København, 12. maj 2021

Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse
med støbning af transferdækket
Kære naboer
Onsdag 19. maj støber vi den første del af det transferdæk, der skal lukke parkeringskælderen af. Dette er en
særlig støbning og en stor milepæl, som vi har glædet os til at gå i gang med!
Det forberedende arbejde er i fuld gang og minder om det, I kender fra støbning af mellemdæk – bare i større
skala. Dækket kommer til at bestå af fem store og fire mindre støbninger, hvor den første af de store støbninger
finder sted onsdag 19. maj.
Selve støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser. Derfor har vi søgt Københavns Kommune
om tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Tilladelsen er nu givet.
Det betyder, at støbearbejdet begynder kl. 05:30 og forventes afsluttet kl. 23:00. Hvis vejret eller andet hindrer
støbning onsdag 19. maj, gør vi et nyt forsøg torsdag 20. maj.
Københavns Kommune har givet særlig tilladelse til at udvide arbejdstiden på denne dag grundet kompleksiteten
ved en stor sammenhængende støbning, der af byggetekniske årsager skal udføres uden pauser over én lang
arbejdsdag.
På dagen vil der forekomme en del ekstra trafik, og dele af arbejdet medfører støj i form af maskinlyd fra de
betonpumper, der er placeret omkring byggegruben, og transportlyd fra de betonbiler, som kører til og fra
Kronløbsøen.
Transferdækket er spektakulært, fordi det er det tykkeste dæk, vi støber – op til 90 cm for at være helt nøjagtigt,
hvilket svarer til den gennemsnitlige afstand mellem køkkengulv og bordplade!
Støbearbejdet fortsætter hen over sommeren og ind i efteråret, hvor transferdækket forventes afsluttet ultimo
oktober. I kan følge processen på kronløbsbassinet.dk, og I vil modtage en ny orientering, når vi ved, hvornår
de næste store støbninger finder sted.
Vi beklager de gener, støbearbejdet fører med sig, og gør hvad vi kan for at mindske generne, hvor bl.a. valg
af maskiner, arbejdsmetode og indretning af arbejdspladsen spiller ind, når vi planlægger støbningen, så I som
naboer generes mindst muligt.
Hvis I ønsker yderligere information eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektsekretariatet på
info@kronlobsbassinet.dk.
Med venlig hilsen
NCC Kronløbsøen I/S
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