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Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Miljøkonsekvensrapport for Svanemøllen Skybrudstunnel
j.nr. MST-531-00023
I oplægget til projektet Svanemøllen Skybrudstunnel er linjeføringen af tunnelen lagt, så en skakt foreslås
placeret i det sydvestlige hjørne af Dyssegårdsparken. Skakten blev ved præsentationen af projektet på
Borgermødet på Gentofte Rådhus den 18. februar skitseres som et overdækket hul på 16 meter i diameter. Vi
spurgte, hvordan skakten ser ud over terrænniveau. Svaret var, at der fra projektets side ikke findes
forklaring med eller skitser af, hvad der ligger over terrænniveau, men der vil være en række
udluftningsstudser.
Vi finder placeringen af en skakt i Dyssegårdsparken uacceptabel. Dyssegårdsparken er fredet - det centrale
fredningsregister nr.: 5591 B. I fredningsbeskrivelsen anføres: ”Arealet bevares som rekreativt grønt
område og drives som park/boldbane. På det fredede areal må ikke anbringes bygninger, boder, skure eller
andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens
formål.”
Skakten er i planen placeret ved en af de centrale indgange til parken.
Skakten vil stride mod fredningsbestemmelserne, vil dække en større del af
boldbanen, og vil skæmme helhedsindtrykket af parken som et rekreativt
område.
Vi foreslår derfor, at skakten (DYS) placeres lige syd for Søborghusrenden, i
det grønne trekantsområde nord for Emdrup idrætspark og lige vest for
kolonihaveområdet (i Københavns Kommune). Den foreslåede linjeføring af
tunnelen skal så ændres en anelse. Ved en sådan placering vil stien fra
Emdrup Mosevej til Rødkløvervej kunne genetableres, når anlægsarbejdet er
fuldført. Skakten vil ligge lige, hvor stien ”svinger”.
Vi foreslår, at der ved boring af tunnelen fra begge sider bores mod ”DYS”-skakten af hensyn til bl.a.
trafikale forhold, vejenes bæreevne, og for at minimere støjniveauet i området i anlægsperioden.
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