
Byggeaktiviteter august 2019

Arbejdet med Kronløbsøen er i fuld gang. Sedimentoprens- 
ningen er netop afsluttet, og byggepladshegnet er etableret 
omkring Kronløbsbassinet. Nu påbegyndes arbejdet med sand-
fyldning i bassinet, og derefter etableres den byggegrube, der 
udgør Kronløbsøen. Se byggeaktiviteterne A-I.

A: Her pumpes sandet ud i bassinet via en pumpeledning.  
I dagtimerne håndteres det indpumpede sand af bl.a. grave- 
maskiner, dumpere og tromle. Arbejdet med sandfyldningen i 
Kronløbsbassinet forventes at slutte medio september.

B: Pumpeledning til sandfyldning. Pumpeledningen vil være 
nedsænket under vand for at minimere støj. Sidst i perioden 
kan det blive nødvendigt at hæve ledningen lejlighedsvis i  
dagtimerne.

C: Sandet bliver pumpet ind i Kronløbsbassinet fra sandskibe, 
som lægger til i Orientbassinet, og gennem en pumpeledning i 
havnen føres sandet til bassinet. Pumpearbejdet foregår i korte 
tidsrum af cirka 1,5 time per skibsanløb. Skibene anløber døgnet 
rundt, og der forventes omkring seks anløb i døgnet.

D: Der etableres en nedkørsel på sand til leverance af spuns, 
stabilgus mm.

E: Opstart på etablering af den spunsvæg, der skal udgøre 
byggegruben for Kronløbsøen. Byggegruben etableres i sandet 
med en ramme af stålspuns, som former den nye ø. Spunsning 
omkring den kommende ø forventes at vare otte uger og afsluttes 
primo oktober. Der spunses i tidsrummet fra kl. 8-17.00 på 
hverdage og ikke i weekenden.

F: De to tværvægge af stålspuns lukkes.

G: Forgravning for reinfiltrationsboring langs Helsinkigade og 
Orientkaj. Det er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil 
finde sted i bassinet.

H: Udlægning af stabilgrus. Stabilgrus gør det muligt at køre 
rundt på byggepladsområdet i Kronløbsbassinet.

I: Regnvandsudløb i Kronløbsbassinet forlænges i bassinet via 
en nedgravet rørledning langs Fortkaj.

OBS: Det er yderst farligt og derfor forbudt at træde ud 
på det nyindpumpede sand! Sandet er en løs vandfyldt jord, 
der vil være som kviksand visse steder i bassinet, og det er  
derfor forbundet med livsfare at træde ud på sandet!  
Kronløbsbassinet er afspærret af sikkerhedsmæssige årsager 
frem mod årsskiftet 2023/2024.
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