
DGNB GULD I 
KØBENHAVNS NORDHAVN
7900 m2 boligbebyggelse på Fortkaj i Københavns havn - Attraktivt 
placeret overfor ”Kronløbsøen”. 

På en central placering ved vandet i Københavns Nordhavn har Jönsson A/S i totalentreprise 
opført attraktive boliger i varierende størrelser. Boligerne med tilhørende kælder er samlet 
omkring en hævet gårdhave i 1. sals højde. Bebyggelsens 5. sals penthouse lejligheder har 
egen tagterrasse. 

Byggefelt 1.27 er beliggende direkte overfor den kunstige ø ”Kronløbsøen”. Totalentreprisen 
inkluderede etablering af byggegrupe, inkl. grundvandssænkning og terrænarbejde. 
Derudover en tunnel med ind- og udkørsel til det parkeringsanlæg med plads til 1000 biler, 
der udgør Kronløbshusets fundament. 

Fortkajs boliger indeholder skift i arkitektoniske udtryk, bygningshøjder, farver, materialitet og 
facaderytme. Facader udføres i tegl i en farvekombination med 2 4 sten i rødlige, orangerøde 
og rødbrune nuancer - eller mørke jordfarver eller mørke grålige nuancer. 

Bæredygtighedsledelse i projektet 
Byggeleder Katrine L. Starling er en af Danmarks få bæredygtighedsledere. Hun har 
i forbindelse med byggeriet på Fortkaj navigeret i DGNB-matricen og arbejdet med 
bæredygtighed på tværs af byggeriets faser. 

”I min uddannelse som bæredygtighedsleder blev det helt tydeligt for mig at det traditionelle 
projektforløb står foran et paradigme skifte. Ud over styrkede kompetencer indenfor DGNB 
begreber, rammer og strategier, har jeg med uddannelsen fået flere gode kontakter ude af 
huset, som kan være værdifulde i vores videre arbejde med DGNB-byggeri”, fortæller Katrine.

Byggeriet på Fortkaj forventes at stå færdigt i april 2021. 

Læs mere om byggesagen her: 
jonsson.dk/byggesager/jonsson-bygger-dgnb-certificeret-boligprojekt-i-totalentreprise/
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