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Forberedende arbejder og SiteCover® 

Totalentreprenøren NCC vil i den kommende periode forberede til etablering af 
byggepladsen, og gøre klar til at gå i gang med selve byggeriet, i det nye år. 

Fra slutningen af oktober påbegyndes rydning af buske og mindre træer. Der foretages også 
prøvegravninger bl.a. for at lokalisere afgrænsning til eksisterende ledninger i jorden mv. 
Byggegrunden vil blive hegnet ind og der vil blive gjort klar til NCC’s skurby, som placeres i 
midterrabatten på Prags Boulevard. 

I december forventer NCC at starte spunsning, hvilket betyder opsætning af spunsvægge, 
som holder jorden på plads og giver mulighed for udgravning af grunden. Arbejdet forventes 
at tage ca. 3 uger. Der kan forekomme støjgener i den forbindelse. Det forventes ikke at der 
skal spunses i dagene mellem jul og nytår. 

Byggepladsen vil blive totaloverdækket med et såkaldt SiteCover®. Som illustrationen ovenfor 
viser; er et SiteCover® et stort telt der dækker hele byggepladsen. Det giver både gode 
betingelser for at byggearbejdet kan udføres uden gener fra vind og vejr, samtidigt med at det 
begrænser gener for naboer fra støv, støj og lys. Opsætningen af SiteCover® forventes at 
begynde i starten af det nye år. 



 

 

 

Fotoregistrering af omkringliggende bygninger og veje 

I forbindelse med opstart af byggeplads har NCC gennemført en fotoregistrering med drone 
af de omkringliggende bygninger (facader), samt de veje som vil blive særligt belastet af 
byggepladskørsel. På illustrationen nedenfor ses med rødt en oversigt over de facader, der er 
fotoregistreret og skraveret med blåt det område af terrænet, som er fotoregistreret 
(markeret med blå skravering). Det lysegrønne område markerer byggepladsens afgræsning. 

 

 

 

Tidsplan 

Selve byggeriet af skolen opstartes i det nye år og forventes, som hidtil planlagt, at blive 
afsluttet i vinteren 2022/2023. 

 

Mere information 

Nordøst Amager Skole, der allerede så småt er startet op, har sin egen hjemmeside hvor du 
kan finde mere information om selve skolen: https://nordoestamager.aula.dk/  


