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Hørsholm den 13. juni 2017
 

Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København. 

 
Kære Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen 
 
Det er helt rigtigt, at der er behov for en østlig ringvej om København. Det lægges der således op til 
i en forundersøgelse jævnfør vedhæftede pressemeddelelse udsendt den 5. april 2017. 
 
I den forudsættes imidlertid kun undersøgt en linjeføring hen over/under Amager. 
Der må der dog stilles stort spørgsmålstegn ved at bruge to år og 24 mio. kr. på at undersøge en 
linjeføring, som ikke vil have en nødvendig kapacitet på 60-80.000 køretøjer i døgnet - eller være 
fremtidssikret - eller med eet spor i hver retning i stand til at leve op til EUs tunnel direktiv, som 
Vejdirektoratet jo har besluttet, at den skal. 
 
Det kan derimod den langsgående Københavnertunnel © og politikere og borgere i 
Hovedstadsregionen og Region Sjælland bør derfor insistere på, at dette alternativ vurderes 
objektivt og indgår i forundersøgelsen. Det er ikke forsvarligt, når der bruges penge på en 
forundersøgelse, at så ikke tage begge alternativer i betragtning. 
 
Politikere og Borgere i Hovedstadsregionen og Region Sjælland bør sikre, at alternativet, den 
langsgående havnetunnel, Københavnertunnelen ©, til det vigtige og meget kostbare projekt til en 
Østlig Ringvej om København vurderes objektivt og indgår i forundersøgelsen. Politikere og 
Borgere bør medvirke til, at sagen nu tages op med Transport-, Bygnings og Boligministeren, 
blandt andet på Bornholmermødet den 15. juni 2017. 

1. Københavnertunnelen ApS OPP-Projektforslag tager udstrakt hensyn til miljøet med 
rensning af partikler og kvælstofforbindelser fra køretøjerne i tunnelerne, hvad linjeføringen 
hen over/under Amager ikke gør. 
 

2. I Københavnertunnelen © renses 95-98 % af partikler og kvælstofforbindelser fra 
køretøjerne og dermed kan Kongeriget Danmark i fremtiden undgå en egentlig retssag fra 
EU-Kommissionen om traktatbrud, idet Danmark ikke har overholdt de regler om 
luftkvalitet, vi selv har været med til at vedtage.  
Vedhæftet: EU kommissionen agterskrivelse overtrædelse af Råds direktiv 2008-50- EF 21 maj 2008 
luftkvalitet cirkulærer.pdf 

 
3. Projektforslaget er fremtidssikret med en kapacitet på over 100.000 gennemkørende 

køretøjer dagligt, samt 2 mulige borede tilslutningstunneler fra Københavnertunnelen © (den 
langsgående havnetunnel), til henholdsvis Hillerødmotorvejen samt Holbækmotorvejen, og 
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Park- and Ride anlæg med cykelparkering under vandet ved Hovedbanegården, med adgang 
til Københavns Hovedbanegård samt Metrostation, hvad linjeføringen hen over/under 
Amager ikke har.  
Vedhæftet: Københavnertunnelen Oversigtskort 241113.pdf samt Københavnertunnelen Park and 
Ride.pdf
Projektforslagets detaljer inklusive finansiering kan ses på: www.kobenhavnertunnelen.dk 
 

4. Dette projektforslags kapacitet er en forudsætning for fremtidssikringen af 
Hovedstadsregionens og Region Sjællands befolkningsmæssige, erhvervsmæssige, 
økonomiske udvikling. Desuden er et sundt miljø en forudsætning i projektforslaget. 
 

5. "Forurenings"-spørgsmålet i Københavns havnebassin er helt afgørende. Dette kan teknisk 
løses. Dette er bekræftet via en uvildig analyse og vurdering foretaget af Orbicon. 
Vedhæftet: Screening for miljømæssige konsekvenser – københavnertunnelen_rev1.pdf 

Referencer til Vejdirektoratets beslutninger: 
 
I henhold til rapporten ”Fremtidssikring af Nordhavnsvej” marts 2010,Vejdirektoratet, 
Transportministeriet og Københavns Kommune. Citat: ”Hvis Nordhavnstunnelen bygges med 4 spor, vil det 
ikke være realistisk at benytte denne som en del af en Østlig Ringvej i København.” 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til
15. maj 2015, August 2015 Vejdirektoratet. Nordhavnstunnelens dimensionering og sikkerhed, også set i 
forhold til EU-tunneldirektiv, vil blive vurderet i VVM-undersøgelsen. Selv om der ikke er krav til at 
tunnelen skal opfylde EU´s tunneldirektiv, er det besluttet, at den kommende tunnel skal opfylde kravene i 
direktivet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Københavnertunnelen ApS 
Fruerhøj 17, DK 2970 Hørsholm 
p.wimmelmann@larsen.mail.dk 
+45 40 35 57 21 
 
Civ. Ing. Lich. Techn. Leif Lind, Teknikkoordinator 
Fhv. Laboratoriechef  Fleming Kjer, Miljøkoordinator 
Ark. MAA Michael M. Holst, Byplan & Koordinering 
Peter Wimmelmann Larsen, Dir./Projektkoordinator 
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Pressemeddelelse udsendt den 5. april 2017 

Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København. 

Staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab 
A/S gennemfører i fællesskab en forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i 
København. 
En østlig ringvej kan binde det overordnede vejnet sammen øst om hovedstaden og aflaste 
biltrafikken i de centrale bydele og på det øvrige vejnet. Ringvejen vil også kunne betjene 
nye byudviklingsområder tæt på centrum og forbedre adgangen til Københavns Havn og 
Københavns Lufthavn.  

Det forventes at tage omkring to år og koste 24 mio. kr. at gennemføre forundersøgelsen. 
Den vil efterfølgende kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel 
principbeslutning om projektet.  

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:  

- Det er et rigtig spændende projekt, vi nu får undersøgt nærmere. En østlig ringvej vil 
gavne hele hovedstadsområdet, og jeg er glad for, at forundersøgelsen gennemføres i 
samarbejde med de lokale parter. 

- Der er oplagte private interesser i en østlig ringvej. Vi får nu testet, om det giver mening 
at gennemføre projektet som et offentligt privat-partnerskab. 

- Det bliver også interessant at se, hvor meget af projektet, der kan finansieres ved 
brugerbetaling, grundværdistigninger og andre indtægter. Jeg ser frem til at drøfte 
projektet med parterne, når undersøgelsen er afsluttet. 
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NOTAT 

 

Projekt  Københavnertunnelen 

Emne Screening for miljømæssige konsekvenser ved etablering af 

Københavnertunnelen 

Til Jesper Lindgreen 

Fra Lars Brammer Nejrup 

Kvalitetssikring Birgitte Nielsen 

Godkendt af Lea Bjerre Schmidt 

Udgivet 02-02-2017 

 

Hermed fremsendes screeningsnotat for mulige miljømæssige konsekvenser ved 

etablering af en havnetunnel under Københavns Havn. 

 

Baggrund 

Der har igennem en længere årrække været diskuteret forskellige løsningsforslag 

på den stigende privat- og erhvervstrafik i og omkring København. En af løsnin-

gerne er at lede trafikken direkte fra omkringliggende motorveje igennem tunnelsy-

stemer til centralt placerede afkørsler.  

 

”Københavnertunnelen” er en løsning, hvor der bl.a. etableres en sekssporet mo-

torvej under Københavns Havn. Tunnelen tænkes etableret som nedgravede sæn-

kekasser hvortil der skal gennemføres udgravninger. Der planlægges med et sedi-

mentlag på 1,5 m over de nedgravede sænkekasser.  

 

Nærværende notat beskriver de potentielle miljømæssige konsekvenser som følge 

af etablering af havnetunnelen. 

 

Københavns Havn 

Havnen består, af et gennemgående havnebassin og en række forgreninger, som 

skaber en labyrint af mindre havne, kanaler og bassiner. Havnen er i løbet af de 

sidste 100 år udviklet sig fra udelukkende, at være en erhvervshavn til nu primært, 

at være en rekreativ havn.   

  

Geologi og forureningsforhold 

København er bygget på den særegne ”Københavnerkalk”. I havnen findes dette 

kalklag mange steder tæt på sedimentoverfladen og andre steder findes et større 

lag af havnesediment inden kalklaget optræder.  
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Igennem hele den industrielle revolution er der blevet udledt væsentlige mængder 

af forurenende stoffer til Københavns Havn. En del af disse stoffer er bundet til 

bl.a. organiske partikler og er udsedimenteret i Købehnavns Havn, hvor det er im-

mobiliseret, dvs. det er begravet hvorfor det ikke har en væsentlig skadelig påvirk-

ning på det marine miljø. En remobilisering af forurenende stoffer, som er bundet i 

sedimentet vil have høj bevågenhed ved gravning Københavns Havn.  

 

Nedenstående figur viser indholdet af kviksølv i Københavns Havn.  

 

 
Figur 1- Indhold af kviksølv i sedimentet i Københavns Havn. Figur fra ”Basisanalyse, Københavns 
Havn 2011”, data indsamlet af Orbicon.  

 

Marin vegetation i Københavns Havn 

Ålegræs er en prioriteret art indenfor miljøbeskyttelse da dens økologiske betyd-

ning indenfor kystzonen er stor. I Københavns Havn findes store og sunde be-

stande af ålegræs samt havgræs og hvor der findes sten er der desuden rig ma-

kroalgeflora. Diskussionen om beskadigelse af ålegræs vil være central i forbin-

delse med gravning i Københavns Havn. Ålegræs bliver dels negativt påvirket af 

direkte påvirkning (f.eks. bortgravning, overlejring) men også af reducerede lysfor-

hold, som f.eks. kan opstå i sedimentfaner. Man kan overveje, at kompensere ved, 

at transplantere ålegræs væk fra graveområdet til andre steder i havnen.  
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Kortet herunder viser ålegræs’ udbredelse på en række stationer i Københavns 

Havn.  

 

 
Figur 2 – udbredelse af ålegræs i Københavns Havn. Figur fra ”Basisanalyse, Københavns Havn 2011”, 
data indsamlet af Orbicon 

 

Natura 2000 

Natura 2000-områder er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttel-

sesområder udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet fra 1992 og Fuglebeskyt-

telsesdirektivet fra 1979. Områderne danner tilsammen et økologisk netværk af be-

skyttede naturområder gennem hele EU. De to direktiver administreres i Danmark 

strengt igennem Habitatbekendtgørelsen, hvori der bl.a. står skrevet, at et projekt 

ikke må godkendes såfremt det kan yde skade på udpegningsgrundlaget for det 

pågældende område. 
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Umiddelbart syd for Københavns Havn og Sjællandsbroen findes Natura 2000-om-

råde nr. 143. Påvirkninger på dette område skal indtænkes når, gravningen plan-

lægges.  

 

 
Figur 3 – Natura 2000 område nr. 143 – ”Vestamager og havet syd for” (grøn markering) 
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Mulige miljømæssig påvirkning ved gravning i havbunden 

Etablering af den nedgravede havnetunnel vil medføre gravning af et større volu-

men forurenet sediment samt gravning af et endnu større volumen københavner-

kalk.  

 

Overslagsmæssigt skal der graves en rende på 9.000 m længde, 200 m bredde og 

ca. 9,5 m under havbunden. Dette giver i rene tal 17,1 mio. m3 havbundsmateriale. 

Hertil kommer udgravninger til diverse til- og frakørsler samt udgravning af arbejds-

områder omkring selve byggepladsen. Et bud kunne være, at der skal afgraves 20-

25 mio m3 havbundsmateriale. Størstedelen af dette materiale skal borttransporte-

res og genplaceres.  

 

Af dette materiale forventes kun den del af sedimentet, som er udsedimenteret si-

den starten af den industrielle revolution, at være påvirket af forurening. Det er 

uvist, hvor tykt dette lag er, idet de geologiske forhold i havnen er særdeles hetero-

gene.  

 

Det må forventes, at der vil blive stillet krav til håndtering af spild af sediment samt 

af håndtering af frigivelse af miljøfarlige stoffer ved gravning i sedimentet. Desuden 

vil der formentligt blive stillet krav til bortskaffelse af overskydende sediment.  

 

Nedgravning af en 200 m bred kasse igennem størstedelen af Københavns Havn 

vil medføre en række udfordringer, så som reduceret vandudskiftning, gener for 

kommerciel og rekreativ sejlads samt i relation til badevand. Således må det for-

ventes, at nedgravning af sænkekasserne vil foregå etapevis sådan, at dele af hav-

nen vil have en normal drift i de år hvor etableringsfasen pågår.  

 

Siltgardin 

Håndtering af sedimentspild ved gravning håndteres ofte via siltgardiner. Det er en 

billig løsning, men dog noget upraktisk, hvis man ofte skal ind og ud af graveområ-

det. Idet der er tale om finmasket net, er det også sårbart overfor påsejlinger/berø-

ringer, som vil resultere i huller. Der vil desuden være en separat problemstilling 

mht. det hydrauliske stress som pålægges den relativt store net-overflade. Ved tid-

ligere arbejder er det blevet konstateret, at det er meget besværligt, at sætte silt-

gardiner på tværs af havnen. Den kraftige strøm og kommercielle sejlads vanske-

liggøre dette. Der er en række leverandører som leverer skræddersyede løsninger 

til den type projekter, hvor man også man kan få forskellige permeabiliteter af net-

materialet, alt afhængigt hvilken type havbundsmateriale, der graves i.  
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Tørlagt byggegrube 

En anden mulig løsning er, at man laver en byggegrube som pumpes helt eller del-

vist fri for vand. Det er denne løsning, som arbejdsgruppen bag havnetunnelen pri-

mært arbejder med. Fordelen med denne løsning er, at der skabes en tør bygge-

grube, hvori jord, kalk og sediment kan håndteres under optimale forhold. Desu-

den, vil denne løsning lette selve konstruktionen af tunnelen.  

 

En tørlagt byggegrube skal formentligt nedrammes/nedvibreres for, at opnå den 

ønskede tæthed. Ved etablering af spuns vil der ske forstyrrelse af sedimentover-

fladen som kan medføre spredning af miljøfarlige stoffer.  

 

For, at reducere denne forstyrrelse af sedimentoverfladen kan man forestille sig, at 

gennemføre en afgravning af det forurenede sedimentlag. Dette vil dog skabe en 

spredning af sediment ved selve afgravningen – anslået et sted mellem 5 og 10 % 

- og et behov for jorddeponi til det afgravede havbundsmateriale. Således synes 

det som den bedste løsning, at gennemføre ramningen direkte på sedimentoverfla-

den. Med de rette arbejdsprotokoller vurderes det, at dette være den mindst miljø-

skadelige etableringsstrategi.  

 

Beskyttelse af havmiljøet 

Uanset hvilken løsning man vælger, vil der uvægerligt ske spild og udsivning af se-

diment samt frigivelse af miljøfarlige stoffer fra et gravearbejde i denne størrelses-

orden. I den forbindelse vil man forventeligt blive stillet overfor krav til opstilling af 

moniteringsprogram samt overholdelse af specifikke grænseværdier for spildt sedi-

ment (målt som TSS, ”Total Suspended Solids”, i enheden mg/L) og miljøskadelige 

stoffer i vandet.  

 

I relation til opstilling af grænseværdier for spildt sediment vil man ofte se på den 

naturlige variation i nærområdet og definere en accepteret overskridelse af den 

daglige variation. For vandopløste miljøskadelige stoffer vil man formentligt blive 

stillet overfor, at overholde miljøkvalitetskrav jf. bekendtgørelse 439 af 19/5-2016. 

Fokus for fastsættelse af ovenstående ”accepterede overskridelser og udledninger” 

vil formentligt være, at de omgivende biologiske samfund ikke udsættes for væ-

sentlig negativ påvirkning. Desuden må udpegningsgrundlaget for nærliggende Na-

tura 2000-områder ikke udsættes for ”skade”.  

 

De faktiske retningslinjer og grænseværdier vil blive fastlagt/forhandlet i samar-

bejde med myndighederne.  
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Opsummering 

Der ønskes gennemført en nedgravning af tunnelelementer igennem Københavns 

Havn. Herved vil der ske sedimentspredning – og måske spredning af miljøfarlige 

stoffer - som kan have en negativ påvirkning på det marine økosystem. Ved at ind-

kapsle graveområderne kan man fjerne eller reducere den negative påvirkning, 

som gravearbejdet måtte påføre havmiljøet.  

 

Siltgardiner er en ofte benyttet metode til at reducere spredning af sediment, men 

også egentlige lukkede byggegruber af jernspuns kan benyttes. Arbejdsgruppen 

for etablering af Københavnertunnelen arbejder primært med sidstnævnte løsning. 

Denne løsning vil give den bedste beskyttelse af havmiljøet, men vil samtidigt med-

føre en risiko for forstyrrelse af sedimentoverfladen ved nedramning af spuns.  

 

Ved at bruge en af ovenstående metoder, vil graveområdet være lukket inde og se-

dimentspredning til de omkringliggende områder blive begrænset. Det er dog van-

skeligt, at bruge i Københavns havns hovedløb.  

 

Der vil højst sandsynligt blive sat krav til monitering af sedimentspild og miljøfrem-

mede stoffer. Grænseværdier og krav vil blive forhandlet på plads med myndighe-

derne. Der bør tages speciel hensyn til badevandskvalitet, ålegræspopulationer i 

havnen og det Natura 2000-område, som grænser op til den gamle Sjællandsbro.  

 

Det bør forventes, at der skal udarbejdes VVM-redegørelse og konsekvensvurde-

ring for projektet. Heri skal der være fokus på sedimentspredning, spredning af mil-

jøfarlige stoffer, samt håndtering af forurenet havnesediment.  

 

 

 

 






































