
Havnevigen - et nyt nabolag er skabt
Åbningen af Københavns første badevig markerer også skabelsen af et helt nyt nabolag

Den storstilede åbning af den nye vig nord for Nokken på Islands Brygge markerer ikke bare at København nu har fået sin første badevig, men
også skabelsen af et nyt nabolag.

Bag udviklingen af Havnevigen står Bonava, der har udviklet og solgt næsten 400 boliger i området. Udbygningen af området startede i
efteråret 2011, i et boligmarked på vej ud af finanskrisen. Det viste sig hurtigt at bynære boliger med nærhed til vand og grønne omgivelser er
eftertragtede. De første rækkehuse fandt hurtig nye ejere, og herefter fulgte de tre karakteristiske tårne, eksklusive strandhuse, familievenlige
byhuse og for nylig har der været indflytning på Strandtorvet – det seneste projekt i Havnevigen.

Grundlaget for udviklingen af Havnevigen har været en gennemarbejdet masterplan, som er blevet virkeliggjort i samarbejde med forskellige
arkitektfirmaer. Fælles for alle projekterne er visionen om at skabe bedre hjem og nabolag. Som Torben Modvig, administrerende direktør i
Bonava forklarer; ”Det var fra starten åbenlyst at hele området omkring vigen gav nogle helt enestående muligheder for at skabe attraktive
familieboliger. Vores mål har været at sikre en sammenhængskraft i området, og at skabe tilhørsfølelsen så tidligt som muligt”.

Det er ikke kun den sociale bæredygtighed der præger Havnevigen. Strandhusene, Byhusene og senest Strandtorvet er desuden blevet
svanemærkede. Det er sket i samarbejde med totalentreprenøren, NCC, der har bygget alle boligerne i Havnevigen.

”I NCC arbejder vi kontinuerligt på at bidrage til mere bæredygtighed ved at bygge boliger, der bruger mindre energi og har et godt indeklima,
og derfor er det glædeligt, at københavnerne nu får flere svanemærkede boliger med Strandtorvet. Det er den type projekter, vi håber på at
løse mange flere af for vores kunder fremover,” siger Martin Palmquist, direktør i NCC Danmark.

Torben Modvig glæder sig over at vigen nu sætter kronen på værket. ”København har fået et helt nyt nabolag, hvor mange forskellige familier
vil have deres hjem.  Det er den type kvartersudvikling Bonava gerne vil bidrage med i andre områder i Storkøbenhavn, så vi skal bygge gode
boliger til flere”.

Fakta om vigen

Vigen er etableret af Grundejerforeningen Artillerivej Syd. Vigen er op til 2 meter dyb og ligger 1,3 meter over havets overflade. Vandet i vigen
pumpes ind fra havnen, og vil derfor have den samme vandkvalitet som den øvrige del af Københavns Havn. Der etableres en sandstrand på
den nordlige side af vigen, og der er offentlig adgang til både strand og vig.

Fakta om Havnevigen

Havnevigen består af boligprojekterne Rækkehuse, Vest-, Øst- og Nordtårnet, Strandhuse, Byhuse og Strandtorvet med i alt 371 boliger
(boligareal 52.115 m2)

Bygherre: Bonava Danmark A/S

Totalentreprenør: NCC Danmark A/S

Arkitekt: Arkitema har tegnet Rækkehuse og Tårne, Nobel Arkitekter har tegnet Strandhuse og tegnestuen Vandkunsten har tegnet Byhuse og
Strandtorvet

Strandhuse, Byhuse og Strandtorvet er alle svanemærkede.

Fotos - visualisering af Havnevigen (Bonava) og foto fra åbningen af vigen (Bonava)

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Dorte Andersen på tlf. 41 70 45 07 eller dorte.andersen@bonava.com

Bonava er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for boligudvikling. Bonava udspringer fra NCC og har skabt hjem og nabolag siden
1930’erne. I dag har Bonava 1.400 medarbejdere og er aktive i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland Skt. Petersborg, Estland og
Letland med en omsætning på SEK 13 milliarder. Bonava’s aktier er noteret på Nasdaq børsen i Stockholm. 


