
Byggeaktiviteter oktober 2019 

Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige! 
Sandopfyldningen er afsluttet, og byggepladsen er ved at tage 
form. NCC er i fuld gang med at ramme stålplader (spuns) ned 
i sandet omkring det, der skal blive til selve øen. Denne del af 
byggeriet støjer særligt for jer, der bor eller arbejder nær bygge- 
pladsen. NCC arbejder derfor i udvalgte tidsrum og i højest  
muligt tempo. Læs mere om dette arbejde og øvrige bygge- 
aktiviteter i oversigten A-F. 

A: Byggepladsinstallationer for vand, el og afløb til skurby. 

B: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj. 
Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt 
hindrer oversvømmelser.

C: Udlægning af stabilgrus på byggepladsen mod øst, og  
nedgravning af diverse byggepladsinstallationer.

D: Etablering af byggegruben på sandpuden. Spunsvæggen  
for byggegruben består af stålplader (spuns), der vibreres og 
rammes ned i havbunden side om side. Støjen skyldes først  
og fremmest nedsætningen af stålpladerne – den såkaldte  
nedramning. Dette arbejde er efter planen færdigt i slutningen af 
oktober. Læs mere om etablering af byggegruben i artiklen  
Støjende arbejde på Kronløbsøen.

E: Groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cement-
betonit-blanding og er med til at sikre, at vandet i byggegruben 
kan sænkes til et acceptabelt niveau, mens NCC bygger  
parkeringskælderen. I praksis etablerer NCC først spunsvæggen 
ved at banke denne ned til en bestemt dybde. Dernæst tætnes 
undergrunden for byggegruben ved hjælp af grout, der fyldes  
i fra bunden af spunsvæggen og videre ned til den nødvendige  
dybde i forhold til jordbundsforholdene, således at grund-
vandssænkningen senere kan begynde. Læs mere om arbejdet 
med grundvandssænkningen i artiklen Forarbejdet er i fuld gang 
– sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

F: Udførelse af reinfiltrationsboringer ved byggegruben, indkørsel 
til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Boringerne 
er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i 
byggegruben i det nye år. Reinfiltrationsboringer langs Orientkaj 
og Helsinkigade finder sted via en borerig, der borer reinfiltrations- 
brøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader  
NCC en afspærring på 1x1 meter med et stålrør, 4,5 meter højt. 
Disse installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når  
parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet 
er afsluttet. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Læs mere om 
arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld 
gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

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 mandag til fredag fra kl. 7-19 og  
lørdage fra kl. 8-17. 
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