Vi skal gøre plads til forlængelsen af Nordhavnstunnelen
Marts 2021

Vejdirektoratet skal forlænge Nordhavnstunnelen.
Tunnelen kommer til at krydse en af Novafos’ hovedledninger til spildevand, og vi er derfor nødt til at flytte
en del af ledningen. Vi skal arbejde i området ved
Svaneknoppen, Strandpromenaden og Strandvænget
fra starten af marts til december 2021. Se kort på bagsiden.
Vi tager størst muligt hensyn
Vi er opmærksomme på, at mange mennesker bruger
havnen, stranden og Svaneknoppen. Biltrafik kan fortsat passere på Strandvænget og Strandpromenaden.
Cykelstien vil blive omlagt, men er åben i hele perioden. Der vil også fortsat være adgang til promenaden
til stranden og til roklubber m.fl. på Strandvænget. Vi
inddrager enkelte parkeringspladser midlertidigt til vores arbejdsområde.
Alle funktioner på Svaneknoppen opretholdes
Vi er i tæt dialog med havnefogeden i Svanemøllehavnen, så vi kan sikre, at alle havnens funktioner opretholdes, mens vi arbejder. Der vil være adgang til Svaneknoppen med bil i hele arbejdsperioden, og Café
Sundet, bådekranen og badefaciliteterne på Svaneknoppen vil ikke blive påvirket af vores arbejde.
Vi borer for at forstyrre mindst muligt
Det meste af den nye ledning etableres ved, at vi
borer under vejen for at genere trafikken mindst
muligt. Vi er dog nødt til at etablere 2 arbejdsområder,
hvor vi kan bore til og fra. Arbejdsområderne kommer

til at ligge ved adgangsvejen til Svaneknoppen og ved
indkørslen til roklubberne ved Strandvænget. Det er
Aarsleff A/S, der er entreprenør på projektet.
Tæt koordinering af vores arbejde
Selvom hovedledningen er Novafos’, så løber den
gennem Københavns Kommune i HOFORs forsyningsområde. Vi er derfor løbende i dialog med både
Københavns Kommune og HOFOR om vores arbejde.
Samtidig skal Energinet omlægge en af deres ledninger, inden vi kan gå i gang med vores arbejde. Det er
desværre ikke hensigtsmæssigt at arbejde samtidig
med Energinet, men vi koordinerer vores arbejde tæt
med både Energinet og Vejdirektoratet.
Ingen planlagt udledning af spildevand
Der vil ikke blive udledt spildevand til Øresund, mens
vi omlægger hovedledningen. I stedet omdirigerer vi
spildevandet til HOFORs pumpestation på Scherfigsvej, hvorfra spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten helt som normalt.
Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside
www.novafos.dk.
Du er også velkommen til at kontakte projektleder
Lise Jangmark på telefon 44 20 81 56 eller på
lija@novafos.dk.

Her arbejder vi fra marts til december 2021

