
Dialogmøde Sundmolen

Udviklings- og Salgsdirektør i By & Havn, 

Ingvar Sejr Hansen



Program for i dag

 Kl. 16.00-16.05: Velkommen

 Kl. 16.05-16.20: Oplæg med opdatering på udviklingen

 Kl. 16.20-16.55: Spørgerunde

 Kl. 16.55-17.00: Tak for i dag



Velkommen!

 Ingvar Sejr Hansen, Udviklings- og Salgsdirektør i By & Havn

 Formålet med i dag

 Det er muligt at stille spørgsmål ved at skrive spørgsmål i chatten eller ved at skrive, at man 
ønsker ordet



Øget indsats for dialog
Første dialogmøde i dag. Vi arrangerer flere dialogmøder efter behov. Målet er at få nedsat en 
fast følgegruppe, som kan følge udviklingen af Sundmolen i de kommende år.

 Flere nyhedsbreve

 Ny hjemmeside online i dag: Byoghavn.dk/Sundmolen 

 Powerpoint tilgængelig

 FAQ

 Nyheder

 Ny kommunikationskonsulent på fuld tid: 
 Simon Hjortskov Christensen, SHC@byoghavn.dk, tlf: 2132 4879

 Spørgsmål om Nordhavn på britta@byoghavn.dk

mailto:SHC@byoghavn.dk
mailto:britta@byoghavn.dk


Opdatering på udviklingen

 Trafik og anlægsprojekter

 Det grønne forløb

 Kommende og igangværende byggeri



Trafik og anlægsprojekter



 Opstart primo januar 2021
 Adgangsvej via parkeringspladsDet grønne forløb



Kommende og igangværende byggeri

Pakhus 47

 Opstart andet kvartal 2021

 19.000 kvadratmeter i drift forventeligt 
3. kvartal 2023



Pakhus 53

 Krav om EU-udbud (tillæg til lokalplan) 
- opstart forventeligt ultimo 2022

 1. sal – 4.800 kvadratmeter i drift forventeligt 
ultimo 2023

 Add-on – 3.000 kvadratmeter i drift forventeligt 
ultimo 2023



 Facaderenovering udført på vestlige gavl 

 Trængsel på Orientkaj (kranarbejde, 

materialeleverancer mv.)

Pakhus 54



 Forventeligt opstart april 2021

 Forventeligt i drift primo 2023
 7.900 kvadratmeter boliger i drift primo 2023

 1.100 parkeringspladser i kælder

 Naboorientering vedrørende høring om bl.a. 
taghuse

 Kontakt: www.kronlobsbassinet.dk

BIG Kronløbsøen

http://www.kronlobsbassinet.dk/


Kronløbsøen (taghuse)



Spørgsmål

?
?

?
?



Tak for i dag

 Spørgsmål om Nordhavn: britta@byoghavn.dk

 Facebook: facebook.com/nordhavnen

 Byoghavn.dk/Sundmolen

 Kommunikationskonsulent, Simon Hjortskov Christensen

 SHC@byoghavn.dk, tlf: 2132 4879

mailto:britta@byoghavn.dk
https://www.facebook.com/nordhavnen
mailto:SHC@byoghavn.dk
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