København 19. juni 2020

Sommerorientering

Kære naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet i Nordhavn
Her følger en kort status og en orientering, så I ved, hvad I kan forvente hen over sommeren her fra
byggepladsen.
De første faser er gennemført
Der er efterhånden gået et år siden, vi indledte byggeriet, og det går efter planen trods projektets kompleksitet.
Byggegruben er etableret, og de permanente konstruktioner begynder nu at rejse sig der, hvor der før var vand.
I den netop indledte byggeetape har vi fokus på at bygge den parkeringskælder, der skal bidrage med cirka
1.100 parkeringspladser til Nordhavn. Vi forventer på nuværende tidspunkt at afslutte etapen for parkeringskælderen i 2022. I sidste halvdel af 2021 begynder forarbejdet til de seks bygningskroppe, der skal huse 233
boliger.
Vi holder tempoet oppe
Byggepladsen holder ikke ferie men er aktiv hen over sommeren og frem til 2023, hvor Kronløbsøen står færdig.
Vi tager hele tiden mest muligt hensyn til jer, når byggeaktiviteterne planlægges samtidig med, at vi skal sikre, at
tidsplanen holder, så vi kommer i mål som planlagt.
Sekantboremaskiner og ankermaskiner fortsætter arbejdet som hidtil, og vi forventer i løbet af sensommeren at
have etableret størstedelen af de borede funderingspæle. Dermed bliver det muligt at påbegynde betonarbejdet
og støbe selve bundpladen i byggegruben - en milepæl for parkeringskælderen. Bundpladen bliver den første
synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse
sig. Sideløbende bygges den tilkørselstunnel, der skal lede biler ind og ud af parkeringskælderen.
Det betyder, at flere maskiner vil komme til pladsen, og over sommeren begynder vi at opstille fire høje tårnkraner omkring byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl af byggegruben. Tårnkranerne skal
løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne. Derudover vil der blive en del
byggepladstrafik, når betonpumper og -biler skal bidrage til støbearbejdet med bundpladen i byggegruben.
God sommer
Vi ønsker jer en dejlig sommer og opfordrer til, at I skriver til infomailen, hvis I har spørgsmål eller oplever gener,
der går ud over det, man kan forvente. Vi holder skarpt øje med mailen og bestræber os på at besvare jeres
henvendelser hurtigst muligt. Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk
Vi gør vores bedste for at mindske generne og håber på forståelse for det arbejde og det tempo, det kræver af
vores byggehold for at bygge en ny ø - også, når vi er nødt til at arbejde i sommerferien.
Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de
regler, Københavns Kommune har fastsat. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt
støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.
Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk
Med venlig hilsen
NCC og bygherre

Kronløbsøens Byggestadier 2019-2023

1.

2.

Kronløbsbassinet
lukkes af og fyldes
med sand ved hjælp
af sandskib.

4.

Byggegruben
etableres i sandet, og
der graves ud til
parkeringskælder.

5.

Boligerne bygges,
og nye broer
forbinder øen med resten af
Nordhavn.

3.

Øen beplantes,
de nye pladser
åbner, og vandet
lukkes tilbage ind i bassinet.

Et underjordisk
parkeringsanlæg
rejser sig fra bunden af
bassinet.

6.

En ny ø er skabt:
233 bæredygtige
boliger, caféliv
og ca. 1.100
parkeringspladser.

Følg byggeaktiviteterne måned for måned
på www.kronløbsbassinet.dk

