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HELT FOR SIG SELV,
MEN MIDT I DET HELE.

NY KRYDSTOGTSKAJ I NORDHAVNSOMRÅDET

TEAMET BAG TERMINALERNE

FACTS

Københavns Nordhavn er et område i rivende udvikling. Fuldt
udbygget kommer bydelen til at strække sig over 4 mio. m2
byggeri, og vil huse op mod 40.000 indbyggere samt tilsvarende
antal arbejdspladser.

Det er folkene bag TAP1 der står bag Terminalerne. Hos TAP1
tror vi på, at fremtidens byrum bliver defineret et sted mellem nye
strømninger og respekten for det autentiske, oprindelige miljø. Det
har vi bevist i Carlsberg Byen på Vesterbro, og denne inspiration
tager vi nu med os videre. I samarbejde med CCO Arkitekter, By
& Havn, og Copenhagen Malmö Port, opfører vi derfor i øjeblikket
Terminalerne i Københavns Nordhavn: et visionært projekt, der
skal bidrage til at skabe liv og trafik i den nye bydel, og udnytte de
unikke havnearealers store potentiale.

•
•
•

I forbindelse med den omfattende modernisering og udvikling
af Nordhavnsområdet anlægges en ny krydstogtskaj, der i
sommerhalvåret vil fungere som et nøglepunkt for det stigende
antal af krydstogtsskibe, der hvert år lægger vejen forbi
København.
I vinterhalvåret vil Terminalerne fungere som en unik location
med et karakteristisk og maritimt særpræg: et sted, der kan
imødekomme efterspørgslen på spændende oplevelsesvenues
i det københavnske bybillede, og facilitere kulturinitiativer og
events i enestående rammer.

Terminalerne – T1 & T2 • Oceankaj 4 & 6 • 2150 Nordhavn

Terminalerne er en videreudvikling af TAP1s engagement i det
københavnske byliv, og projektet er et innovativt bud på udvikling
af fremtidens byrum. Ved at integrere fremadsynet arkitektur med
havnemiljøets rustikke og maritime udtryk, er det en klar ambition
at skabe et venue, der kan udvikle byrummet og gøre fremtidens
Nordhavn til et aktiv for hovedstaden.

•
•
•
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Under opførsel
Åbning oktober 2014.
2 terminaler - hver terminal indeholder;
2 bygninger á ca. 1200 m2
- toiletfaciliteter
- køkkenfaciliteter
Godkendt til 2300 personer pr. terminal
Total: 4 bygninger – ca. 5.000 m2
Halvårlig venue
- drift fra oktober til april.
- mulighed for sommerarrangementer
ved forespørgsel.
Udsøgte parkeringsmuligheder
og infrastruktur

