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Det døde hav i Sydhavnen

Af JAMILLA SOPHIE ALVI

Konsulentrapport anbefaler idé om et kurbad med 240 mio. år gammelt varmt saltvand 
hentet fra undergrunden.

Hvorfor rejse til Det Døde Hav for at flyde ovenpå, hvis der findes ét i Sydhavnen? 
Konsulentfirmaet OeO har i samarbejde med Københavns Kommune undersøgt lokale 
virksomheders ønsker til idrætsfaciliteter i den nye bydel Teglholmen i Sydhavnen. 

Rapporten fremhæver arkitektfirmaet Gottlieb og Palludans idé om at skabe en københavnsk 
udgave af Den Blå Lagune i Sydhavnen: Et kurbad med 240 mio. år gammelt geotermisk 
vand hentet fra undergrunden, der vil tiltrække besøgende fra hele København. 

DONG Energy har netop offentliggjort de første positive resultater fra et geotermisk 
forsøgsanlæg på Amager og vil gerne hjælpe Københavns Kommune med at udvikle 
kurbads-ideen. 

Forsøg på Christianshavn

»Vi har allerede lavet at lille uautoriseret forsøg med Badeanstalten Sofiebadet på 
Christianshavn, hvor vi fyldte nogle kar med vandet. Der er et meget stort mineralindhold. 
Der er så meget salt i vandet, at det svarer til mere end halvdelen af, hvad der er i vand fra 
Det Døde Hav,« siger ingeniør Jesper Magtengaard fra DONG Energy. 

Skal et kurbad i Sydhavnen blive til virkelighed, kræver det et lokalt geotermisk anlæg, en 
boring, et kurbad og undersøgelser bl.a. af bakteriernes opførsel i det 73 grader varme vand, 
der også skal afkøles til badevandstemperaturer. 

Jesper Magtengaard påpeger, at i et nyt boligområde som Sydhavnen vil det være yderst 
interessant både at udnytte anlægget til at skabe varme i husene og til et kurbad. En anden 
mulighed er at køre det termiske vand i lastbiler fra forsøgsanlægget på Amager til 
Sydhavnen. 

Begrænsede midler

Lokale- og Anlægsfonden, der udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur 
og fritid, vil gerne være medinvestor i et kurbadsbyggeri, oplyser udviklingschef Claus Bøje. 

Teknik og miljøborgmester Klaus Bondam (R) er ikke afvisende over for tanken om at vippe 
med tæerne i et termisk kurbad. 

»Det lyder som en spændende idé, som er værd at overveje. Men Københavns Kommune 
har naturligvis ikke ubegrænsede midler. Det må derfor indgå i de almindelige 
budgetovervejelser,« siger han.
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