
Byggeaktiviteter april 2020    

I henhold til den igangværende epidemi følger NCC alle  
regeringens forholdsregler i forbindelse med coronasmitten  
meget tæt og arbejder efter myndighedernes anvisninger for  
at undgå spredning af smitten. Som byggevirksomhed befinder 
NCC sig i en af de sektorer, som følger regeringens opfordring 
til at holde arbejdspladser i gang under krisen. Det sker efter 
myndighedernes retningslinjer, og først og fremmest med fokus  
på medarbejdernes sikkerhed. Læs orientering af 19. marts 2020.

På Kronløbsøen står 2020 i parkeringskælderens tegn, og  
NCC tager nu hul på næste store byggeetape. I foråret afslutter 
NCC udgravningsarbejdet i byggegruben og påbegynder fun-
deringsarbejdet for parkeringskælderen. Dette arbejde bistås  
af sekantboremaskiner og ankermaskiner, der samarbejder i 
byggegruben. Sideløbende med dette arbejde er NCC i fuld 
gang med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde 
Kronløbsøen med Helsinkigade. Læs mere om dette arbejde  
og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H. 

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen i byggegruben 
afsluttes i løbet af april og maj. Den endelige udgravning får en 
dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige 
dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Det 
overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes  
på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendes på 
andre projekter. Sideløbende med dette arbejde testes de fær-
digmonterede vægankre, der er placeret nede i byggegruben. 
Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen 
er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst

B: Ankerboring og montage af vægankre: I løbet af april bores 
og monteres de sidste vægankre, der skal fastholde bygge- 
grubespunsen under udgravningen. Etableringen af vægankre 
kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned 
i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i 
artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

C: Transport til og fra byggepladsen: I den kommende periode 
er der særligt behov for at transportere sand væk fra bygge-
gruben samt transportere materialer til byggepladsen. Trafikken 
løber fra Sundkrogsgade og over til Helsinkigade 11, hvor der  
er indkørsel til byggepladsen.
 
D: Fundering af parkeringskælderen: I begyndelsen af april  
markerer NCC næste etape af byggeriet, når funderingsarbejdet 
for parkeringskælderen går i gang. De nyankomne sekant- 
boremaskiner borer lodrette huller i undergrunden, så NCC 
kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde 
med parkeringskælderen. Sekantboremaskinerne suppleres 
af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er 
de samme ankermaskiner, der tidligere har boret og monteret 
vægankre. Inden længe vil de stå for de lodrette opdriftsankre i 
bunden af byggegruben. De to hold af sekantboremaskiner og 
ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra april og frem 
til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. 
Læs mere i artiklen Tårnkraner, sekantmaskiner og  
en asfalteret kørevej kommer til Kronløbsøen – 2020 står i  
parkeringskælderens tegn!

E: Byggepladsen mod øst: Byggepladsen er blevet forlænget 
og indrettes nu til de nødvendige formål. Læs mere om det for-
udgående arbejde i artiklen Byggepladsen forlænges mod øst

F: Håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben: 
På østsiden af byggegruben har NCC etableret fem midlertidige 
bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra bygge-
gruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderings-
arbejdet, når NCC etablerer de borede funderingspæle i bunden 
af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige op-
bevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, 
inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

G: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at 
etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen 
med Helsinkigade. Fra april indrettes en mindre byggeplads 
omkring tunnelgruben, når NCC opruster det arbejdshold og  
de maskiner, der skal bistå arbejdet. Maskinerne indebærer 
bl.a. en mindre tårnkran, ankermaskine og betonpumpe, der 
placeres omkring tunnelgruben. I starten af april etableres en 
platform hen over tunnelgruben, hvorfra ankermaskinen kan 
bore og montere lodrette opdriftankre i bunden af tunnelgruben. 
Etableringen af opdriftankre kan give korte perioder med støj, 
når ankermaskinen skal ned i Københavnerkalken. Dernæst  
støbes en bundplade i tunnelgruben ved hjælp af en beton- 
pumpe, herfra opbygges tilkørselstunnelen. NCC forventer at 
afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. 
Læs mere om dette arbejde i artiklen Tunnel på vej til Kronløbsøens 
parkeringskælder

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver 
samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele  
perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen 
og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrations-
brøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grund-
vandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm 
ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding 
uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse  
anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren  
naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre 
områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationer er  
midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed 
grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet 
med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter 
I de kommende måneder vil NCC i særdelshed have fokus på de 
funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden af 
byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. 
Parallelt med dette arbejde etablerer NCC den tilkørselstunnel, 
der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen med 
Helsinkigade og resten af Nordhavn. Når udgravningsarbejdet er 
afsluttet, står de næste måneder på funderings- og betonarbejdet  
i tunnelgruben ved hjælp af en ankermaskine, tårnkran og  
betonpumpe. Selve støbningen af bundpladen i tunnelgruben er 
værd at hæfte sig ved. Støbningen sker nemlig under vand, og 
bundpladen skal derfor støbes i et stræk over en enkelt arbejds-
dag, hvor der bliver støbt fra morgen til aften, indtil bundpladen er 
færdig. NCC er i dialog med myndighederne omkring udvidelse  
af arbejdstiden på denne arbejdsdag og forventer, at støbningen 
finder sted i begyndelsen af maj. Følg byggeaktiviteterne på 
www.kronløbsbassinet.dk 

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem  
kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår,  
Københavns Kommune har fastlagt. 

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som  
særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 
og lørdage fra kl. 8-17. 
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https://kronlobsbassinet.dk/downloads/varslinger/KronOe-orientering-19032020.pdf
https://kronlobsbassinet.dk/parkeringskaelderen-er-ved-at-tage-form/
https://kronlobsbassinet.dk/2020-staar-i-parkeringskaelderens-tegn/
https://kronlobsbassinet.dk/2020-staar-i-parkeringskaelderens-tegn/
https://kronlobsbassinet.dk/2020-staar-i-parkeringskaelderens-tegn/
https://kronlobsbassinet.dk/et-oeje-paa-hver-eneste-pumpe/
https://kronlobsbassinet.dk/

