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Information vedr. igangværende og forestående arbejder på Postgrunden

Grundvandssænkning
Alle reinfiltrationsboringer, på nær to, er nu etableret uden for byggepladsen. Der er dog en
lille risiko for, at der senere må suppleres med ekstra boringer, hvis de nuværende boringer
utilsigtet mister deres infiltrationskapacitet. I eftertiden vil der derfor stadig kunne forekomme
forvarslet borearbejde uden for byggefeltet. Fra uge 34 forventer vi at påbegynde etablering af
pumpeboringer inde i byggegruben. I september vil vi opsætte de synlige rørledninger i
gadebilledet og etablere vandbehandlingsanlægget på Polititorvet. Fra og med november
forventer vi, at anlægget er i drift.
Nedrivning
Primo september forventer vi, at nedrivningen over terræn er afsluttet. Herefter vil der blive
udført sorteringsarbejde, hvor blandt andet stål og beton skilles ad, så det sikres, at alle
materialer kan genbruges hver for sig. Sideløbende med sorteringsarbejdet vil overskydende
materialer blive bortkørt og nedbrydning af kælderkonstruktionerne vil pågå.
Fundering
Etableringen af spunsvægge til byggegruben er fortsat under udførelse. Der er i første omgang
fokus på strækningerne langs Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade og dernæst
strækningen langs banen og Matrikel 1690.
Fra uge 34 begynder vi at groute jorden ved hovedkloakkens indløb mod baneterrænet, hvor
den uforenelige geometri mellem en rund kloakledning og en lige spuns, kræver supplerende
tætning. Groutning er en proces, hvor der injiceres en tynd betonmasse ned i jorden for at
forhindre vand i at trænge ind i byggegruben. Cirka i uge 39 fortsætter groutningen ved
hovedkloakkens udløb ved krydset Carsten Niebuhrs Gade/Bernstorffsgade.
Støv
Der er stor opmærksomhed på, at støv fra byggepladsen kan være til gene for vores naboer –
særligt de naboer der har kontorer eller lejligheder mod byggepladsen. I skrivende stund
forventer vi, at nedrivningen af betonkonstruktioner over terræn er afsluttet primo september.
Det efterfølgende sorteringsarbejde og nedbrydningen under terræn er mindre støvende og
samtidig er støvbegrænsningsinitiativerne endnu mere effektive, da støvkilderne ligger i et
niveau nær terræn, hvorfor disse nemmere kan håndteres. Vi forventer derfor, at naboerne
bliver væsentligt mindre generet af byggestøv i løbet af september.
Støj
Arbejde udføres på nuværende tidspunkt i henhold til Københavns Kommunes støjpåbud af 2.
maj 2018. Arbejdet bliver udført i tidsrummet hverdage 7-19 og lørdage 8-17. På alle
arbejdsdage er der begrænsninger i en støjbegrænsningszone langs et nærmere defineret
område af Bernstorffsgade, hvor særligt støjende arbejder ikke må udføres mellem 7-8,
mellem 17-19 og på lørdage mellem 8-17.
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