Naboorientering d. 25/8 2019
Frederiksplads etape 3 sat i gang

Forventet arbejdsplan på etape 3
August til December 2019:
◊
Udgravning og jordankre
◊
Ramning af pæle
◊
Støbning af fundamenter
Arbejdstider
Støjende arbejde vil blive udført inden for normal arbejdstider jævnfør gældende
regler i Aarhus Kommune. Der kan pågå andre arbejder af ikke støjende karakter
uden for normal arbejdstid.
Kontakt

Aarhus d. 27-05-2019

bejde, jf. Byggelovens §12.

ggeriet af nyt kontorprojekt for NCC Property Development A/S på
s skal NCC Danmark A/S i gang med at ramme spuns og pæle.

I byggeriets nuværende fase, er jeres kontaktperson hos NCC:
Senior Produktionschef Morten Rasmussen
Email: mor@ncc.dk
Telefon: 60 40 15 02
Oversigtsplan

ring af nedrammet spuns er planlagt fra uge 25-27 (juni 2019).

lering (boring) af jordankre i spunsen i juli-august 2019.

nlægges udført i perioden september-november 2019. Rammearbejdet
i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00. Byggepladsområdet er markeret herunder.

Vi er nu opstartet på nyt kontorbygning på Frederiksplads, som skal opføres fra 20192020.

Med byggeprocessen for etape 3 i gangsat, opfører vi nu bygningen benævnt D-E på
oversigtsplanen til højre. Boligbygningerne G-H-A samt kontorbygning C er allerede opført. Bygning F-M forventes opført som etape 4. Der er pt. ikke tidsplan for
denne opførelse.

Etape 3.

Som varslet i maj, er vi igang med at etablere jordankre i spunsen og skal efterfølgende ramme pæle og lave fundamentsarbejde den næste tid. Området vi arbejder i
kan ses til venstre.
Det kan være ganske generende, at være nabo til en byggeplads og vi bestræber os
på at tilrettelægge arbejdet så det generer mindst muligt. Desværre kan det ikke
undgås helt at det støjer og støver fra byggepladsen.
Er der problemer - så kontakt os endelig
Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er noget, vi kan gøre bedre. Oplever du problemer, eller har du forslag og gode ideer, så ring eller skriv en mail. Kontaktoplysninger finder I i kolonne til højre.

Kontoradresse

Dir.: +4561965852

CVR: 69 89 40 11

Naboinformation og til øvrige interessenter af byggeriet
Ny byggepladsinformation udgives, hvis der sker ændringer i den forudsatte udførelse og cirka hver tredje måned. Denne info vil kunne findes på hjemmesiden for
byggeriet ”www.frederiksplads.dk” under fanen ”Naboorientering”.

