
Københavns kloak/trykledning til Lynetten. 
 
En del af denne trykledning løber i kanten ( er gravet ned ) i Christianshavns 
voldgrav. Ca. 1,2 km. på Christiania. 
 
1974. 
Arbejdet med nedlægning af trykrørene påbegyndes og er færdige i 1976. 
 
1978. 
Rejsegilde på rensningsanlæget Lynetten. 
 
1979. 
Trykledning og rensningsanlæg tages i brug sommeren 1979. 
 
1981. 
Ca-nitterne tager nu den sidste dukkert i voldgraven, der nu er så grøn og slimet at 
badning er umuligt. 
Friskvandforsyningen fra Øresund til ydre Stadsgrav lukkes pga. Amagerværkets 
udbygning. 
 
1982. 
Det bobler helt vildt ved trykledningen ved dyssebroen. 
Allan Meier fra Ca. byggekontor tager kontakt til Kbh´s afløbskontor og indleder en 
dialog med H.O. Larsen om problemet. 
 
1984. 
Møde med afløbskontoret mellem H.O. Larsen, Allan Meier, m.fl. 
De følgende 4 år henvender Allan Meier sig 5 gange til afløbskontoret ang. 
problematikken om den kritiske tilstand i voldgraven og trykledningens ilde tilstand. 
 

 
1988. 
Lene Verner Hansen fra Ca´s byggekontor overtager arbejdet fra Allan Meier, og har 
hyret et uvildigt ingenørfirma til at lave analyse. 
Kbh´s afløbskontor laver sideløbende sin egen analyse. 
Ca´s kontaktgruppe med Tine Bryd, Alfred Dam og Ib Møller deltager i møderne 
mellem Ca og afløbskontoret. 
 
1990. 
Arbejdet med et nyt slusesystem, der forbedrer vandudskiftningen i voldgraven, står 
færdigt 1992. 
 
1992. 
Vandudskiftnings-slusesystem tages i brug i oktober. 
 
2002. 
Vandet er klart igen. 
Mere end 20 år er forløbet med grønt slimet vand, bundvending og fiskedød (ål) af 
mange omgange. 



 
2002 - 2006. 
Vi bader atter. 
 
2006. 
Der bliver fra luften ( luftfoto ) observeret at Magrethebasinnet er helt irgrønt allerede 
i starten af maj. Da vandet kommer derfra siver det langsomt ind i hele Stadsgraven. 
Varm sommer, mange måneder med østenvind og lav vandstand i havnen forårsager 
at der ikke kommer rent vand ind og vandskifter stopper helt i flere måneder. 
Der opstår botulisme, først i ydre Stadsgrav, siden i hele Stadsgraven, så godt som 
alle ( ca .1000 ) fugle og fisk dør. 
Da vinden endelig vender og vandet stiger er det fuld af giftige blåalger. 
Situationen forværres yderligere. ( se......... ) 
 
2007. 
7/3 Lækage ved Dyssebroen, igen som for 25 år siden. 
Efter rep. opstår nye lækager i nordlig retning. 
 
2008. 
Det hidtil største brud, hvor der står en stråle op af græsplænen ved Dyssebroen. 
Kløvermarksvej og tennisbanerne står under kloakvand, der løber ned i ydre 
Stadsgrav vis Naturlegepladsen. 
 
2009 
Der bliver sat 200 pakninger / lapper på røret 
 
2010  
Fuglene dør igen i ydre pga. manglende vangennemstrømning og vedligeholdelse af 
anlægget. Det spreder sig hurtigt til hele Stadsgraven. 
 
 
 



 


