København, 18. oktober 2019

Varsling af byggeaktiviteter for næste etape af byggeriet
Kære naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn
NCC Kronløbsøen I/S varsler hermed byggearbejde fra november og frem til marts, hvor der hovedsageligt er
fokus på pælefundering, groutarbejde, forankring af byggegrubespuns og reinfiltrationsboringer.
Vi er i den afsluttende fase for nedramningen af byggegrubespunsen og markerer i november næste etape af
byggearbejdet, når udgravningen til parkeringskælderen påbegyndes.
Det betyder, at spunsarbejdet lakker mod enden, og dermed stopper det arbejde, der betragtes som noget af
det mest støjende. Vi kan ikke love, at det kommende arbejde ikke støjer, men det bliver på en anden måde end
det, I har været udsat for i september og oktober.
Vi varsler hermed byggeaktiviteter for næste etape af byggeriet
Fra november påbegyndes udgravningen af byggegrubesand fra det område, hvor parkeringskælderen på fire
etager skal etableres. Dette arbejde indebærer en del maskiner, der på forskellig vis bidrager til udgravningsarbejdet,
hvor byggegruben tømmes for sand, til den nødvendige dybde er nået. Maskiner som dumpere, gravemaskiner
og stampere står bl.a. for dette arbejde.
Vi fortsætter i november arbejdet med grout- og reinfiltrationsboringer, der pågår frem til først i det nye år.
Grout består af en cementbetonit-blanding, der skal tætne undergrunden omkring byggegruben fra bunden af
byggegrubespunsen og videre ned til den nødvendige dybde. Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den
grundvandssænkning, der skal finde sted, når vi begynder at bygge parkeringskælderen. Selve reinfiltrationsboringerne udføres i den østlige og vestlige ende af byggepladsen samt ved indkørslen til byggepladsen og
langs Helsinkigade og Orientkaj.
I begyndelsen af november begynder ramning af stålpæle omkring byggegruben til kranskinner og aflæsningspladser for betonpumper og kraner. Dette forarbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra
betonpumper og kraner, når vi begynder at grave ud til parkeringskælderen.
Fra medio november og frem til ultimo marts etableres de vægankre, der skal fastholde spunsen under
udgravningen og derfor etableres lag for lag i takt med udgravningens fremdrift.
Byggearbejde defineret som særligt støjende 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.
Læs mere om projektet på www.kronløbsbassinet.dk.
Med venlig hilsen
NCC Kronløbsøen I/S

