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nordHavn skal udvides
København vokser med stor fart. I 2008 oplevede vi den 
største befolkningsstigning siden 1946. Derfor udvikler vi 
hele tiden byen, og det er en af grundene til, at vi er i gang 
med at planlægge en helt ny bydel i Nordhavn. 

I den forbindelse har Københavns Kommune og By & Havn 
planer om at udvide Nordhavn med ca. 100 ha – det svarer 
til 300 fodboldbaner, og Nordhavn kan på den måde blive 
ca. 50 % større.

Kystdirektoratet og Københavns Kommune har nu udarbej-
det en omfattende VVM-redegørelse (vurdering af virkninger 
på miljøet) og miljøvurdering (miljøvurdering af planer og pro-
grammer), som viser, hvordan udvidelsen påvirker miljøet. 

Københavns Kommune har også udarbejdet et forslag til 
kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan, der fast-
lægger de planmæssige rammer for, hvad området kan 
bruges til.

Nu kan alle københavnere, foreninger, organisationer og 
andre interesserede komme med bemærkninger til VVM-
redegørelsen og miljøvurderingen, forslaget til kommune-
plantillægget og forslaget til lokalplanen. Det kan ske i pe-
rioden 20. maj – 20. august. Læs hvordan bagerst i folderen.

Hvordan udvider vi nordHavn?
Nordhavn skal udvides med jord fra Cityringen, Nord-
havnsvej og andre anlægsprojekter i København, som alle 
producerer en stor mængde overskudsjord. Københavns 
Kommune har vurderet, at det miljømæssigt er mest for-
svarligt at få glæde af jorden i Nordhavn frem for at trans-
portere den ud af byen. På den måde sparer man et stort 
dieselforbrug og dermed også udledning af CO2 og forure-
nende partikler. 

Hvad skal området bruges til?
udvidelsen betyder, at der på lang sigt kan blive mulighed 
for at skabe endnu flere grønne områder og byområder i 
Nordhavn.

Lige nu er planen dog primært at anlægge en ny krydstogt-
kaj til gavn for turismen og dermed for hele hovedstads-
regionen. Krydstogtkajen skal delvist erstatte den nuvæ-
rende krydstogtterminal længere inde i Nordhavn. Med 
den nye krydstogtkaj understreger København sin position 
som centrum for krydstogtturisme i Skandinavien. 

Krydstogtkajen bliver 1.100 m lang. Tre arkitekttegnede 
teltkonstruktioner, til at modtage passagerer og bagage, 
sættes op i sæsonen for krydstogtturisme og tages ned 
uden for sæsonen. Et grafisk mønster på belægningen og  

Nordhavn bliver ca. 50 % større, end området er i dag.



en række træer vil sammen med de lyse teltkonstruktioner  
understrege det langstrakte kajforløb og skabe god sam-
menhæng med stedets maritime karakter.

Den nye kaj bliver samtidig et udflugtsmål for københav-
nere og turister med udkigstårn og mulighed for at gå ture, 
løbe, skate og andre aktiviteter.

Resten af det nye, udvidede område skal ligge uberørt hen. 
Når udvidelsen er færdig, kan terrænet blive bearbejdet 
og beplantet, så området fremstår landskabsmæssigt hel- 
støbt. Hvis det engang bliver relevant at udvikle området 
yderligere, med for eksempel boligområder og rekreative 
faciliteter, bliver der udarbejdet et nyt plangrundlag med 
ny lokalplan, og københavnerne og andre interesserede vil 
blive inddraget igen. 

Hvad betyder det for miljøet?
I august 2008 inviterede vi københavnerne og andre             
interesserede til at komme med kommentarer og ideer til 
hvilke forhold, der skulle undersøges i miljøvurderingen, 
inden vi udvider Nordhavn. Vi har blandt andet undersøgt 
strømforholdene ved kysten og levevilkårene for den grøn-
brogede tudse, der i dag lever i Nordhavn. Begge dele kan 
du læse meget mere om i VVM-redegørelsen.

Københavns Kommune har vurderet, at der med de afvær-
geforanstaltninger, der er beskrevet i VVM-redegørelsen, 
samlet set ikke er virkninger på miljøet, der er så væsent-
lige, at projektet ikke bør gennemføres. 

Principiel computeranimation af den centrale del af krydstogtkajen i sæsonen. Illustration: Christensen & Co Arkitekter

Principiel computeranimation af den centrale del af krydstogtkajen uden for sæsonen. Illustration: Christensen & Co Arkitekter



de vigtigste pointer fra vvm-redegørelsen er:

•  udvidelsen af Nordhavn sker med både ren og forurenet 
jord fra anlægsprojekter i København, herunder fra Cityrin-
gen. Ren og forurenet jord adskilles, og området med den 
forurenede jord indrettes på en måde, så der ikke sker ud-
sivning af forurenet jord og vand til omgivelserne.

•  Overskudsvand fra opfyldningen har ikke nogen væsent-
lige indvirkninger på Øresund. Overskudsvand må kun 
udledes, hvis det overholder kravværdier fastsat af By- 
og Landskabsstyrelsen og Københavns Kommune.

•  Kysten ved Hellerup Strand kan i værste fald blive på- 
virket af ændrede strøm- og bølgeforhold, men opsæt-
ning af en høfde kan afværge påvirkningerne.

•  Forebyggende foranstaltninger skal sørge for, at den 
grønbrogede tudse, som lever i Nordhavn, ikke får for-
ringet sine levevilkår.

•  Både i anlægs- og driftsperioden vil der være øget trafik 
på bl.a. Kalkbrænderihavnsgade. Teknik- og Miljøfor-
valtningen følger trafikkens udvikling for at sikre, at tra-
fikken afvikles så sikkert og effektivt som muligt. 

     Skulle jorden køres ud af byen, ville byens trafik også 
øges. Den væsentligt længere transport ville også med-
føre mere forurening. 

•  Ligesom man i dag kan se krydstogtskibene ved krydstogt-
kajen i den indre del af Nordhavn, kan man i fremtiden se 
krydstogtskibene ved den nye krydstogtkaj – da skibene 
kommer længere ud i Øresund, bliver de mere tydelige 
fra kysten. Herudover har udvidelsen af Nordhavn ingen  
væsentlige visuelle konsekvenser for beboere langs kysten.

Udsigt fra Charlottenlund Fort før Nordhavn udvides, og den nye krydstogtkaj etableres: Middelgrundsfortet, vindmølleparken og 
havnen er dominerende elementer. Foto: Bjørn Borgen Hasløv

Udsigt fra Charlottenlund Fort efter Nordhavn udvides, og den nye krydstogtkaj etableres: Krydstogtskibene ligger centralt i billedet,  
selve det udvidede område kan skimtes. Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S har udført visualiseringen af de fremtidige forhold.



Plandokumenter
Dokumenter, der indgår i høringen, er:

•  Forslag til kommuneplantillæg
•  VVM-redegørelse med miljøvurdering
•  Forslag til lokalplan

Københavns Kommune er myndighed for kommuneplantil-
læg og lokalplan, og Kystdirektoratet er myndighed for de 
aktiviteter, der sker på søterritoriet. Derfor er begge or-
ganisationer myndigheder for VVM-redegørelsen, som er 
lavet i samarbejde. 

Miljøministeriet har parallelt med denne proces udarbej-
det et forslag til landsplandirektiv om krydstogttermina-
len. Dette forslag er også i høring fra den 20. maj til 20. 
august. Læs mere på www.blst.dk.

Hvad sker der fremover?
•  20. maj - 20. august: Projektet er i offentlig høring. Alle  

interesserede kan komme med bemærkninger til projektet.

•  Som en del af høringen inviterer Københavns Kommune  
til  informationsmøde, hvor alle interesserede er vel-
komne. Informationsmødet afholdes onsdag den 3. juni  
kl. 19-21 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C på  
Østerbro. Informationsmødet annonceres i dagspressen,  
lokalaviser og på www.kk.dk/nordhavn.

•  Efteråret 2009: Alle høringssvar samles og vurderes.  
I en sammenfattende redegørelse bliver det beskrevet, 
hvordan miljøvurderingen og høringsprocesserne har 
påvirket projektet. Redegørelsen præsenteres for poli-
tikerne, samtidig med at de skal tage endelig stilling  
til kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-rede-
gørelsen. 

•  November 2009 - efterår 2010: Projektering, udbud og 
valg af entreprenør gennemføres.

•  Efterår 2010 - sommer 2012: Krydstogtterminal og anlæg-
get, der skal modtage jorden, etableres.

•  2011 - 2022: Området fyldes op.

•  Forår 2012: Krydstogtterminalen forventes at stå klar  
til brug.

vi skal Have dine bemærkninger senest 
den 20. august 2009
Hvis du har bemærkninger til indholdet eller konklusion-
erne af VVM-redegørelsen, forslag til kommuneplantillæg 
eller lokalplan, så læs mere og indsend dit høringssvar på:

www.blivhoert.kk.dk

eller skriv til:

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Københavns Rådhus
1599 København V

Mærk kuverten ”Nordhavn skal udvides”.

Dine bemærkninger skal være os i hænde senest den  
20. august 2009. 

midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke         
ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokal-
planforslaget er offentliggjort, til den endelige lokalplan er ved-
taget og bekendtgjort. Forbuddet gælder dog højst ét år.

Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget 
er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokal-
planen vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommen 
bebygget eller anvendt som beskrevet i lokalplanforslaget.

En sådan tilladelse forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i 
overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan.

mindretalsudtalelser
Den 7. maj 2009 besluttede Københavns Borgerrepræsentation 
at sende udvidelsen af Nordhavn i offentlig høring. Alle partier 
stod bag beslutningen. I den forbindelse afgav Dansk Folkeparti 
følgende mindretalsudtalelse:  
 
”Dansk Folkeparti er enige i, at forslaget sendes til høring. Dog vil 
DF allerede nu gøre opmærksom på, at der i det fremlagte mate-
riale er flere områder, der efter vores opfattelse ikke er tilstræk-
keligt belyst.
 
Dansk Folkeparti er betænkelig ved den voldsomme stigning i 
trafikmængden i området, som vil komme i forbindelse med ud-
videlsen af Københavns Nordhavn, og ny krydstogtterminal samt 
transporterne med jord. Forvaltningen oplyser, at der i værste fald 
kan komme til at køre ca. 60 lastbiler i timen i perioden 2011 til 2022.  
Hvilken betydning vil det få for miljøet og beboerne i området?     
 
Vi kan ikke umiddelbart se, at der er løsningsforslag til hånd-        
tering af trafiktilvæksten og de problemer, der følger heraf i den 
nævnte periode.
 
Vi afventer høringsperioden, inden vi tager endelig stilling”
 
Karin Storgaard, DF, Trafik- og miljøordfører
11/5-2009  



NORDHAVN
FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BYDEL

Hvis du vil vide mere
•  Læs mere om høringen og download VVM-redegørelse 

og miljøvurdering, forslag til kommuneplantillæg og lokal-
plan samt udkast til miljøgodkendelse for selve opfyld-
ningen og jordkarteringsanlægget på www.blivhoert.kk.dk.

•  Fra den 20. maj 2009 kan du hente planforslagene samt 
VVM-redegørelse og miljøvurdering hos Københavns 
Kommunes biblioteker, Gentofte Kommunes biblioteker 
samt borgerservicecentrene i Københavns Kommune.
Her finder du også udkast til udbygningsaftaler.

 Borgerservice Indre By 
 Jarmers Plads 7 
 1551 København V

 Borgerservice Sundby
 Amager Centret 147
 Reberbanegade 3
 2300 København S

 Borgerservice Vanløse
 Vanløse Torv 1, 1. sal
 2720 Vanløse

 Borgerservice Østerbro
 Trianglen 1
 2100 København Ø

 Borgerservice Valby
 Gammel Køge Landevej 3
 Toftegårds Plads
 2500 Valby

•  Se Borgerrepræsentationens seneste beslutning om 
projektet på www.kk.dk – klik på ”Politik og indflydelse”, 
”Byens styre” og find beslutningsreferatet fra møde i 
Borgerrepræsentationen den 7. maj 2009.

•  Find generel information om udviklingen af Nordhavn på 
www.kk.dk/nordhavn.

•  Find information om Cityringen på www.metrocityring.dk.

•  Find information om Nordhavnsvej på                                
www.kk.dk/nordhavnsvej.

•  Se forslag til landsplandirektiv om krydstogtterminalen 
på www.blst.dk.




