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Kollegiegrunden er i Østre Landsret i denne uge
»
Østre Landsret i Bredgade behandler i denne uge sagen om Kollegiegrunden i Århusgadekvarteret. "Vi kæmper til det sidste for retfærdighed", siger talspersonen for de 48
beboere i Nordhavn, som har anlagt sagen.
• Det er advokat Birgitte Nygaard Christensen fra INTERLEX
Advokater, som fører sagen for
64 beboere i Århusgadekvarteret. Hun har indkaldt 8 vidner
og parter i sagen, og de er blevet afhørt mandag og tirsdag.
Sagen handler om Kollegiegrunden – teknisk omtalt som
byggefelt 1.24 – i Århusgadekvarteret.
Stor udvidelse af byggeriet
Grunden ligger mellem The
Silo, Frihavnstårnet og Kronløbshuset, og her er selskabet
NREP netop nu ved at bygge et
kollegie med 277 kollegieboliger. I den oprindelige lokalplan
for Århusgadekvarteret måtte
der kun være 100 kollegieboliger. Men ved hjælp af et lokalplantillæg tillod Københavns
Kommune i 2018 at der kunne
opføres ekstra 200 boliger.

Flere ejerforeninger protesterede imod ændringen, og hyrede advokat Birgitte Nygaard
Christensen til at udarbejde
høringssvar mv. Men lokalplanændringen blev vedtaget.
64 beboere rejste derefter et
søgsmål imod Københavns
Kommune med påstand om at
lokalplantillægget er ulovligt.
Først og fremmest fordi lokalplantillægget ifølge sagsøgerne
er båret af usaglige, økonomiske hensyn. Desuden foreskriver Kommuneplanen en bebyggelsesprocent på maksimalt 185
procent i Århusgadekvarteret.
Kollegiebyggeriet udgør isoleret set en bebyggelsesprocent på
482 procent. Byggeriets højde
og omfanget af friarealer er
heller ikke i overensstemmelse
med kommuneplan og lokalplan, mener sagsøgerne.
På grund af sagens principielle

Jeg tror, at sagsøgernes primære motivation
for at føre sagen er, at de
føler sig ført bag lyset,
og at deres retssikkerhed
har været sat ud af spil i
planlægningsprocessen.

karakter blev sagen henvist direkte til landsretten. Det principielle spørgsmål er nemlig, hvor
meget en kommune må ændre
på en lokalplan gennem tillæg
til planen.
'Virkelig et godt spørgsmål'
Advokat Birgitte Nygaard Christensen mener at retsmøderne
er forløbet godt.
"Jeg synes, at bevisførelsen,
dvs. sagens dokumenter, som
er blevet gennemgået, og sagsøgernes parts- og vidneforklaringer, til fulde har bidraget til
belysning af de problemstillinger, sagen berører," siger hun til
Nordhavn Avis.
Hvordan vurderer du chancerne for medhold til sagsøgerne?
"Det er vanskeligt at give et
oplysende svar på nuværende
tidspunkt. Det afgørende for

Birgitte Nygaard Christensen,
advokat for beboerne i sagen mod
Københavns Kommune

sagens udfald er efter min opfattelse, om landsretten er enige med sagsøgernes overordnede synspunkt om, at det er
økonomiske hensyn, der reelt
ligger bag lokalplantillægget.
Med mit indgående kendskab
til sagen og på baggrund af
de ting jeg har hørt og læst, er
det min vurdering, at der lig-

ger ulovlige hensyn bag vedtagelsen. Men det afgørende
spørgsmål er i sidste ende, om
landsretten finder dette tilstrækkeligt dokumenteret, og
hvorledes landsretten i øvrigt
opfatter og vurderer sagens
faktiske og retlige problemstillinger."
Hvis de ikke får medhold,

hvordan kan man så gennemskue, hvor mange ændringer en
kommune må lave i en lokalplan?
"Det er et virkeligt godt
spørgsmål og desværre ikke
noget, jeg kan give et betryggende svar på. Jeg tror, at sagsøgernes primære motivation for
at føre sagen er, at de føler sig
ført bag lyset, og at deres retssikkerhed har været sat ud af
spil i planlægningsprocessen.
Sagen er derfor også principiel
i den forstand, at den kan være
med til at sætte en grænse for,
i hvilket omfang og af hvilke
grunde en kommune kan vedtage ændringer i eksisterende
planlægning. Hvis sagsøgerne
ikke får medhold, kan jeg ikke
umiddelbart se, hvor grænsen
går," siger Birgitte Nygaard
Christensen.
Fredag 5. marts skal parternes advokater procedere deres
sag for dommerne. Hvornår
der afsiges dom, er ikke bestemt endnu.

"Det eneste vi kunne købe ind på, var lokalplanen"
Charlotte Danielsen har fulgt retsmøderne i starten af
denne uge, og synes at advokat Birgitte Nygaard Christensen klarer sig "rigtig godt".
• "Birgitte Nygaard Christensen
har fået lov til at afhøre vores
vidner grundigt. Vores vidner
er beboere i Nordhavn, på nær
to, som er flyttet eller er ved at
flytte. De har aldrig ‑ på nær
én ‑ været i en retssal før. Men
advokaten har hjulpet dem
godt igennem afhøringen," siger Charlotte Danielsen, som er
en af de 64 sagsøgere og naboer
til Kollegiegrunden. For hende
drejer sagen sig om at beboerne
føler sig ført bag lyset med ændringerne i lokalplanen, som
forringer deres boligers værdi.
"Vi sagsøgere købte alle vores boliger som projektboliger,

intet har imod, at der også bor
unge mennesker i Nordhavn.
Men dette byggeri bliver alt for
tæt, højt og mørkt. Det virker
som om at kommunen har tilladt at grundejere og bygherre
kan tjene så mange penge som
muligt på deres projekt," siger
Charlotte Danielsen.

altså før de blev bygget. Det
eneste vi havde at købe ind på,
var lokalplanen. Den er så blevet ændret tre gange efterfølgende, senest med tilladelsen til
det meget tætte kollegiebyggeri
på en relativt lille grund. Vi føler os simpelthen snydt," siger
Charlotte Danielsen.
Men hun mener samtidig at
sagen først og fremmest principiel, og hun håber at den kommende dom vil gøre det tydeligt,
hvor langt en kommune kan gå
i forhold til at lave ændringer i
lokalplaner kort tid efter, at de
er vedtaget.
"Jeg vil godt understrege at vi

"Vi sagsøgere købte alle vores
boliger som projektboliger, altså
før de blev bygget. Det eneste vi
havde at købe ind på, var lokalplanen. Den er så blevet ændret
tre gange efterfølgende", siger
Charlotte Danielsen.

uge 09 2021
Address 		
Telephone 		
Email 		
Facebook 		
Netavis		

Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S.
+45 31 15 30 40
kontakt@nordhavn-avis.dk
Nordhavn Avis
www.nordhavn-avis.dk

Oplag		
Årgang		
Tryk		
Distribution
Omdeling		
		
		

2.400
2
Trykkeriet Nordvest, Holbæk
Bydelsaviserne
Husstandsomdeles i 2150 Nordhavn
samt Marmormolen, Amerika Plads,
Dampfærgevej, India Kaj og Langelinie Allé.

Hent en avis
		

Meny Nordhavn, Realmæglerne i Silo,
Letz Sushi, Olioli, home Nordhavn m.fl.

Art Director
Publisher		
CVR		

Chris Adam
Bydelsaviserne
29253315

Skribenter		
Anders Højberg

Chief editor/ ansv. redaktør
Lars Greir

Udgivelsesdage
- og deadlines

Tegner
Elisa Petrolo

Første kvartal 2021

Redigering
Peter Bo Hansen

Udkommer:

Deadline:

21. januar
4. februar
4. marts
18. marts
1. april

(15. januar)
(29. januar)
(26. februar)
(12. marts)
(26. marts)

Fotos og illustrationer
HOFOR, By & Havn, INTERLEX,
Copenhagen Islands, CPM,
Comwell, PFA
Nyheder og debat på
nordhavn-avis.dk
Read all articles at our website.

Den 3. mest eftertragtede vin til investering
Månedens Champagne
COMTES DE CHAMPAGNE,
BLANC DE BLANCS 2008
Champagnen har meget fine små og
vedvarende bobler. Duften besidder
aromaer af pærer, lime og hvid peber,
fint kombineret med antydninger af
lakrids og let ristede noter. Det er en
kompleks Champagne med aromatisk
raffinement, der fører til en vedholdende mineralitet og stramhed. Dette
efterfølges af friskhed, der skaber den
perfekte balance mellem modenhed og
en fuldt afrundet smag. Finishen giver
en fin balance mellem raffinement og
koncentration med aromaer af hvide
frugter, grapefrugt, mynte og en delikat
honningagtig finish. Champagnen kan
anbefales til skaldyr, fisk, fjerkræ og
svinekød. Den er lageret i 12 år.

PR. FLASKE

1.499,SALATBOWLE
Flere varianter

BEGRÆNSET
PARTI

KALVEMØRBRAD

NUPO DISPLAY
Flere varianter
Normalpris
for 3 stk. 75,-

3 STK.

50,-

PR. STK.

1,4-1,6 kg.
Maks. kg. pris 214,75

SPAR

V. KØB AF
3 STK.

40,-

PR. STK.

299,-

25-

SPAR

V. KØB AF
2 STK.

25-

SPAR

10,-

SPAR

204,-

GINSCAPE

KERNELUND SHOTS
Normalpris for 2 stk. 75,-

3 varianter
Incl. 4 double dutch tonic
Normalpris 503,-

2 STK.

PR. STK.

50,-

299,-

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
03.03.2021
TIL
10.03.2021
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OGOG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13.
JANUAR
2020.
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Kontorhus ved PFA
• PFA bygger nu et kontorhus
på hjørnet Helsinkigade/Sundkrogsgade. Lige ved siden af
pensionsselskabets eget domi-

cil. MT Højgaard er entreprenør på den 8.600 kvm. store
flerbrugerkontorejendom, og
byggeriet går i gang i denne måned, skriver Børsen. Projektets

pris løber op i 325 mio. kr., og
det er første gang, at pensionsinvestoren får DGNB platincertificeringen – den højeste
standard inden for bæredyg-

tighed – på et af sine byggerier.
Byggeriet af kontorbygningen,
der skal kunne huse op til 17 lejemål og 780 medarbejdere, forventes at stå færdigt i juli 2023.

Nu kommer jollebroen
Byggeriet af en 120 meter lang bro i Nordbassinet forventes at starte i næste
uge - 8. marts - og den skal stå klar til brug allerede i starten af juni.
• Jollebroen kommer til at ligge langs Gittervej i bunden af
Nordbassinet (Kaj 235). Jollebroen bliver 120 meter lang og
2 meter bred. Der er plads til ca.
38 små joller - og ventelisten til
at få en plads er lukket nu, da
der står over 100 på listen. Det
er kun beboere og erhvervslejere i Nordhavn, som kan blive
skrevet op til en plads.
Bygherren er By og Havn,
der har indgået kontrakt med
Munck Havne og Anlæg A/S
om udførelsen.
Kajakponton
Jollebroen forbindes til land

med 3 trapper og 2 ramper. Der
bliver både adgang til broen fra
Sandkaj og fra Gittervej. Ramper og trapper udstyres med et
rækværk i den ene side. Jollebroen får også orange redningsstiger og en redningsline.
Desuden laves en kajak-ponton, som skal ligge foran jollebroen. Sådan at man kan sejle
til jollebroen i kajak, og gå i land
der. Imens byggeriet foregår, er
trafikken til og fra p-pladsen
omdirigeret.
Lukket svanerede
Desuden er svanereden nede
i hjørnet blevet lukket af med

Den gamle svanerede er lukket af, så redebygning ikke forstyrres af byggeriet af
den kommende jollebro ved Sandkaj og
Gittervej. Illustration: Munck Havne og
Anlæg A/S

hegn. Så svanerne må finde et
andet sted at bygge rede, hvis
de stadig har lyst til at bo i
Nordbassinet. Der var ikke familiedannelse i reden sidste år
- måske på grund af den mink,
som levede i stensætningen ved
Sandkaj, indtil den blev indfanget og aflivet.
Noget kunne tyde på at svaneparret er tilbage: Torben Seebach
har netop lagt en lille film op på
facebookgruppen 'Alle os i 2150'
- som viser et svanepar i parring
midt ude i bassinet. Det siges at
svanepar bygger rede FØR de
parrer sig, så måske er boligen
allerede fundet.

Tre kunstige øer på vej
Tre flydende øer med træer på skal være rastepladser for havnens brugere. Nordhavns
Kajakklub er med i projektet, som nu søger om støtte fra Københavns Kommune.

Sådan kan øerne komme til at se ud. Foreløbig bygges der kun tre øer. Illustration: Copenhagen Islands

Veludrustede øer, som kan flyttes rundt
Øerne kan flyttes rundt overalt i Københavns Havn og kan f.eks. udstyres med:
• Redningsstiger • Solcelledrevet ankerlanterne • Fortøjringsøjer • Forankringssystem
• Fuldautomatisk vandingssystem • Muslingeliner og biohuts til fiskeopdræt
• Havmiljø-dataloggerstation (temperatur, ilt, strømforhold, dybdesigtbarhed etc.)

• Copenhagen Islands er navnet
på de tre øer, som tegnestuen
Magnus Maarbjerg APS gerne
vil bygge. Nordhavns Kajakklub skal være bygherre og ansvarlig for driften i samarbejde
med bl.a. By & Havn. Det skal
være gratis for alle at bruge
øerne. F.eks. hvis man lejer en
Goboat, eller kommer forbi i sin
egen kajak. De skal også fungere som flydende miljøstationer
til undervisning og formidling
for børn og unge.
Øerne vil være grønne landskabelige park øer på 15, 20
og 25 kvm. som kan lægges ud
enkeltvis eller som en samlet
øgruppe.
De første 3 øer (der kan blive
lavet flere, hvis projektet bliver
en succes) planlægges at blive
søsat sommeren 2022.

CPH-Ø nummer ét som blev søsat i 2018 og bl.a. lå i Nordhavnsbassinet
med juletræ på. Her ses den i Kronløbsbassinet.

Succes med CPH-Ø
Magnus Maarbjerg har tidligere
(2018) lavet øen CPH-Ø som i
en periode lå i Kronløbsbassinnet. Derefter lancerede Magnus
Maarbjerg et projetk for tre nye
øer sammen med den australske arkitekt Marshall Blecher.
Ideen var at foreningen Det
Gode Havneliv skulle stå for
drift og administration i samarbejde med By & Havn. Men
nu er finansiering og organisering af øerne ændret. En række
foreninger mv. skal nu stå for
driften af øerne, og samtidig
bruge dem til undervisningsforløb mv.
Nordhavn Kajakklub vil afholde kajakworkshops, kurser
og guidede ture til øerne.
Øresund Miljøskole vil lave
Undervisningsforløb og formidling af biodiversiteten og
miljøtilstanden i havnen for

skoleklasser mellem 6. og 9.
klasse.
Havhøst vil lave undervisning
og formidling af den rene havn
og det lokale bæredygtige fødevareproduktions potentiale
havnen repræsenterer. Forløbet tager udgangspunkt i de på
øerne monterede muslingeliner
og biohuts.
Kulturhavns Festival vil bruge
øerne til udvikling af havnen
som rekreativt byrum igennem
borgerindragende aktiviteter og
events som f.eks Kulturhavns
festival med ca. 70.000 gæster
årligt.
De socialøkonomiske virksomhed FRAK vil lave horisontudvidende
arbejdstræningsforløb med unge fra udsatte
boligområder. De unge eksponeres for havnens rekreative tilbud og stifter bekendtskab med
maritimt arbejde.

By & Havn vil hjælpe til med
udlægning af ankerblokke, eller
bugsering til nye placeringer.
Afhænger af kommunal støtte
Det kommer til at koste 3,27
mio. kroner at bygge de tre øer
og drive dem i de følgende fem
år. By & Havn vil gerne støtte
projektet med op til 0,2 mio. kr.
By & Havn vil ikke opkræve leje
af vandareal, da øerne ikke bliver anvendt kommercielt.
Kultur- og Fritidsudvalget
i Københavns Kommune beslutter på sit møde 4. marts om
kommune skal støtte projektet
med de sidste godt 3 mio. kroner.
Nordhavns Kajakklub skal
som bygherre og ejer indhenter
tilladelser fra myndigheder og
samarbejde om projektet med
Teknik- og Miljøforvaltningen,
By & Havn samt Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen.
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KORT
NYT
Ndr. Frihavnsgade
bliver til cykelgade

Skånes Länsstyrelse:
Nej til Lynetteholmen
- Malmø siger ja tak
• Länsstyrelsen i Skåne modsætter sig planerne
om Lynetteholmen, en ny ø ud for Nordhavn,
som skal huse 35.000 indbyggere. De miljømæssige fordele med øen, at beskytte København mod
fremtidige klimaforandringer, opvejer ikke ulemperne i form af mindsket vandtilstrømning, og at
Øresund forurenes, når jordmasser bliver lagt i
vandet, mener Länsstyrelsen, som har høringsret i kraft af internationale konventioner. Länsstyrelsen kræver nye undersøgelser af projektets
påvirkning af Øresund og svenske og danske
Natura 2000-områder, så som Falsterbo-halvøen
i det sydlige Skåne og Saltholm. Man tilføjer at
udvindingen af sand ved Kriegers Flak, der skal
bruges til anlæg af perimeter til Lynetteholmen,
ikke er medtaget i miljøkonsekvensrapporten.
Malmø Kommune har også afgivet høringssvar og er positiv. Kommunen ser Lynetteholmen
som en vigtig ny bydel, der skal fremme væksten
i regionen og muliggøre kommende infrastrukturprojekter. Blandt andet har Malmø, sammen
med Københavns Kommune, planer om en Øresundsmetro mellem de to byer som skal kobles til
Lynetteholmen på den danske side. Planen om
at anlægge Lynetteholmen bliver præsenteret for
Folketinget allerede i april i år, ifølge TV2 Lorry.

• Planen om at gøre
Nordre Frihavnsgade
til cykelgade bliver nu gennemført.
Sidste år stoppede
Politiet projektet på
grund af bekymring
for trafiksikkerheden. Men nu har Vejdirektoratet omgjort
politiets afgørelse, og
projektet kan genoptages. Omdannelsen
til cykelgade forventes at være færdig i 2023. I
en cykelgade er gaden stadig tilgængelig for biler
og busser, men de må kun køre 20 km/t og cyklisterne må bruge hele gaden. Politiet vurderede,
at trafiksikkerheden ikke ville være i orden, fordi
Ndr. Frihavnsgade stadig skal være en busgade.
Desuden mente politiet heller ikke at der er tilstrækkelig kapacitet i de omkringliggende gader
til at flytte trafikken fra Ndr. Frihavnsgade.
Planerne har været på tegnebrættet længe, og
blev konkretiseret i 2015 på baggrund af omfattende borgerinddragelse. Cykelgaden i står til at
blive en helt ny vejtype herhjemme. Konceptet
kendes dog fra bl.a. Holland, hvor de findes i stor
stil i byerne. Nordre Frihavnsgade vil blive den
første 'rigtige' cykelgade i Danmark.

Gasværksgrunden
får aktivitetsring
• Et stort grønt område med trænings- og idrætsfaciliteter er på vej ganske tæt på Nordhavn. Renoveringen af Gasværkgrunden (området bag
Østerbro Skøjtehal og banelegemet ved Kalkbrænderihavnsgade) går nemlig snart i gang. Her
skal der anlægges grønne områder, trænings- og
idrætsfaciliteter samt plads til løbere og hundeluftere. Østerbro Lokaludvalg er glade for at Teknik- og Miljøforvaltningen også har taget hensyn
til udvalgets anbefalinger om at skabe plads til
cykelparkering og særlige faciliteter til store børn
mellem 12 og 16 år, som ellers ofte bliver overset
i byrumsfornyelsesprojekter. Projektet for Gasværksgrunden bliver sendt i udbud medio april
2021.

Krydstogt-turisme skal begrænses
• Står det til Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT), skal antallet
af krydstogtskibe, der ankommer til hovedstaden, reduceres markant, og der skal stilles strengere miljøkrav.
"Krydstogtturisme er langt fra bæredygtigt, og
jeg mener ikke, turisternes økonomiske bidrag til
byen opvejer den store negative klima- og miljømæssige belastning, som krydstogtskibene medfører,” siger Franciska Rosenkilde, som også er ansvarlig for Copenhagen Visitor Service også kendt
som Københavns Turistinformation.
Siden 2015 er antallet af krydstogtskibe, der læg-

ger til i Københavns havn, iflg. Danmarks Statistik
steget med 23 procent. Sidste år skulle have været
rekordår, hvor det var planlagt, at 349 krydstogtskibe skulle have anløbet Københavns Havn.
"Hvis vi skal gøre os de mindste forhåbninger
om at leve op til ambitionerne om bæredygtig
byudvikling og turisme i Københavns Kommuneplan 2019 samt komme i mål med visionen om
at blive verdens første C02-neutrale hovedstad i
2025, er vi nødt til at kigge på krydstogtturisme.
Vi skal ganske enkelte have et opgør med den miljøbelastende form for turisme," mener Franciska
Rosenkilde.

HUB for klima og teknologi i Svanemølleværket
• I 2019 præsenterede Danmarks Tekniske Museum visionen for, hvordan Svanemølleværket i
Nordhavn kan transformeres til et nyt Danmarks
Tekniske Museum. Et internationalt team af konsulenter har i samarbejde med Dorte Mandrup
Arkitekter præsenteret et forslag til overordnet
udstillingsdesign og hvordan bygningen kan
transformeres.
Svanemølleværket består af tre hovedbygninger, nogle af dem med forskudte dæk og 35-40
meter til loftet. Museumsprojektet DTM 4.0 vil
med sine 12.500 etagekvadratmeter optage den
ene bygning. Tilbage er knap 10.000 kvm. til andre formål.
Derfor har fondet for DTM 4.0 med bestyrelsesformand Lars Liebst i spidsen lavet et forstudie
for "Projekt Hub i Svanemølleværket". Ideen er

at skabe en national hub med fokus på teknologi, klima og bæredygtighed. Hubben skal være
"et videncenter, et projekthus og en åben samarbejdsplatform med lokale brugere, vidensmiljøer,
uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer". Hubben skal have undervisningsområder, makerspaces og værkstedsfaciliteter,
event- og mødefaciliteter og administrative arbejdspladser.
"Rapporten er interessant læsning. Det er en
vigtig mission for By & Havn, at vi ønsker at gå
forrest i den grønne omstilling og bidrage til en
mere bæredygtig fremtid. Derfor glæder vi os til
at tage rapportens input med i det videre arbejde i
udviklingen af Svanemølleværket", siger direktør
for By & Havn, Anne Skovbro.

Lynpulje for de unge
• Østerbro Lynpulje er en pulje for børn og unge
mellem 13 og 25 år, som her kan få penge til at
lave deres eget projekt. Puljen er lavet af Østerbro
Lokaludvalg. For at gøre det så let og hurtigt som
muligt at søge, er der ansøgningsfrist hver måned
(undtaget juli), og der er lavet et letlæseligt ansøgningsskema og retningslinjer. Der kan højest
søges 15.000 kr. Alle børn og unge mellem 13 og
25 år kan søge. Er man under 18 år, skal der være
tilknyttet en voksen kontaktperson, f.eks. lærer,
klubmedarbejder eller forælder.
Man kan søge til aktiviteter, der foregår på
Østerbro (inkl. Nordhavn!) f.eks. et sportsarrangement, en koncert eller noget helt tredje.Østerbro Lokaludvalg prioriterer især fritidsprojekter,
demokratifremmende projekter og kulturprojekter. Det kan også være projekter, der skaber netværk mellem Østerbros unge.

Flere familier flytter ud af byen
• I 2020 voksede København med ca. 5.800 nye indbyggere. Væksten var fordelt på et fødselsoverskud
på 6.550 og en nettoindvandring fra andre lande
på 2.750. til gengæld var der en nettofraflytning til
andre kommuner på 3.400. Alt i alt en befolkningstilvækst, som var på 3.650 færre personer, end prognoserne havde regnet med.
Fraflytningen fra kommunen i 2020 skyldtes især,
at byens børnefamilier valgte at finde en bolig i en
anden kommune. 7,3 pct. af byens børnefamilier
flyttede fra København til en af landets øvrige kommuner mod mellem 6 og 6,5 pct. de foregående fem
år.
"Det kan tyde på, at pandemien og nedlukningen

forstærker det allerede eksisterende mønster, at
nogle københavnske børnefamilier vælger at rykke
til en af hovedstadsområdets øvrige kommuner, når
de vil have mere plads eller hus med have," skriver
Københavns Kommune i en pressemeddelelse.
I det hele taget gør pandemien det vanskeligt at
forudsige befolkningsudviklingen i de kommende
år. Men over tid forventer kommunen at befolkningsvæksten vende tilbage til et niveau, der 'kun
ligger en smule under de hidtidige antagelser'. Ifølge
den seneste befolkningsprognose vil befolkningstallet stige fra i 638.000 til 766.000 frem mod år
2050. Det svarer til en en gennemsnitlig årlig vækst
på 4.500 nye borgere

6/ LOKALE NYHEDER
Kontorplads hos Comwell
• Fra 1. april 2021 bliver det
muligt at leje sig ind på en kontorplads på Comwells nye hotel
i Nordhavn. Comwell har indgået samarbejdsaftale med det

danske firma Ordnung, om udlejning af moderne kontorfaciliteter på Comwell Copenhagen
Portside der åbnede i Alexandriagade 1 i januar. Ordnung
driver 12 kontorhoteller rundt

om i landet, hvor mere end 400
virksomheder lejer sig ind på
daglig eller længerevarende
basis. På Comwell Copenhagen Portside står Ordnung for
udlejning, indretning og dialog

med kontorlejerne, mens Comwell sørger for IT, rengøring og
sikkerhed.
På fotoet ses Michael Hansen
fra Comwell og Hauke Haas_
Comwell fra Ordnung.

FÅ DAGE TIL AT GIVE HØRINGSSVAR: HOFOR PLANLÆGGER UDLØBSPUNKT VED FISKERIHAVNEN:

Overløbsvand skal ledes ud foran havneindløb
»

Forsyningsselskaberne Hofor og Novafos vil bygge
skybrudstunnel, som får udløb ved Fiskerihavnen i
Nordhavn. En gang om året vil der blive udledt blandet
regnvand og spildevand, siger Hofor. Fristen for at indsende høringssvar er allerede fredag 5. marts.
• Svanemøllens skybrudstunnel skal samle overløbsvand
fra kloaksystemer i Gladsaxe,
Gentofte og Københavns kommuner. Myndighederne har
tidligere diskuteret om man
skulle placere tunnellens udløb i Færgehavn Nord eller ved
Svanemølleknoppen, men nu er
der udpeget et nyt udløbspunkt
ude på pynten ved ved Fiskerihavnen.

Skybrudstunnel og ansat hos
Novafos.
At udledningen kun vil ske
en gang om året i gennemsnit,
fremgår af en miljøvurdering,
der er i gang netop nu.
Ved kraftige skybrud kan
renseanlægget ikke håndtere al
vandet, og så åbnes der for slusen til Øresund og ikke særlig
lækkert vand løber ud foran Fiskerihavnen.

Sender vand til rensning
Området bliver også tilført et
bygningsværk ude i vandet
foran pynten, som skal håndtere overløbsvandet. Her skal
der føres en ledning tilbage til
Strandvænget Pumpestation,
hvorfra vandet kan pumpes videre til renseanlægget, når der
igen er plads i det almindelige
spildevandssystem.

Lokaludvalg: Flyt udløbet
Projektet er nu inde i den afsluttende høringspoces, og kan
derefter godkendes og opføres.
Miljøstyrelsen modtager ideer
og forslag frem til 5. marts.
Østerbro Lokaludvalg har allerede afgivet sit høringssvar.
Udvalget mener at skybrudsanlægget skal flyttes længere
ud i vandet. Noget som Østerbo
Lokalråd længe har arbejdet for.
"Vi bakker forsat op omkring Lokalrådet i denne sag.
Lokaludvalget ser derfor positivt på, at der i det fremsendte
materiale er taget højde fra det
lokale ønske om at flytte udløbet fra tunnelen længere ud i
Øresund, så det i mindst mulig grad kommer til at påvirke
badevandskvaliteten ved Svanemøllestranden. Dog undrer
lokaludvalget sig over, hvorfor
udløbet ikke flyttes helt ud på
den anden side af Nordhavn,
hvor vandudskiftningen vil
være endnu bedre", skriver
Østerbro Lokaludvalg.

Kloakvand i vandet
Overløbsvand er en blanding af
regnvand og spildevand fra kloakkerne, som opstår når kloaksystemet bliver overbelastet.
"Tunnelen fungerer som et
bassin, så i langt de fleste tilfælde vil vi kunne opbevare al
overløbsvandet i tunnelen, og
sende det videre til renseanlægget, når der er plads i systemet
igen. Kun en gang om året vil
systemet være fyldt, og så vil
skybrudsvandet blive ledt ud
i havet nord for Fiskerihavnen”, forklarer Mathias Elle,
projektleder for Svanemøllen

Udløbsbygværk
Byggeplads

Dog undrer lokaludvalget sig over, hvorfor udløbet ikke flyttes
helt ud på den anden
side af Nordhavn, hvor
vandudskiftningen vil
være endnu bedre.
Østerbro Lokaludvalg

Fakta: Hvad betyder
overløb af spildevand?

Her skal udløbet for den nye skybrudstunnel være. Mathias Elle, projektleder fra Novafos, peger herunder i den
retning Svanemøllen Skybrudstunnel, der skal tunneleres under havbunden frem mod land. Ved pynten bygges
et anlæg, som skal kunne sende overløbsvand tilbage til rensning. Når anlægget er bygget, vil det fortsat være
muligt at gå ud på pynten. Fotos: Hofor

Når det regner kraftigt,
kan der opstå situationer,
hvor rensningsanlæggene
og kloakkerne får tilført så
meget vand på én gang, at de
ikke kan følge med.
Til sådanne situationer er
der lavet en slags nødventiler, kaldet overløbsbygværker,
som leder spildevandet forbi
rensningsanlægget og ud i
vandløb eller i havet.
Der sker dog en enkel rensning gennem et mekanisk
filter, hvor de største dele
som fx toiletpapir fjernes.
Spildevandet er desuden
fortyndet med regnvand.
Formålet med overløb er
at forhindre, at spildevand
stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje og
at skåne rensningsanlægget
for en overbelastning. 
Kilde: Miljøstyrelsen.


Mere Hofor: Varme, køling og spildevand samles ved Kranparken
De mange nye huse på Ydre Nordhavn skal have varme og køling. Hofor bygger ny energicentral ved Kranparken på Svanemølleholmen.
• De mange nye boliger og kontorer i Nordhavn skal have klimavenlig fjernvarme, ligesom
flere virksomheder i området
ønsker at få leveret klimavenlig
fjernkøling. Derfor er HOFOR,
Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab, nu gået i gang med
at etablere en ny energicentral i
Sundkrogsgade ved det fremtidige grønne område Kranparken.
Faktisk placeres bygningen oven
på en stor nyanlagt spildevandspumpestation otte meter nede i
jorden, så hele tre af Hofors forsyninger hjælper med at udnytte
pladsen optimalt.
"Det har været lidt af et puslespil, men nu er det lykkedes os
at få både varme- og køleprodu-

cerende anlæg i samme bygning.
Det giver en unik mulighed for
at udnytte synergi forsyningerne imellem - og så giver det
mere plads i Kranparken bag
energicentralen", forklarer afdelingschef i Hofor, Martin Lykke
Jensen.
Hofor skal installere en 20 MW
stor varmepumpe i bygningen.
De 20 MW er nok til at levere
fjernvarme til et stort område i
Nordhavn.
Den vil producere fjernvarme
ved at udnytte temperaturen i
havvandet. Pumpen drives af
strøm, der i takt med at der bl.a.
kommer flere vindmøller og solceller i el-systemet gradvist bliver
grønnere og grønnere.

Varmepumpen kan måske også
udnytte varmeoverskud i fjernkøleprocessen. Den nye kølecentral vil kunne forsyne Nordhavnens mange kontorejendomme,
virksomheder og hoteller med op
til 10 MW central køling. Centralen i Nordhavn bliver Hofors
fjerde fjernkølecentral.
"Det bliver vores hidtil største
varmepumpe, og vi forventer,
at Hofor i de kommende år skal
sætte varmepumper op flere steder i byen. Vi udnytter havvandet
andre steder og vi har også varmepumper som udnytter overskudsvarme fra virksomheder",
fortæller John Halkjær Christensen, driftschef for fjernvarme i
Hofor.

Thomas Ginsbo, LM Byg A/S og Marina Snowman Møller, Hofor, i gang med at sætte byggepladsbanner op.
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GODT
LIV

Bedre
adgang til
naturperle
Ved Nordsøvej er der blevet åbnet en låge i hegnet, så man nu kan komme ind på Nordhavnstippen
uden at skulle hele vejen rundt om via kyststien
• Der er også opstillet affaldsspande, cykelstativer og informationsskilte ved indgangen.
Man kan stadig komme ind på
Nordhavnstippen fra Hjertestien for enden af Kattegatvej.
Det er By & Havn som har opsat lågen. I løbet af foråret vil
der blive inviteret til et møde,
hvor forskellige organisationer
kan komme med input til flere
midlertidige tiltag, der kan
åbne området op og bidrage
til formidling af naturoplevelserne på den otte hektar store
Nordhavnstippen.
'Tippen' er et opfyldnings-

område. Mange steder er der
rester af armeringsjern og betonaffald. Men Nordhavnstippen består også af to §3 bevaringsværdige brakvandssøer
(her bor der grønbroget tudse),
krat, græs, træer og buske. Dele
af arealet afgræsses af får, som
varetages af KMC Nordhavn.
Man kan også opleve mange
trækfugle og insekter.
Cykel- og gangsti
Adgangsforholdene på Ydre
Nordhavn bliver forbedret
i de kommende år, oplyser
By & Havn. I år etableres en

midlertidig cykelsti, der forbinder Indre Nordhavn med
Ydre Nordhavn, og gør det
mere sikkert at komme frem
til den nye park på gåben og
cykel. På længere sigt kommer
Nordhavnstippen til at indgå i
den nye Naturpark Nordhavn
nord for arealet.
Ambitionen er at skabe en
direkte forbindelseslinje mellem Nordhavnstippen og Tunnelfabrikkens grønne arealer,
uden at skulle rundt om Kattegatvej. Dvs. binde de grønne
områder i Ydre Nordhavn
sammen.

'Tippen' er en lille oase med vild natur – og fredelige får, der græsser på det tidligere depot for byggeaffald.

9/ KULTUR
Husgavl i København søges
• Råder Deres boligforening
over en tom husgavl? Så har De
en unik mulighed for at få den
forskønnet med et gavlmaleri,
der forestiller naturfænomenet

sort sol. Som en del af markeringen af 100-året for Genforeningen med Sønderjylland ønsker
den kulturhistoriske organisation Golden Days og kunstner,
fotograf og sønderjyde Søren

Solkær at skabe et kunstværk i
det københavnske byrum. Motivet skal komme fra Søren Solkærs fotoserie ’Black Sun’, der
gengiver det karakteristiske,
sønderjyske naturfænomen sort

sol, hvor enorme stæreflokke på
træk danner figurative formationer på himlen.
Skriv inden 10. marts
til Mads Ravnskjær på:
mads@goldendays.dk.

Stjernekrigen rammer igen stjernerne efter fejlskud
Man bliver draget længere og længere ud i galaksen og
helt ind i universet i humoristisk og visuelt imponerende
fortælling om en dusørjæger og en grøn alien.

2 HURTIGE OM FILM

• Okay, okay! Baby Yoda er
lidt for spekuleret cute og flere
afsnit lidt for basale, men helt
generelt er der masser at hente,
visuelt som med karakterarbejdet, i den nye Star Wars-serie
om dusørjægeren Din Djarin,
der arbejder for hvem som helst,
indtil det grønne rumvæsen tager hans hjerte.
Egentlig skulle han bare overlevere den til The Client, en
ukendt leder af imperiets rester,
med uudgrundelige og gådefulde ansigtstræk, spillet af ingen
ringere end Werner Herzog!

Han er blevet rost for at
spille Joker. Nu har manden
bag Hereditary og Midsommar tilbudt ham hovedrollen
i sin tredje film Disappointment Blvd., som skulle være
et portræt af en stor entreprenør. Tænker man Citizen
Kane? Det bliver formentlig
skræmmende uanset hvad.

Seriens instruktør Jon Favreau
er ikke ligefrem nogen auteur,
men har instrueret 'Ironman',
der siges at være den bedste
Marvelfilm, og det må da vække
en vis respekt.
Og det er en genistreg at introducere den tyske mesterinstruktør Herzog - som mest er
kendt for sine mørke, absurde
og excentriske dokumentarer og film - som 'Nosferatu',
'Grizzly Man' og 'Aguirre: Guds
Vrede'.
Herzog havde da heller aldrig
set en 'Star Wars', men sagde ja,
da han skulle finansiere endnu
en kunstfilm...
I anden sæson bliver Herzogs
skurk overtaget af den næste,
Moff Gideon, spillet til fulde af
Giancarlo Esposito, kendt som
skurk i 'Breaking Bad', og der
mangler ikke ligefrem filmreferencer her.
Mest udtalt er spaghettiwestern-genren. Den cool, tålmodige stil, de store, barske
landskaber, de øde landsbyer,
musikken og selv måden, pistolerne bliver håndteret, er en

»

Joaquin
Phoenix
i ny storrolle

'Star Wars' er
studier i antropologi,
når det er bedst. Og
man labber afsnittene
i sig, selvom man ikke
længere er 11 år

lang hyldest til Sergio Leones
gamle klassikere.
Og det er ret forfriskende, at serien går mod deadpan frem for
den mere episke, vanlige rumoperetta.
Mest af alt består afsnittene
i særligt første sæson af selvstændige historier; opgaver
som Din Djarin påtager sig for
tjene til føden og til det særlige
Mandalorian-fællesskab, der
opererer fra mørket for at tjene
større formål; blandt andet at
uddanne fundne hittebørn.
På et tidspunkt i første sæson
glemmer man nærmest, der er
en hovedhistorie. Og selvfølgelig er der også mindre interessante afsnit, som det hvor vores helte skal hjælpe en gruppe
bønder i en landsby mod angreb fra banditter. Men det er
en hyldest til Kurosawa, der i
øvrigt også er tydelig inspirationskilde, og sådan fortsætter de
filmhistoriske referencer.

Bodil-nomineringer klar
De danske filmkritikere har
stemt og nomineret de film og
skuespillere, der skal deltage i
årets Bodilprisuddeling:

teter. Er er skiftende lokationer: Vi er i sand, vand, is, sten,
skov, jungle, rumstationer. Der
er skydekampe, nævekampe
og fægtekampe. Og alverdens

Titel:
The Mandalorian I-II-III
Instruktør: Jon Favreau
Medvirkende bl.a.: Pedro
Pascal, Werner Herzog,
Carl Weathers, Emily
Swallow.
Varighed:
8 afsnit i sæson I. 8 afsnit
i sæson II. Sæson III er
netop startet.
Streaming: Disney+

Der er også meget humor, som
når to stormtroopers forsøger at
ramme en dåse. Uden held. Eller når vores helt gang på gang
dummer sig med nødlandinger.
Mens Baby Yoda driller ham.
Så er der de visuelle geniali-

underlige robotter og aliens,
man kun kan håbe på flere. De
nyeste Star Wars-film er lidt for
menneskelige med mangel på
underlige væsner.

Sæson 2 er endnu bedre end
Sæson 1, fordi den holder et
bedre fokus på en større historie. Og så bliver den bare mørkere og mørkere. Jeg håber, serien kan danne præcedens for
de kommende Star Wars-film.
Særligt den seneste, episode 9,
blev alt for fjollet og dermed ligegyldig.
Det er 'The Mandalorian' ikke.
Den udforsker nysgerrigt nye
dele af universet og lader os
møde et væld af nye karakterer
og racer - uden at have alt for
travlt.
'Star Wars' er studier i antropologi, når det er bedst. Og man
labber afsnittene i sig, selvom
man ikke længere er 11 år - som
trods alt er franchisens målgruppe.
 Anders Højberg
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Previous solution - Very Hard

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com

NINJA SEVEN laves af Elisa Petrolo, som bor i Nordhavn
– og som har sine helt egne meninger om bydelen.

DANSKE FILM:
Druk (Thomas Vinterberg),
En helt almindelig familie
(Malou Reymann)
Retfærdighedens ryttere
(Anders Thomas Jensen),
Shorta (Anders Ølholm og
Frederik Louis Hviid)
Vores mand i Amerika
(Christina Rosendahl)
AMERIKANSKE FILM:
Jojo Rabbit (Taika Waititi)
The Lighthouse (Robert
Eggers)
Little Women (Greta
Gerwig)
Mank (David Fincher)
The Trial of the Chicago 7
(Aaron Sorkin)
IKKE-AMERIKANSKE:
1917 (Sam Mendes)
Les Misérables (Ladj Ly)
Officer og spion (Roman
Polanski)
Portræt af en kvinde i
flammer (Céline Sciamma)
m.fl.
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FORTKAJ 30, 7. TH.
SOLGT
KR. 20.995.000,SÅ FIK VI SOLGT ENDNU EN LEJLIGHED I THE SILO!
HØJEST REALISEREDE PRIS OG M2 PRIS I NORDHAVN I 2021*
SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG I NORDHAVN?
* kilde: https://www.boligsiden.dk/salgspris/solgt/alle/1?periode.from=2021-01-01&sortdescending=true
&sort=salgspris&postnummer=2150&periode.to=2021-12-31
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