
Byggeaktiviteter august 2022 

I sidste måned kunne NCC aflevere den færdige parkerings- 
kælder, hvor de første parkanter blev budt velkommen 4. juli 
af By & Havn. Dagen markerede et arbejdsskifte på øen, hvor 
NCC fremover udelukkende vil have fokus på terrænet  
og boligerne. 
August byder på en del fortsættelser men også nye arbejds-
opgaver. Flere håndværkergrupper træder til, når det gælder 
den indvendige aptering i boligerne og belægningsarbejdet 
på terræn. Samtidig kan NCC gå i gang med fundamentet til 
øens østlige bro mod Sundmolen. Læs mere om dette arbejde 
og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G. 

A: Aptering: Der er fortsat fokus på det apteringsarbejde, 
som gør bygningerne til gode boliger. Det indebærer bl.a. 
installationer, opsætning af vægge og montering af trapper, 
skakte og badekabiner. Flere af boligerne er nu så langt, at der 
bliver monteret køkkenelementer og lagt trægulve. Læs mere 
om boligbyggeriet i artiklen Boligerne bliver gjort klar fra A til Z

B: Facader: Facadearbejdet er i fuld gang, og montering af 
de teglstensbeklædte altaner går hånd i hånd med det omfat-
tende murerarbejde på facaden. Sideløbende fortsætter mon-
tering af altanbeslag, vinduer og tagopbygning. Læs mere om 
murerarbejdet i artiklen Slå en studs og fug ud – murværk på 
vej til Kronløbsøen og altanerne i artiklen Altanerne fuldender 
byggeriet

C: Klinten: NCC fortsætter i denne måned arbejdet med at 
støbe de plateauer, som udgør fundamentet for den offentlige 
plads mod øst, Klinten. Læs mere om Klinten i artiklerne:  
Arketypiske danske landskaber sætter deres præg på  
Kronløbsøens forposter og Kysten og Klinten tager form

D: Kysten: Arbejdet med at opbygge Kysten er i fuld gang. 
Der er fokus på betonarbejdet, hvor det nederste trin udgør 
bundpladen for de følgende, der trin for trin vil forme land-
skabet. Læs mere om Kysten i artiklerne: Arketypiske danske 
landskaber sætter deres præg på Kronløbsøens forposter og 
Kysten og Klinten tager form

E: Terrændæk og belægningsarbejde: NCC har fortsat 
fokus på membranen, som skal dække øens overflade og 
beskytte kælderen yderligere. Det indebærer et lag membran, 
der vil ligne tagdækning, når det bliver lagt ud på terrændæk-
ket. Dernæst udlægges tagpap, støbeasfalt og til sidst opbyg-
ges et drænlag inden selve overfladebelægningen.
Til august er belægningsarbejdet så langt, at NCC kan begyn-
de at støbe de vitale køreveje. Selv om Kronløbsøen er en bilfri 
ø, skal der stadig være adgang for diverse servicebiler så som 
flyttebiler, ambulancer og posten. Kørevejene og øens grønne 
områder adskilles med støttemure og plantebede, der ligele-
des støbes i in situ-beton. Læs mere i artiklen Belægnings-
arbejdet tager hensyn til planter, trafik, vand med mere – og 
satser på at blive en fryd for øjet

F: Skraldesug på Sundmolen: Envac er i den afsluttende 
etape for etablering af skraldesug til Kronløbsøen. Arbejdet 
forventes afsluttet primo august. For at undgå trafikgener er 
etableringen opdelt i mindre etaper, og arbejdet foregår på 
hjørnet af Klubiensvej og Sundkaj samt ned ad Sundkaj 71-89 
på Sundmolen. Etablering af skraldesug er et led i forsynings-
arbejdet for Kronløbsøen, og forsyningerne vil blive ført til øen 
via de to broer, der skal etableres og forbinde Kronløbsøen 
med Sundmolen. Den ene bro vil rumme skraldesug og den 
anden fjernvarme, vand og afløb. Læs mere i artiklen Broerne 
og deres forskellige installationer binder Kronløbsøen sammen

G: Broen mod øst: NCC er så småt gået i gang med funda-
mentet til øens østlige bro. Det sker i koordinering med Envac 
og deres tidsplan for etablering af skraldesug, da skraldesug 
skal føres til Kronløbsøen via selvsamme bro. Når Envac har 
installeret røret og er færdige med deres arbejde, vil NCC starte  
selve udførelsen af fundamentet, som indebærer armering, 
forskalling og støbning. Dette arbejde forventes afsluttet primo 
september. Etableringen af fundamentet for broen indebærer,  
at stykket foran Sundkaj 87-89 er spærret frem til ultimo 
august. Læs mere i artiklen Broerne og deres forskellige i 
nstallationer binder Kronløbsøen sammen
       
                     
Kommende byggeaktiviteter: 
Mange og vidt forskellige håndværkergrupper er i gang på 
samme tid. De mange fagligheder markerer, at byggeriet og 
ikke mindst arbejdet med boligerne skrider hastigt frem. Af nye 
etaper, der skyder i gang, er det værd at nævne apteringsar-
bejdet på altanerne, som indebærer rækværk, beklædning, 
gulv og plantekasser. Apteringsarbejdet i boligerne tager også 
fart med både køkkener og trægulve. Nede på terrænniveau 
begynder belægningen at blive synlig med støbning af støtte-
mure, køreveje og plantebede. 

Arbejdstider:
Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lør-
dage fra kl. 8-17 i henhold til de regler, Københavns Kommune 
har fastsat. Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt stø-
jende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 
på hverdage.  

Det er Københavns Kommune, der som miljømyndighed  
fastsætter arbejdstider og støjgrænser for det arbejde, som 
udføres.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på  
www.kronløbsbassinet.dk
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