
Lynetteholmen!   Hvad er det?                             Okt. 2018 

Kort fortalt omhandler det en ny ø, der kan opfyldes mellem Refshaleøen  og Nordhavnen. Her er tale om et 
foreløbigt navn på et ideprojekt, som Regeringen og Københavns Borgerrepræsentation netop har 
offentliggjort, og som de i fællesskab vil arbejde videre med. Dersom man kan finde en fælles løsning 
herunder finansiering, vil anlægsarbejderne kunne igangsættes om ca. 10 år og afsluttes om 50 år. Her vil 
der blive plads til mindst 35.000 beboere. 

Der foreligger et gennemarbejdet oplæg, som bl.a. kan ses på nettet. Brug søgeordet Lynetteholmen. 

Jeg vil derfor ikke gentage de mange detaljer om projektet her, men på opfordring se på projektet i en større 
sammenhæng og tilføje nogle personlige kommentarer til udspillet og fremkomme med et enkelt større 
ændringsforslag. 

Historiens gang. 

Christian den 4. Fik udarbejdet en plan for udbygning af København og grundlage herefter Christianshavn 
som et fæstningsværk mod fjendtlige angreb fra søsiden. Bydelen blev anlagt ude i havområdet mellem 
Amager og det gamle København. Han fik hurtigt planen iværksat i begyndelsen af 1600 tallet og arbejdet 
blev færdiggjort af hans efterfølgere i 1700 tallet. På tegningen kan man i grå farve se resultatet i midten af 
1700 tallet. 

Refshaleøen, der oprindelig var en sandtange, blev den naturlige videreudbygning i midten af 1800 tallet. 
Den blev opfyldt og indrettet til en industriel ø, da B&W havde brug for en større firmaudvidelse til sit 
stålskibsbyggeri. Omfanget ses af tegningen, og øen ligger i dag næsten urørt efter B&W´s ophør i 1995. 

 

Fremtiden for området? 

På samme måde kan Lynetteholmen ses som en videreudvikling af Chr. d. 4.`s ideer. I dag ikke som forsvar 
for en militær fjende, men vendt imod truende højvande og stormflod, mangel på boligbyggearealer, og som 
et forsøg på aflastning af den motoriserede trafik i Københavns centrale byområder. 

Klimaforandringer er en realitet, og med tiden bliver der brug for et højvandsbeskyttelse, for at sikre hele 
det gamle København mod oversvømmelser, og det kan bl.a. ske ved at indsnævre indsejlingsløbet til 
havnen, og på stedet etablere en form for sluse og solidt højvandslukke, der kan træde i funktion, når det 
bliver nødvendigt. Men man bliver nød til også at anlægge 1 til 2 meter høje diger på ydersiden af øerne og 
langs de mange lavtliggende områder nord og syd for havnemundingen, for at dæmme op for vandstigninger 
og stormflod i fremtiden, for ellers kan vandet jo løbe bagom og oversvømme indre København. 

Boligarealmangel  ikke mindst til brug for mindre boliger er i dag udtalt, og priserne for boliger er ikke 
acceptable for helt almindelige lønmodtagere. Det ønsker man at gøre noget ved. Både Refshaleøen og 
Lynetteholmen vil give plads for fremtidens boliger og erhvervslokaler. 

Endelig er trafiksituationen i indre by uhensigtsmæssig på grund af manglende fremkommenlighed og støj- 
og luftforurening. Siden 1970erne har Vejdirektoratet haft en intention om, at man med tiden vil få brug for 
en overordnet vej øst om København. For dermed at omfordele den mest belastende trafik og for samtidig 



at kunne tilbyde bedre kollektiv trafik, i form af hurtigkørende busser og ved anlæg af metroforbindelse i de 
nye bydele. 

Ovennævnte 3 elementer er Statens og kommunens begrundelse, og jeg er langt fra uenige heri. I dette årti 
er der blevet udbygget voldsomt i Nordhavnen og yderligere opfyldning foregår et godt stykke ud i Øresund. 
Derfor vil en opfyldning syd herfor, i forlængelse af Refshaleøen, være en naturlig afslutning på byudvikling i 
dette område. 

 

Hvor blev åbenheden ud til Øresund af ? 

Lynetteholmen har i lighed med et tidligere projektforslag ”Nordhaleøen” den grundlægende ide, at 
havneløbet af hensyn til højvandslukket skal være ret smalt. Jeg synes, at det kan blive for smalt, således at 
samhørigheden mellem havnen og Øresund kan gå delvis tabt, ligesom udsigten fra den igangværende 
Nordhavnsbyudviklingen, kan blive beskåret for meget. Derfor foreslår jeg i stedet, at udforme opfyldningen 
som vist på tegningen med punkteret grøn linje, således at ovennævnte gener formindskes. Samtidig opnår 
man et større beboelsesareal, og bedre samhørighedsforhold mellem Lynetteholmen og Refshaleøen. Det 
sammenlagte udviklingsområde kan dermed udnyttes mere optimalt. Beboelse på holmen er angivet til 
35.000, men kunne øges som følge af arealudvidelse og nedlæggelse af rensningsanlægget til omkring 
50.000 beboere 

Smertesbarnet. 

Refshaleøen er hjemsted for vores store spildevandsanlæg Lynetten, der med sine lugtgener forhindre fuld 
udnyttelse af såvel Refshaleøen som Lynetteholmen. Derfor bør man forlægge dette aldrende renseanlæg 
syd på til f.eks. Benzinøen, og samtidig kan man flytte vindmøllerne på Refshaleøen med, idet de med deres 
støj yderligere indskrænker byggemuligheden af miljømæssige årsager. Det angivne beboerantal kan herved 
øges fra 15.000 til 20.000 indbyggere. Ellers må man nedgrave og overbygge det nuværende 
rensningsanlæg. 



Endnu mere kanalfarvand. 

Det forekommer at være en rigtig god ide, at etablere en kanal mellem de to udviklingsområder som vist. 
Dermed kan mindre og små fritidsfartøjer sejle denne vej i et beskyttet miljø for bølger og strøm, og det 
giver en god forbindelse mellem havnen og Amager Strandpark. Kanalen bør have varierende 
tværsnitsbredde og den bør beplantes på hele strækningen. Ved at lave en form for nicher, kan man få plads 
til bådehavne og badeanstalt. Det vil nok også være en god ide at skabe nogle sidekanaler. 

Med udbygning af ovennævnte byudviklingsområder tæt på Københavns centrum bør man nok holde en 
pause i dette område, for hermed at sikre sig at også omegnskommunerne får deres del af bolig- og 
erhvervsudviklingen, nu da de jo også er en del af ”Greater Cobenhagen” som Københavns by også bekender 
sig til. 

Overordnet planlægnings forpligtelser. 

Det er væsentligt, at der foregår en mere samlet detailplanlægning af byudviklingsområderne, således at der 
kommer en samordning af trafik, fritids og naturområder ligesom sundheds-, kultur- og uddannelsessteder 
må planlægges og ses i større sammenhæng. 

Derfor er det også væsentligt, hvorledes man handler i forbindelse med frigivelsen og udnyttelsen af 
Nyholm, der ligger lige nord for Holmen. Det er nu ophørt med at blive anvendt af militæret, som det har 
tilhørt i flere hundrede år, og skal derfor i nærmeste fremtid byudvikles. 

Det var ønskeligt, at man kunne lade Nyholm forblive nogenlunde uændret, med sine fredede gamle huse,  
og tjene som et park og museumsområde, måske tæt forbundet med et andet forhistorisk militærområde 
nemlig Kastellet ved bl.a. at etablering af en pendlerfærgerute. Lad os bruge det samlede område som vores 
”Central Park” og op hertil på Refshaleøen kunne man etablere et Manhattan med højhuse, hvorved man 
kunne forhindre realiseringen af de mange foreslåede højhuse inde i den gamle by, på Christianshavn og på 
Holmen. På Lynetteholmen ville det til gengæld være ønskeligt med en bebyggelse med lavere karreer og 
rækkehuse, gerne indrettet som fleksible boliger, således at beboelserne kunne ændres i størrelse efter det 
til enhver tids behov. 

Vi bør også skabe et fritids- og naturområde, der strækker sig fra Amager Strandpark over Østamagerbyen  
hen over Refshaleøen og Lynetteholmen for at ende i Nordhavnen. Samlet set vil der blive tale om et 
byudviklingsormråde med balance mellem de mange interesser og holdninger der foreligger for udvidelse af 
havneområdet, og give os et nyt beskyttet boligområde på omkring 70.000 indbyggere ud mod havn og 
sund.   

 Med venlig hilsen  

 Svend Aage Schiermacher, vej og vandbygningsingeniør bl.a. i Vejdirektoratet. 
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