
Byggeaktiviteter maj 2020    

Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er påbegyndt, og 
maj bliver særlig aktivitetsrig. Måneden skydes i gang med  
dynamiske prøvebelastningsforsøg i byggegruben, og senere 
skal der støbes under vand, når fundamentspladen i tunnelgruben 
etableres. Sideløbende med dette arbejde vil sekantboremaskiner  
for alvor indtage byggegruben, hvor de i samarbejde med  
ankermaskiner skal etablere de 355 borede pæle, som parke-
ringskælderen og resten af øen skal stå på. Læs mere om dette 
arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

A: Restudgravning 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. Sideløbende 
med dette arbejde testes de færdigmonterede vægankre, der  
er placeret nede i byggegruben. Læs mere om udgravnings- 
arbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form  
og Byggepladsen forlænges mod øst

B: Dynamisk prøvebelastningsforsøg: I løbet af uge 19 udføres 
en række dynamiske prøvebelastningsforsøg i byggegruben, 
der tester kommende funderingspæle ved hjælp af et stort fald-
lod, som man kontrolleret lader falde ned på testpælen og via 
sensorer måler pælens bæreevne. Disse forsøg vil give genlyd 
i området og finder sted i tidsrummet mellem kl. 08-17.00 på 
hverdage. Læs mere om de forskellige prøvebelastningsforsøg i 
artiklen 355 borede pæle skal holde parkeringskælderen på 
plads

C: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at 
etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen 
med Helsinkigade. Primo maj vil et hold af dykkere arbejde i 
den vandfyldte tunnelgrube, hvor de vil forberede bunden til den  
fundamentsplade, der senere på måneden skal støbes under 
vand. Selve støbningen af fundamentspladen er værd at hæfte 
sig ved. Støbningen sker nemlig under vand, og fundaments-
pladen skal derfor støbes i et stræk over en enkelt arbejdsdag, 
hvor der bliver støbt fra morgen til aften, indtil fundamentspla-
den er færdig. Støbningen finder sted tirsdag 19. maj i tids- 
rummet kl. 06-21.00. Københavns Kommune har givet særlig 
tilladelse til at udvide arbejdstiden på denne dag grundet  
kompleksiteten ved undervandsstøbning og nødvendigheden 
ved at støbe fundamentspladen over en enkelt arbejdsdag. 
Læs mere om dette arbejde i varslingen Varsling om udvidet 
arbejdstid i forbindelse med undervandsstøbning i tunnelgruben

D: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner 
har indtaget byggegruben og skal frem mod oktober bore de 
340 funderingspæle, som skal understøtte parkeringskælderen 
samt fastholde de jordankre, der bliver placeret i bunden af  
byggegruben. I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette 
huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne 
suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdrifts- 
ankre. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner 
kommer til at køre sideløbende fra maj og frem til oktober, hvor 
de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret.

E: 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  
byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra  
funderingsarbejdet, der håndteres i takt med, at NCC etablerer 
de borede funderingspæle 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.

F: 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 reinfiltrationsbrøndene 
er etableret. 
NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver 
overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregel-
mæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejds-
tid, 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. 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 til-
kørselstunnelen 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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https://kronlobsbassinet.dk/340-borede-paele-skal-holde-parkeringskaelderen-paa-plads/
https://kronlobsbassinet.dk/340-borede-paele-skal-holde-parkeringskaelderen-paa-plads/
http://kronlobsbassinet.dk/downloads/varslinger/KronOe-arbejdstid-01052020.pdf
http://kronlobsbassinet.dk/downloads/varslinger/KronOe-arbejdstid-01052020.pdf
https://kronlobsbassinet.dk/et-oeje-paa-hver-eneste-pumpe/
https://kronlobsbassinet.dk/



