
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med  
støbning af mellemdæk i byggegruben på Kronløbsøen

Kære naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn.

Vi er nu så langt med bundpladen og kældervægge, at vi kan begynde at støbe de mellemdæk, der skal adskille 
de fire etager til parkering. 

Onsdag 4. november udfører vi den første dækstøbning. 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 går i gang kl. 06:00 og forventes afsluttet senest kl. 21:00. Hvis vi er forhindret i at 
udføre støbningen onsdag 4. november, gør vi et nyt forsøg fredag 6. november. 

Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen 
lukkes med et stort dæk på toppen. Hver enkel dækstøbning skal udføres over én lang arbejdsdag på samme 
måde, som det gælder for de øvrige støbninger af denne størrelse. Vi kommer på sigt til at støbe på flere niveauer 
samtidig, men det første mellemdæk er det dæk, som skal adskille de to nederste etager til parkering.

Støbearbejdet for mellemdæk minder om det, I ser udført for bundpladen – dog i mindre skala med blot én 
betonpumpe og i kortere tidsrum. I de mørke timer vil byggegruben være oplyst, og som følge af arbejdet vil 
der forekomme ekstra trafik, idet betonbiler i løbet af arbejdsdagen kører til og fra Kronløbsøen. Dele af arbejdet 
medfører støj i form af maskinlyd fra betonpumpen og transportlyd fra betonbiler. 

Dækstøbningerne forventes at finde sted cirka to gange om måneden frem til efteråret 2021, hvor støbearbejdet 
for parkeringskælderen forventes afsluttet. 

Alle kommende dækstøbninger bliver fremadrettet beskrevet i oversigten over byggeaktiviteter, som I modtager  
hver måned. Derudover vil vi forud for hver støbning lave et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du 
nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer. 

Læs mere om støbearbejdet for kældervægge og mellemdæk i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge 
og mellemdæk på vej

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. Vi holder skarpt øje med mailen og bestræber os på at besvare jeres henvendelser 
hurtigst muligt. 

Med venlig hilsen 
NCC Kronløbsøen I/S

København, 28. oktober 2020
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