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Havneområderne. Kilde: Udvalget om Københavns 
Havn 1989.

Københavns havn har oplevet en stærk forandring de 
seneste tre årtier og har været meget i fokus. 
 Det er vigtigt at tage debatten om Københavns 
havns udvikling igen, og at kaste lys på de forskellige 
aktører, strategier og planlægningsinitiativer, som 
leder udvikingen og på de kvaliteter som er resultatet 
af mange års omdannelse og overvejelser. 
 Kunstakademiets Arkitektskole arrangerer  i 
anledning af Forskningens Døgn bl.a. en bådtur til
Nordhavnen. 

0 500 1000m Kilde: Stadskonduktørembedet, 2000



I 1989 anbefalede et statsligt udvalg for havnen at forstærke 
tilgængeligheden til havneområderne og på tværs af havnen. Den-
ne anbefaling førte til en systematisk anlæggelse af promenader 
langs havnen. I de røde punkter på kortet, har udvalget anbefalet 
placering af publikumsorienterede funktioner.
Kilde (planen): Havneudvalget 1989.

Debatoplægget til en Blå Plan for Københavns Havn i 2003 var 
rettet mod den rekreative brug af vandet. Det gav mulighed for en 
lokalisering af forskelligartede aktiviteter langs havnen, med bade-
anstalter, vandsport og husbåde. En debathjemmeside blev lanceret 
med henblik på at udveksle synspunkter omkring oplægget. 
Deltog du?
Kilden: Københavns Kommune, 2003.

Til højre: Arkitekt Adriaan Geuzes forslag til en byarkitektonisk 
udformning af den gamle Frihavn og DanLink området i 2000. 
Forslaget blev til i anledning af en plan for havnen i 2000, og hav- 
de som formål at udvikle området med en blandet anvendelse og 
med en færgeterminal. Kilde: Københavns Kommune, Miljø- og 
Energiministeriet, Københavns Havn og Freja Ejendomme, 2000.

En plan for havnen blev lanceret i 2000 og havde  
som strategi at fremme byudviklingen i strategiske-
områder. Boliger var for første gang nævnt som motor  
for udviklingen af Sydhavnen og Nordhavnen, mens 
kulturen var valgt som tema for Inderhavnen. 
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