
Byggeaktiviteter september 2019

Arbejdet med Kronløbsøen er i fuld gang. Sandopfyldningen er 
ved at være afsluttet, og byggepladsen er snart klar. Nu skal vi 
bl.a. i gang med at ramme stålplader (spuns) ned i sandet  
omkring det, der skal blive til selve øen. 

A: Etablering af byggeplads og opsætning af skurby.

B: Udlægning af stabilgrus på hele området samt nedgravning 
af byggepladsinstallationer. 

C: Opsætning af mast til data. 

D: Opstartsarbejde på adgangstunnel fra Fortkaj til den  
kommende P-kælder under Kronløbsøen. Det indebærer  
dykker- og støbningsarbejde.

E: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj.

F: Sandpumpning og afretning af sand.

G: Transport til og fra byggepladsen. I den kommende periode 
er der særligt behov for at transportere sand, grus og spuns til 
pladsen. Trafikken løber fra Sundkrogsgade og over til
Helsinkigade 11,  hvor der er indkørsel til byggepladsen.
I perioder med høj transport intensitet etableres en venteplads 
ved Orientkaj, som byggepladstransporten anvender.

H: Byggegruben etableres i sandet med en afgrænsning.  
Spunsvæggen består af stålplader (spuns), der vibreres og  
rammes ned i havbunden side om side. Dette arbejde vil vare i 
ca. otte uger og er efter planen færdigt i løbet af oktober.

I: Forgravning og udførelse af reinfiltrations- og groutboringer i 
og omkring Kronløbsbassinet, ved indkørsel til byggepladsen 
og langs Helsinkigade og Orientkaj. Forgravning og boringer er 
forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i byg-
gegruben. Vi forventer at begynde boringerne i september, og 
de varer året ud.

J: Byggepladshegnet forventes at blive forlænget langs Sundkaj 
og Fortkaj frem til yderste spunsvæg. 

Selve spunsningen, reinfiltrationsboringerne og andet særligt 
støjende byggearbejde 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, foregår mandage til fredage fra kl. 7-19 og 
lørdage fra kl. 8-17. 
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