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Nu begynder arbejdet igen



Nu begynder arbejdet igen
Efter en periode med ro på byggepladsen 
kommer der nu aktivitet igen. 

I første omgang kører Züblin materialer ind 
og forbereder området ud mod Læssøes-
gade, til forårets arbejde og herunder den 
forestående pælefundering. 

Opsætning af støj- og vibrations-
målere
I forbindelse med prøve-pælefunderingen 
opsætter vi 12 – 15 målere, så vi kan måle 
den støj- og vibrationsbelastning, som ar-
bejdet medfører. Vi tager måleudstyret ned 
igen umiddelbart efter prøvenedramning 
og sætter det op på ny, når den samlede 
pælenedramning i byggefelt 1.1 skal udfø-
res. Alle målinger offentliggøres løbende på 
detnyesølund.dk
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Byggefelt 1.2 Byggefelt 1.1

Udgravning af byggefelt 1.1. mod Læssøesgade                 

Opsætning af støj- og vibrationsmålere                

Prøvenedramning af 15 pæle, varighed 1 – 3 dage                

Marts / uge 13

Marts / uge 14 - 15

April/ uge 16 eller 17

April / uge 13 - 16

April / uge 15

Tilkørsel af materialer, opfyldning og komprimering af 
sandfyld med tromle/pladevibrator

Tidsplanen for den kommende tid ser sådan ud: 

Påskeugen

X
Facade mock-ups



Registrering af nabobygninger 
Vi er nu færdige med de nye registreringer 
af nabobygninger i forbindelse med forbe-
redelsen til pælefundering. Illustrationen 
viser, hvor fotoregistreringerne er udført. I 
har mulighed for at få tilsendt de nye regi-
streringer. Skriv til

nyesoelund@kab-bolig.dk 
og fortæl os, hvilken e-mail vi skal sende til.

Udover fotoregistreringerne omfatter de 
indledende undersøgelser også en vurde-
ring af udvalgte bygningers funderingsfor-
hold.

Facade mock-ups
Züblin er i gang med at udføre 4 mock-ups 
af de facader der kommer til at blive udført 
i byggeriet. 

De 2 af udføres med røde teglsten, 1 stk. 
vindue, 1. stk. altandør inkl. værn samt 
dele af taget. 1 stk. opføres af gule teglsten 
og viser facaderne i gård- rummene. Den 
sidste mock-up udføres af ungdomsbolig 
facaden. Teglfacaderne er planlagt færdig 
den første uge i maj, facaden af ungdoms-
boligerne bliver færdig senere.
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Oversigt bygninger og veje der er blevet registreret



www
Følg med på: 
www.detnyesoelund.dk, hvor du også kan 
tilmelde dig nyhedsbrev om byggeriet. 

Morgenkaffe og prøvenedramning 
af pæle i uge 16 eller 17
Som tidligere nævnt inviterer vi til en kop 
morgenkaffe og muligheden for at se og 
høre nedramningen af pæle tæt på, lige- 
som der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål. Det bliver i enten uge 16 eller 
17, og I får en invitation, så snart tidspunk-
tet er lagt fast.

Med venlig hilsen
Vibeke Gravlund

Seniorprojektleder, KAB


