Tuborg Havn
Hvor Tuborgs Bryggerier lå sammen med en række
andre industrier, blandt andet Kastrup Glasværk og
Strandvejsgasværket, finder man i dag nye boligbyggerier og kontorbygninger, en kanal, en skole
og store ryddede byggetomter.
I havnens nordlige del, Tuborg Nord, er nybyggeriet
stort set afsluttet. En karakteristisk konisk rotunde
skyder sig ud ved et knæk af Strandvejen, og står
særdeles tydelig i bybilledet med sin runde form
beklædt med halvblanke metalplader. En indvendig
trappe, der snor sig op langs ydervæggen giver
adgang til en restaurant øverst oppe i rotunden.
Herfra er der en storslået panoramaudsigt. Rotunden
er tegnet af Henning Larsens tegnestue.
Nærmest Strandvejen markerer to punkthuse indkørslen til den nyanlagte og meget brede Tuborg
Boulevard, som er beplantet med træer i flere rækker.
Nord for boulevarden er opført to karrébebyggelser
og en række kontorbygninger efter en samlet plan
med et klart nyrationalistisk tilsnit. Boulevarden
afsluttes i en rundkørsel på hvis anden side, der er
gravet en kanal, som udgør det bærende planprincip

for en ny fem etagers stokbebyggelse, hvis sorte
facader domineres af store rummelige altanpartier.
Byggeriet er tegnet af Vilhelm Lauritzens tegnestue.
Længst ude ved kysten og vinkelret på denne er der
rejst fire hvide boligbloke, som er opført af tegnestuen Arkitema. Den vinkelrette placering tilstræber
en lige god udsigt fra alle lejligheder. Mellem disse
nye boligbyggerier er der opført flere store kontorbebyggelser, hvis spejlende glasfacader præger det
omgivende miljø.
Der er gjort meget ud af byggemodningen med
smukt udførte kajkanter og kanalsider, med granitbelægning, springvand, beplantning og kunstnerisk
udsmykning. Udviklingen af området er et bud på
den fornyelse af havneområderne, som er meget
aktuel i disse år.

Nye kanalorienterede boliger er opført i den
nordlige del af Tuborg Havn.

Ikke alle de ældre bygninger er revet ned. Tilbage
står Tuborgs gamle administrationsbygning, tegnet
af Anton Rosen i 1914, ligesom det høje Bryghus er
bevaret. En tidligere tappehal er indrettet til Eksperimentarium og på arealets sydlige del står Tuborgflasken og afventer sin endelige placering i området.

På luftfotoet ses det stort set udbyggede Tuborg Nord til højre og de store byggetomter i Tuborg Syd til venstre. Tuborg Boulevard ses øverst, lidt til højre for midten.
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