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Projektet
Udviklingsselskabet By & Havn planlægger at etablere en ny krydstogtterminal
og at udvide Københavns Nordhavn med et ca. 100 Ha stort areal ved opfyldning
på søterritoriet. Projektet indebærer, at der skal etableres:



1100 m ny krydstogtterminal med liggeplads for 3 krydstogtskibe
Depotområder for ren og forurenet jord.

Det samlede depotvolumen i depotområderne forventes at udgøre ca. 10 mio.
m3. Deponeringen vil omfatte overskudsjord fra bl.a. metroudgravningerne.
Krydstogtterminalen skal stå klar den 1. maj 2013 og anlægsarbejdet med etableringen af krydstogtterminalen påbegyndes i efteråret 2011.
Hovedaktiviteter i projektet
NIRAS forestår detailprojektering af alle projektdele for krydstogtterminalen, der
etableres med 1.100 m kaj som forankret spunsvægsindfatning for nominel
vanddybde på 10,5 m.
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Krydstogtterminalen der er 1.100 m lang og 70 m bred indrettes som terminalområde med kajareal, terminalarealer, parkering og fordelingsvej med et vejudlæg
på 17 m.
Terminalen udstyres langs kajen med tilslutning til el, vand og kloak for krydstogtskibe samt belysning, afvanding, kloak, el og forsyningsvand for terminalarealer m.v.
Specielt skal der etableres et samlet afløbssystem for modtagelse og behandling
af spildevand fra krydstogtskibene omfattende 3 betonskyllebygværker og 2
pumpestationer med tilhørende betonbygværker.
I tilknytning til etableringen af krydstogtterminalen skal der udføres kompensationsuddybning af ca. 20.000 m3 for flytning af Kronløbet og uddybning af ca.
50.000 m3 for etablering af nominel dybde på 10,5 m ved krydstogtkajen.
Der skal etableres depotområder til hhv. ren jord og forurenet jord. Depoter for
ren jord afgrænses af eksisterende konstruktioner og nye indfatninger dels som
stenindfatning og dels som spunsvæg.
Der skal uddybes ca. 250.000 m3 gytje for bundudskiftning ved cellefangedæmningen, ca. 160.000 m3 permeabel gytje, ler, sand og grus for etablering af tæt
bundmembran af indfyldt gytje i depot for forurenet jord og afgraves ca. 320.000
m3 gytje i området bag cellefangedæmningen til forøgelse af depotvolumen for
forurenet jord.
Opfyldning med ca. 1.000.000 m3 tilført sandfyld indgår i projektets konstruktion
af spunsvægsindfatninger, cellefangedæmninger og indfatningsdæmning af sten
samt for tætningskonsolidering af gytje som bundmembran.
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Anlægsprojektet i tal
Uddybning/opfyldninger
Spunsvægge og indfatninger
Stenindfatninger
Opfyldninger
Betonbygværker og pumpestationer
Belægninger, veje og pladser samt p-pladser

320.000 m³
ca. 25.000 ton
ca. 350.000 m³
1.000.000 m³
5 stk
ca. 120.000 m²
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