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Velkommen til dig, der elsker tanken om at bo på en lille ø, 

men ikke kan undvære livet i storbyen. Som en monolit skyder 

Kronløbsøen op i Nordhavn. En ny ø mellem Århusgadekvarteret 

og Sundkaj. En ø med et indre, grønt hjerte, to byrum i 

vandkanten og tre broforbindelser. Og en p-kælder, der gør 

øen bilfri. På Kronløbsøen finder du boliger i størrelser, der 

skaber mangfoldighed. Fra forældrekøb til liebhaverbolig. På 

Kronløbsøen behøver du ikke bo langt væk for at være øboer.
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Udeservering er foreløbig angivet, men

ikke endeligt fastsat i omfang og placering
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Der er 431 øer i Danmark, og nu kommer der altså en til. Og 

Kronløbsøen i Nordhavn skiller sig ud fra de fleste småøer i 

Danmark ved at være en del af noget større. 

Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at Nordhavn 

har udviklet sig til at blive et af Københavns mest eftertragtede 

steder at bo. Nordhavn er attraktiv, fordi den i modsætning til 

eksempelvis Ørestaden er en udvidelse af brokvarteret og 

ligger ud til vandet. Fra start har Nordhavn skabt et nærmiljø med 

caféer, restauranter, biograf og indkøb. Du vil opleve Nordhavn 

og Århusgadekvarteret som noget, der har været der altid. Og 

det gør, at du er ægte Københavner, selvom du også bliver øbo.

Oplev Nordhavn, og få et overblik over mulighederne tæt på dit 

nye hjem, på vores  hjemmeside:  kronloebsoen.dk/omrade/

HER FÅR DU 
IKKE ØKULLER. 

DU ER TÆT PÅ
DET HELE
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På Kronløbsøen lever du et ø-liv på en lille grøn ø uden biler. Et ø-liv med altan i 

vandkanten. Og til forskel fra andre småøer i Danmark er du ikke kun omgivet af vand. 

På Kronløbsøen er du også omgivet af København og alt det, den skønne by har at 

byde på. Med to metrostationer lige om hjørnet er du altid tæt på det hele. Helt tæt på er 

Århusgadekvarteret med et hyggeligt shopping- og caféliv gennemflettet af små kanaler 

og bassiner. Her har du også Konditaget Lüders på toppen af p-huset, hvor du kan dyrke 

TRX og crossgym. Og du er nabo til Kajakklubben Nordhavn og flere populære roklubber 

ved Svanemøllehavnen.

Ø-LIV FOR
DEN AKTIVE

LIVSNYDER
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På Kronløbsøen finder du seks bygninger, der fremstår som skåret 

ud af ét stykke: Horisonten, Klinten, Oasen, Klippedalen, Kysten 

og Vandkanten. De er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og 

COBE samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen. 

Arkitekterne har hentet inspiration fra de geologiske aflejringer 

i den danske kyst, som du ser på Møns Klint. Altaner og andre 

fremspring på de kommende bygninger refererer netop til klintens 

særlige udseende, og Kronløbsøen får på den måde sit eget 

formsprog. Bygningerne er som resten af Nordhavn bygget i tegl 

og aldrig i glas eller plader.

ARKITEKTUREN
                           ER SIN   E
         MEN STADIG I 
HARMONI 
                      MED RES T
AF NORDHAVN
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Når vi skaber en ø i Kronløbsbassinet, tager vi et blåt frirum fra

området. Derfor skal vi også give noget tilbage. Og det, vi giver

tilbage, er grønne rum. På Kronløbsøen er der grønt. En indre, lille

park, en grøn klippedal og planter, der gror op ad facaderne. Og 

med tilplantede altaner og tagterrasser skaber vi et bæredygtigt 

samspil, hvor bygning og landskab flyder naturligt sammen.

Men byggeriet går også nye veje, når det gælder graden af

bæredygtighed. Kronløbsøen bliver bæredygtighedscertificeret

efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. Kort fortalt

vægter en DGNB-certificering miljø, økonomi og sociale forhold,

og forskellige aspekter tæller med. F.eks. byggematerialernes

livscyklus, transport, holdbarhed, tilgængelighed, indeklima og

vandforbrug – under og efter byggeriet.

 VI TAGER
NOGET BLÅT,

OG VI GIVER
NOGET GRØNT
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FLYT IND 
PÅ EN LILLE

Ø MIDT I 
NORDHAVN

Er det din første eller din sidste bolig, skal du naturligvis ikke gå på 

kompromis. Det er her, du har din hverdag. Et sted at komme hjem 

til. Ingen parkeringsbøvl. Du skal ikke tænke på at sætte i stand 

eller ordne have. Du skal bruge tiden til at slappe af. Eller at have 

travlt på dine betingelser. 
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Kronløbsøen er en 9.500 m2 stor ø. Overbygningen på øen består 

af 24.700 m2 boliger og 300 m2 erhverv. Parkeringskælderen 

udgør 33.000 m2 af det samlede projekt. Byggeriets stueetage er 

tiltænkt erhverv som butikker, caféer eller restauranter. Boligerne 

er ejerlejligheder, der bliver mellem 50 og 200 m2, og alle får 

mindst én altan.

NÅR DU KRYDSER BROERNE
     TIL KRONLØBSØEN, 
  VED DU, AT DU ER ET
HELT SPECIELT STED

Af billederne fremgår materialer, der ikke er standard, men kan tilvælges mod tillægspris. 

Farver på væggene er til inspiration og kan ikke tilvælges.

B
o

lig
er

 



3 3Ø-LIV MED MERE



3 4 KRONLØBSØEN

Kronløbsøen bliver bilfri takket være den fire etager dybe 

parkeringskælder med plads til ca. 1.100 biler – beliggende under 

vandoverfladen. Det nye parkeringsanlæg skal betjene beboere, 

naboer og besøgende, der i fremtiden kan parkere deres biler via 

adgangstunnellen fra Fortkaj og derefter komme direkte op på 

den bilfrie ø.

KRONLØBSØEN
        ER BILFRI,   
            DER   
   TIL BILERNE. 
            VI HAR   
           DEM  
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KONTAKT &
INFORMATION

Forbehold

Vi gør opmærksom på, at interiør- og eksteriørbilleder til Kronløbsøen er 3D-visualiseringer. 3D-visualiseringer tilstræber at vise bebyggelsen så nøjagtigt 

som muligt uden hensyntagen til samtlige, tekniske muligheder. Der tages forbehold for, at der på disse billeder i salgsmaterialet er gengivet genstande, 

overflader, materialer, udstyr og indretning, som ikke svarer nøjagtigt til det, der leveres, og der vil være detaljer, der ikke fremgår af billeder/illustrationer 

f.eks. røgalarmer, termostater, stikkontakter, rørkasser m.m. Dette gør sig tillige gældende for udeservering ved Kysten, nabobygninger, gårdmiljø, broer, 

brygger, belægninger mm., idet disse er angivet ud fra foreliggende oplysninger, og der er ikke nødvendigvis tale om det endelige udtryk og geometri. 

Belægninger, træer og beplantninger vises ikke nødvendigvis, som det vil se ud ved afleveringen af boligen. De viste bygninger er alene udtryk for maksimal 

volumen, og der tages forbehold for det endelige projekt. Væsentlige afvigelser kan forekomme blandt andet på grund af myndighedskrav

og byggesagsbehandling.

Brochuren er udarbejdet som sælgers prospekt og skal ikke ses som en salgsopstilling. Der kan forekomme ændringer undervejs i projektet, hvorfor 

angivelse af materialer er med forbehold. Beskrivelsen af de materialer, der følger boligen, findes i materialebeskrivelsen.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Ejendomsmæglere

home Nordhavn / Projektsalg 

Sandkaj 11

2150 Nordhavn 

+45 35 25 12 00 

nordhavn@home.dk 

Showroom

Du finder showroomet ved 

byggepladsen, lige overfor

Fortkaj 28

2150 Nordhavn

Arkitekt

Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Cobe

Totalentreprenør

NCC

Bygherre/projektudvikler

Bag projektet står projektselskabet 

Kronløbsøen Projekt P/S, der består af 

By & Havn, PensionDanmark og 

Nordkranen A/S

Design og visualiseringer

Dimension Design Aps

Version

2. version, 24. november 2021
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