København, 1. maj 2020

Varsling om udvidet arbejdstid i forbindelse med
undervandsstøbning i tunnelgruben
Kære naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn
Vi er i fuld gang med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen
med Helsinkigade og resten af Nordhavn. Vi er nu nået til en afgørende milepæl i tunnelbyggeriet, fordi fundamentspladen skal støbes. Fundamentspladen fungerer som en bundprop, der skal lukke af for vandet i tunnelgruben, så vi kan bygge tilkørselstunnelen tørt. Selve støbningen er værd at hæfte sig ved - den sker nemlig
under vand!
Tunnelgruben er på nuværende tidspunkt fyldt med vand, og vi skal derfor støbe fundamentspladen under vand.
Det er vigtigt, at støbningen udføres ud i et, da vi ikke kan lave støbeskel under vand, hvis betonen skal være
vandtæt. Støbeskel opstår, når der støbes i etaper, og det kan vi ikke her.
Støbningen finder sted tirsdag 19. maj, og vi forventer, at arbejdet begynder kl. 06:00 og fortsætter til senest
kl. 21:00.
Københavns Kommune har givet særlig tilladelse til at udvide arbejdstiden på denne dag grundet kompleksiteten
ved undervandsstøbning og nødvendigheden af at støbe fundamentspladen over en enkelt arbejdsdag.
I praksis opstiller vi nær tunnelgruben en betonpumpe, der pumper beton fra betonbiler og videre ned i tunnelgruben via et rør, der bedst kan beskrives som en ”støbesnabel”. Nede i tunnelgruben vil der være en dykker,
som i det vandfyldte bassin sikrer, at fundamentspladen støbes, som den skal.
Arbejdet vil støje i form af maskinlyd fra betonpumpen og transportlyd fra de betonbiler, der kører til og fra
tunnelgruben.
Følg med på www.kronløbsbassinet.dk. Her holder vi jer løbende opdateret med seneste nyt fra byggepladsen
og om aktiviteterne i og omkring Kronløbsbassinet.
Hvis I ønsker yderligere information eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektsekretariatet på
info@kronlobsbassinet.dk. Læs mere om projektet på www.kronløbsbassinet.dk.
Med venlig hilsen
NCC Kronløbsøen I/S

