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Rambøll om miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm: Det 

amerikanske studie kunne være udeladt uden konsekvenser for 

miljøvurderingens konklusioner   
 

Flere danske medier fremhæver fejlagtigt, at en ældre amerikansk forskningsartikel spiller en 

bærende rolle for miljøkonsekvensvurderingen af Lynetteholm. Det amerikanske studie 

kunne have været udeladt fra miljøkonsekvensrapporten, uden at vurderingen ville være 

faldet anderledes ud. Det ensidige fokus på det amerikanske studie risikerer at bidrage til, at 

beslutningen om klapningen kommer til at bygge på et forkert grundlag. 

  

København den 6. maj 2022 

 

En ældre amerikansk forskningsartikel spiller fejlagtigt en hovedrolle i den kritik, som danske medier de 

seneste uger har rejst mod miljøkonsekvensvurderingen af Lynetteholm i København.  

 

”Påstanden om, at miljøkonsekvensvurderingen af Lynetteholm alene baserer sig på en amerikansk 

forskningsartikel fra 1981, og at artiklen er en bærende del i den samlede vurdering af, hvad klapningen 

vil betyde for havmiljøet i det sydlige Øresund, er helt forkert,” siger Stine Gro Jensen, projektdirektør 

og afdelingsleder for miljøvurdering hos Rambøll. 

 

”Vi har inkluderet den amerikanske artikel, fordi den er en af de få videnskabelige artikler om frigørelse 

af næringsstoffer ved klapning, der findes. Men studiet kunne i princippet være udeladt fra vores 

vurdering, uden at det havde påvirket vores konklusion om, at klapningen i det sydlige Øresund ikke 

medfører væsentlige negative konsekvenser for havmiljøet. Der er enormt strenge krav til en 

miljøkonsekvensvurderingsrapport, og derfor ligger der en lang række tekniske baggrundsrapporter til 

grund for den samlede vurdering,” siger Stine Gro Jensen.  

 

Miljøkonsekvensvurderingen baserer sig på et solidt, teknisk grundlag  

Den tekniske baggrundsrapport, som Rambøll har brugt til at antage, at 1 procent af kvælstof frigøres til 

vandfasen i det sydlige Øresund, er skrevet af den uafhængige, internationale rådgivnings- og 

forskningsorganisation Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og har titlen ”Teknisk baggrundsrapport nr. 1, 

Hydrauliske undersøgelser”. Rapporten beskriver frigivelsen af næringsstoffer i forbindelse med 

gravespild, og inkluder blandt andet data fra en række danske infrastrukturprojekter, herunder Femern 

Bælt, Storebælt og Grådybet ved Esbjerg. Data og resultater i rapporten kan også anvendes hvad angår 

frigivelse af næringsstoffer under klapning. Der indgår i rapporten også flere tekniske baggrundsstudier 

af de lokale forhold i det sydlige Øresund såsom strømningsforhold og sedimentspredning. Rapportens 

vurdering af, at der frigives kvælstof i størrelsesordenen på 1 procent ud fra blandt andet tre 

sammenlignelige danske anlægsprojekter, er på samme niveau som det amerikanske studie. Det 

amerikanske studie er taget med i miljøkonsekvensrapporten for at underbygge disse data, og det 

amerikanske studie kunne have været udeladt fra miljøkonsekvensrapporten, uden at vurderingen ville 

være faldet anderledes ud. 

 

Klapningen i det sydlige Øresund medfører ikke væsentlige negative konsekvenser for 

havmiljøet 

”De 11 ton biotilgængeligt kvælstof, der potentielt tilføres det sydlige Øresund hvert år i to år ved 

klapningen af Lynetteholm-sediment, skal ses i forhold til den øvrige tilførsel af biotilgængeligt kvælstof 

til området på ca. 1.000 ton fra land og ca. 10.000 ton fra Østersøen, som stammer fra oplandet 

generelt. På denne baggrund er klapningsbidraget vurderet som mindre betydeligt,” siger Stine Gro 

Jensen.   

https://tbst.dk/da/-/media/TBST-DA/Miljoevurdering/Lister/VVM-dokumenter/Lynetteholm/MKR-med-baggrundsrapporter/1182352309LynetteholmHydraulikmaster02112020-10.pdf
https://tbst.dk/da/-/media/TBST-DA/Miljoevurdering/Lister/VVM-dokumenter/Lynetteholm/MKR-med-baggrundsrapporter/1182352309LynetteholmHydraulikmaster02112020-10.pdf
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Herudover har myndighederne besluttet, at der skal gennemføres kompenserende tiltag, som 

modsvarer det udledte merbidrag af kvælstof til vandområde Køge Bugt. Når disse tiltag bliver 

gennemført, vurderes det, at kvælstoffrigørelse fra klapning af havbundsmateriale fra Lynetteholm-

projektet ikke vil påvirke muligheden for at opnå målsætningen om god økologisk tilstand i vandområde 

Køge Bugt.   

Sådan har Rambøll anvendt den tekniske baggrundsrapport til at antage, at 1 procent af 

kvælstof frigøres til vandfasen i det sydlige Øresund 

I den tekniske baggrundsrapport ”Teknisk baggrundsrapport nr. 1, Hydrauliske undersøgelser” fra DHI 

fremgår det på side 420 i bilag B, Tabel B-4, at den samlede frigivelse af biotilgængeligt kvælstof er 

0.99% (dvs. 1,0%).  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tallene i tabellen viser frigivelse af næringsstoffer under iltede og ikke-iltede forhold i forskellige 

tidsintervaller. Størstedelen af materialet, som klappes i det sydlige Øresund i forbindelse med 

Lynetteholm-projektet, vil falde ned på havbunden under iltede forhold inden for kort tid (mindre end 24 

timer). Ser man på medianværdien (50% percentil), som vurderes at være det mest relevante interval, 

viser analyseresultaterne, at der frigives 0,99 % (= 1 %) biotilgængeligt kvælstof fra 

havbundsmaterialet.  

Vurderingen af, at der frigives biotilgængeligt kvælstof i størrelsesordenen på netop 1 procent ud fra 

blandt andet tre sammenlignelige danske anlægsprojekter, er derfor på samme niveau som i det 

amerikanske studie.  

Om Rambøll 

Rambøll er en førende international ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 

1945. I dag beskæftiger Rambøll 16.000 medarbejdere. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk 

repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Kontinental Europa, Mellemøsten og Asien-

Stillehavsområdet. Vi er til stede i 35 lande og kombinerer lokal erfaring med global viden for at kunne 

levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed. 

Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, miljø, vand, energi samt 

managementrådgivning. Læs mere på ramboll.dk. Følg os på LinkedIn, Facebook og Twitter. 

https://dk.ramboll.com/
https://www.linkedin.com/company/ramboll/
https://www.facebook.com/rambollgroup/?fref=ts
https://twitter.com/ramboll

