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Havnens historie
Plakaten her til venstre er fra By & Havns arkiv. Den er produceret i 50’erne og 
motivet viser det arbejde, der foregik på Sundmolen dengang. Redmolen, Sundmolen 
og Kronløbsbassinet blev anlagt i årene 1915-1918 og blev inkluderet i Frihavnen. 
Pakhusene blev bygget i 40’er og 50’erne. Læs mere om havnens historie på 
byoghavn.dk/nordhavn/nordhavn-foer-og-nu. 

Ny udstilling på Nordre Toldbod
Det var en øjenåbner for alle i By & Havn til Kulturnat 2019, da vi så køen af mennesker 
i regnvejret på pladsen ved Nordre Toldbod, der ønskede at komme indenfor og opleve 
vores gamle arkiv på loftet. 

Oplevelsen gav os en erkendelse af, at vi ikke alene står for alt ’det nye’ i København 
som kommunens og statens byudviklingsselskab, men at By & Havn også 
repræsenterer flere hundrede års historie om havnen, landvindingen, havnearbejderne, 
kajerne, broerne, frihavnen osv. 

Det gamle arkiv er nu rykket fra vores loft til den nyrestaurerede visitationsbygning 
under arkaden på Nordre Toldbod, hvor en del af arkivet vil indgå i en kommende 
udstilling om Københavns Havn. Sammen med dygtige samarbejdspartnere arbejder vi 
netop nu på højtryk for at realisere udstillingen, som vi forventer kan åbne i slutningen 
af juni. Hold dig orienteret om åbningen på byoghavn.dk og tilmeld dig nyhedsbreve 
nederst på websitet.

Nordhavn Lokalhistoriske Forening
Synes du også, at historien om Nordhavn er spændende, kan du finde beboere i 
området med samme interesse i Nordhavn Lokalhistoriske Forening. Den er tre år 
gammel, afholder årlige arrangementer og sætter fokus på Nordhavns historie. 
Følg foreningen på Facebook eller kontakt formand 
Jan Vestergaard på e-mail: javc@dadlnet.dk 
eller tlf: 51341849.
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By & Havn investerer i disse år i at konvertere eksisterende 
pakhuse og lagerejendomme til moderne, bæredygtige og 
effektive kontorarealer. Istandsættelsen sker nænsomt og i 
respekt for områdets fantastiske historie.

Udviklingen tager afsæt i havnearealernes oprindelige struktur 
og inddeler den nye bydel i selvstændige holme. De kommende 
kanaler trækker vandet ind i kvarteret og forstærker oplevelsen 
af en by på vandet. Langs de eksisterende kajkanter, Sundkaj og 
Orientkaj, udlægges offentligt tilgængelige promenader. 

Sundmolens arkitektoniske egenart udspringer af mødet mellem 
de eksisterende pakhuse og de nye bebyggelser. Sundmolens 
bevaringsværdige pakhuse er karakteristiske ved deres tunge 
udtryk, vandrette linjer og røde teglfacader.

Fremtidens kontorer er bæredygtige
By & Havn driver den bæredygtige byudvikling i selskabets 
bykvarterer. Vores tilgang til udviklingen er helhedsorienteret 
og langsigtet. Investeringer i bæredygtige løsninger skaber 
merværdi for selskabets bykvarterer, for beboerne og for 
virksomhederne, der flytter ind.

Vi arbejder efter bæredygtighedscertificeringen DGNB - en 
certificering der vurderer et byggeri eller et byområde ud 
fra, hvor bæredygtigt det er både miljømæssigt, socialt og 
økonomisk. DGNB måler blandt andet på hele byggeriets 
livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv 
transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- 
og vandforbrug osv. Derfor er DGNB-certificering et 
kvalitetsstempel for udlejere, så de er sikre på, at deres domicil 
lever op til fremtidens bæredygtige krav til arbejdspladser.

Find mere information om pakhusene og bæredygtig byudvikling 
på byoghavn.dk

Fornyelse med respekt for historien
Pakhus 52:
Skal nedrives og gøre plads til bolig-
byggerier og P-hus. Dette afventer, 
at containerterminalen flytter fra 
Levantkaj overfor.

Pakhus 53 og 54:
Opført af Det Østasiatiske Kompagni 
i 1955 til opbevaring af varer.

Pakhus 48:
Opført i 1954/55. Gik tidligere under 
betegnelsen ”frugtpakkerhuset” 
eller ”banankælderen”.

Pakhus 47:
Opført i 1946. Blev tidligere brugt til 
opbevaring af særligt kaffe. Her har 
By & Havn en vision om udadvendte 
aktiviteter i stueetagen.

Boligbyggerier
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Spørg løs!
Anette Ingerslev,
Ejendoms-
porteføljechef
By & Havn

Lotte Rosenholm,
Kommunikations-
rådgiver,
By & Havn

Jan Vestergaard,
Formand for
Nordhavn
Lokalhistoriske 
Forening

Tina Allerelli 
Vestergaard, 
Projektleder, 
Planlægning og 
bæredygtighed, 
By & Havn

Simon Brückner.
Souschef, 
Anlæg
By & Havn

Eva Sofie Rafn,
Kommunikations-
konsulent,
By & Havn

Hold dig orienteret om udviklingen i Nordhavn på byoghavn.dk og tilmeld dig vores 
nyhedsbreve nederst på websitet. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at sende 
en mail til info@byoghavn.dk.

Grundejere i Nordhavn
I Nordhavn er der indtil videre stiftet tre grundejerforeninger: GF Århusgadekvarteret, 
GF Marmormolen og GF Sundmolen. 
Førstnævnte har oprettet en hjemmeside; 
gfaarhusgadekvarteret.dk og kan kontaktes på; 
gfaarhusgadekvarteret@cej.dk eller 33 33 82 82.

Er du særligt interesseret i udviklingen på Sundmolen, kan du være med i en 
følgegruppe, som består af beboere på Sundmolen og By & Havn. Når man deltager i 
en følgegruppe kommer man helt tæt på udviklingen og kan komme med ideer, input 
og drøfte den fremtidige udvikling inden for det givne emne.

Følgegruppe om lokalplan for Sundmolen
Få løbende status på lokalplanarbejdet og vær med til at drøfte indretning af offentlige 
arealer, trafik mv. Deltag i følgegruppen ved at sende en mail til 
Tina Allerelli Vestergaard på tav@byoghavn.dk.

Følgegruppe om midlertidige byrum
Få indflydelse på, hvordan de midlertidige byrum på Sundmolen skal indrettes. 
Deltag i følgegruppen eller få mere at vide ved at sende en mail til 
Jane Hegner Mortensen på jhm@byoghavn.dk.

 

Kristian Wederkinck
Olesen, 
Kommunikationschef, 
By & Havn


