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Varsling om
støjende arbejder
ved Nordvestpassagen
Kære beboer

Om projektet

Til januar 2022 går vi i gang med etableringen af
Nordvestpassagen, der bliver en gang- og cykelforbindelse imellem Lygten/Fyrbødervej og Mimersparken
via en ny passage under S-banen.

I starten af januar 2022 bliver der etableret en byggeplads i Mimersparken, hvorefter de forberedende
arbejder såsom spunsning og udgravninger påbegyndes. Tunnelelementet støbes i Mimersparken og
skubbes på plads i sidst i juli 2022.

Grundet krav om sporspærring, og dermed indstilling af S-togsdriften, vil der være entreprenørarbejde
uden for normal arbejdstid i perioden fra 27.01.2022
kl. 00.30 til 01.02.2022 kl. 04.30.
Særligt i perioden 28.01.2022 kl. 20.30 til 31.01.2022
kl. 04.30 vil der være støjende spunsarbejde langs Sbanen i alle døgnets timer. Spunsarbejde handler om
at banke store jernplader ned i jorden for efterfølgende
at kunne afgrave jord
foran spunsvæggen.
S-togdriften vil være indstillet i denne periode. Se
ændringer/afgangstider
på www.rejseplanen.dk
I perioden 31.01.2022 til
04.02.2022 bliver der
desuden lavet spunsarbejde på Fyrbødervej,
men dette sker inden for
normal arbejdstid.

I Mimersparken etableres et varieret landskab med en
langsgående højderyg og to cirkulære pladser, der
sammen med sænkningen af terrænet ved Fyrbødervej skaber åbenhed omkring passagen.
Den bemandede legeplads udvides ned mod passagen med høje gynger og en svævebane. Derudover
anlægges en dyrkningshave med udendørs madlavningsfaciliteter.
Som følge af anlægsarbejderne etableres en indhegnet adgangsvej for entreprenøren fra Borgmestervangen / Hothers Plads, ligesom en stor del af de grønne
plæner i Mimersparken afspærres. Det vil fortsat være
muligt at gå og cykle på det asfalterede areal langs Mimersparken og der er også adgang til alle boldbaner,
grill-pladsen og den bemandede legeplads.
Den nye gang- og cykelforbindelse forventes klar til
ibrugtagelse i løbet af første kvartal 2023.

Etablering af spuns, (Foto Arkil A/S)

Som nabo til anlægsarbejdet kan det ikke undgås, at der vil være perioder
med støj, ligesom arealerne ved baneterrænet og på
byggepladsen vil være oplyst ved arbejdet uden for
normal arbejdstid.

Forvaltningen vender senere tilbage med yderligere informationer om anlægsarbejderne, herunder
arbejder uden for normal arbejdstid og indstilling af
S-togsdriften sidst i juli 2022.
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