København, 16. november 2021

Vi støjer lidt endnu – og vi skynder os at blive færdige!
Kære naboer
Vi er godt i gang med arbejdet med at trække byggegrubespunsen op fra undergrunden og dermed også fra
Københavnerkalken. Første etape af spunstrækningen er afsluttet og vi er nu nået næste etape. Det primære
fokus i denne etape er spunstrækning på øens to langsider. Arbejdet medfører en del støj og forventes at pågå
resten af året. Tidshorisonten afhænger dog af hvor nem spunsen kommer op af jorden og en status vil fremgå
på hjemmesiden, når NCC ved mere.
Spunsen bliver trukket op af en kran, der er udstyret med en frit hængende vibrator, som vibrerer spunsen op.
I det hele taget minder processen meget om det, der foregik, da spunsen i sin tid blev sat i undergrunden.
Blot med modsat fortegn!
Denne gang opstår støjen først og fremmest fordi, spunsjernene vibrerer mod hinanden.
Når spunsjernene er oppe i det fri, bliver de gjort rene og transporteret væk. Herefter kan de genbruges på
andre projekter.
Da de kommende aktiviteter ikke kan undgå at støje, vil vi arbejde i udvalgte tidsrum og i højest muligt tempo!
Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00
på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat.
Øvrigt byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.
Vi beklager de gener, arbejdet fører med sig, og gør hvad vi kan for at mindske støjen, hvor bl.a. valg af maskiner,
arbejdsmetode og indretning af arbejdspladsen spiller ind. På den måde håber vi, at I som naboer generes
mindst muligt.
I vil modtage en ny orientering, når vi ved, hvornår næste etape med at trække spunsen finder sted.
JULEFERIE: Vi har som udgangspunkt ikke planlagt arbejde med spunstrækning i hverdagene mellem jul og
nytår. Afhængig af arbejdets fremgang kan vi kan dog være nødsaget til at tage dagene i brug. Ligeledes kan
vi ikke afvise at der vil foregå yderligere produktion på pladsen. Vi henviser til den kommende skrivelse som
udsendes 1/12-2021
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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