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Langs vandet ... et bidrag til lokaludvalgenes idékonkurrence: Havnen for københavnerne.

1) Godt under Langebro

Langs vandet ...

2) Uden om Realdania
3) Langs Christians Brygge

Et forslag til en blomstrende gangforbindelse
mellem Langebro og Nyhavn

4) Under Knippelsbro og
over Chr. IVs Bro
5) Forbi Nyhavn

I dag er der fri passage langs vandet fra Fisketorvet til Langebro og fra Skue
spilhuset videre op til Langelinje. Men mellem Langebro og Nyhavn er der
adskillige steder, hvor passagen langs vandet er hæmmet, og en enkelt stræk
ning, hvor den er helt blokeret. Dette forslag skitserer derfor en række indsat
ser på strækningen mellem Langebro og Nyhavn, som tilsammen befordrer
en ubrudt promenade fra Sydhavn til Nordhavn ... langs vandet.

... langs vandet
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Lad os inden vi starter turen langs havnen kort skue ud over den Kalvebod
Brygge, som nu er tæt på at være færdig. Isoleret set er der givet mange gode
ting at sige om projektet, men det er meget stort på sit sted, og det burde ikke

Tæt på er havnen mættet af sanseindtryk

være tilladt på den måde at æde sig ind på et af den centrale bys sidste frirum.
I Stockholm har man gennem årene haft en klar forståelse af byens vand
parker som en smal, rekreativ stribe omkring de store åbne vandflader og
har formået at fastholde tilgængeligheden, åbenheden og sammenhængen i
dette system. Det kunne man med fordel gøre tilsvarende for Københavns
kanaler, søer og havnebassiner. Vi behøver nogle klare retningslinjer, så
havnens åbenhed og den frie passage langs kanterne er sikret mod, at par
kering, hegn og bebyggelse gradvist lukker havnen. Og hvis man som ved
Kalvebod Brygge absolut skal lave store herresving ud i havnebassinet, så
skal det ikke gøres med op til toetages strukturer, men så lavt, at havnens
samlede vandflade til stadighed er åben og opfattelig fra kajkanten.

Ny genbrugsstation under Langebro

Liv selv i de mindste sprækker

Realdanias
nye domicil

Blomstrende
frugttræer

Lav flydebro
langs vandet

Genbrugsstation

En lav flydende brygge med bølget yderkant mulig
gør passage langs vandet på nu blokerede steder.

Ved Langebro er passagen for så vidt i orden, men Indre By mangler despe
rat en genbrugsstation, og her under Langebro, hvor man har et overdækket
udeareal, var det oplagt at anlægge et affaldstempel, hvor det vigtige ikke
bare var at kunne aflevere sine genbrugsting, men nok så meget, at man gør
noget ud af det pædagogiske og kan lære om genbrug og recirkulering, bio
char og kompostering - og hvordan København som moderne storby gennem
sit nye affaldsparadigme, hvor intet går til spilde og alt går videre (liiiiiige
om hjørnet), nænsomt genindskriver sig i sit naturgrundlag.
I dag er der to kørebaner i hver retning, men efter at Vester Voldgade er
omlagt, kan man uden problemer inddrage halvdelen af vejarealet fra Bern
storffsgade og frem, så der er god plads til et affaldstempel under Langebro.

Bølgende brygge uden om Realdania
Det er en stor fejltagelse, at Realdania på bryghusgrunden har fået lov til at
bygge ud over vejen og bryde den frie passage langs vandet. Der er lagt op
til, at fodgængerne ledes sammen med bilerne under bygningen, og med hår
de flader på alle sider bliver lydmiljøet i passagen ikke nogen rar oplevelse.
Derfor kan man med fordel anlægge en lav, flydende brygge fra Langebro og
hen forbi Bryghusgrunden, som ud over at sikre passagen langs vandet giver
en attraktiv adskilthed fra den kørende trafik og en intim nærhed til vandets
stadige foranderlighed. Efter Realdania skal man igen op i kajhøjde og et lille
nyk ind for at komme over Bryghusbroen. Men det er ikke noget problem,
så længe det blot er umiddelbart forståeligt, hvordan man kommer videre.

Bølgende brygge langs Christians Brygge
Principsnit i flydebroerne.
De lave flydebroer fortsætter de store bølgebevæ
gelser fra Kalvebod Brygge nordud, men forbliver
tæt på vandets overflade. Deres bølgende form føl
ger den sinuskurve, som ligger til grund for vands
bølgebevægelse og er lige så fundamental for van
det og dets bevægelser som den rette linje.

Uden om Realdania

Herefter følger der et stræk langs Slotsholmen, hvor der er god plads og åbent
langs vandet - måske dette var et godt sted at anlægge en urban byhave. Det
går fint helt op forbi Den Sorte Diamants blanksorte, ludende facade, men
pludselig ender promenaden brat. Ingen forklaringer, end ikke en fodgæn
gerovergang, så man kunne fortsætte i den anden side. Kun et skilt med fod
gængere forbudt. Der køres i dag hurtigt på stedet, så det er særdeles utrygt
at krydse gaden eller at forsøge at fortsætte, som der hver dag i sommertiden
er mange, som alligevel ender med at gøre. På sigt burde man helt afvikle al
gennemkørende trafik på stedet. Man ser her tydeligt, at Københavns ud
vikling længe var styret af bilismen. I de seneste år er man blevet bedre til
at forkæle cyklisterne, men byen har stadig til gode at erkende, at gang er
en vigtig trafikform, og at et trafikalt set velfungerende centrum i høj grad
afhænger af, at byen også fungerer optimalt til fods.
Derfor bevæger vi os ved indhakket ud for Den Sorte Diamant igen ned
på en flydende brygge, hvor vi kommer tæt på vandet og bolværket skærmer
for trafikken. Her er anlagt både trappe og rampe, for at også barnevogne og

rullestole kan være med. Bryggen anlægges med en bølgende kant, som på
det smalleste er bred nok til at kunne passere uden nogen utryg fornemmelse,
og i de bølgende udvidelser har god plads både til bænke langs bolværket og
ophold nær vandet. Ved brotårnet må vi igen lidt op for at følges med den
kørende trafik under Knippelsbro.

Plads til gående under Knippelsbro og over Chr. IVs Bro
Situationen i dag!

Plads til gående under Knippelsbro
Chr. IVs Bro

Langebro
Blomstrende
frugttræer
Lav flydebro
langs vandet

Med en lav flydebro kan man oven for Den Sorte
Diamant genskabe gangforbindelsen langs van
det. Ved Knippelsbro og Chr. IVs bro må man dog
følges med den kørende trafik.
Ved i de kommende år systematisk at plante sakura
og blomstrende frugttræer hele vejen langs havnen
vil man dels kunne bedre mikroklimaet og klima
tilpasningen, dels transformere havnen til et sam
lingssted med store oplevelsesmæssige kvaliteter.

Sakura på Langelinje

Sakura light-up

Tidligere har bilerne under Knippelsbro haft to spor i hver retning. I dag er
det ene spor blot omstemplet til byens nok bredeste cykelsti på et sted, hvor
der ikke passerer ret mange cykler, mens det smalle ’fortov’ er annekteret
af et autoværn, som der ikke er brug for. Ved at indskrænke cykelstien til 2
m på det korte stræk under Knippelsbro og over Chr. IVs bro, er der plads
til at anlægge en god bred gangpassage på dette sted. Beplantning og støj
dæmpning vil kunne gøre underværker på stedet. Herefter er der god pas
sage videre langs Gammelholm op til Nyhavn.
Dog er der pt. udstilling af sandskulpturer, hvilket ville være OK, hvis der
var offentlig adgang og man kunne bevæge sig igennem en åben installation.
Men nu blokerer det både for udsyn og passage, og der opkræves entré. Her
kunne man igen ønske sig et sæt regler for brug af arealerne langs havnen,
som altid sikrede åbenheden og den frie bevægelighed langs vandet.

Ny fodgængerbro ved Nyhavn
Nogle vil måske finde, at en bro over Nyhavn er unødvendig, da man blot
kan lægge vejen ind omkring Toldbodgade. I første omgang er det da også
passagen fra Den Sorte Diamant under Knippelsbro og over Chr. IVs Bro,
som er mest nødvendig at reetablere for at genåbne kredsløbet. Men hvis
man vil genskabe en velfungerende havnepromenade fra Sydhavn til Nord
havn og sikre sig, at langt flere end i dag bevæger sig langs havnen, så vil
en fodgængerbro over Nyhavn efterfølgende være en rigtig god investering.

Væresteder og blomstrende havneskov
Der behøver ikke at ske alt muligt under vejs, for ikke mindst når man kom
mer helt tæt på vandet er havnen fuld af oplevelser og indtryk, og der er mas
ser af smukke bygninger og spændende afstikkere at gøre. Men over alt skal
der være masser af steder at sidde, også uden at skulle betale for drikkevarer.
Ikke mindst fortjener haven en langt mere udstrakt beplantning end i dag.
I 2005 blev der ved Langelinje plantet 200 japanske kirsebærtræer, sakura,
i anledning af H.C. Andersens 200-årsdag. De er efterhånden vokset godt til
og ser ud til at klare sig fint trods nærheden til vandet. Også Amaliehaven
har fine sakura-træer, som blomstrer overdådigt i foråret. Hvis man vil give
havnen med alle dens forskellige bygninger og epoker et samlende karakter
træk, så plantede man hele vejen langs havnen klynger af forskellige typer
af sakura-træer og blomstrende frugttræer. Hvor træerne på Langelinje er
stiliserede ’dusktræer’ på lige stamme, så vælger man måske langs Gam
melholm en variant med mere mørkrosa blomster og fri grenbygning, mens
man ved Chr. IVs Bryghus planter frugttræer og nord for Langebro danner
løvsale af espalierede sakura-træer med nedhængende grene.
Allerede nu samles i titusindvis til sakura-festival ved Langelinje for at
glæde sig over den overvældende blomstring. Med forårsblomstring fra Syd
havn til Nordhavn vil havnen blive et samlingsrum for hele byen - et poetisk
rum af stor skønhed, som kalder alle af huse efter et langt vinterhi. Hvis man
ligefrem lyssatte blomstringen, ville den i aftentimerne svæve magisk over
vandene. En sådan blomstrende, frugtbærende havneskov vil samle lige så
mange mennesker som Distortion - blot om noget langt mere stilfærdigt.

