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Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er i fuld gang. I  
bunden af byggegruben er sekantboremaskiner og ankermaskiner 
ved at etablere de 355 borede pæle, som parkeringskælderen 
og resten af øen skal stå på. Sideløbende med dette arbejde er 
et hold af dykkere ved at klargøre tunnelgruben til den under-
vandsstøbning, der finder sted senere på sommeren, når funda-
mentpladen i tunnelgruben skal etableres. Læs mere om dette 
arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner 
skal frem mod oktober bore de 355 funderingspæle, som skal 
understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte op-
driftsankre, der bliver placeret i bunden af byggegruben.  
I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra  
funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne suppleres af 
ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. De to hold 
af maskiner kommer til at køre sideløbende frem til oktober, 
hvor de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret.  
Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt 
hårde Københavnerkalk

B: Etablering af tilkørselstunnel: Et hold af dykkere er i fuld gang 
med at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der 
skal finde sted senere på sommeren. Fundamentpladen fungerer 
som en bundprop, der skal lukke af for vandet i tunnelgruben. 
NCC har af hensyn til naboerne nu valgt en arbejdsgang, der 
gør det muligt at støbe inden for de normale arbejdstider, hvilket 
ellers kan være en udfordring, når der skal støbes under vand. 
NCC forventer, at undervandsstøbningen finder sted i løbet af 
sommeren, når dykkerne er færdige med forarbejdet. Derefter 
opbygges selve tunnelkonstruktionen, og NCC forventer at  
afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen i løbet af 
efteråret 2020.

C: Restudgravning og finafretning i byggegruben: De sidste 
sandbunker udgraves og transporteres væk. Det overskydende 
sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, 
fragtes væk og sendes til genanvendes på andre projekter. Læs 
mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er 
ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst

D: 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, der håndteres i takt med, at NCC etablerer de borede 
pæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som 
midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, 
der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

E: 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 natur-
ligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder 
med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne 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 
Frem til efteråret vil NCC i særdeleshed have fokus på de  
funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden  
af byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og anker- 
maskiner. Når cirka en tredjedel af de borede fundamenter er 
etableret, bliver det muligt at påbegynde betonarbejdet og  
hermed støbe bundpladen i byggegruben, der bliver en milepæl 
for parkeringskælderen. Bundpladen bliver den første synlige 
konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, 
hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig. Sideløbende med 
dette arbejde bygger NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde  
parkeringskælderen under Kronløbsøen med Helsinkigade og 
resten af Nordhavn. NCC forventer at afslutte arbejdet med 
første etape af tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. 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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