3.6 Refshaleøen/B & W
Kulturmiljøet omfatter den sydlige del af Refshaleøen. Det afgrænses af Krudtløbet, Yderhavnen,
og Refshalevej.
Begrundelse
Kulturmiljøet er et af Kulturarvsstyrelsens 161 regionale industriminder. B & W på Refshaleøen
afspejler en vigtig del af fortællingen om København som havne- og industriby, hvor B & W var
blandt de store, toneangivende værfter i Danmark gennem 150 år. Kulturmiljøet er som sådan typisk
for teknologiudviklingen med løbende tilpasning til nye produktionsformer, arbejdsprocesser osv. B
& W var en af de største arbejdspladser, særligt på smedeområdet, men den havde også diverse
mindre virksomheder som underleverandører.
Bærende bevaringsværdier
• De ældste bolværker og kajanlæg, herunder tør- og flydedokkerne
• De resterende dele af ”Stållinjen”, der går fra havnesiden ned gennem skibsbyggierianlægget fra
1920, gennem skærehallerne til sektionshallerne og ned gennem kransporene og ud til tørdokken
på det opfyldte areal. Strukturen af denne linje er væsentlig at bevare, da den er bærende i
fortællingen om verdens første værft, som gik over til sektionsbyggeri og symboliserer samtidig
højdepunkterne i B & Ws produktion
• Opmærksninghallen fra 1953 og svejsehallen er også væsentlige i kulturmiljøets helhed.
Sårbarhed
De bærende bevaringsværdier er sårbare overfor en sløring ved opførelse af nye bygninger eller
ændring af de havnerelaterede anlæg og øvrige områder, hvis dette sker uden hensyntagen til
bebyggelsesstrukturen og til kulturmiljøets formidlingspotentiale.
Udviklingsmuligheder
Kulturmiljøet er en værdifuld helhed bestående af strukturer og mange enkeltelementer fra B & Ws
tid på øen, hvilket bør være et væsentligt omdrejningspunkt i en udvikling af Refshaleøen til en ny
bydel på længere sigt. Hovedstrukturerne bør videreudvikles som del af fremtidige planer, så den
oprindelige trefløjede struktur stadig kan fornemmes med pladsen for beddingerne i midten og
svejsehallerne fra 1940erne og frem, og endelig ”stållinjen2.
Nuværende sikring
Området er omfattet af lokalplan, der dog kun i begrænset omfang indeholder
bevaringsbestemmelser.
Lignende eksempler
-

