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Status for Fæstningskanalprojektet
Det er endnu ikke besluttet at igangsætte projektet med genskabelse af
Fæstningskanalen som klimatilpasningsprojekt, da prisen er steget fra i 2012 at
være estimeret til at være 278 mio. kr. til i seneste forslag at være 955 mio. kr.
Stigningen skyldes bl.a. krav om udbygning af regnvandsbassinet i Stades Krog
og at vandet fra Fæstningskanalen skal ledes til Øresund i stedet for til Mølleåen.
Mens beløbet i det projekt, der blev fremlagt i 2012 var på 278 mio. kr., så er
projektets samlede udgifter nu oppe på 1 milliard kr., og det er mere end
kommunen mener at kunne gabe over.
På den baggrund er det foreslået, at gennemføre projektet i flere etaper.
Kolonihaverne flyttes i 2019/20. Etableringen af Fæstningskanalen starter i
Kanalparken i 2019, mellem Firskovvej og Helsingørmotorvejen i 2021 og
mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej i 2022, men det er ikke besluttet.
Flytningen af kolonihaverne koster 10 mio. kr., og genskabelse af Fæstningskanalen fra Lyngby Hovedgade til Helsingørmotorvejen koster 367 mio. kr.

Skitse af Fæstningskanalen mellem Firskovvej og Helsingørmotorvejen

Støtte fra Nordea-Fonden til genoptryk af vores folder ”Københavns
Befæstning i Lyngby-Taarbæk”.
Vi er ved at løbe tør for vores folder, og vi har derfor ansøgt Nordea-Fonden om
støtte på 19.000 kr. til genoptryk af folderen i 20.000 eksemplarer i en
opdateret og forbedret udgave. Folderen forventes at blive genoptrykt i marts.
MEDLEMSFORDELE
Medlemmer af foreningen kan få en gratis rundvisning på Lyngbyfortet for
grupper på mindst 6 deltagere og låne nøglen til fortet til fødselsdage og andre
arrangementer, der ikke har kommerciel karakter. I skal blot kontakte
formanden mindst 2 uger i forvejen.
BEFÆSTNINGSDAGEN 2018
- afholdtes efter traditionen med åbent hus på Lyngbyfortet og Fortunfortet med
deltagelse af Hjemmeværnet og spejdere og med plancheudstilling og
omvisninger. Søren P. Petersen var guide på en cykeltur langs Københavns
Befæstnings nordfront og oversvømmelsesanlæggene fra Lyngby til Øresund.

