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Sket siden sidst

• Erstatningshavn indviet

• Vejarbejder Strandvænget næsten afsluttet

• Tunnelprojektet – kontrakt indgået
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Indvielse af Svanemøllehavnen Nord

21. september 2022
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Både skal være flyttet til den nye, midlertidige havn senest d. 14. oktober



Svanemøllehavnen Nord - oversigtskort
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Tunnelkontrakt på plads – 12. september 2022
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NV BESIX S.A.- MT Højgaard Danmark A/S 

joint venture med støtte fra NIRAS A/S, 

Jacobs Sverige AB og Bravida Danmark A/S.



Licitationsresultat
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Kontrakt tildelt på det indledende tilbud – ingen forhandlinger

Indledende tilbud



Milepæle - kontraktuelle
Health and safety management plan accepted by the Client 24.10.2022

Contractor’s common quality plan (CCQP) accepted by the Client 13.12.2022

First design and execution schedule 13.12.2022

Client’s site office established 13.12.2022

All basic design issued for Client’s review 25.01.2023

All basic design accepted by the Client 09.05.2023
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Latest date for the temporary removal of Lautrupkaj in accordance with the contractual basis 17.03.2023

Detailed mechanical and electrical design coordinated with contract 933005-TL720 and accepted by 

the Client

12.09.2023

Trial installation accepted by the Client 11.09.2024

Latest date for re-opening of Kalkbrænderiløbet 31.03.2025

Mechanical and electrical completion accepted by the Client 24.06.2026

Ready for site integration test 22.12.2026

Completion of site integration test 11.02.2027

Trial Operation completed and accepted by Client. 19.05.2027

Handover of contract, including Svanemøllehavnen fully re-established and operational and 

construction site cleared

15.09.2027

Tunnel skal være åben for trafik

VD’s byggepladskontor (Nordhavn) 

Havn skal være genetableret 

og pladsen ryddet

Mulighed for at lukke løbet i op til 5 mdr.

2023/2024 eller 2024/2025

(uden for sejlsæson)



Indledende aktiviteter

Etablering af midlertidigt byggepladskontor i Nordhavn (uge 40+41)

Opmåling

Opsætning af hegn:

❑ Nordhavn – uge 40+41

❑ Strandvænget – uge 43

Rydning ud for roklubberne – uge 43

Nedtagning af bådebroer og udstyr i Svanemøllehavnen

Prøveramning i havnebassinet
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Afgrænsning af byggeplads 
(udbudstegning)
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Grundvandssænkning
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Projekt for grundvandssænkning er under myndighedsbehandling

Reinfiltration er påkrævet – rørbroer må derfor forventes i 
gadebilledet

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse fra vejmyndigheden

Krav om at rør skal være blå eller sorte



Blå rør langs Strandpromenaden
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Kommunikation 
• Projektsiden – et godt sted at 

følge med.

• Lancering et nyhedsbrev, hvor vi 

vil fortælle om stort og småt.

• Informationsmøde – primo 2023

• Er der flere der ønsker at deltage i 

møder i Naboforum?
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Svanemøllen Skybrudstunnel
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Det er pt uvist hvornår miljøkonsekvensrapporten (MKV) kommer i 
offentlig høring


