John Køhler Carlsson
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

John Køhler Carlsson
5. december 2019 09:38
Ali Hussein
Carsten Bai; A087787_Mail
RE: Reparation af kaj 636

Kære Ali
Mange tak for den positive tilbagemelding.
Vi vil nu fortsætte med myndighedsbehandlingen mht. fredningsbestemmelserne og VVM m.v.
Vh John

From: Ali Hussein <ALH@byoghavn.dk>
Sent: Wednesday, December 4, 2019 2:21 PM
To: John Køhler Carlsson <JOCA@cowi.com>
Subject: SV: Reparation af kaj 636
Kære John
By og Havn har følgende bemærkninger:
Der må ikke optages mere af kanal bredden i forhold til eksisterende forhold.
Mht. til leje, så skal der indgås en lejekontrakt på leje af det vandareal som pontonerne og bådene optager.
Vedr. leje af vandareal, kontakt Pia Hansen PHA@byoghavn.dk

Med venlig hilsen / Best regards
Ali Hussein
Projektleder/Project Manager
ALH@byoghavn.dk
Direkte: +45 3376 9952
Mobil: +45 2924 0448
HENT VISITKORT
By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
www.byoghavn.dk
Tlf: +45 3376 9800
CVR: 30823702
EAN: 5798009800107
SENESTE NYHEDER
By & Havns behandling af oplysninger
By & Havn ønsker størst mulig åbenhed i selskabets behandling af sager.
By & Havn er omfattet reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i loven, som kan
undtages for en aktindsigt.
By & Havn behandler persondata for borgere, kunder, ansøgere osv. Vi lægger vægt på en tryg behandling af persondata, og du kan altid bede om indsigt i
de personoplysninger, som omhandler dig.
På vores hjemmeside kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger – www.byoghavn.dk/persondata

Fra: John Køhler Carlsson [mailto:JOCA@cowi.com]
Sendt: 25. november 2019 17:21
Til: Ali Hussein <ALH@byoghavn.dk>
Emne: Reparation af kaj 636
1

Kære Ali
Jeg arbejder for ejeren af kaj 636 i Københavns havn, Bo-Vita. I forbindelse med at kajen er slidt og faldefærdigt,
påtænker Bo-Vita at reparere kajen. Kajen er en den af en fredningen af kanalerne i Københavns havn.
Vi talte sammen for nogle uger siden vedr. reparationen og vi talte om at hvis jeg sender nogle skitser frem vil I
kunne lave en forhåndsgodkendelse af projektet, før der igangsættes en ansøgning til Fredningsmyndighederne og
til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Jeg vedhæfter derfor 2 skitser der viser reparationen.
Som det fremgår af tegningerne er hovedtankerne bag reparation følgende:
De eksisterende fortøjninger, Y-bomme, vandtømmer m.v. fjernes.
Der udlægges en stenkastning foran den eksisterende træbolværk for at stabilisere kajen.
Over vandet beholdes den eksisterende betonoverbygning som udgangspunkt, idet det accepteres at den
ikke er helt ny. Det overvejes evt. at forny betonoverbygningen.
Der etableres flydebroer foran kajen som fastholdes ved enten nedrammede pæle eller kæder.
Fortøjningsprincippet for området ændres således at både fremover fortøjes parallelt med kajen.
Da fortøjningsprincippet ændres vil der blive plads til færre både, men til gengæld vil de ikke rage så langt
ud i kanalen.
Kan By & Havn acceptere den forslåede løsning ?
Med venlig hilsen / Best regards
John Køhler Carlsson
Project Manager
Marine and Foundation Engineering
COWI
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