
Til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn. 

Varsling af rammearbejde  
Nu begynder arbejdet med at bygge Kronløbsøen, og da I bor i nabolaget, vil vi gerne informere jer om det 
arbejde, der nu går i gang.

Vi skal som noget af det første etablere den arbejdsplads, hvorfra byggeriet skal foregå. Først lukkes Kronløbs-
bassinet af med to tværvægge i stålspuns. Herefter fyldes bassinet op med sand, og byggegruben etableres i 
stålspuns.

Selve nedbringningen af stålspuns foregår via vibrering og ramning, hvor spuns vibreres og rammes ned i jorden 
side om side og danner en væg. Dette er et arbejde, der støjer og vibrerer, og vi foretager derfor ramningen i 
udvalgte tidsrum og i højest muligt tempo.

Vi forventer at kunne begynde ramningen i uge 23, og vi regner med at være færdige med ramning inden for  
fem måneder, det vil sige omkring den 1. november 2019.  

Forud for arbejdet fotoregistreres en del af bygningerne i området omkring byggepladsen, og på visse
ejendomme monterer vi målere, der kan registrere og måle evt. rystelser og støj i de respektive bygninger, mens 
vi foretager nedramningen. Registreringsarbejdet kræver ikke Jeres tilstedeværelse!

I får denne formelle varsling, som vi ifølge byggeloven skal udsende til Jer. Hvis I ønsker yderligere information, 
eller der måtte være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på kronlobsoen@ncc.dk

I vil inden for kort tid blive inviteret til informationsmøde om selve projektet af bygherrerne, arkitekterne og af 
entreprenøren NCC, der skal opføre øen, p-huset og boligerne de kommende år. 

I kan indtil da læse mere om Kronløbsøen på www.byoghavn.dk og i vedlagte beskrivelse. 

Med venlig hilsen

Hercules Fundering / NCC Industry

København, 20. maj 2019

EN HELT NY Ø ER PÅ VEJ TIL NORDHAVNEN
Kronløbsøen er et forbindelsesled hen over Kronløbsbassinet.  
Med broforbindelser til både Århusgadekvarteret og Sundmolen 
bliver Kronløbsøen en vigtig trædesten for Nordhavnen, 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.


