
Byggeaktiviteter november 2019 

NCC er i den afsluttende fase for nedramningen af byggegru-
bespunsen og markerer i starten af november næste etape af 
byggearbejdet, når udgravningen til parkeringskælderen påbe-
gyndes. Det betyder, at spunsarbejdet lakker mod enden, og 
dermed stopper det arbejde, der betragtes som noget af det 
mest støjende. NCC kan ikke love, at det kommende arbejde 
ikke støjer, men det bliver på en anden måde end det, I som na-
boer har været udsat for i september og oktober. Læs mere om 
dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Udgravning i byggegruben. Fra november påbegyndes  
udgravningen til den parkeringskælder, der skal udgøre funda-
mentet for øen. Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor 
maskiner som dumpere, gravemaskiner og stampere på forskellig
vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til 
den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben 
til vandbassinet mellem byggepladsspunsen. Se mere på denne 
tegning.

Udgravningsarbejdet udføres i etaper, og første udgravnings-
niveau, NCC skal nå, er kote -3 meter. Det vil sige en dybde 
på tre meter under havets overflade. Den endelige udgravning 
får en dybde på kote -11, der er den nødvendige dybde for at 
etablere en parkeringskælderen på fire etager. Se mere i videoen 
for byggetakten.

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

C: Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter. Fra 
begyndelse af november og måneden ud nedrammer NCC stål-
pæle omkring byggegruben til aflæsningspladser og kranfunda-
menter for kommende kraner og betonpumper. Dette forarbejde 
er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra kraner 
og betonpumper, når NCC begynder at grave ud til parke-
ringskælderen. Læs mere i artiklen Etablering af aflæsningsplad-
ser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller.

D: Ankerboring og montage af vægankre. Fra medio november 
og frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der 
skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og 
derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens 
fremdrift. 

E: Opstilling af vandbehandlingsanlæg. I november opstiller 
NCC et vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. 
Anlægget bruges til at rense vandet fra byggepladsen, før det 
pumpes ud i havet. Vandet pumpes væk for at holde bygge-
pladsen tør og behandles i henhold til de krav, Københavns 
Kommune har stillet.

F: Udførelse af reinfiltrationsboringer. NCC foretager reinfiltra-
tionsboringer i den østlige og vestlige ende af byggepladsen 
samt ved indkørslen til byggepladsen og langs Helsinkigade  
og Orientkaj. Dette arbejde pågår frem til først i det nye år.  
Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den grundvands- 
sænkning, der skal finde sted, når NCC begynder at bygge  
parkeringskælderen. Langs Orientkaj og Helsinkigade finder  
boringerne sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene 
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 grundvands- 
sænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man 
en underjordisk byggeplads fri for vand.

G: Udførelse af moniteringsboringerne. NCC foretager moniterings- 
boringerne i området omkring Kronløbsbassinet. Boringerne 
sker via en borerig, og dette arbejde pågår året ud. Formålet 
med moniteringsbrøndene er at holde øje med grundvands- 
standen fra grundvandssænkningen påbegyndes og frem til  
afslutningen. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Arbejdet foregår 
i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

H: Groutboringer langs byggegruben. Frem til først i det nye år 
foretager NCC groutboringer langs byggegruben. Grout består  
af en cementbentonit-blanding, der skal tætne undergrun-
den omkring byggegruben fra bunden af byggegrubespunsen 
og videre ned til den nødvendige dybde, således at grund-
vandssænkningen senere kan begynde. Læs mere i artiklen 
Byggegruben på Kronløbsøen tætnes helt ned til den  
nødvendige dybde

I: Informationsvogn for Kronløbsøen. Vi vil de kommende  
måneder bemande en infovogn, hvor I kan møde medarbejdere 
fra Kronløbsøen, der kan fortælle om projektet. Kig forbi til en 
kop kaffe og en snak om byggeriet.

Informationsvognen har åbent to gange ugentligt: tirsdage 
mellem kl. 09.00 og 11.00 og igen onsdage fra kl. 15.30 til 17.30.

 
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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