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Referat fra møde i Stormflodssikringsgruppen under Christianshavns Lokaludvalg. 

torsdag 2. december 2021 kl 17-19 i Lokaludvalgets lokale i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen v/ Kirsten V Andersen, Tovholder 

2. Præsentation af deltagerne 

3. Skal vi invitere andre personer og/eller foreninger 

4. Hvilke emner kan og vil vi arbejde med og hvordan prioriteres emnerne? 

5. Hvornår skal vi holde møderne fremover? 

6. Eventuelt 

 

Ad 1, Velkommen 

Kommissoriet for arbejdsgruppen fremlægges.  

Der blev lavet en mindre rettelse på lokaludvalgsmødet. Det endelige kommissorium medsendes dette 

referat til orientering. 

 

Ad 2, Præsentation af deltagerne 

Fortæl gerne om din baggrund for at deltage og om du vil være medlem eller informeres (CC) om 

arbejdsgruppens arbejde. Hvad forventer du? 

Claus er med i Lynetteholms-arbejdsgruppen og vil stille op til næste lokaludvalg for Sejlklubben Lynetten. 

Jane repræsenterer lokalrådet i lokaludvalget og er med i Torvenetværket og Miljøgruppen. Lars er med i 

Lynetteholms-arbejdsgruppen og planlægger at stille op til næste lokaludvalg for EF Panterens Bastion. 

Jørgen har været med til at starte Christianias stormflodssikringsgruppe for ca to år siden. Kirsten 

repræsenterer Sofiebadet i lokaludvalget og også tovholder for Miljøgruppen. Erik, der ikke kunne deltage 

på mødet, repræsenterer socialdemokratiet i lokaludvalget. Lis er medlem af Miljøgruppen og Papirøen-

arbejdsgruppen. 

 

Ad 3, Skal vi invitere andre personer og/eller foreninger 

Skal vi invitere og/eller informere Indre By Lokaludvalg, andre lokaludvalg, kommuner. Hvor sker der noget, 

som vi kan forholde os til? 

Vi vil gerne finde ud af, hvad vores gruppe skal arbejde med, før vi inviterer andre. Vi vil meget gerne 

informere om gruppens arbejde. 

 

Ad 4, Hvilke emner kan og vil vi arbejde med og hvordan prioriteres emnerne 

Brainstorming om hvilke emner, der skal arbejdes med. Hvor er problemerne? Hvor er de svage punkter? 

Dette punkt blev delvist dækket, da vi præsenterede os for hinanden.  

Jørgen fremlagde det forslag, som de har lavet i Christianias stormflodssikringsgruppe. Det består af 6 

steder, hvor der opsættes skodder, så vandet ikke kan trænge ind på Christianshavn. Se billede nedenfor. 

Dette er, hvad vi foreløbig vil arbejde videre med. 

 

Erik havde foreslået, at vi mødes med de TMF-afdelinger, som er relevante. Det er en god ide, og vi aftalte 

at vente til den nye borgerrepræsentation er kommet i gang. 

 

Til januar vil ni grupper af landskabsarkitektstuderende fremlægge deres detaljerede forslag om 

stormflodssikringer for Christiania. Vores arbejdsgruppe bliver inviteret til fremlæggelsen.  

Christiania har 14 områder, hvoraf de 12 ligger ved vandet. 11 områder har holdt møde om kort- og 

langsigtede løsninger og, hvordan man undgår skader ved stormflod: der kan oprettes telefonkæder, der 

kan oprettes forbindelse til DMI for at få varsler i god tid om vandstigninger, og der kan forberedes 

sandsække til at lægge ud som spærringer. 
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Løsninger skal være faseopdelte, så man kan videreudvikle på løsningerne efterhånden som vi får mere 

viden.  

Ang. Københavns kommunes foreløbige planer om stormflodssikring (Stormflodsplan 2017). Det anbefales 

her ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv at prioritere en sydlig dokport (ved Kalveboderne), og at lade 

stormflods-sikring mod nord (i Kronløbet) vente et par årtier. Vi forestiller os, at dette kan hænge sammen 

med, at den fremherskende vindretning er fra syd (9 ud af 10 dage og kun 1 ud af 10 dage fra nord). VI 

kender dog ikke de vurderinger (herunder samfundsøkonomiske forudsætninger, strømningsstatistik, 

teknisk-økonomiske potentielt sårbare anlæg, mv.), der ligger til grund for anbefalingerne i Stormflodsplan 

2017. Vi finder det interessant i denne forbindelse, at vurdering af en nordlig dokport nu skal indgå i den 

kommende Strategiske Miljøvurdering af Lynetteholm-projektet (SMV). Måske rykker en nordlig 

stormflodssikring nærmere i tid ?  

 

Ad 5, Hvornår skal vi holde møderne fremover? 

Et forslag kan være torsdage, der ligger 13 dage før de ordinære lokaludvalgsmøder, som er sidste onsdag i 

måneden. 

Datoen er valgt for at kunne koordinere med SMV-høringen om Lynetteholmen og Lynetteholms-

arbejdsgruppens møde herom. 

Vi aftalte næste møde til at være torsdag 13. januar 2022 kl. 18.00 – 20.00. 

 

Ad 6, Eventuelt  

• Se ”Fremtidens havnebyer” der varer 58 minutter på DR.DK,   

link: https://www.dr.dk/drtv/program/fremtidens-havnebyer_278487 

• I Holland diskuterer nogle planlæggere seriøst, hvilke øer landet fremover skal bestå af ! 

• Lokaludvalget arrangerer et borgermøde om Lynetteholmen i 2022, muligvis i januar. Dette vil dog 

afhænge af, hvornår der laves offentlig høring af SMV-rapporten. 

 

Medlemmer: 

Navn Deltager 

Kirsten V Andersen, tovholder Ja 

Claus Møller Bendixen Ja 

Erik Rasmussen afbud 

Jane Lytthans Ja 

Jørgen Bjødstrup Ja 

Lars Josephsen Ja 

Lis Schertiger-Nielsen  

CC:  

Asbjørn Kaasgaard  

Christian Christensen  

Frode Neergaard  

Lise Lansner  

Mette Rothaus Voss Rathsach  

Miljøpunkt (Marianne Spang Bech)  

Poul Cohrt  

 

https://www.dr.dk/drtv/program/fremtidens-havnebyer_278487
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Seks steder, hvor der kan bygges skodder/porte til at holde vandet fra Christianshavn. 

 

 


