes eller en tørdok, og hertil skal havbunden
forberedes med nivellering og en gruspude, den kan stå på. Sænkekasserne er derfor en ret dyr
løsning og bruges mest på steder med stor vanddybde, hvor andre konstruktioner ikke er tilstrækkelige. Se figur 49 og figur 50 for henholdsvis principsnit og implementeret design.
Løsningen kan holdes temmelig smal, da sænkekasserne kan holdes på 15-20 m bredde. Gruspuden
på havbunden vil typisk være lidt bredere end selve sænkekassen. Løsningen har som udgangspunkt samme mængde vedligehold som andre marine betonkonstruktioner (f.eks. brofundamenter)
og kan designes med en levetid til omkring 100 år eller mere.

Figur 49: Principskitse af en sænkekasse
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Figur 50: Billede af sænkekasser (Google image, 2019g)

3.6

Synergier

Ved implementering af stormflodssikringen af Kronløbet er der mulige synergier med andre planlagte anlægsprojekter i og omkring Kronløbet; primært Lynetteholm og den planlagte Østlig Ringvej. Begge anlægsprojekter vil have en stor effekt som rammebetingelser for anlæg af en stormflodssikring i Kronløbet, i forhold til f.eks. anlægstyper, økonomi, anlægstidspunkt, drift og vedligehold.
3.6.1

Lynetteholm

Portløsningen, som beskrevet og prissat i denne rapport, kræver Lynetteholms perimeter fastlagt,
samt at den vestlige del af Lynetteholm er opfyldt tilstrækkeligt til at anlæg og anlægsarbejde kan
udføres optimalt og med minimale meromkostninger. Proces og tidsplanen for anlæg af Lynetteholm
og opfyldningsstrategien heraf bør derfor tage hensyn til tidsaksen for stormsikringsbehovet af
havnen, så begge projekter kan løses bedst og billigst muligt med så stærke synergier som muligt.
3.6.2

Anlæg af stormflodssikring i kombination med Østlig Ringvej

Det konceptuelle forslag til placering af den fremtidige Østlig Ringvej løber på tværs af Kronløbets
sejlrende i umiddelbar forlængelse af Levantkaj. Generelt stiger kompleksiteten af byggeprojekter
jo flere eksisterende konstruktioner og ledninger, der skal tages højde for. Der kan derfor potentielt
opnås synergieffekter ved at anlægge stormflodssikringen i forbindelse med Østlig Ringvej. Udfordringen vil være at skabe en organisation og en økonomisk model, der kan danne basis for et
afklaret, fælles udviklingsgrundlag, hvor faktiske synergier muliggøres. For eksempel skal designscenarier og risici for de to projekter belyses både hver for sig og i samspil, og en grundig analyse
skal sørge for, at alle relevante scenarier regnes i kombination med hinanden.
Forskellige fordele og ulemper ved muligt samspil imellem Østlig Ringvej og stormflodssikring i
Kronløbet er listet i Tabel 9.
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Tabel 9: Fordele og ulemper ved muligt samspil imellem Østlig Ringvej og stormflodssikring i Kronløbet

Fordele
• Ved anlæggelsen kan spunsvægge for
stormflodssikring anvendes midlertidigt
som byggegrube for tunnel. Det vil formentligt kræve længere og kraftigere
vægge.
• Indsejlingen til Københavns Havn vil kun
blive påvirket én gang. Dog må det antages, at anlægsperioden forlænges væsentligt ift. en stormflodsikring, som står
”alene”.
• Den samlede anlægsomkostning formodes
at blive billigere.

Ulemper
• Sikkerhedsniveauet formodes at skulle
opjusteres for stormflodssikringen.
• Der formodes strengere tekniske krav til,
at stormflodssikringen ikke ændrer form
og funktion over tid, når der sammenkobles med anden infrastruktur.
• Der forventes mere kompliceret konstruktion både ift. projektering og udførelse.
• Der kan være stor forskel imellem de forventede levetider.
• Delt ejerskab kan give udfordringer ift.
hver parts forventninger og økonomi.
• Der vil forekomme en mulig besværliggørelse af en senere lukning af Københavns
Havn
• Stormflodssikringen må forventes og
skulle flyttes syd for Skudeløbet, hvorfor
dette område ikke beskyttes mod stormflod.
•

Ved sammentænkning af tunnelløsning med stormflodssikring fremkommer der naturlige synergi
og udfordringer. Det er derfor ikke uden risici at sammentænke, designe og udføre sådan et projekt.
Projektering og implementering af projekterne, et tunnelbyggeri og stormflodssikring hver for sig
er i forvejen en kompleks opgave.
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4.

PORTLØSNINGER
Der findes som nævnt tidligere flere kombinationsmuligheder for en portløsning og sidekonstruktioner i Kronløbet, når der skal skabes en effektiv og robust stormflodssikring med stor driftssikkerhed. Som udgangspunkt er åbningsbredden, vandstandsforskellene på for- og bagside af porten og
den afledte pris af størst afgørende betydning for valg af mulige løsninger. De første to parametre
skal sættes i relation til valg af lukkeniveau (og vandstand i havnen) og sejladssikkerhed, jf. kapitel
3.
Af de tidligere præsenterede porttyper (tabel 7) frarådes vertikalt hængslede porte og de horisontalt
roterende sektionsporte primært på grund af den begrænsede åbningsbredde, herunder den negative effekt på skibstrafik og skibssikkerhed under normal drift og vedligehold. Vertikalt hængslede
porte er kun funktionsdygtige ved mindre åbninger på maks. 30 m’s bredde og dermed ikke egnede
til Kronløbet. Horisontalt roterende sektionsporte er et kendt design fra større barriereløsninger i
Europa, men har en begrænsning på 60 meters bredde, og vedligeholdsperioder vil normalt blokere
for skibstrafikken. Vertikalt roterende sektionsporte, som kendes fra bl.a. Maeslant i Holland, er en
relativt dyr løsning pga. den store stålkonstruktion og de store landanlæg og frarådes derfor også i
Kronløbet.
Rambøll anbefaler enten en horisontalt hængslet port (også kaldet en vippeport) eller en skydeport
i Kronløbet. De primære fordele ved en vippeport er, at den er ikke synlig ved daglig drift, og at
den kan udføres i et portstykke på op mod 120 meters bredde. Tovejssejlads vil således være mulig
afhængig af skibsstørrelsen. Vippeporten er i funktion i bl.a. Italien, England og Tyskland. Skydeportens fordele er primært, at den kan håndtere store vandspejlsforskelle og derfor med fordel kan
anvendes, hvis der senere forventes udvidet med en kammersluse. En skydeport er også nemmere
at vedligeholde uden at forstyrre skibstrafikken. I forhold til konstruktion af porte er det væsentligt,
at forskellen mellem ydre og indre vandstand ikke er for stor, gerne maksimalt en 2 m vandstandsforskel, da konstruktioner og pris ellers bliver for voldsomme.
Ved et lukkeniveau på +1,3 m DVR90 i havnen vil en vippeport kunne klare op til +3,3 m ydre
vandstand plus bølgeoverskyl, mens en skydeport potentielt vil kunne klare en endnu større differens i vandstanden på yder- og indersiden af porten.
De tilstødende konstruktioner til portløsningen har også fordele og ulemper, jf, tabel 8. Rambøll
anbefaler at anlægge en cellefangedæmning, da den er nem at anlægge og har et smalt visuelt
udtryk, der passer til Nordhavn og Lynetteholms sider i Kronløbet. En sænkekasseløsning frarådes,
da det er en relativt dyr løsning, og en stenkastning med impermeabel kerne frarådes, da den vil
fylde meget i den relativt smalle åbning i Kronløbet.
Rambøll har denne baggrund udarbejdet et konceptuelt design for to mulige porttyper (vippeport
og skydeport) med forskellige portåbningsbredder (henholdsvis 120 m og 80 m) og én type af
sidekonstruktion, cellefangedæmning, jf. figur 51.
Nordhavn
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Cellefangedæmning

Cellefangedæmning

Vippeport
B = 120m

Lynetteholm

Levantkaj

Levantkaj

Skydeport
B = 80m

Lynetteholm

Figur 51: Principskifte af de to designs for stormflodssikring i Kronløbet, vippeport (venstre) og skydeport (højre).
Den lyserøde farve indikerer portplacering. når Kronløbet er åbent for gennemsejling.

En eventuel senere lukning af Kronløbet er kort diskuteret i relation til en mulig videreudvikling af
de to portløsninger grundet stigende risiko over tid forårsaget af klimaforandringer.
4.1

Designforudsætninger

Designforudsætningerne beror på den forudgående evaluering af nuværende tilgængelige oplysninger og diskussion af de forudsætninger, som skal yderligere kvalificeres i en konkretiserende fase
og detailprojekt.
4.1.1

Højvandssikring

Stormflodssikringen designes for middel vandstand svarende til en 1000 års hændelse i 2100, hvilket estimeres til kote + 2,7 m DVR90, jf. afsnit 3.4.
4.1.2

Placering

Portløsningerne tager udgangspunkt i den nordlige placering i Kronløbet. En nordlig placering vil
muliggøre en relativt simpel konstruktion, der primært vil være afhængig af Lynetteholm og ydre
Nordhavns anlægstidsplan samt accept af relativt få ejere og brugere. Begge portløsninger kan
anlægges på relativt hård undergrund, og Kronløbet vil potentielt kunne holdes åbent i anlægsperioden. Skudeløbet er desuden sikret af den nordlige løsning.
Stormflodssikringens placering ved Oceankajs sydlige hjørne medfører, at krydstogtskibene ved
eksisterende Terminal 1 ikke ville kunne udnytte den fulde kajstrækning af sikkerhedsmæssige
årsager, da der skal være en vis sikkerhedsafstand imellem skib og sidekonstruktion til portløsningen.
Sikkerhedsafstanden mellem Terminal 1 og sidekonstruktionen afhænger i høj grad af skibenes
manøvreegenskaber. Det er vurderet, at en sikkerhedsafstand på 30 m er acceptabel mellem et
skib, der ligger ved kaj, og portens sidekonstruktion. Dette kræver dog, at skibene, der anløber
Terminal 1, skal være særligt opmærksomme - især i dårligt vejr.
Med henblik på at minimere risici og for at markere sikkerhedsafstanden kan der installeres store
stålpæle omgivet af fendere, eller der kan anlægges en sandbanke foran konstruktionen, som i
nødstilfælde vil kunne agere stopklods for skibe ude af kontrol. Der er i nærværende rapport dog
ikke taget hensyn til en evt. anlæggelse af disse.
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4.1.3

Vanddybde igennem Kronløbet

For design arbejdes der videre med en garanteret minimumsvanddybde igennem Kronløbet på ca.
10 m jf. diskussionen i afsnit 3.2 Vanddybde i Kronløbet, hvilket bevarer eksisterende besejlingsforhold og giver minimal miljøpåvirkning.
4.1.4

Bredde af portåbning

På baggrund af en tidligere diskussion af skibssikkerhed i relation til besejlingsforhold og forventede
skibstyper jf. kapitel 2 og præsentation af de mulige portåbningsbredder for forskellige porttyper
er det valgt at undersøge portbredder på hhv. 80 meter og 120 meter afhængig af portdesign, som
er afgørende for de tekniske løsningsmuligheder.
En bredde på 80 meter må betragtes som den nedre grænse for sikker manøvrering i stille vejr
(uden slæbebåde) af skibe på størrelse med Oslofærgen, der daglig lægger til i inderhavnen. En
bredde på 120 meter må betragtes som en nedre grænse for manøvrering af mindre krydstogtskibe
i stille vejr. En minimumsbredde på 120-150 meter er anført i udbudsmaterialet, og By & Havn har
tidligere udtrykt et ønske om minimum 135 meters bredde, som svarer til den nuværende minimumsåbning.
Rambølls analyser dækker to porttyper, vippeport og skydeport, der hver især har en maksimumsbredde for et helt portstykke på henholdsvis 120 meter og 80 meter med de nuværende kendte
konstruktioner. Løsningen med vippeport kan bestå af flere mindre portstykker på maksimalt 120
meter, men dette vil stadig begrænse besejlingsbredden til maks. 120 meter på grund af støtte
konstruktioner forankret på havbunden.
Det anbefales i forlængelse af nærværende analyse at gå i dialog med ejere og brugere af havnen,
By & Havn & CMP, om deres planer og forventninger til anløb af skibe i fremtiden, herunder de
økonomiske effekter af at begrænse portåbningsbredden til henholdsvis 80 meter og 120 meter i
forhold til de nuværende 135 meter.
4.1.5

Porttyper

Der arbejdes videre med to porttyper: Vippeport og skydeport, da de har vist sig bedst egnede i
forhold til beskrevne forudsætninger og ønsker. Vippeporten er valgt som mulighed i forsøget på at
efterleve ønsket om en så bred åbning som mulig og dermed indsejling i Kronløbet. Skypeporten er
valgt som mulighed i forsøget på at have et alternativ med muligheden for at indtænke nuværende
visioner omkring bibeholdelse af åbent sejlløb, samtidig med muligheden for at sammentænke designet med en eventuel nødvendig fremtidig lukning af Københavns Havn. Skydeporten er den mest
oplagte porttype til at indgå i senere etablering af kammersluse til bibeholdelse af adgangen via
vandvejen til indre København.
4.1.6

Sidekonstruktion

Cellefangedæmningen vælges som den fortrukne sidekonstruktion grundet konstruktionens slanke
design, designaftryk, det æstetiske udtryk og pris jf. diskussionen i afsnit 3.5.2.
4.1.7

Besejling og skibssikkerhed i forhold til Oceankaj

Sidekonstruktionens bredde forventes at være på ca. 15-20 meter. Såfremt der forudsættes en
minimumsafstand på 30 meter imellem skib og sidekonstruktion, vil det betyde, at skibene, der
ligger ved kaj ud for Terminal 1, vil blive flyttet 15-20 meter længere nordpå langs Oceankaj, samt
at en sikkerhedsafstand på minimum 30 meter skal opretholdes. På baggrund af tidligere projekter
i Nordhavn vurderes dette umiddelbart ikke at være et problem. Landgang fra skibene på Terminal
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1-3 foregår ved placering af landgangsbroer direkte på kaj, hvorfra passagerer går i land. Det er
derfor ikke en nødvendighed, at landgang fra skibene foregår præcis foran Terminal 1-3.
Kombinationen af krydstogtskibe på Terminal 1-3 er undersøgt, samt hvorledes de er placeret i
forhold til en fremtidig Terminal 4. Ud fra nuværende forudsætninger er det muligt at flytte skibene
30 m nordpå langs Oceankaj, hvilket muliggør den fremlagte nordlige placering af en portløsning.
I forhold til skibssikkerheden vil det i sidste ende være op til CMP og evt. By & Havn at vurdere,
hvad en acceptabel minimumsafstand bør være imellem skibe på Oceankaj og fremtidig sidekonstruktion af port.
4.1.8

Bølger og overskyl

Til at bestemme det øvre niveau for porten og sidekonstruktionerne er der beregnet overskyl fra
bølger samtidig med en stormflod. Overskyllende vand opstår, når bølger rammer port og sidekonstruktioner, og vand føres over konstruktionen og videre til havnen. Det skal derfor sikres, at port
og sidekonstruktioner har den tilstrækkelig højde, så der ikke skyller store mængder vand ind i
havnen, hvorved vandstanden i havnen øges markant.
Den nødvendige topkote for porten og sidekonstruktionerne er bestemt ud fra EurOtop Manual samt
den aktuelle placering i havnen. Der er anvendt en signifikant bølgehøjde på 2 m samt et middel
vandspejl på +2,7 m DVR90.
For porten er der anvendt en kote på +3,7 m, mens der for sidekonstruktionerne er anvendt en
kote på +5,0 m på den yderste kant af cellefangedæmningen. Dette giver følgende resultat:
Totalt bølgeoverskyl for 120 m vippeport: 24 m³/s
Totalt bølgeoverskyl for 80 m skydeport: 12 m³/s
Overskyl for cellefangedæmning: 5 l/(s m) svarende til 0,5 m³/s ved 100 m dæmning
I forbindelse med stormflod vil den højeste vandstand være til stede i ca. 6-12 timer. Ud fra denne
antagelse giver overstående bølgeoverskyl en samlet stigning i vandstanden i Københavns Havn på
maksimalt 24 cm. Detaljerede beregninger i en designfase vil skulle efterprøve dette. I praksis vil
det dog kunne betyde, at lukkeniveauet reduceres fra +1,3 m til +1,1 m DVR90.
4.1.9

Geoteknik

Til fundering af stormflodssikringen er det en fordel, at kalken ligger højt, da eventuelle pæle kan
gøres korte eller helt undværes. Tilstedeværelsen af gytje kan derimod føre til yderligere udgravning for at undgå stabilitetsproblemer, da det organiske materiale typisk har lille styrke og stivhed.
Ved blødbund kan pæle også være nødvendige under portens bundfundament for at undgå differenssætninger.
Til designet arbejdes der videre med et geoteknisk designprofil for Kronløbet. Designprofilet er
fastlagt, så det er repræsentativt for hele konstruktionen, da både vanddybde, kalkoverflade samt
mængden af blødbund varierer langs strækningen. Designprofilet er skønnet på basis af en database med historiske boringer og med afsæt i erfaringsparametre for området.
Fra figur 26 ses det, at overside af kalk varierer fra ca. kote -12,0 til kote -13,0 langs stormflodsikringen. Kalken har gode funderingsegenskaber mht. styrke og stivhed, og funderingen af porten
forventes derfor udført som en direkte fundering, hvor porten placeres ovenpå kalken.
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I forbindelse med at en mere detaljeret geoteknisk undersøgelseskampagne skulle vise, at overside
af kalken befinder sig dybere end antaget, vil konstruktionen kunne pælefunderes.
Sidekonstruktionerne udføres som en traditionel cellefangedæmning, hvor det indpumpede sand
kan placeres oven på eksisterende marine aflejringer. Det vil være nødvendigt at fjerne havneslam
samt evt. blødbundsaflejringer (gytje), inden arbejdet begyndes.
Både havneslam og blødbundsaflejringer kan være let til stærkt forurenet og kræver korrekt miljøhåndtering.
4.2

Portløsning: Vippeport

Som et konceptdesign kan portløsningen udføres som en vippeport i stål. Selve porten laves med
en åbning på 120 m, hvilket er den maksimale bredde muligt med et sammenhængende portstykke.
Et længdeprofil er skitseret for sænket vippeport åben for gennemsejling som princip i figur 52 og
mere detaljeret i figur 53. Når porten er hævet og dermed i funktion er gennemsejling forhindret,
se princip i figur 54 og mere detaljeret i figur 55

Nordhavn

Lynetteholm

Figur 52: Principskitse af længdeprofil for løsning med vippeport med sænket port åben for gennemsejling

Figur 53: Detaljeret længdeprofil for løsning med vippeport med sænket port åben for gennemsejling

Nordhavn

Lynetteholm

Figur 54: Principskitse af længdeprofil forløsning med vippeport med hævet port lukket for gennemsejling
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Figur 55: Detaljeret længdeprofil for løsning med vippeport med hævet port lukket for gennemsejling

Portløsningen er også visualiseret oppefra i planoversigt, se figur 56 og figur 57. Til trods for at
vippeporten er relativ smal skal et bredere lag erosionsbeskyttelse etableres på havbunden for at
sikre et stabilt fundament.

Figur 56: Plan over vippeport – Porten ses under normale vandstandsforhold, hvor vipporten er sænket på havbunden. Gennemsejling muligt.

Figur 57: Plan over vippeport – Porten ses under højvande, hvor vipporten er hævet og dermed i funktion. Gennemsejling ikke muligt.

Teknik- og maskinrum kan etableres ved hver side af porten, hvor der vil være adgang fra hver
side via sidekonstruktionerne eller Lynetteholm. Selve porten udføres i stål som ved normal vandstand vil være sænket og ligge på bunden af havnen. Ved stormflod kan porten hæves, så den
lukker af for vandet. Stålporten udføres som en hul konstruktion, som tømmes delvist for vand for
at skabe opdrift, når porten skal lukkes. Porten kan herefter fyldes med vand igen for at åbne for
gennemsejlingen igennem portåbningen. Stålporten er fastgjort med et langsgående leje, hvorom
den kan rotere. Portåbningens fundament udføres som en tyk bundplade i beton.
Doc ID 1100039117-874603977-69

63/87

Rambøll - Mulige portløsninger i kronløbet

Et tværsnit er skitseret som princip i figur 58 og mere detaljeret i figur 59 for sænket vippeport
åben for gennemsejling, samt som princip i figur 60 og mere detaljeret i figur 61, når porten er
hævet og dermed i funktion og gennemsejling er forhindret.
Københavns Havn

Øresund

Figur 58: Princip for vippeport under normale vandstandsforhold, hvor gennemsejlingen i Kronløbet er åben - Port
fyldt med vand

Figur 59: Vippeport under normale vandstandsforhold, hvor gennemsejlingen i Kronløbet er åben - Port fyldt med
vand

Københavns Havn

Øresund

Figur 60: Princip design af port i funktion under højvande, hvilket resulterer i en lukning for gennemsejling i Kronløbet - Port tømt for vand
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Figur 61: Port i funktion under højvande, hvilket resulterer i en lukning for gennemsejling i Kronløbet - Port tømt
for vand

Etableringen af porten vil kunne laves tørt ved, at der anlægges en byggegrube rundt om selv
porten. Byggegruben laves som cellefangedæmninger på begge sider af porten, som kan tømmes
for vand.
Sidekonstruktionerne konstrueres som en cellefangedæmning, hvor to parallelle rækker spunsjern
rammes ned i havbunden. Herefter afstives spunsprofilerne internt vha. ankerstænger. Dernæst
opfyldes cellefangedæmningen med indpumpet sandfyld. Bredden af cellefangedæmningen er omkring 15 m og fungerer udover dæmning også som adgangsvej til selve porten. Nær selve porten
udvides cellefangedæmningen for at kunne indeholde en vendeplads til lastbilstrafik, se figur 62.

Figur 62: Tværsnit af sidekonstruktion (dæmning) og vendeplads ved vippeporten

Spunsprofilerne forventes rammet ned i københavnerkalken, hvilket kan give vanskeligheder, da
kalken er særdeles hård. Derfor kan det være nødvendigt at forbore, hvor hvert spunsjern skal
placeres for at løsne kalken og derved mindske rammemodstanden.
Funderingsniveau for porten er i ca. kote -16,9 m, hvilket befinder sig i den københavnske kalk.
Funderingen af porten forventes derfor at kunne udføres som en direkte fundering, hvor porten
placeres oven på kalken. Til dette skal der uddybes til fundamentets underkant, som er ca. 5-6 m
under eksisterende havbundsniveau.
Hvis det i forbindelse med en mere detaljeret geoteknisk undersøgelseskampagne skulle vise sig at
overside af kalken befinder sig dybere end antaget, vil konstruktionen kunne pælefunderes.
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På hver side af portåbningen etableres erosionsbeskyttelse for at sikre, at der opstår sedimenttransport pga. strømninger ved portåbningen. Beskyttelsen består af sten, der lægges ud på havbunden. En oversigt over designet er visualiseret i figur 63.

Figur 63: Planoversigt af stormflodssikringen i Kronløbet. Lyserød markering angiver porten, mørkebrun angiver
cellefangedæmning, mens sorte prikker angiver sejlafmærkning.

4.2.1

Prissætning

Anlægsoverslag for konstruktionen er bestemt til at være imellem 610 og 735 mio. kr.
Prisoverslaget er baseret på en kostpris for konstruktionerne, der er bestemt ud fra enhedspriser
samt sammenlignet med referenceprojekter. Tillæg til kostprisen ses i Tabel 10.
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Tabel 10: Tillæg til kostprisen

Omkostningstype
A. Byggeplads, midlertidige konstruktioner og vejrlig
B. Forberedende arbejder

Tillæg
15 %
2%

C. Projektering og tilsyn

15 %

D. Uforudsete udgifter

25 %

Post A omhandler etablering og drift af byggeplads samt etablering af midlertidige konstruktioner,
der er nødvendige for at kunne anlægge konstruktionerne. Indeholder desuden vejrlig. Post B dækker forberedende arbejder som geotekniske og hydrauliske forundersøgelser.
Post C dækker projektering og tilsyn af projekter, der typisk ligger imellem 5-15% af kostprisen,
afhængig af hvor kompliceret projektet er, og hvor mange grænseflader, der skal håndteres. Stormflodssikringen vurderes som et komplekst projekt, hvorved posten fastsættes til 15%.
Post D dækker over uforudsete udgifter, og idet projektet er i en indledende fase, fastsættes disse
til 25%. Denne post vurderes at kunne variere imellem 10-50 %. I de kommende faser vil projektet
kunne detaljeres yderligere, hvorved denne post vil kunne præciseres.
4.2.2

Anlægsfase

I forbindelse med etablering af porten vil det være svært at opretholde den nuværende sejlads,
som foregår i havnen. Selve portkonstruktionen vil skulle anlægges i én etape, mens det vil være
muligt at anlægge sidekonstruktionen i en senere fase. Den midlertidige sejlrende vil dog maksimalt have en bredde på 40-50 m, hvilket ikke vil være tilstrækkeligt til passage for Oslofærgen og
andre større krydstogtsskibe.
Når porten er etableret, kan sidekonstruktionen begyndes mens der er sejlads igennem selve porten.
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Figur 64: Sejlforhold under konstruktion af portløsningen er begrænset, indikeret med rød pil.

4.2.3

Vedligehold

Det anslås, at omkostninger til det årlige vedligehold vil være ca. 1 % af kostprisen for stålarbejder
på porten og teknisk udstyr og dele af konstruktionerne, dvs. ca. 6 mio. kr. årligt. Prisen er fastsat
på baggrund af erfaring fra andre projekter.
Generelt er konstruktionerne udsat for saltholdigt, marint miljø, hvilket kræver et højere vedligeholdelsesniveau end landbaserede konstruktioner. Vedligehold af selve stålporten er besværliggjort,
da denne er under vand og kræver dykkerarbejde for at kunne tilgå porten.
Det er især vedligehold af de hydrauliske systemer, stålporten og elektrisk udstyr, som er vedligeholdelsestungt. Øvrige konstruktion kan forventes at kræve mindre vedligehold.
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Sidekonstruktioner er udført i stål, og i forbindelse med marint miljø vil de være udsat for forholdsvis
høj korrosionsrate. Det forudsættes, at spunsprofiler sikres ved at påsættes katodisk beskyttelse i
form af offeranoder, som forlænger levetiden af konstruktionerne. Det vil først være nødvendigt at
påsætte anoder efter en årrække, når der er behov for dette.
4.2.4

Drift og drifttsikkerhed

Portåbningen vil kunne åbne og lukke automatisk, men det vurderes, at teknikbygningen kræver
bemanding, som skal stå for den daglige drift at porten. Selve åbning og lukningen af porten vurderes at kunne klares på mindre end en halv time. De elektriske og mekaniske systemer udføres
med redundans, dvs. overlappende systemer, så en evt. mekanisk eller elektrisk fejl ikke fører til
driftstop. Endvidere vil bemandingen også være med redundans, så der altid er back-up på vitale
positioner.
De årlige omkostninger til driften er svære at estimere. Hollandske erfaringer med store stormflodsanlæg indikerer, at de samlede omkostninger til drift og vedligehold over anlæggets levetid vil
svare til de samlede anlægsudgifter. Hvis anlægget holder i 100 år, vil den årlige omkostning således ligge på ca. 1% af den samlede anlægssum. For vippeport-løsningen vil dette svare til ca. 8
mio. kroner årligt. Fratrukket den årlige udgift til vedligehold vil driftsudgiften svare til ca. 2 mio.
kr. årligt.
Det vil være nødvendigt at sikre, at vandspejlsdifferencen mellem Københavns Havn og Øresund
ikke overstiger forudsætningerne i designet. Eventuel overskridelse af dette vil kunne medføre kollaps af porten. Dette er dog et højst usandsynligt scenarie, da vandspejlet ved Øresund er dikteret
af overside af porten og vil derved fungere som et overløb. I projektering af porten vil det være
muligt at inkludere eventuelle ulykkesscenarier.
4.2.5

Tilgængelighed

Det vil blive muligt at kunne færdes til fods og på cykel op til portkonstruktionerne enten via Lynetteholm eller via sidekonstruktionerne, da disse udføres med kørebane og gangsti. Det vil ikke
være muligt at passere hen over selve portåbningen. Afhængig af regler for færdsel på Oceankaj
vil adgangen til sidekonstruktionen på denne side kunne blive begrænset. Ved udviklingen af Levantkaj kan adgang og aktiviteter på en sydlig placering indtænkes, således at et positivt sammenspil opstår.
4.2.6

Visuelt udtryk

Med valg af en cellefangedæmning anlægges sidekonstruktionen med samme visuelle udtryk som
øer og holme i resten af området omkring Nordhavn samt de foreløbige planer for Lynetteholm. Da
alt andet er udført i synlig spuns i de nærliggende områder, vil det overordnede, konceptuelle design
indpasses med den eksisterende æstetik.
Afhængig af de nye masterplaner vil dele af Levantkaj og Lynetteholm kunne udføres med mere
bløde kanter og adgang til vandlinjen. Et blødere design kan naturligvis vælges for sidekonstruktionen, hvilket dog vil kræve mere plads og kan fordyre anlægget, jf. diskussion af stenkastning med
cellekerne, der vil kræve en bredde på op mod 100 meter at anlægge i Kronløbet.
Selve stormflodssikringen inkl. vippeport vil have minimalt synligt udtryk, da selve porten placeres
på bunden, undtagen ved vedligehold, årlige tests og stormflodshændelser.
Efter behov kan anlægget på Lynetteholms side udvides med et besøgscenter for stormflodssikring
med udsigtspunkt for almindelige besøgende og skolerettet formidling.
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Figur 65: Visualisering af stormflodssikring inkl. vippeport i Kronløbet

4.3

Portløsning: Skydeport

Som et alternativ til vippeporten er der udarbejdet et konceptdesign for en portløsning med skydeport. Designet er lavet med en portåbning på 80 meter. Skydeporten består af en stålkonstruktion,
som er placeret på skinner og kan skydes fra låsekammeret ud i selve portåbningen og derved
lukke af i tilfælde af stormflod.
Et længdeprofil er skitseret som princip i figur 66 og mere detaljeret i figur 67 for sænket skydeport
åben for gennemsejling, samt som princip i figur 68 og mere detaljeret i figur 69, når porten er
hævet og dermed i funktion og gennemsejling er forhindret.

Nordhavn

Lynetteholm

Figur 66: Principskitse af længdeprofil af skydeport med port i portkammer og åben for gennemsejling.
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Figur 67: Detaljeret længdeprofil af skydeport med port i portkammer og åben for gennemsejling.

Nordhavn

Lynetteholm

Figur 68: Principskitse af længdeprofil af skydeport med port i funktion og dermed lukket for gennemsejling.

Figur 69: Detaljeret længdeprofil af skydeport med port i funktion og dermed lukket for gennemsejling.

For planoversigt se figur 70 og figur 71. For at sikre et stabilt fundament etableres erosionsbeskyttelse på havbunden. Denne konstruktion rækker lidt længere ud over bredden på resten af konstruktionen.

Figur 70: Plan over skydeport – Porten ses under normale vandstandsforhold. Skydeporten er inde i portkammeret
og gennemsejling er mulig.
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Figur 71: Plan over skydeport – Porten ses under højvande. Skydeporten er ude af portkammeret og gennemsejling
er ikke mulig.

Selve skydeporten består af en underdel, der kører på skinner og en øvre gitterkonstruktion med
kamre, som kan tømmes for vand og derved skabe opdrift, så porten lettere kan skydes ud i portåbningen. Når porten er i funktion, vil vandspejlsdifferencen imellem havnen og Øresund skabe et
tryk på porten, som medvirker til at tætne omkring fundamentet og sidekonstruktionerne.
Låsekammeret er designet som en tørdok, så porten kan anlægges under tørre forhold. Ligeledes
vil reparationer og vedligehold kunne udføres, mens låsekammeret er tømt for vand. En mindre
lukkemekanisme sikrer, at låsekammeret er vandtæt, og at det kan tømmes for vand.
Til at drive selve porten kan dette enten udføres ved et system af tandhjul eller wires. Begge systemer er kendte løsningsmetoder.
Et tværsnit er skitseret som princip i figur 72 og mere detaljeret i figur 73 for skydeport åben for
gennemsejling, samt som princip i figur 74 og mere detaljeret i figur 75, når skydeporten er i
funktion og gennemsejling er forhindret.
Lynetteholm, mod Københavns Havn

Lynetteholm, mod Øresund

Figur 72: Principskitse for tværsnit af skydeporten inde i portkammer, således at der er åbent for gennemsejling.
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Figur 73: Detaljeret tværsnit af skydeporten inde i portkammer, således at der er åbent for gennemsejling.

Øresund
Københavns Havn

Figur 74: Principskitse for tværsnit af skydeporten ude af portkammer, således at der er lukket for gennemsejling.

Figur 75: Detaljeret tværsnit af skydeporten ude af portkammer, således at der er lukket for gennemsejling.
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Hele anlægget kan bygges ved hjælp af cellefangedæmninger, som består af to rækker parallelle
spunsvægge i stål med sandfyld imellem. Disse dæmninger vil omkredse låsekammeret samt selve
portåbningen. Cellefangedæmningen muliggør, at portanlægget kan etableres med landbaseret maskinel, mens selve cellefangedæmningerne skal etableres fra flåde, hvorfra der rammes spuns. De
områder, som er inkluderet i Lynetteholms perimeter, vil kunne udføres med traditionel, landbaseret maskinel. Kernen i cellefangedæmningen består af indpumpet sandfyld, der skibes ind fra Øresund. Cellefangedæmningen mellem selve porten og Nordhavn udvides til at kunne indeholde en
vendeplads til lastbilstrafik, se figur 76.

Figur 76: Tværsnit af sidekonstruktion og vendeplads ved skydeporten

Efter cellefangedæmningerne er anlagt, kan der uddybes til fundamentsunderkant for portanlægget. Lodrette jordankre bores og installeres, før bundpladen støbes. Jordankrene er med til at sikre
opdriften af bundpladen, når hele anlægget tømmes for vand. Jordankrene forankres i københavnerkalken og vil have stor kapacitet.
Fundering af porten vil kunne udføres på samme måde som vippeporten, hvor fundamentet for
selve portåbningen placeres direkte på kalken. Der henvises til den generelle beskrivelse i afsnit
4.2 Portløsning: Vippeport.
Det resterende arbejde kan udføres tørt, og slutteligt fjernes cellefangedæmning ved portåbningen.
Under arbejdet vil de tilstødende sidekonstruktioner fungere som adgangsveje til porten samt være
mulige at anvendte til byggeplads. Ligeledes vil det være muligt at modtage konstruktionselementer
fra skibe, der kan lægge til.
4.3.1

Prissætning

Anlægsoverslag for konstruktionen er overslagsmæssig bestemt til at være imellem ca. 900-920
mio. kr.
Prisoverslaget er baseret på en kostpris for konstruktionerne, der er bestemt ud fra enhedspriser
samt sammenlignet med referenceprojekter. Til kostprisen er anvendt samme tillæg som i Tabel
10.
4.3.2

Anlæg

Projektet vil kunne deles op i to faser, så det sikres at Københavns Havn forsat kan være i drift
under anlægsfasen. Dette gøres ved, at konstruktionen opdeles i to faser. I første fase anlægges
skydeporten. I denne fase vil det være muligt at have en sejlrende mellem Nordhavn og porten.
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Sejlrenden vil have en bredde på ca. 80-90m, hvilket umiddelbart vil være tilstrækkelig til at opretholde sejlads for Oslofærgen. Sejlads i anlægsperioden vil dog betyde, at dele af krydstogtterminalen ved Nordhavn ikke kan være drift. Efter skydeporten er konstrueret kan sidekonstruktionen
anlægges i anden fase, hvor sejlads vil kunne foregå igennem selve porten. En planoversigt ses i
figur 77.

Figur 77: Oversigtsplan af projektet i Kronløbet. Den lyserød markering angiver skydeporten, mens den brune
angiver cellefangedæmning. Sorte prikker markerer sejlafmærkning.

4.3.3

Vedligehold

Det anslås, at det årlige vedligehold vil være lidt under 1 % af kostprisen for stålarbejder på porten,
teknisk udstyr og dele af konstruktionerne, dvs. ca. 5 mio. kr./år. Prisen er fastsat på baggrund af
erfaring fra andre projekter.
Ligesom for vippeporten er det især vedligehold af de hydrauliske systemer, stålporten og elektrisk
udstyr, som er vedligeholdelsestungt. Øvrig konstruktion kan forventes at kræve mindre vedligehold. Vedligehold af skydeporten kan udføres tørt, da dette kan foretages i låsekammeret, der også
fungerer som tørdok. Den er derfor lettere at tilgå i forhold til vippeporten, da det ikke kræver
dykkerarbejder i samme omfang, derfor den lidt reducerede udgift til vedligehold.
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Generelt er konstruktionerne udsat for marint miljø, hvilket kræver et højere vedligeholdelsesniveau
end landbaserede konstruktioner.
Sidekonstruktioner er udført i stål og i forbindelse med det saltholdige marine miljø vil de være
udsat for forholdsvis høj korrosionsrate. Det forudsættes, at spunsprofiler sikres ved at påsættes
katodisk beskyttelse i form af offeranoder, som forlænger levetiden af konstruktionerne. Det vil
først være nødvendigt at påsætte anoder efter en årrække, når der er behov for dette.
4.3.4

Driftsikkerhed

Portåbningen vil kunne åbne og lukke automatisk, men det vurderes at teknikbygningen kræver
bemanding, som skal stå for den daglige drift at porten. Selve åbning og lukningen af porten vurderes at kunne klares på mindre end en halv time. De elektriske og mekaniske systemer udføres
med redundans, dvs. overlappende systemer, så en evt. mekanisk eller elektrisk fejl ikke fører til
driftstop. Endvidere vil bemandingen også være med redundans, så der altid er back-up på vitale
positioner.
Driftsudgiften forventes at være sammenlignelig med en vippeport, da bemanding, materiel og
forbrug vil være i samme størrelsesorden, med en udgift på ca. 2 mio. kr. årligt.

4.3.5

Tilgængelighed

Det vil blive muligt at kunne gå langs konstruktionen, da sidekonstruktionerne udføres med kørebane og gangsti. Det vil ikke være muligt at passere over selve portåbningen. Afhængig af regler
for færdsel på Oceankaj vil adgangen til sidekonstruktionerne blive begrænset. Ved udvikling af
Levantkaj kan aktiviteter på sydlig side eventuelt indtænkes, således at et sammenspil opstår.
4.3.6

Visuelt udtryk

Med valg af en cellefangedæmning anlægges sidekonstruktionen med samme visuelle udtryk som
øer og holme i resten af området omkring Nordhavn samt de foreløbige planer for Lynetteholm. Da
alt andet er udført i synlig spuns i de nærliggende områder, vil det overordnet konceptuelle design
indpasses med den eksisterende æstetik.
Afhængig af de nye masterplaner vil dele af Levantkaj og Lynetteholm kunne udføres med mere
bløde kanter og adgang til vandlinjen. Et blødere design kan naturligvis vælges for sidekonstruktionerne, hvilket dog vil kræve mere plads og kunne fordyre anlægget, jf. diskussion af stenkastning
med cellekerne, der vil kræve en bredde på op mod 100 m at anlægge i Kronløbet.
Selve stormflodssikringen med skydeport vil have et større, synligt udtryk end vippeporten, da
selve porten placeres i en tørdok i dæmningen eller på Lynetteholms arealer til vedligehold og kun
er synlig i havneløbet ved stormfoldshændelser og årlige tests.
Efter behov kan anlægget på Lynetteholms side udvides med et besøgscenter for stormflodssikring
med udsigtspunkt for almindelige besøgende og skolerettet formidling.
Stormflodssikringen inkl. skydeport er visualiseret i figur 78.
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Figur 78: Visualisering af stormflodssikring inkl. skydeport i Kronløbet
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5.

AFLEDTE MILJØKONSEKVENSER
Dette kapitel beskriver miljøkonsekvenser, der er afledt af etableringen af en stormflodsport i
Kronløbet imellem Nordhavn og Lynetteholm. Vurderingen er baseret på tilgængelig viden og er
udført under forudsætning af, at Nordhavn udbygges, og at Lynetteholm etableres. Nærværende
vurdering er afgrænset til miljøkonsekvenser, der er afledt af etableringen og/eller driften af en
port i Kronløbet.
Konsekvenser som resultat af etableringen af selve Lynetteholm behandles i en separat miljøvurdering, som endnu ikke er tilgængelig. Som en del af udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapport for
Lynetteholm indsamles baseline data til beskrivelse af de eksisterende miljøforhold. Der findes på
nuværende tidspunkt endnu ikke tilgængelige baslinedata.
5.1

Fysisk udstrækning og afgravning

Det er estimeret, at etableringen af stormflodssikring i Kronløbet vil optage et areal på land og på
havbunden på 13.000-23.000 m2. Løsningsforslaget med en skydeport vil medføre et lidt større
behov for inddragelse af areal grundet etableringen af portkammer til opmagasinering af skydeporten, når den ikke er i funktion.
Forud for etablering af anlægget fjernes blødt materiale på havbunden, da dette materiale ikke er
egnet funderingsmateriale. Det er vurderet, at der ved implementering af vippeporten skal fjernes
26.000-36.000 m3 bundmateriale, mens der ved implementering af skydeporten skal fjernes lidt
mere, nemlig 33.000-43.000 m3 bundmateriale, forventeligt gytje og grønsand jf. afsnit 2.4 Geologi. I forbindelse med afgravning vil spildprocenten være i intervallet 2-5 %. Det er vurderet, at
der for design inkl. vippeport spildes 520-1.800 m3 bundmateriale, mens der ved design inkl. skydeport spildes 660-2.150 m3 bundmateriale. Materialet kan benyttes til opfyld af evt. Lynetteholm.
5.2

Marinbiologiske forhold

Som tidligere nævnt er der endnu ikke tilgængelige baselinedata for de nærmere marinbiologiske
forhold eller marin vegetation. Det er således ikke på det foreliggende grundlag muligt at foretage
en vurdering af den potentielle, lokale påvirkning af disse forhold. Det anbefales, at undersøgelsesområdet for miljøvurderingen for Lynetteholm udvides til Kronløbet.
Det skal påpeges, at der i området ikke findes Natura 2000-områder eller anden form for naturbeskyttelse. Der vurderes ikke at være erhvervsmæssige fiskeriinteresser i området, da det er beliggende tæt ved den aktive erhvervshavn på Levantkaj og yderhavnen.
Fremtidige temperaturstigninger forventes at påvirke vandmiljøet med f.eks. med flere algeopblomstringer og ændringer i de marine økosystemer. Disse forventes dog ikke at påvirke valg af
portløsningen, så længe vanddybden og dermed vandudskiftningen ikke reduceres yderligere.
5.3

Vandskifte

I afsnit 2.2.4 Vandskifte beskrives forskellige parametre, der påvirker vandskifte såsom vandspejlsforskelle, friktion på bunden og indsnævringer. Når Lynetteholm etableres, vil Kronløbet
blive indsnævret. Kronløbets bredde vil blive begrænset yderligere af tilstedeværelsen af en port.
De to portløsninger i Kronløbet har et tværsnitsareal på ca. 800 m2 og 1200 m2. Dette skal sam-
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menlignes med de smalleste steder ved bl.a. Slusen og Knippelsbro, som kun har et tværsnitsareal på hhv. 50 m2 og 300-400 m2. Det vurderes derfor ikke, at stormflodssikringsporten bliver
et kontrollerende tværsnit i gennemstrømningen af Københavns Havn, og at begge løsninger derfor – isoleret set – vil have en ubetydelig indflydelse på vandskiftet gennem havnen.
Der vil desuden være et tidevandsdrevet vandskifte i den nordlige del af haven. Ved højvande fyldes
havnen med vand, mens den tilsvarende tømmes ved lavvande. Den mængde vand, der flyttes, er
bestemt af forskellen mellem højvande og lavvande i Øresund samt havnens form. På baggrund af
en konceptuel model er det estimeret, at den mængde vand, der udskiftes i en tidevandscyklus,
påvirkes med mindre en 1 ‰ for begge portløsninger. Dette resultat er under forudsætning af, at
Lynetteholm er bygget, og effekten heraf er ikke vurderet i denne sammenhæng.
5.3.1

Vandskifte i anlægfasen

Porten anlægges i to etaper for at sikre trafik ind og ud af havnen. Dette tilgodeser samtidigt
vandskiftet. I første fase anlægges porten i en byggegrube rundt om selv porten. Mens porten
bygges, holdes den resterende del af løbet åben således at vandskifte kan finde sted. I denne fase
vil åbningen dog være reduceret til 40-50 m, hvilket er noget mindre end i den efterfølgende
driftsfase. Vandskifte kan i denne periode være marginalt reduceret. I efterfølgende fase anlægges cellefangedæmningen, mens porten holdes åbent. I denne fase svarer vanskifteforholdene til
de forhold, der er i driftsfasen.
Det kan derfor konkluderes, at etableringen af en port mellem Nordhavn og Lynetteholm ikke påvirker vandskiftet i Københavns Havn væsentligt.
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6.

PLANLÆGNING OG IMPLEMENTERING
Der ønskes i udbudsmaterialet en redegørelse for optimalt anlægstidspunkt af en sikring i Kronløbet.
Overvejelser om følgende parametre vil være afgørende for vurdering af optimalt anlægstidspunkt:
a.
b.
c.
d.
6.1

Kobling til andre anlægsprojekter
Risikobaseret klimatilpasning - økonomisk optimum
Samfunds økonomisk betragtning
Klimaet udvikling
Anlægstidspunkt

Implementering af klimasikring kan med fordel tage udgangspunkt i en risikobaseret tilpasning, der
med en økonomisk cost-benefit analyse sammenligner omkostningerne forbundet med implementering af tiltag med de undgåede skadesomkostninger samt eventuelle merværdier. På et tidspunkt
vil potentielle undgåede skadesværdier overstige omkostninger til en stormflodssikring, hvilket kan
betegnes som et økonomisk optimum, jf. figur 79.

Figur 79: Økonomisk optimum for sikringsniveau

Tidligere analyser (COWI, 2017) identificerer såkaldte tærskelværdier, hvor skadesomkostningerne
ved stormflodshændelser stiger signifikant. Udviklingen i skadesomkostninger er ekspotentielt stigende - særligt henimod i slutningen af dette århundrede. Anlægsomkostningerne er derimod støt
stigende med øget sikringsniveau.
I forhold til de tidligere analyser er de anslåede investeringsomkostninger til stormflodssikring med
portløsning i Kronløbet koblet med sikring af Lynetteholm forventeligt reduceret. Anlægningsomkostninger for en dæmningskonstruktion for strækningen, hvor Lynetteholm nu forventes anlagt,
udebliver. En yderligere samtænkning og konkretisering af portløsninger i Kronløbet vil forventeligt
sænke de samlede omkostninger til anlæg fra de estimerede ca. 2,1 mia. kr. (COWI, 2017) til ca.
0,6 til 1 mia. kr., afhængig af de endelige løsninger.
Der er samlet set en nettogevinst ved at klimasikre København. Gevinsterne forventes dog større
af at vente med investeringerne for stormfloder mod nord (COWI, 2017). Selvom anlæg af stormflodssikring under nuværende antagelser måske økonomisk set over en 100 års periode giver en
nettogevinst, er det vigtigt at være opmærksom på beregningsgrundlaget og dermed forudsætningerne, således afskrivningen af investeringerne eller anlægslevetid ikke overskrides.
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En større økonomisk gevinst forventes efter en reducering i anlægsomkostningerne samtidig med,
at usikkerheden omkring investeringspotentialet mindskes, da de indledende analyser indikerede
stor sårbarhed over for usikkerhederne med hensyn til de forventede klimaforandringer. Den tidligere økonomiske analyse fandt, at en sikring mod nord ikke vil give en nettogevinst ved en havvandsstigning på 70 cm. Derimod vurderedes det, at en sikring mod nord ville give en nettogevinst
ved en havvandsstigning på 100 cm.
Lynetteholm udgør en del af sikringen mod stormfloder fra nord. Anlæg af stormflodsikring i Kronløbet vil derfor ikke være funktionelt uden anlæg af Lynetteholms vestlige perimeter, hvor spunsindfatning bør etableres som virksom kystbeskyttelse.
Et optimalt anlægstidspunkt afvejer hensynet til vigtigheden af at have en stormflodssikret by. Som
led i planlægningen og konkretisering af projekternes forskellige faser er der mindst følgende aktiviteter:
•
•

Afdække arealer og udløb, som vil opleve oversvømmelser til forskellige lukkeniveauer og
de tilhørende konsekvenser.
Sikre indfatning og opfyldning af Lynetteholm sker med fordel for stormflodssikringen af
København.

Den endelige vurdering af det optimale anlægstidspunkt for en portløsning i Kronløbet vil således
primært være afhængig af:
•
•
•
•
•
6.2

Sikringsniveau
Lukkeniveau
Prissætning af løsning
Tidsramme for Lynetteholm
Placering og tidsramme for samtænkning med anden infrastruktur
Adaptiv planlægning

Rambøll anbefaler at udvikle en adaptiv planlægningsstrategi med inspiration fra det hollandske
koncept ”Dynamic Adaptive Policy Pathways” (DAPP) udviklet af Deltares.
At benytte en adaptiv planlægningstilgang giver i højere grad mulighed for at koordinere indsatser
og arbejde mod en fælles forståelse af hvilken planlægningsstrategi, der nu er gældende, samt
hvilke muligheder og afklaringer der skal ske forude. Denne tilgang skulle gerne give mulighed for
større samarbejde og samtænkning af fremtidens opgaver.
I Figur 80 præsenteres en planlægningsstrategi for at implementere en portløsning i Kronløbet. Her
illustreres de mulige løsningsveje (pathways), der fra den nuværende situation (grå linje) er identificeret, og hvor der skal tages en beslutning (B1) om en portløsning inden for en vis årrække. Når
denne beslutning er taget, er der en årrække, inden at en ny beslutning (B2) skal tages. Dette kan
medføre en ny beslutning om en højere barriere (lysegrøn linje), hvis forudsætningerne ændrer sig.
På et senere tidspunkt, afhængig af udviklingen og klimafremskrivningerne, skal der tages beslutning (B3), om skydeporten udvikles til en permanent lukning af havnen (mørkegrøn), eller om der
ønskes anlagt en kammersluse (rød) for trafik ud og ind ad havnen. Andre nye tiltag og teknologier
kan også komme på banen. Hvis en kammersluse vælges, kan det igen senere komme på tale at
ændre beslutningen (B4) til en ny teknologi, f.eks. et nyt fremskudt dige (grå stiplet linje) eller en
permanent lukning af havnen (mørkegrøn linje).
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Figur 80: Adaptive planlægningsstrategier for stormflodssikring i Kronløbet

For at kunne komme nærmere den første beslutning (B1), om Københavns Kommune vil fortsætte
med enten en vippeport eller en skydeport til samme sikringskote (de blå linjer), eller om der ønskes
et højere sikringsniveau (lysegrøn linje), skal der udføres en del analyser (A1), som skal ligge til
grund for beslutningen.
Der skal i den første analyseperiode (A1) undersøges, hvad effekten er af den endelige perimeter
for Lynetteholm, samt hvad tidsplanen er for udbygningen, da Lynetteholm udgør en essentiel del
af sikringen mod stormfloder fra nord. I samme periode skal effekten af forskellige lukkeniveauer
undersøges, da dette er afgørende for de mulige løsninger i Kronløbet samt hvilke dele af den indre
havns arealer og aktiviteter, som kan påvirkes. I perioden igangsættes også et større samarbejde
og forståelse af, hvordan særligt kritiske anlæg søges beskyttet. Alt sammen baseret på de nyeste
prognoser for en fremskrivning af klimaets udvikling. En ny samfundsøkonomisk analyse vil kunne
identificere det bedste tidspunkt for implementering af stormflodsikringen.
I anden analyseperiode (A2) bør det undersøges, om der ønskes et højere sikringsniveau (lysegrøn
linje), eller om man vil fortsætte med nuværende sikringsniveau (blå linjer) - herunder forudsætningerne for en mulig ændring af sikringskoten samt ændringer af lukkeniveauer og tidspunkt for
ændring af sikringen. I en tredje analyseperiode (A3) vil forudsætningerne for en beslutning (B3)
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om eventuel permanent lukning eller etablering af kammersluse skulle undersøges. Det samme
gælder i en fjerde (A4) eller senere analyseperioder.
Ved at Københavns Kommune vælger en adaptiv strategi i forhold til stormflodssikringen af Kronløbet, kan anlæggene udvikles og erstattes af nye løsninger, samtidig med at nye løsningsveje hele
tiden bygger oven på de gamle. En portløsning i Kronløbet må således ikke spærre for kommende
mulige løsninger som f.eks. en permanent lukning af havnen.
Tidsrammen for behovet for nye løsninger skal løbende justeres med den nyeste viden om klimafremskrivninger og effekten på havvandstigningerne med et lavt til moderat tempo (f.eks. RCP2.54.5) og et moderat til højt tempo (f.eks. RCP6.0–8.5). Derved kan billedet ændres for, hvornår der
skal tages nye beslutninger og skiftes til en ny strategi.
Ved at anvende DAPP i planlægningen arbejdes der hele tiden dynamisk med løsninger, der understøtter de væsentlige beslutninger, herunder at identificere hvornår nye beslutninger forventeligt
skal tages.
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7.

ANBEFALINGER
Rambøll anbefaler,
•

at arbejde videre med det tidligere anbefalede sikringsniveau på +2,7 m DVR90, svarende
til en 1000 års hændelse i år 2100,

•

at sikringsniveauet for København søges koordineret med det sikringsniveau, der arbejdes
med hos aktører med aktiver af stor værdi,

•

at arbejde videre med de to valgte typer portløsninger – vippeport og skydeport, herunder
en dybere analyse af fordele og ulemper ved de valgte løsninger,

•

et relativt højt lukkeniveau på +1,3 m DVR90 for en portløsning, og derudover finde lokale
sikringsløsninger for at sikre lavtliggende arealer i havnen,

•

at reducere bredde af indsejlingen til maksimalt 120 meter,

•

at anlægstidspunktet undersøges nærmere, herunder hvordan samspil med anlæg af Lynetteholm kan optimeres,

•

at reservere plads i planlægningen af Lynetteholm og Nordhavn til anlæg mv.

•

at arbejde videre med en nordlig portløsning, der også sikrer Skudeløbet og ikke forudsætter samspil med anlæg af f.eks. Østlig Ringvej.

Det anbefales desuden på længere sigt at revidere og/eller udvide nærværende analyse til beslutning om videre skridt, når der foreligger et mere præcist grundlag for placering og udbredelse af
Lynetteholm, og dennes anbefalede sikringskoter:
•

med en analyse af optimalt lukkeniveau for en portløsning baseret på de konkrete vandstandsmålinger i Københavns Havn,

•

med en detailanalyse, der undersøger tiden, det tager at lukke portene, så der etableres en
funktionsdygtig stormflodssikring,

•

med en risikobaseret socio-økonomisk analyse af det optimale sikringsniveau og anlægstidspunkt for en portløsning baseret på vurdering af boliger, erhverv og infrastruktur, der
beskyttes, og øgede omkostninger for f.eks. CMP ved reduceret bredde og begrænset mulighed for besejling af Kronløbet,

•

med en nærmere analyse af berørte arealer, boliger, erhverv og infrastruktur ved forskellige
vandstande i Københavns Havn, som er nødvendig for at identificere de oversvømmelsestruede områder, og identificere og prissætte lokale sikringsløsninger,

•

med en række sejladssimuleringer for både Oslofærgen og krydstogtskibe under forskellige
ydre påvirkninger,

•

med en vurdering af placering af Kronløbets sejlrende i relation til farbarheden og skibssikkerheden,

•

med en udvidet cost-benefit analyse, der også medtager de sociale, rekreative og kulturelle
værdier og omkostninger ved mulige fremtidige oversvømmelser i Københavns Havn.
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