København, 19. oktober 2020

Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med
anden støbning af bundplade i byggegruben på
Kronløbsøen
Kære naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn
Fredag 23. oktober udfører vi den anden støbning ud af de fire, der skal til, før den store bundplade på 10.000
kvadratmeter står færdig. 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.
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.
Det betyder, at støbearbejdet starter op kl. 05:00 og forventes afsluttet kl. 24:00. Hvis vejrforholdene hindrer
støbning fredag 23. oktober, gør vi et nyt forsøg mandag 26. oktober.
Støbearbejdet betyder, at byggegruben i de mørke timer vil være oplyst, og som følge af arbejdet vil der forekomme en del ekstra trafik, idet 120 betonbiler i løbet af arbejdsdagen kører til og fra Kronløbsøen. Dele af
arbejdet medfører støj i form af maskinlyd fra de tre betonpumper og transportlyd fra mange betonbiler. Arbejdet
forgår i den nordlige midtersektion nede i byggegruben.
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.
Læs om den første bundpladestøbning i artiklen Teamwork sikrer den gode støbning og se billeder fra den støbeproces, der vil gentage sig fire gange i alt hen over efteråret, til bundpladen står færdig forventeligt december.
At bygge en parkeringskælder som fundament til en ny ø er en kompleks byggeopgave, der indebærer armeringsog støbeabejde i stor skala, hvor særligt de mangeartede støbninger nu og senere er værd at hæfte sig ved.
Vi vil løbende holde jer opdateret med seneste nyt fra pladsen og dykke ned i de fortællinger, der omgiver
byggearbejdet. Følg med på www.kronløbsbassinet.dk.
Hvis I ønsker yderligere information eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektsekretariatet på
info@kronlobsbassinet.dk. Vi holder skarpt øje med mailen og bestræber os på at besvare jeres henvendelser
hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
NCC Kronløbsøen I/S

