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1. Status forundersøgelser 
• Arkæologiske undersøgelser går efter 

planen 
• 265 positioner (~65%) ud af de 

409 er undersøgt for UXO’er 
(magnetundersøgelser) 

• Vikingeskibsmuseet har gravet 
mere end 300 positioner, hvad der 
svarer til ca. 20% af de i alt 1616 
styk 

• Gravearbejdet fortsætter 6 – 7 
måneder frem 

=> Fase 1-området er nu frigivet 

• God fremdrift i dialog med 
ledningsejere og myndigheder om 
flytning af ledninger U1 og U4 
(forsyning Lynetten m.v.) De færdiggravede positioner (rød), ca. 20%



2. Status anlægsarbejder – 
kontrakter og milepæle 
• Fase 1 består af to entrepriser: 

• E1: (perimeter og intern dæmning) Aarsleff 
• E5: (jordtransportvej, modtageplads og klapbro 

samt dæmning): Munck Havne 
• Tidsplan: 

• Dec 2021: Opstart arbejdsplads 
• Jan 2022: Uddybning Svælget og klapning 
• Feb 2022: Første spunsarbejde (ved brohoved) 
• Feb og maj 2022: Delvis lukning havneløb 

Margretheholm Havn – hhv. 16 og 7 dage 
• Apr og aug 2022: Fuld lukning havneløb 

Margretheholm Havn – hhv. 1 og 14 dage 
• Okt 2022: Opstart anlæg fase 2 
• 2. kvartal 2023: Ibrugtagning



3. Status økonomi 

• Licitationsresultat 
• E1 over det forventede 
• E5 på niveau med det forventede 

• Merudgifter 
• Miljøteknisk overvågning, arkæologi, 

ekspropriation og lovbestemte tiltag 
mv. 

• Forud for udbud af fase 2 i marts: 
• Markedsdialog 
• Tilpasning af design og udbudskrav 
• Revurdering af udbudsstrategi 
• Identificering af mulige besparelser 

• Opdatering af budget 
• Samlet budget skal forhøjes ift. skøn 

fra foråret 2021 

• Optimering af business-case 
• Periodisering af udgifter 
• Revurdering af jordmængder 
• Vurdering af markedspris for jord 

• Det vurderes fortsat, at den 
samlede økonomi kan hvile i sig 
selv – dvs. at 
anlægsomkostningerne kan dækkes 
af de samlede indtægter over tid



4. Videre proces. Fase 2 
• Fase 2 består af 3 hovedopgaver: 

• E2, nordlig perimeter (spuns) 
• E3, østlig perimeter (dæmning) 
• E4, vestlig perimeter (dæmning) og 

kystfremspring 

• Tidsplan: 
• Mar 2022: Prækvalifikation 
• Aug 2022: Kontrakt med entreprenører 
• Okt 2022: Opstart anlægsarbejde 
• 2025: Ibrugtagning

Fase 2



5. Naturtiltag 
Ålegræs 
• Begrænsede forekomster af ålegræs, hvor 

Lynetteholm etableres. 
• Projekt med dobbelt areal ålegræs opstartes 1. 

kvartal 2022 

Næringsstoffer 
• Det er et krav for Lynetteholm, at projektet ikke 

forværrer muligheden for at overholde målsætninger 
om næringsstoffer. 

• Vandområdeplan 3 i høring fra 22. december 2021 
• Plan for håndtering af nærringsstoffer udarbejdes i 

foråret 2022. 

Marinpark 
• Projekt opstartes foråret 2022 

Nyt kystlandskab 
• Dæmninger med stenbeskyttelse og sandstrande 

med ral, større sten mv, skaber en rev-effekt, hvor ny 
marin natur kan vokse frem.
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