København, 22. juli 2019

Varsling af pumpearbejde, sandfyldning og nedramning af
spunsvægge for byggegrube
Til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn
NCC Kronløbsøen I/S varsler hermed opstart af pumpearbejde og sandfyldning i Kronløbsbassinet og efterfølgende nedramning af spunsvægge for byggegrube. Arbejdet foregår under et påbud fra Københavns Kommune,
som bestemmer hvilket tidsrum, der arbejdes i, samt hvor meget, det må støje.
I begyndelsen af uge 31 går pumpearbejdet med sandfyldningen i Kronløbsbassinet i gang. Sandet bliver pumpet
ind i Kronløbsbassinet fra sandskibe, som lægger til i Orientbassinet, og gennem en pumpeledning i havnen
føres sandet til bassinet.
Pumpearbejdet foregår i korte tidsrum af cirka 1,5 time per skibsanløb. Skibene anløber døgnet rundt, og vi
forventer omkring seks anløb i døgnet.
I dagtimerne håndteres det indpumpede sand af blandt andet gravemaskiner og dumpere. Pumpeledningen vil
være nedsænket under vand for at minimere støj. Sidst i perioden kan det blive nødvendigt at hæve ledningen
lejlighedsvis i dagtimerne. Hvis det bliver nødvendigt at køre maskiner på pladsen uden for dagtimerne, vil det
ske i overensstemmelse med de krav, Københavns Kommune stiller.
Arbejdet med sandfyldningen i Kronløbsbassinet forventes at slutte medio september.
Fra uge 34 forventer vi at begynde etableringen af den spunsvæg, der udgør byggegruben for Kronløbsøen.
Byggegruben etableres i sandet med en ramme af stålspuns, som former den nye ø. Spunsvæggen består af
stålplader (spuns), der vibreres og rammes ned i havbunden side om side og tilsammen udgør den væg, der
skal holde på sandet.
Der spunses i tidsrummet fra kl. 8-17.00 på hverdage og ikke i weekenden. Arbejdet sker i henhold til de vilkår,
Københavns Kommune har fastlagt. Spunsning omkring den kommende ø forventes at vare otte uger og afsluttes
primo oktober.
Det er yderst farligt og derfor forbudt at træde ud på det nyindpumpede sand! Sandet er en løs vandfyldt
jord, der vil være som kviksand visse steder i bassinet, og det er derfor forbundet med livsfare at træde ud på
sandet! Kronløbsbassinet er afspærret af sikkerhedsmæssige årsager frem mod årsskiftet 2023/2024.
Hvis I ønsker yderligere information, eller der måtte være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektsekretariatet
på info@kronlobsbassinet.dk. Læs mere på www.kronløbsbassinet.dk.
Med venlig hilsen
NCC Kronløbsøen I/S

