
Byggeaktiviteter oktober 2022 

Kalenderen siger oktober, og Kronløbsøen byder i denne  
måned på en del fortsættelser. Facaderne tager form, og  
apteringsarbejdet på altanerne er godt i gang. Indvendigt  
begynder de seks bygningskroppe at blive til 233 gode og 
unikke boliger. På terrænniveau går det stærkt med belæg-
ningsarbejdet og de offentlige pladser: Kysten mod vest,  
Klinten mod øst og gårdrummet i midten. Den eneste nye  
aktivitet, oktober byder på, er transport via broen mellem  
Fortkaj og Kronløbsøen. Læs mere om dette arbejde og øvrige 
byggeaktiviteter i oversigten A-F. 

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

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, de sidste vinduer og tagopbygning. NCC 
er også gået i gang med apteringsarbejdet på altanerne. Ar-
bejdet indebærer rækværk, beklædning, gulv og plantekasser. 
Det betyder, at der vil være flere aktiviteter på og omkring  
altanerne den kommende tid. Læs mere om altanerne i  
artiklen Altanerne fuldender byggeriet og murerarbejdet i  
artiklen Slå en studs og fug ud – murværk på vej til Kronløbsøen 

C: 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 så langt, at sned-
kerarbejdet indvendigt i boligerne er gået i gang. Læs mere 
om boligbyggeriet i artiklen Boligerne bliver gjort klar fra A til Z

D: Klinten: NCC fortsætter i denne måned arbejdet med at 
støbe de plateauer, som udgør fundamentet for den offentli-
ge plads mod øst, Klinten. I oktober er der fokus på den del 
af Klinten, der ligger inde på selve øen. Først når den del er 
afsluttet, kan det øverste trin på Klinten støbes. Læs mere 
om Klinten i artiklerne: Arketypiske danske landskaber sætter 
deres præg på Kronløbsøens forposter og Kysten og Klinten 
tager form

E: Kysten: Den offentlige plads mod vest er nu så langt, at 
støbearbejdet for plateauerne lakker mod enden. I løbet af ok-
tober forventes de sidste støbninger at finde sted, og derefter 
vil der udelukkende være fokus på belægningsarbejde og støt-
temure. Læs mere om Kysten i artiklerne: Arketypiske danske 
landskaber sætter deres præg på Kronløbsøens forposter og 
Kysten og Klinten tager form

F: 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 er NCC gået i gang med at støbe de vitale køre-
veje, som skal kostes på overfladen. 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 
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

Kommende byggeaktiviteter: 
Efteråret er over os, og vanen tro byder en ny byggesæson 
også på nye byggeopgaver. I løbet af efteråret skal NCC i 
gang med flere aktiviteter i terræn. Det gælder belægnings-
arbejdet med klinker og støbte betonfliser. Ligeledes står den 
første støttemur klar, og flere følger de kommende måneder. 
Støttemurene støbes i in situ-beton og bliver en del af de  
hævede udendørs terrasser. 

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  
fastsætter 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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