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D a n s k e  H a v n e s  h ø r i n g s s v a r  v e d r .  s t r a t e g i s k  

m i l j ø v u r d e r i n g  o m  b y u d v i k l i n g  a f  K ø b e n h a v n ,  

L y n e t t e h o l m e n ,  n y  M e t r o r i n g  o g  Ø s t l i g  

R i n g v e j  
 

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til den 

strategiske miljøvurdering vedr. byudviklingen i og omkring Københavns 

kulturhavn og erhvervshavne. Som supplering til nedenstående bemærkninger 

henvises til Danske Havnes høringssvar til idé-høringerne om ny metroring M5 og 

den foreslåede nye vejforbindelse ”Østlig Ringvej”. 

København har gennem en årrække været i en rivende udvikling, og kommune og 

politikere forventer at denne udvikling fortsætter, og at der derfor fortsat vil være 

brug for byudvikling og flere boliger til de mennesker, som ønsker at bo i 

København by. Denne præmis, og de eksisterende beslutninger foretaget på 

denne baggrund kommenteres ikke, men det er vigtigt, at påvirkningen af det 

eksisterende erhvervsliv undersøges grundigt, samt hvordan det sikres, at 

virksomhederne ikke påvirkes negativt af de nye planer. Hverken i anlægs- eller 

driftsfasen.  

Desuden er det vigtigt, at byudviklingen tager hensyn til virksomhedernes 

fremtidige udvikling, og den plads virksomheder og arbejdspladser kræver frem 

mod 2050. Et initiativ som M5 lilla/øst, vil øge arbejdskraftens mobilitet i 

driftsfasen, men kan konkurrere med virksomhederne om pladsen, fx på 

Prøvestenen og andre erhvervsarealer. Det samme gælder for den kommende 

Østlig Ringvej. Derfor er det afgørende, at der tænkes ”hele vejen rundt” i 

planlægningen af den bedst mulige udvikling af København by og havn, så 

København er en erhvervsvenlig by, nu og i fremtiden. 

• Byudviklingen og især anlægning af Lynetteholmen og Østlig Ringvej skal 

foregå på en måde, så erhvervssejladsen og erhvervshavnen ikke påvirkes 

negativt i hverken anlægs- eller driftsfasen. Der tages hensyn til 

havnevirksomhedernes og risikovirksomhedernes fortsatte drift, udvikling 

og arbejdspladser i en endnu større by.  Herunder de nye grønne 

arbejdspladser, der kan skabes på Prøvestenen ved. bl.a. øget cirkularitet 

af råstoffer og PtX-brændstoffer. Prøvestenen er i Landsplandirektiv fra 

2019 udlagt til bl.a. havnerelaterede virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav i miljøklasse 6 og 7. Sikring af tilstrækkeligt areal kan 

medføre behov for udvidelse af Prøvestenen, fx over den planlagte 

sænketunnel, især hvis der skal bruges plads der ifm. ny ringvej og metro. 

Byudviklingsområderne i nærheden må desuden tilpasses Prøvestenens 

risikozoner. 

19. januar 2023 
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• Større erhvervshavne med tilhørende bassiner og sejlrender er kritisk 

infrastruktur, der ifølge bl.a. planloven skal beskyttes. CMP, Copenhagen 

Malmø Ports, er sammen med Århus Havn Danmarks eneste EU ”Core 

Ports”. 

• Det er derfor godt, at man i SMV’en af Københavns større 

byudviklingsprojekter konkluderer: ”Påvirkningen vurderes at være 

ubetydelig for erhvervsmæssig sejlads til Prøvestenen og 

Kraftværkshalvøen, da skibene lægger til øst for anlægsarbejdet. Dog kan 

der være kortvarige påvirkninger ved sejlads med pram med 

opgravet/opboret materiale. Der forventes ikke at være en påvirkning af 

fiskeri.” For at sikre sig, at generne reelt undgås i praksis, er det vigtigt 

med planlægning ift. dette og med en løbende dialog mellem dem, som 

har ansvaret for projekterne mht. design, anlæg og udførelse og 

erhvervshavnene i området. 

 

Prøvestenen er én af Danmarks vigtigste erhvervshavne 

Prøvestenen er i dag en aktiv erhvervshavn for Hovedstadsområdet og Sjælland 

med et erhvervsareal på cirka 950.000 m2, 35 aktive virksomheder og 1,9 km 

kajanlæg. Prøvestenen kan besejles af relativt store skibe med en dybgang på 

knap 12 meter. Prøvestenen har en årlig godsomsætning over kaj på 1,6 millioner 

tons tørbulk, primært råstoffer så som sten, grus og cement til byggeri. Dertil 

håndteres cirka 2,8 millioner tons vådbulk, primært brændstoffer til bl.a. 

Københavns Lufthavn og kemikalier til f.eks. medicinalindustrien. I 2021 anløb 

omkring 950 skibe, samt yderligere omkring 270 til HOFOR på den anden side af 

Prøvestenskanalen.  

Prøvestenen rummer desuden et markant potentiale hvad angår håndtering af 

grønne brændstoffer til sø- og luftfart, samt CO2-håndtering og anlæg til fx 

Power-to-X. Dertil kan Prøvestenen spille en betydelig rolle i forhold til yderligere 

genanvendelse af byggematerialer. Landsplansdirektivet (Fingerplanen) 2019[1] 

forbeholder Prøvestenen til bl.a. havnerelaterede virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav i miljøklasse 6 og 7. En afrapportering fra Københavns 

Kommune konstaterer, at der ikke findes reelle alternativer til Prøvestenen.[2] 

 
[1] Erhvervsstyrelsen: Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Marts 
2019. https://planinfo.dk/landsplanlaegning/fingerplanen  
[2] ”På baggrund af ovenstående vurderes det ikke at være praktisk muligt at finde alternativ placering 
af de nuværende aktiviteter på Prøvestenen. Dels fordi der er virksomheder af national interesse, som 
Erhvervsstyrelsen ikke forventes at ville godkende, at de får ændret deres plan- og miljømæssige 
grundlag (eksempelvis brændstofforsyning til Københavns Lufthavn), så længe Prøvestenen i 
landsplanlægning er udpeget til disse virksomheder. Og dels fordi de forurenende og/eller 
risikobehæftede virksomheder på Prøvestenen dækker forsyningsmæssige behov i København, og der 
ikke er tilstrækkeligt med ledige arealer i hovedstadsområdet, der kan rumme disse aktiviteter.” 
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen: Afrapportering vedrørende Prøvestenen. 25. novembe r 
2019: https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-10/udvikling_af_proevestenen_0.pdf 

http://www.danskehavne.dk/
https://planinfo.dk/landsplanlaegning/fingerplanen
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-10/udvikling_af_proevestenen_0.pdf
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Prøvestenen er kritisk infrastruktur og sikrer miljørigtig søtransport 

Prøvestenen er som nævnt ovenfor kritisk for at understøtte udviklingen i 

København og Sjælland, hvad angår adgangen til forsyninger indenfor bl.a. energi 

(brændsler) og byggeri. Der findes ikke reelle alternative erhvervshavne, tæt på 

hovedstaden, med stor dybgang til betjening af hovedstadsområdet. 

Generelt er det mest miljøbesparende at transportere gods via søvejen. Adgangen 

til Prøvestenen via søvejen sparer desuden København for et betydeligt antal 

lastbiler, der ellers vil skulle køre gennem byen.  

Der eksisterer umiddelbart ikke alternativer til at sejle flybrændstof til 

Prøvestenen, hvor det i dag transporteres effektivt videre til lufthavnen i 

rørledning. Hvis muligheden for modtagelse af jetfuel på Prøvestenen til 

lufthavnen bliver fjernet eller begrænset ifm. etablering og drift af Østlig Ringvej, 

vil fx transport af cirka 900.000 tons flybrændstof årligt kræve at omkring 100 

tanklastbiler daglig kører i pendulfart til Københavns Lufthavn. 

Levering af byggematerialer ad søvejen - tæt på der hvor de skal bruges til 

hovedstadsområdets mange byggeprojekter (herunder dem der er omfattet af 

Planen) - sparer ligeledes mange hundrede daglige lastbilkørsler ind og ud af 

København. De 1,6 millioner tons tørlast der kom ind via Prøvestenen i 2021 

svarer fx til rundt regnet 60.000 lastbiler. Det skal bemærkes, at importbehovet 

for råstoffer til byggebranchen forventes at stige grundet øget efterspørgsel og 

begrænsede udvindingsmuligheder på Sjælland. Forstærket efterspørgsel og 

import af råstoffer kræver mere kapacitet på Prøvestenens tørbulk. 

Den strategiske miljøvurdering nævner også det øgede råstofbehov (afsnit 2.4.2): 

”Etablering af Metro M5 og Østlig Ringvej vil med en vis sandsynlighed ske 

samtidig, og det kan medføre en samlet forstærket efterspørgsel efter råstoffer og 

et deraf følgende stort forbrug af disse. Der vil sandsynligvis være behov for at 

hente disse råstoffer fra områder, der ligger geografisk længere væk end 

normalt.” 

Skibene forventes at blive større i fremtiden, hvilket er mere miljøvenligt og 

effektivt, men kræver øget vanddybde og kajplads, samt mere plads på land til 

losning.  

 

Prøvestenen kan bidrage til den grønne omstilling 

Prøvestenen har gode muligheder for at få en central rolle i den grønne omstilling, 

hvis København og Danmark skal opnå de ambitiøse klimamål, der er sat. 

http://www.danskehavne.dk/
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Prøvestenen er generelt placeret tæt på en række større punktudledere af CO2, 

hvorfor øen fx kan bidrage til håndtering af CO2 og anlæg til Power-to-X (PtX) 

samt nye grønne brændstoffer. Det gælder især brændstoffer til luft- og søfart (e-

methanol og SAF – Sustainable Aviation Fuel). 

Der i øjeblikket drøftelser med interessenter, der ønsker at etablere anlæg til 

produktion af grønne brændstoffer på Prøvestenen via opsamlet CO2 og brint 

produceret ved elektrolyse. Et anlæg med et areal på cirka 50.000 m2 med adgang 

til 100 MW strøm fra vedvarende kilder, vil indenfor en periode på under 10 år 

kunne producere tilstrækkeligt grønt brændstof til Danmarks samlede 

indenrigsflyvninger, der fra politisk hold ønskes CO2-neutrale allerede i 2030.   

CO2 indfanges lokalt og kan delvist anvendes på stedet med et PtX-anlæg - resten 

sendes med rør eller udskibning. Elektrolyse af vand kan foregå via grøn strøm fra 

konkrete nye vedvarende energiprojekter på elnettet i det østlige Danmark. PtX er 

myndighedsgodkendt og under udvikling flere steder i Danmark, så der er allerede 

klarhed over sikkerhed, miljø mv. Produktion af grønne brændstoffer via PtX kan 

bidrage til CO2-reduktion, grøn transport, forsyningssikkerhed, grøn 

overskudsvarme til fjernvarme, arbejdspladser mm. PtX er skalérbart: jo mere 

plads til rådighed, jo mere produktion af grøn energi.  

Prøvestenens bidrag til den grønne omstilling kræver derfor både en langsigtet 

planlægningshorisont (30+ år) samt plads- og udviklingsmuligheder til at 

imødekomme nuværende og fremtidige behov, hvilket bør indtænkes i alle 

infrastruktur- og byudviklingsprojekter, der kan påvirke Prøvestenen. 

 

Venlig hilsen  

Camilla Rosenhagen 

Klima- og Miljøchef, Danske Havne 

 

http://www.danskehavne.dk/

