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Byggepladsen etableres og SiteCover® sættes op 

Nu begynder byggeriet af Nordøst Amager Skole for alvor at gå i gang.  

Fra starten af 2021 vil NCC udføre de første arbejder ifm. opstilling af en totaloverdækning af 
byggepladsen (SiteCover®), som vises på illustrationen ovenfor.  

Materiel er ved at blive tilkørt pladsen og stålkonstruktionen til SiteCover® er ved at blive rejst. 
Arbejdet starter fra Holmbladsgade og bevæger sig ned mod Prags Boulevard. To 
mobilkraner vil være på byggepladsen ifm. disse arbejder. 

Efter opstilling af konstruktionen til SiteCover® monteres teltdug, porte mv. og det hele 
forventes at stå færdigt i løbet af februar. 

Det forventes at SiteCover® nedtages igen efter ca. 12-14 måneder, hvor bygningen er lukket 
og byggepladsen ikke længere er lige så sårbar overfor vind og vejr. 

 

 

 



 

 

Trafikale ændringer 

Byggepladsen medfører nogle ændringer i de trafikale forhold.  

Holmbladsgade vil blive ensporet med trafikregulering i et område foran byggepladsen. 

På Prags Boulevard vil det stykke vej der støder op til byggepladsen blive inddraget til 
byggeplads og lukket for gennemkørsel. 

Der vil blive opsat skiltning i området, som anviser hvordan trafikken skal afvikles. 

Der kommer i perioden til at være adskillige P-pladser, der ikke kan benyttes. Dette er 
desværre ikke til at undgå med de trange forhold, der skal bygges under.  

 

Informationer og varslinger udsendes via e-Boks 

Byggeri København har fået mulighed for at anvende E-boks til at videreformidle 
informationer og varslinger fra totalentreprenøren NCC til de nærmeste naboer til 
byggepladsen. Vigtige informationer og varslinger vil derfor fremover blive udsendt digitalt til 
byggepladsen nærmeste naboer. Der informeres i en fastlagt radius af ca. 150 meter fra 
byggepladsen. 

Nyhedsbreve udsendes som hidtil via e-mail til personer, boligforeninger og organisationer 
mv., som har en interesse i det der foregår på byggepladsen og projektet mere generelt. Det 
er muligt at blive tilknyttet e-mail-listen og modtage nyhedsbreve fremadrettet. Hvis du 
ønsker dette, skal du sende en e-mail til CL7X@kk.dk. Seneste nyhedsbrev deles også på 
lokaludvalgets hjemmeside www.amageroestlokaludvalg.kk.dk  

 

Spørgsmål 

Kan rettes skriftligt til: 

Byggeri København 
Projektchef Mads Alleslev Larsen 
CL7X@kk.dk  

 


