
Opsætning af trådhegn omkring Kronløbsbassinet 

Kære naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn.

Vi vil hermed gerne orientere Jer om, at NCC nu påbegynder opsætningen af et byggepladshegn omkring 
Kronløbsbassinet. Fra uge 27 omkredses bassinet derfor med et trådhegn, som det I kender fra andre lignende 
byggepladser i Nordhavn. 

Trådhegnet er den løsning, der er til mindst mulig gene for omgivelserne og trafikken omkring Kronløbsbassinet. 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opstille et pladehegn langs bassinet grundet de trafikale forhold!

Trådhegnet vil løbe langs kanten af Kronløbsbassinet fra den inderste spunsvæg ved Fortkaj til den inderste 
spunsvæg ved Sundkaj. Selve hegnet bliver monteret på betonklodser med lægter, hvortil hegnet bliver fastgjort 
med patentbånd. Højden på trådhegnet bliver ca. 2,5 meter.

Det er farligt og derfor forbudt at opholde sig på byggepladsen 
Kronløbsbassinet bliver afspærret af sikkerhedsmæssige årsager, da ophold i bassinet under byggeriet er forbundet 
med livsfare. Dette gælder hele byggeperioden frem mod årsskiftet 2023/2024!

Derfor henviser vi badende gæster til Sandkaj Badezone eller et af Københavns andre badesteder. Anvend et af 
de ni offentlige badesteder – for din egen sikkerheds skyld. Læs mere på www.byoghavn.dk

Kronløbsbassinet er lukket for sejl- og vandsport frem til årsskiftet 2023/2024, hvor bassinet åbner igen – nu 
med en ny ø. Farvandsafmærkningerne viser, hvor det er sikkert at sejle.

Vi beklager de gener, afspærringen kan medføre, men vi håber på forståelse for det sikkerhedsmæssige hensyn. 
Vi ønsker jer alle en dejlig sommer!

Hvis I ønsker yderligere information, eller der måtte være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på  
info@kronlobsbassinet.dk. Læs mere om projektet på www.kronløbsbassinet.dk.

København, 28. juni 2019

EN HELT NY Ø ER PÅ VEJ TIL NORDHAVN
Kronløbsøen er et forbindelsesled hen over Kronløbsbassinet.
Med broforbindelser til både Århusgadekvarteret og Sundmolen
bliver Kronløbsøen en vigtig trædesten for Nordhavn, der bliver
både fortættet og forbundet med en række nye offentlige by- og
havnerum.

Kronløbsøen vil rumme 25.000 kvadratmeter bolig- og erhvervs- 
byggeri, der bliver opført i seks separate bebyggelser formet som
en karré omkring et indre gårdrum. Øen etableres på en base med
underjordisk parkeringshus i fire etager – beliggende under
vandoverfladen. Parkeringshuset får plads til 1.100 biler.

Kronløbsøen forventes at stå færdig i slutningen af 2023.



Kronløbsøen

ET HURTIGT OVERBLIK 

- Bygherre: Projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S  
(By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen)

- Totalentreprenør: NCC Danmark A/S
- Arkitekter: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og COBE A/S
- Landskabsarkitekt: STED ApS
- Ingeniør: NCC Engineering

Kronløbsøen er en 9.500 m2 stor ø. Overbygningen på øen 
består af 24.700 m2 boliger og 300 m2 erhverv. Parkerings- 
kælderen udgør 33.000 m2 af det samlede projekt.

De 300 m2 erhverv placeres i stueetagen og udgøres af enten 
butikker, caféer eller restauranter. Boligerne er ejerlejligheder, 
de bliver mellem 50 og 200 m2 og får alle mindst én altan.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn 
Kronløbsøen bliver etableret i Kronløbsbassinet mellem 
Fortkaj og Sundkaj og vil både rumme ejerboliger i 
høj kvalitet, udadvendt erhverv og et stort og effektivt 
parkeringsanlæg, der skal betjene beboerne på den 
kommende Kronløbsø samt lokale virksomheder og 
naboerne i Århusgadekvarteret og på Sundmolen.

En bydel uden biler
Den bilfrie ø kommer til at rumme 25.000 kvadratmeter 
bolig- og erhvervsbyggeri, og med broforbindelser til 
både Århusgadekvarteret og Sundmolen bliver øen 
forståeligt nok kaldt en trædesten for bydelen. Seks 
separate bygninger sørger for, at Kronløbsøen fremstår 
med et varieret udtryk. De 233 nye boliger på øen får 
forskellige størrelser, og på den måde sikres en blan-
det beboersammensætning.

Høj bæredygtighed
Byggeriet på Kronløbsøen skiller sig på flere fronter ud 
fra resten af Nordhavn. Øen bliver bilfri ikke mindst takket 
være den fire etager dybe parkeringskælder med plads til 
over 1.100 biler – beliggende under vandoverfladen. 
Men byggeriet går også nye veje, når det gælder 
graden af bæredygtighed og bliver således bæredygtig-
hedscertificeret efter den såkaldte DGNB-standard på 
niveauet Guld. Kort fortalt vægter en DGNB-certificering 
miljø, økonomi og sociale forhold, og forskellige aspekter 
tæller med.

Inspiration fra Møn
Arkitekterne henter inspiration fra de geologiske aflejringer 
ved de danske kyster. Altaner og andre fremspring på 
de kommende bygninger refererer til de horisontale 
lagdelinger, som man meget tydeligt ser ved Møns 
Klint. Kronløbsøen får på den måde sit eget formsprog 
og adskiller sig således fra store dele af Nordhavns 
mere vertikale byggerier. Helt i tråd med den strategi  
kommer Kronløbsøens to markante pladser til at hedde 
hhv. ’Klinten’ og ’Kysten’. 

Oplevelser i vandkanten
Mange steder i Nordhavn har man fra begyndelsen 
tænkt på det liv, der kan leves i vandkanten, og  
Kronløbsøen bliver ingen undtagelse. Man taler om 
intime byrum og mødesteder præget af den unikke 
atmosfære, som havne altid tilfører et område.

Metroen kommer
Kronløbsøen bringer endnu mere dynamik til et af hoved- 
stadens historiske områder, hvor handel og transport 
i flere hundrede år var fundamentet for tusindvis af 
københavneres levebrød. I dag er pulsen i Nordhavn 
tilbage på et niveau, der gør bydelen til et af hoved- 
stadens mest attraktive områder, og med udsigt til 
metro fra 2020 fortsætter bydelen med at udvikle sig.  
Metrostationerne Nordhavn og Orientkaj bliver knude-
punkter i visionen for Københavns nye havnekvarter.

Velkommen i 2023

Læs mere på www.kronløbsbassinet.dk


