København, 30. august 2019

Det støjer den næste tid
– og vi skynder os at blive færdige!
Til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn
Arbejdet med Kronløbsøen er i fuld gang. Sandopfyldningen er ved at være afsluttet, og byggepladsen er snart klar.
Nu vil vi gå i gang med at ramme stålplader (spuns) ned i sandet omkring det, der skal blive til selve øen. Dette
arbejde vil vare i ca. otte uger og er efter planen færdigt i løbet af oktober.
Vi har allerede sendt et varsel ud om den kommende spunsning, først 20. maj, hvor det overordnede arbejde
frem til november blev forvarslet, og igen i varslingen fra 22. juli, hvor vi beskrev nedsætningen af de spunsvægge,
der nu skal i gang.
Denne del af byggeriet kommer til at støje særligt for jer, der bor eller arbejder nær byggepladsen. Støjen skyldes
først og fremmest nedsætningen af stålpladerne – den såkaldte nedramning.
Derudover vil vi orientere jer om, at vi fra midten af september og året ud forventer at foretage boringer i og
omkring Kronløbsbassinet. Dette forarbejde er nødvendigt for at kunne sænke grundvandstanden i bassinet,
imens vi bygger.
Da det kommende arbejde ikke kan undgå at støje, vil vi arbejde i udvalgte tidsrum og i højest muligt tempo!
Selve spunsningen, boringerne og andet særligt støjende byggearbejde lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på
hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.
Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende, foregår mandage til fredage fra
kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.
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.
Med venlig hilsen
NCC Kronløbsøen I/S

