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Arealet, hvor parken skal ligge ejes i dag af 
By & Havn.

Københavns Kommune er i dialog med By 
& Havn om fremtidigt kommunalt 
ejerskab af parken. 

1. Fase er Københavnerdialogen, som nu 
nærmer sig sin afslutning.

2. Fase er en arkitektkonkurrence.
Københavnernes bidrag vil bl.a. indgå som 
grundlag for arkitektkonkurrencen. 
Forventes igangsat 2022 og afsluttet 
primo 2024. 

3. fase er anlæg af parken. 
Forventes efter 2025.

Københavns Kommunes andel af 
udgifterne til anlæg og drift af parken skal 
findes i kommende budgetforhandlinger. 

Baggrund Naturpark Nordhavn

Nordhavn



Parken på 28 ha skal ligge på opfyldt areal 
på spidsen af Ydre Nordhavn direkte ud til 
og med udsigt over Øresund.

28 ha svarer til en halv Fælledpark

Nordhavn er under byudvikling de næste 
mange år. 
I hele Nordhavn forventes ca. 40000 nye 
beboere og ca. 40000 nye arbejdspladser i 
fremtiden

Parken vil indgå i en landskabelig 
sammenhæng med Nordhavnstippen, 
som rummer beskyttet natur.
Nordhavns tippen er ca. 8 ha.

28 ha anlægges som park på opfyld af ren 
jord. 

72 ha opfyldes med forurenet jord, hvor 
der planlægges for bl.a. containerterminal.
Denne forventes at åbne i 2023

Placering og størrelse Naturpark Nordhavn 28 ha

Planlagt 
containerterminal 
og krydstogtsterminal
72 ha

Nordhavnstippen 8 ha

Nordhavn



Byrum og faciliteter (2021)
- nu og  på vej

Naturpark Nordhavn

Planlagt 
containerterminal

Nordhavnstippen

Et udpluk Nu:

Nordhavnstippen
Fiskerihavnen
Sansestien
Boldbaner og skøjtehal på 
Gasværksgrunden
Flydende aktivitetshus

Et udpluk På vej: (2025- 2030)

Naturpark Nordhavn
Lommevandrummet
Kranparken

Seneste fra Københavns Kommunes 
budget:
Screening for placering af nyt 
halkompleks og havkulturhus inkl. 
svømmehal.



Parkens størrelse og placering er fastlagt ved lov i 2018, og arealet er udlagt til rekreative og 
maritime formål.

Med maritime og rekreative formål menes bl.a.: 

At der langs kysten kan være rekreative faciliteter som fx vådområder, udkigstårne,
pontoner til kanoer og kajakker

At området skal indrettes, så det understøtter idræt og fysisk bevægelse i området. 

At området skal kunne indrettes med diversitet i terrænet. Op til 25 m som udkigspunkt

At det skal være muligt at beplante større områder med udsparing af lysninger og etablere
naturprægede vådområder og områder med krat og bundbeplantning. 

Loven vedtaget af Folketinget 2018 



Arealet er i Kommuneplan 2019 udlagt til O-1 område, som anvendes til parker, sports- og 
fritidsanlæg, mv.

Anlæg af Naturpark Nordhavn skal bidrage til at indfri disse visioner og målsætninger:

At alle københavnere skal have let adgang til grønne områder, der er attraktive at bruge.

At nye grønne områder og friarealer til nyt byggeri bidrager til at gøre byen mere grøn ti
gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima. 

Max 300 m i vejledende gangafstand fra byens boliger til et grønt område i eksisterende by 

Max 500 m i vejledende gangafstand fra bolig til et større offentligt tilgængeligt grøn 
område (over 2 ha) i byudviklingsområde 

At der rettidigt reserveres arealer til at anlægge nye frilufts- og fritidsfaciliteter i 
byudviklingsområderne for at imødekomme de fremtidige behov.

At kvaliteten af byens vandområder og adgangen til at bruge vandet forbedres.

København Kommuneplan 2019. 



Fase 1: Københavnerdialog (2022)
Politisk beslutning om:
Resultat af københavnerdialog og den videre proces  
+ aftale om fremtidigt kommunalt ejerskab. 

Fase 2: Arkitektkonkurrence (2022-2024)
Foranalyser, fx af vandkvalitet, strøm mm
Konkurrenceprogram - Resultat af politisk beslutning om københavnerdialog vil indgå
Konkurrence
Politisk beslutning
Søge budgetmidler til anlæg og drift

Fase 3. Projektering og anlæg (2025-?)
Spaden i jorden tidligst i 2025

Læs mere på: Naturpark Nordhavn | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Forventet videre proces 

https://www.kk.dk/brug-byen/byens-groenne-oaser/parker-og-groenne-omraader/naturpark-nordhavn
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