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Byens Netværk besøgte Nordhavnens nye 
vartegn The Silo, der med sin markante 
højde på 17 etager tårner op over 
Nordhavnens fremspirende bydel. 

Vi blev vist rundt af NRE Danmark, der 
sammen med arkitektvirksomheden COBE 
og projektudvikler Klaus Kastbjerg har 
transformeret den oprindelige betonsilo på 
havnen til 38 unikke og eftertragtede 
udsigtslejligheder. 

Hver af de unikt designede lejligheder 
fremstår som en hyldest til betonens råhed. 
Flere af lejlighederne strækker sig over to 
etager og tilbyder således en overvældende 
loftshøjde på op til syv meter. 

Tag med på opdagelse i minimalistens 
drøm, se Københavns dyreste lejlighed 
”Katedralen” og nyd udsigten fra den 
kommende Restaurant SILOs imponerende 
panoramaudsigt over Øresund og 
København.  



Vi mødtes ved foden af den mastodontiske ”Hva
Drikker MølR”-kornsilo, som i mange år har været 
Nordhavnens folkelige ikon. 



Den nye facade med store vinduer og masser af balkoner er med til at 
give en panoramaudsigt over Øresund og København. Indvendigt bevares 
så meget som muligt af den rå industriarkitektur med store betonsøjler.



”Det er et af de projekter, der giver hår på brystet af. 
Man bygger ikke bare lige en silo om til lejligheder!” 
fortalte Sven Blem fra NRE Danmark. 



”Det viste sig, at siloen faktisk var rombeformet og ikke 
kvadratisk, som vi først havde troet. Det gav nogle problemer 
med elementmontagen, som måtte beregnes individuelt”, 
beskrev projektleder Martin Wraa fra NRE Danmark. 
Transformationen af den karakteristiske kornsilo har været et 
minutiøst puslespilsarbejde at få til at fremstå så strømlinet 
og lækkert, som vi ser det i dag. 



”Det er vores 
ambition at lave en 
restaurant, hvor 
alle kan være med! 
Vi vil gerne være i 
øjenhøjde med alle 
vores gæster”, 
beskrev Michael 
Rønnebæk-Rørth, 
den kommende  
restauratør på 
Restaurant SILO. 



Københavns dyreste lejlighed – ’Katedralen’ – udbudt til kr. 33 mio.



Vi gik på opdagelse i betonen. 







Vandflyveren fløj helt tæt på The Silo, inden den landede i Nordhavnen. 



Fra balkonerne nød vi den fantastiske udsigt ud over Nordhavn. 



Ankomsthallen med et kig ned til eget fitnesscenter i kælderen. 



Vi sluttede med forfriskninger og netværkssummen på toppen 
af The Silo - én af Danmarks største private tagterrasser


