
Byggeaktiviteter februar 2020    

NCC er godt i gang med udgravningsarbejdet til den parke-
ringskælder, der skal udgøre fundamentet for Kronløbsøen.  
Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under 
terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parke- 
ringskælder på fire etager. I takt med udgravningens fremdrift 
borer og monterer vi fortsat de såkaldte vægankre, der skal 
forankre byggegrubespunsen. Sideløbende med dette arbejde 
påbegynder NCC etableringen af den tilkørselstunnel, der skal 
forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Derudover er grund-
vandssænkningen startet op og løber frem til forventeligt 2022, 
hvor parkeringskælderen står færdig. Læs mere om dette 
arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I. 

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen finder sted i byg-
gegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på 
forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for 
sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra bygge- 
gruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvorved 
byggepladsen bliver forlænget. NCC forventer at udgravnings-
arbejdet er afsluttet i april. Læs mere om udgravningsarbejdet i 
artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts 
bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrube- 
spunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde 
lag for lag i takt med udgravningens fremdrift. Etableringen af 
vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne 
skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og 
montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

C: Etablering af kranskinner og aflæsningspladser: I løbet af uge 
fem og seks etablerer NCC de sidste kranskinner og aflæs-
ningspladser på østsiden af byggegruben. Dette arbejde inde-
bærer som tidligere oplyst nedramning af stålpæle og -rør, cirka 
20 styk. Arbejdet betragtes som særligt støjende i korte, intensive 
forløb. Dette arbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben 
mod vægten fra de tårnkraner og betonpumper, som senere 
ankommer til pladsen. Læs mere om dette arbejde i artiklen  
Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer 
i korte intervaller.

D: Etablering af tilkørselstunnel: Primo februar påbegyndes etab-
leringen af den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen 
med Helsinkigade. Dette arbejde kræver bl.a. en kortere periode 
med nedramning af spuns på den korte strækning mellem øen 
og Fortkaj, så forbindelsen kan etableres. Spunsningen forventes 
at vare en uge og udføres primo februar. Dette arbejde betragtes 
som særligt støjende. Derefter fortsætter arbejdet med tilkørsels- 
tunnelen, som indebærer udgravnings-, funderings- og beton- 
arbejde. NCC forventer at afslutte første etape af tilkørselstun- 
nelen i løbet af sommeren. 

E: Opstilling af vandbehandlingsanlæg til overfladevand: I løbet 
af februar opstiller NCC yderligere vandbehandlingsanlæg på  
byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til over- 
fladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med 
udgravningsarbejdet. Installationerne er midlertidige og vil blive 
fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.

F: Opstilling af vandbehandlingsanlæg til grundvandssænkning: 
I løbet af februar forventer NCC at opstille et vandbehandlings-
anlæg til grundvandssænkning på byggepladsen nær Fortkaj. 
Dette vandbehandlingsanlæg anvendes til den del af det 
oppumpede grundvand fra byggegruben, som skal renses iht. 
krav stillet af Københavns Kommune, inden det reinfiltreres via 
reinfiltrationsboringerne i og omkring byggepladsen. 
Grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver 
alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er 
fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme 
og tilse anlægget. 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 står færdig forventeligt 
2022.

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

H: Montering af bannere: I løbet af februar monteres bannere 
om projektet på udvalgte placeringer langs byggepladshegnet.

I: Kørevej til byggepladsen fra Helsinkigade kloakeres og  
asfalteres: I løbet af februar og marts forbedres kørevejen til og 
fra byggepladsen, så gener fra støv og støj bliver minimeret. 
Først kloakeres og asfalteres kørevejen fra Helsinkigade og ind 
på byggepladsen. Derefter etableres en kørevej omkring 
byggegruben.

Kommende byggeaktiviteter 
Selve udgravningsarbejdet forventes afsluttet i april, hvorefter 
funderingsarbejdet for parkeringskælderen påbegyndes, og 
NCC markerer hermed næste etape af byggeriet. I slutningen af 
marts ankommer to sekantmaskiner til byggepladsen. De skal 
bore lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de 
nødvendige fundamenter for det videre arbejde med par-
keringskælderen. De to sekantmaskiner er nogle af de største 
maskiner, der kommer i 2020, og vejer op mod 115 tons.  
Sekantmaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og 
monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der 
på nuværende tidspunkt borer og monterer vægankre, som 
inden længe vil stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af 
byggegruben. De to hold af sekantmaskiner og ankermaskiner 
kommer til at køre sideløbende fra sidst i marts og frem til oktober, 
hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. 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/parkeringskaelderen-er-ved-at-tage-form/
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https://kronlobsbassinet.dk/aflaesningspladser-kranfundamenter-kronloebsoen/
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https://kronlobsbassinet.dk/afvandingsprojekt-hindrer-oversvoemmelser/
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