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Byggeaktiviteter december 2022 

Årets sidste måned byder på en del fortsættelser, nye aktiviteter 
og et arkitektonisk højdepunkt. 
Kysten er nu færdigstøbt inklusiv de større plantebede og det 
omfattende belægningsarbejde på denne del af øen. Senere 
følger jord og beplantning. 
I december går NCC i gang med sandarbejdet mod øst, som er 
forberedelse til påsejlingssikring. Sideløbende fortsætter NCC 
arbejdet på terræn og i boligerne. Læs mere om dette arbejde 
og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-J.

A: Facader: NCC fortsætter montering af de teglstensbeklædte  
altaner samtidig med, at finisharbejdet på de første er gået i 
gang. Arbejdet indebærer rækværk, beklædning, gulv og plante- 
kasser. Sideløbende fortsætter montering af altanbeslag, de 
sidste vinduer og tagterrasser med teknikarealer, plantekasser 
og solcellepaneller. Læs mere i artiklen Kronløbsøens 374  
altaner får den sidste finish

B: Indvendig aptering: Der er fortsat fokus på det indven-
dige apteringsarbejde, som gør bygningerne til gode boliger. 
Det indebærer opsætning af vægge, montering af trapper og 
skakte, slutmontage af installationer og slutmaling af boligerne 
såvel som rengøring. I flere af boligerne er snedkerarbejde i 
forhold til gulve og køkkener godt i gang. Læs mere om bolig-
byggeriet i artiklen Boligerne bliver gjort klar fra A til Z

C: Klinten: NCC fortsætter i denne måned arbejdet med at 
støbe de plateauer, som udgør fundamentet for pladsen mod 
øst, Klinten. Der er fokus på den del af Klinten, som ligger inde 
på selve øen. Først når den del er afsluttet, kan det øverste 
trin på Klinten støbes. Læs mere om Klinten i artiklerne: Arke-
typiske danske landskaber sætter deres præg på Kronløbsø-
ens forposter og Kysten og Klinten tager form

D: Terrændæk og belægningsarbejde: NCC er fortsat i 
gang med membranen, som skal dække øens overflade og 
beskytte kælderen yderligere. Det indebærer et lag membran, 
der ligner tagdækning, når det bliver lagt ud på terrændækket. 
Dernæst udlægges tagpap, støbeasfalt og til sidst opbygges 
et drænlag inden selve overfladebelægningen. Sideløbende 
arbejder NCC på at støbe de vitale køreveje, som skal kostes 
på overfladen. Selv om Kronløbsøen er en bilfri ø, skal der 
stadig være adgang for diverse servicebiler så som flyttebiler, 
redningskøretøjer og storskrald. Kørevejene og øens grønne 
områder adskilles med støttemure og plantebede, der støbes 
i in situ-beton. Læs mere i artiklen Belægningsarbejdet tager 
hensyn til planter, trafik, vand med mere – og satser på at blive 
en fryd for øjet

E: Beplantning: I disse måneder beplantes de første plante-
kasser og bede. Allerede nu kan de første vækster ses på flere 
tagflader. Gartnerne fortsætter arbejdet frem til øen står fær-
dig, og selve udplantningen finder sted i etaper med respekt 
for plantesæsonen.
Læs mere i artiklen: Arketypiske danske landskaber sætter 
deres præg på Kronløbsøens forposter

F: Aktivitet på Dunkerquegade: Der vil fremadrettet komme 
mere aktivitet gennem Dunkerquegade, da NCC er begyndt 
at benytte broen fra Fortkaj til Kronløbsøen i forbindelse med 
bl.a. levering af materialer. 

G: Sandarbejde og påsejlingssikring: NCC går så småt  
i gang med at fjerne sandet fra depotet mod øst, som er  
indrammet af de to spunsvægge. Første skridt er at fjerne det 
synlige sand. Dette gøres med en gravemaskine, og sandet 
køres ud af byggepladsen med lastbiler. I det nye år kommer 
større maskiner i spil, når sandet, som ligger under vand,  
skal fjernes. Det sker ved hjælp af en sandpumpe, som er  
monteret på armen af en stor gravemaskine, der står på en 
flåde. I det nye år forlader sandet byggepladsen via skib, hvor 

det sendes til genbrug på andre byggeprojekter. Sandarbejdet 
er forberedelse til etablering af påsejlingssikringen, som går i 
gang til foråret. Læs om påsejlingssikringen i artiklen: En pude 
af sand, grus og sten skal hindre påsejling af Kronløbsøen.

H: Lukket arrangement: Søndag 11. december er der  
køberarrangement på byggepladsen. Det er et lukket  
arrangement for dem, der har købt en bolig på Kronløbsøen.
I bliver informeret, da arrangementet vil medføre, at der i mod-
sætning til normale søndage er lys og aktiviteter på pladsen, 
dog er aktivitetsniveauet ganske begrænset, da arrangement 
finder sted i den vestlige del af byggepladsen og i store træk 
inden døre. Der bliver gjort klar til arrangementet fra kl. 7, og 
oprydningen forventes afsluttet senest kl. 15.30.

I: Ny midlertidig gangbro: I den nærmeste fremtid vil gang-
broen fra Kronløbsøen til Sundmolen blive udskiftet med en 
ny midlertidig løsning, der tilgodeser de klager, projektet har 
modtaget fra naboer og brugerne af parkeringskælderen. 
NCC afventer tilladelse fra Københavns Kommune, da udskift-
ningen kræver tilladelse til at arbejde en søndag. Det er endnu 
ikke afklaret, hvornår udskiftning sker, men NCC arbejder for, 
at det sker hurtigst muligt og forhåbentlig allerede i december. 
Gangbroen er fortsat midlertidig og fjernes igen, når de to per-
manente broer er på plads. Det sker sommeren og efteråret 
2023. Læs om de permanente broer i artiklen Broerne og de-
res forskellige installationer binder Kronløbsøen sammen  

J: Lys på byggepladsen: Der vil i de mørke måneder være 
mere lys på byggepladsen. Lyset er tændt i tidsrummet fra 
kl. 05.45 til 09.00 og tænder igen i tidsrummet fra kl. 15.00 til 
20.00 på hverdage. Lørdag slukker lyset kl. 18.00, og søndag 
forbliver lyset slukket. 
Det er nødvendigt at tænde lyset kl. 05.45, da de første byg-
gefolk møder ind på dette tidspunkt, fordi de skal forberede 
dagens arbejde. Det er af sikkerhedsmæssige årsager afgø-
rende, at der er lys på pladsen, så de ikke møder ind i mørke. 
Ligeledes er det nødvendigt at lade lyset stå tændt frem til kl. 
20.00 på hverdage. Arbejdsdagen slutter kl. 19.00, hvorefter 
vores folk skal pakke sammen og klæde om, inden de kan 
tage hjem. Det er vigtigt, at der er lys, så de ikke skal forlade 
pladsen i mørke. 

Kommende byggeaktiviteter: 
Der er forsat fokus på belysning og sikre adgangsforhold fra 
og til Kronløbsøens parkeringskælder. I løbet af de næste tre 
måneder vil gangbroen til Sundmolen blive udskiftet af hensyn 
til brugerne af parkeringskælderen. 

Byggepladsen holder ikke juleferie men er aktiv mellem jul og 
nytår, og frem til Kronløbsøen står færdig. Der vil dog være 
færre byggefolk og maskiner i gang efter jul og frem til nytår.
Mellem jul og nytår vil projektsekretariatet som altid sidde klar 
ved infomailen, hvis I skulle have spørgsmål. Det gælder  
også henvendelser af mere akut karakter. Skriv til os på  
info@kronlobsbassinet.dk

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

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

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

www.kronløbsbassinet.dk   
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