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Eksisterende forhold

1. Indledning og eksisterende forhold
Som et led i VVM-processen for udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal er 

der udarbejdet 11 tekniske baggrundsrapporter, som dokumenterer de undersøgelser og bereg-

ninger, der ligger til grund for vurderingerne af anlæggets virkninger på miljøet. 

Projektet omfatter en udvidelse af Nordhavnsområdet ved opfyldning på søterritoriet. Nordhavn 

skal udvides med et næsten 1 mio. m2 stort areal. Arealet vil blive fyldt op med ca. 10 mio. m3 

overskudsjord fra Københavnsområdet. I forbindelse hermed etableres der en modtage- og karte-

ringsplads for tilkørt jord samt en ny krydstogtterminal som supplement til den nuværende i in-

derhavnen af Nordhavn.

Denne tekniske baggrundsrapport behandler landskabelige og æstetiske forhold. Formålet med 

rapporten er at beskrive områdets visuelle fremtræden ved hjælp af visualiseringer af eksisteren-

de forhold og efter etablering af opfyldningen og anlægget af krydstogtterminalen. 

Der er foretaget en fotoregistrering af de eksisterende forhold i november 2008 / Januar 2009. 

Disse optagelser danner grundlag for visualiseringer af de fremtidige forhold. Der er ikke taget 

hensyn til evt. bebyggelse på det opfyldte areal, ud over de konstruktioner der relaterer sig til 

Krydstogtterminalen.

Afsnit 1 giver en kortfattet beskrivelse af de eksisterende forhold.

Afsnit 2 beskriver opfyldningen og etableringen af den ny krydstogtsterminal.

I afsnit 3 gives en oversigt over fotografering og gengivelse - metode, muligheder og begræns-

ninger.

I afsnit 4 er de fotografiske optagelser og visualiseringerne af de fremtidige forhold gengivet og 

forklaret.

Afsnit 5 er rapportens konklusion.

Områdets eksisterende forhold
Opfyldningen og krydstogtterminalen lægges nord og øst for den nuværende Nordhavns afslut-

ning mod nordøst. Arealet ligger dels som opfyldte arealer begrænset af fangdæmninger, bestå-

ende af stensætninger med spræng- og brudsten i granit og dels af de bassiner der blev inddæm-

met som midlertidig havn i forbindelse med elementproduktionen til Øresundsbron. Det yderste 

af bassinerne ligger stadig med åbent vand, adskilt til det forhenværende vestlige bassin, med en 

spærredæmning.  Landarealerne er fladt, opfyldt til en afsluttende, gennemgående kote der i sto-

re træk følger overkanten af stensætningerne. Beplantningen er sporadisk og selvgroet.   
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2. Ny krydstogtsterminal, opfyldning og 
skibe
Illustration, planer og snit af den nye opfyldning og etableringen af ny krydstogtsterminal. 

Den ny Krydstogtsterminal, tegnet af arkitektfirmaet Christensen & Co.

Krydstogtterminalen etableres som kaj ud langs Kronløbet. Kajen opfyldes til kote 3,0. På ka-

jen etableres en servicebebyggelse i én etage med en max. højde på ca. 6,0 m udformet som 

”teltkonstruktioner”. Krydstogtterminalen vil kunne modtage endog meget store krydstogt-

skibe. Visualiseringerne viser tre skibe med en længde/bredde/højde på hhv. 133/19,7/26m, 

219/32,5/51m og 339/44,5/59m.

Visualiseringerne i denne rapport viser ikke nye bebyggelser på Nordhavnens eksisterende areal 

eller evt. ny bebyggelse på det opfyldte areal, samt depoter og behandlingsanlæg i anlægsperio-

den.

Den ny Krydstogtsterminal, tegnet af arkitektfirmaet Christensen & Co. Plan.
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3. Fotografering og gengivelse - metode, 
muligheder og begrænsninger

Visualiseringerne er alle udført på basis af en 3d-model af hele Københavns Nordhavn, tekniske 

grundkort fra Københavns Kommune og Gentofte Kommune, tekniske tegninger af indretningen 

af krydstogtsterminalen udført for By og Havn af Christensen & Co Arkitekter a/s og opfyldnin-

gen udført af Grontmij | Carl Bro A/S.  

En vigtig faktor i forhold til visualiseringer er vejret og lysforholdene. Fotos er optaget om vinte-

ren og er præget af de forhold der råder i denne periode. Dette kan influere på opfattelsen af an-

lægget. Det har i denne forbindelse ikke været muligt at vise andre end disse forhold. Alle visuali-

seringer er vist med fuldt dagslys og i klart vejr. Det kunne overvejes i en senere fase at visualise-

re om natten da der skal være fuldt lys på anlægget fra om aftenen. Krydstogtsskibene bidrager 

desuden med egenbelysning.

I forbindelse med visualiseringen er der placeret to store og et mindre krydstogtsskib langs 

krydstogtsterminalens kaj. Alle skibe er med udgangspunkt i eksisterende størrelser på kryds-

togtsskibe, men det visuelle indtryk vil selvfølgelig være varierende alt efter hvilke fartøjer der 

ligger til kaj. Skibene er vist i neutral farve, men i virkeligheden vil visse skibe fremstå som mere 

fremtrædende end her vist på grund af bemaling. Der vil også optræde lysfænomener som spej-

ling og blændende højlys, især i forbindelse med lavtstående sol.

Der er gennemført visualiseringer fra ni standpunkter. For hvert standpunkt er der vist eksiste-

rende forhold og de fremtidige forhold, således at de to situationer kan sammenlignes direkte.

Billedvinkel og betragtningsafstand

Når billederne betragtes, er det vigtigt, at det ses i den afstand, der er angivet ved hvert enkelt 

billede. Baggrunden herfor er, at man skal genskabe den billedvinkel, som fotografiet er taget un-

der. Det giver den samme opfattelse af panoramaet over land og vand og de størrelsesforhold, 

der vil kunne opleves på stedet. Ser man billederne i en større afstand end angivet, vil den visu-

elle påvirkning synes mindre. Ser man dem tættere på, forstærkes den. Den anbefalede betragt-

ningsafstand er angivet på hver side, øverst til højre, forudsat at det der betragtes er gengivet i 

A3-format. Hvis illustrationerne betragtes i A4-tryk skal betragtningsafstanden nedsættes til 0,7 

gange den anbefalede afstand i A3. Hvis denne rapport gengives på et lærred skal den korrekte 

betragtningsafstand være: (Lærredets (billedets) bredde i cm) / 42 x (den anbefalede betragt-

ningsafstand i A3).

Se også illustration til højre.

Gengivelse og virkelighed

Når billederne trykkes, sker der en teknisk forringelse af billedkvaliteten. Det har betydning også 

for nærværende rapports gengivelser. Det er i denne rapport undgået at justere kontrastforhold 

og farver på billederne for at opnå et sammenligneligt resultat, og de kan bl.a. derfor ikke fuldt ud 

modsvare den virkelige oplevelse på stedet. Ligeledes kan trykteknikken med raster i billedfladen 

medføre en udviskning af fine detaljer eller genstande på lang afstand.

Fotografierne i afsnit 4, som vist på de følgende sider viser som sagt forholdene i klart vejr. I 

mange situationer vil vejrsituationen påvirke lysforholdene radikalt  Lysforhold og sigtbarhed be-

tyder meget for oplevelsen. En optimal visualisering vil kunne indeholde billeder genereret, eller 

optaget på forskellige tidspunkter af døgnet og i forskellige vejrlig. Dette er dog fravalgt her.

Panorama og fokusering

Menneskets øje har en evne til at opfatte på måder, som det med fotografiets hjælp kan være 

svært at gengive. Det skyldes, at øjet er i stand til på næsten samme tid at opfatte et stort, pano-

ramalignende synsfelt, og i næste øjeblik stille helt skarpt på en lille afgrænset del af synsfeltet, 

som var det en kikkert med stor forstørrelse.

Under normale betingelser vil en normaloptik give det mest neutrale resultat. Det er derfor valgt 

at generere de fleste af visualiseringerne ved simulering af en normaloptik. 

Kun hvor det har været praktisk umuligt at benytte en normaloptik, eller hvor det har været øn-

sket at lægge vægten på panoramaoplevelsen er der benyttet vidvinkel. Ved fotograferingen er 

benyttet en vidvinkeloptik, der kommer tættest på at gengive opfattelsen af det store panorama, 

som vil kunne opleves på stedet, hvor det er relevant. 

En teleoptik giver som en kikkert mulighed for at synliggøre en lille del af det store synsfelt - en 

evne øjet har. Dette er dog ikke vist her.

Illustration af billedvinklen og synsfeltet ved forskellige optiktyper vidvinkel (72°), normaloptik 
(40°) og tele (20°) i forhold til billederne der her er gengivet med en bredde på 37,5 cm. 
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Fotostandpunkter med markering af ny opfyldning og krydstogtsterminal.

4. Fotos
De enkelte standpunkter kan beskrives således:

01 Langelinie nord

Et af Københavns Havns vigtigste udsigtspunkter. Afstand til krydstogtsterminalen:  2,2 km. Der 

er visualiseret med vidvinkeloptik.

02 Langelinie syd

Traditionelt anløbsstedet for krydstogtskibe. Her kan forbindelsen mellem den eksisterende Lan-

geliniekaj og den nye krydstogtterminal opleves. Afstand til krydstogtsterminalen:  2,8 km. Der er 

visualiseret med vidvinkeloptik.

03 Lynetten

Et område der kan blive relevant i en byudvikling i fremtiden. Afstand til krydstogtsterminalen:  

2,0 km. Der er visualiseret med vidvinkeloptik.

04 Middelgrundsfortet

Fra Middelgrundsfortet opleves Københavns byfront uhindret. Afstand til krydstogtsterminalen:  

2,5 km. Der er visualiseret med vidvinkeloptik.

05 Position 729.014, 6184.854 (EUREF89 zone 32)

En position hvorfra Københavns byfront opleves af de fleste sejlere og krydstogtskibe der nærmer 

sig havnen. Afstand til krydstogtsterminalen:  5,0 km. Der er visualiseret med normaloptik.

06 Skovshoved Havn

Havnen nord for København ligger som en tilføjelse til kysten og har altid haft uhindret udsyn 

over havet og til Københavns byfront mod nord. Afstand til krydstogtsterminalen:  5,0 km. Der er 

visualiseret med normaloptik.

07 Charlottenlund Fort      

Et vigtigt rekreativt areal hvorfra der er vidt udsyn over Øresund. Afstand til krydstogtstermina-

len:  4,0 km. Der er visualiseret med vidvinkeloptik.                                                                                                       

08 Tuborg Nord 

Den ny bydel i Hellerup med promenade mod Øresund. Afstand til krydstogtsterminalen: 2,6 km. 

Der er visualiseret med vidvinkeloptik.

09 Tuborg Syd

Potentielt byudviklingsområde med direkte kontakt til Øresund og udkig over Nordhavnen. Af-

stand til krydstogtsterminalen:  2,5 km. Der er visualiseret med vidvinkeloptik.

10 Fiskerihavnen

Området ligger tæt på opfyldning og Krydstogtterminal og har hidtil haft uhindret 180 gr. udsyn 

over Øresund. Afstand til krydstogtsterminalen:  1,4 km. Der er visualiseret med vidvinkeloptik.

NB: Der er udelukkende visualiseret fra offentligt tilgængelige områder.
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01 Langelinie nord Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra den nordlige del af Langelinie mod nord. Udsigten er fri ud gennem Kornløbet. Middelgrundsfortet ligger til højre for Kronløbet. Til venstre ses containerterminalen og helt til højre ses Trekroner og vindmøllerne på Middelgrunden.

Krydstogtsterminalen set fra den nordlige del af Langelinie mod nord. Ved etablering af krydstogtsterminalen vil havneindløbet blive markeret i varierende grad, alt efter hvor store skibe der ligger til kaj her. Terminalens teltkonstruktioner, beplantning og øvrige aptering har ingen indvirkning på de visuelle 
forhold. De gæstende skibe vil ligge markant synlige i Kronløbet. Den frie udsigt mod Middelgrunden og Øresund påvirkes ikke væsentligt.
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02 Langelinie syd Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra den sydlige del af Langelinie mod nord. Udsigten er fri mod havneindløbet mod nord - op gennem Øresund. Søfortet Trekroner ligger som et veldefineret, separat element i havnens afslutning mod Øresund.

Krydstogtsterminalen set fra den sydlige del af Langelinie mod nord. Skibene der ligger til kaj fylder havneindløbet, set fra denne vinkel. Søfortet trekroner kommer til at blive visuelt forbundet med Nordhavnen og mister sin ”frie” placering i horisonten. De store krydstogtskibe bliver et dominerende element 
i udsigten.
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03 Lynetten Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra den nordlige stensætning øst for Lynetten mod nord. Udsigten over Øresund er fri. De store anlæg er samlet mod vest og aftager gradvist mod åbent vand. Kranerne, skibene og de øvrige elementer på Nordhavnen er en del af byens profil.

Krydstogtsterminalen set fra den nordlige fangdæmning øst for Lynetten mod nord. Med anlæggelsen af krydstogtsterminalen vil Nordhavnens afslutning mod nord blive markeret af skibenes store volumener. Den nordlige del af Nordhavnen vil opfattes som en integreret del af havnerummet. Udsigten mod 
nord begrænses, først og fremmest af skibene når de ligger til kaj, men også telte og beplantning på krydstogtsterminalen er med til at reducere det frie kig.
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04 Middelgrundsfortet Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra Middelgrundsfortet mod vest. Hele byens skyline står markant set fra Middelgrundsfortet. Middelalderbyens tårne og enkeltelementer som B&W-hallen, Rigshospitalet, byens høje huse og Svanemølleværket dominerer bylandskabets profil.

Krydstogtsterminalen og opfyldningen set fra Middelgrundsfortet mod vest. Byens skyline har fået et nyt stort element:: Skibene ved krydstogtsterminalens kaj. Vægten flyttes visuelt fra syd, mod nord af de store skibe. Opfyldningen ses tydeligt herfra og ved en evt. bebyggelse på arealet vil havnen synes 
meget nærmere fortet end nu og udsigten mod Hellerup reduceres.
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05 Position 729.014, 6184.854 (EUREF89 zone 32) Der er visualiseret med normaloptik. Betragtningsafstand: 51,5 cm

Eksisterende forhold set fra en position på Øresund nordøst for opfyldningen mod sydvest, ud for Skovshoved Havn - en oplevelse som er almindelig i forbindelse med det intense, maritime liv der er på Øresund. Byens profil er meget klar, set fra denne position. Svanemølleværket/Rigshospitalet og B&W-
hallen står som de største elementer. Mellem disse står byens øvrige, høje konstruktioner, huse og Middelalderbyens tårne kan stadig anes.

Krydstogtsterminalen set fra en position nordøst for opfyldningen mod sydvest. Volumen mod øst, hvor B&W hallen var dominerende, afløses af krydstogtsterminalens og skibenes vægt. Der er ingen væsentlig forskel mellem de dominerende aspekter før og efter etableringen af krydstogtsterminalen. Op-
fyldningen og de elementer der hører til krydstogtsterminalen betyder, ligeledes ikke det store for det samlede indtryk. 
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06 Skovshoved Havn Der er visualiseret med normaloptik. Betragtningsafstand: 51,5 cm

Eksisterende forhold set fra Skovshoved Havns dækmole mod sydsydøst. Københavns Havns afslutning mod øst er i øjeblikket domineret af kraner, skorstene B&W-hallen og Amagerværket. Der er åbent udsyn over vandet mod sydsydøst.

Krydstogtsterminalen set fra Skovshoved Havns dækmole mod sydsydøst. Skibene ved kaj fremstår dominerende- et helt nyt, stort element i byens front mod Øresund. I visse situationer vil krydstogtsterminalens beplantning og konstruktioner opfattes meget tydeligt, set herfra. Opfyldningen dækker halvde-
len af vindmølleparken på Middelgrunden. Udsigten mod  en åben horisont mod sydsydøst vil reduceres væsentligt.
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07 Charlottenlund Fort Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra Charlottenlund Fort mod sydøst. Udsigten er imponerende med mødet mellem Øresunds store vandflade og byen. Middelgrundsfortet, Øresundsbron, vindmølleparken og havnen er dominerende elementer.

Opfyldningen og krydstogtsterminalen set fra Charlottenlund Fort mod sydøst. Krydstogtsterminalens skibe ligger midt i udsigten mod syd. Havnen rykker markant meget mod øst. Krydstogtsterminalens konstruktioner og beplantning opfattes som minimale set herfra.
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08 Tuborg Nord Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra Tuborg Nord mod sydøst. Middelgundsfortet ses til venstre. Den nordlige del af Nordhavnen ligger centralt i udsigten.

Krydstogtsterminalen set fra Tuborg Nord mod sydøst. Opfyldningen kan ikke ses fra denne vinkel. Terminalens store skibe vil opfattes som en del af havnen, liggende bag eksisterende bygninger og konstruktioner.
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09 Tuborg Syd Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra Tuborg Syd mod sydøst. Området ligger i øjeblikket ubebygget. Der er fri udsigt til Nordhavnsområdet med Fiskerihavnen.

Krydstogtsterminalen set fra sydlige del af Tuborg Nord mod sydøst. Opfyldningen kan ikke ses fra denne vinkel. Udsigten ændres ikke væsentligt, selv når de store skibe ligger til kaj. Terminalens konstruktioner og beplantning ses ikke herfra.
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10 Fiskerihavnen Der er visualiseret med vidvinkeloptik. Betragtningsafstand: 28,5 cm

Eksisterende forhold set fra den østlige del af Fiskerihavnen mod østsydøst. Der er frit kig over vandet til Middelgrundsfortet og Flakfortet i det fjerne. Nordlige del af Middelgrundens vindmøllepark ses i midten. 

Opfyldningen og krydstogtsterminalen set fra den østlige del af Fiskerihavnen mod østsydøst. Opfyldningen vil præge hele udsigten mod øst. Horisonten dækkes og forterne ses som ”landfaste”. De store skibe og krydstogtsterminalens konstruktioner ses tydeligt. Opfyldningen fortsætter uden for billedets 
venstre kant i en afsand der kan sammenlignes med afstanden fra billedkant til Middelgrundsfortet.  
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11. Sammenfatning
Den nye opfyldning i forbindelse med Københavns Havn og især krydstogtsterminalen, har meget 

forskellige visuelle konsekvenser, alt efter hvor de ses fra.

Det er de store skibes volumener ved Krydstogtterminalen der har størst visuel betydning for op-

fattelsen af store dele af Københavns byfront mod Øresund. Skibene dominerer både med hensyn 

til farver  og form mæssigt som tydeligt adskiller sig fra den bagvedliggende by. Krydstogtter-

minalen bliver på denne måde et markant element, der kommer til at tegne havnen udadtil, men 

indtrykket vil variere meget alt efter hvilke skibe der ligger til kaj.

Set fra Langelinie og inderhavnen kommer skibene til at ligge helt eller delvis for havneudløbet 

og på denne måde nedsætte den visuelle kontakt til åbent vand.  Trekroner får meget store nabo-

er der får fortet til at virke landfast og lille, i forhold til de store skibe.

Set fra nord, langs Øresundskysten vil Københavns Havns profil ændre sig væsentligt. Opfyldnin-

gen flytter kystlinien markant mod nordøst. Igen vil indtrykket ændre sig alt efter hvilke skibe der 

ligger til kaj, men i alle tilfælde vil der være tale om et væsentligt element. 

Set fra områderne ved Tuborg / Hellerup vil udsigten ikke påvirkes væsentligt på grund af Kryds-

togtterminalen eller opfyldningen. 

Set fra området ved Københavns Nordhavns nordlige afslutning vil der være en tydelig påvirk-

ning, især af opfyldningen der kommer til at indeslutte vandfladen og begrænse udsigten over 

åbent vand mod øst. 

Set fra syd, f.eks. fra Amager Srrandpark, ligger området skjult bag Prøvestenen/Amagerværket 

mv. og er derfor ikke visualiseret.

Opførelsen af lave, lette konstruktioner og aptering i forbindelse med Krydstogtsterminalen vil 

ikke påvirke omgivelserne, set fra afstande der eksemplificeres med denne rapport.

Krydstogtterminalen vil få en fremtrædende position i havnefronten og visuelt påvirke store om-

råder på grund af de tilliggende skibe. Selve opfyldningen har ikke væsentlige visuelle konse-

kvenser for omgivelserne, så længe der ikke bygges eller området beplantes. Det er primært 

nordligste del af Nordhavnen der påvirkes væsentligt. 

Visualiseringerne viser ikke en evt. mulig bebyggelse på Nordhavnsområdet og på den ny opfyld-

ning.


