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Facade på det nye Rådhus

Nyt om byggeriet af det nye rådhus
Som tidligere annonceret, vil Vejen Kommune løbende orientere om
fremdriften på rådhusbyggeriet. Vi vil i dette brev informere om de ting, der
er i gang nu og i de kommende måneder i forbindelse med byggeriet.
Du/I er altid velkommen til at kontakte os hvis der er spørgsmål mv.
Forsinkelse af nedrivning af det gamle rådhus
Da der er konstateret et højere niveau af PCB, bliver nedrivningen af det
gamle rådhus forsinket, og forventes først afsluttet ultimo februar 2018.
PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift,
der blev brugt i forskellige byggematerialer som for eksempel fugemasser og
termoruder i perioden fra 1950 til 1977.
PCB er på EU’s liste over farlige stoffer.
Alle facadesøjler og brystninger er forurenede, fordi PCB er trukket ind i
betonen fra fugerne. Giftstofferne er indkapslet i betonen og er ikke til fare
for omgivelserne. På grund af forureningen skal bygningen derfor pilles ned
mindre stykker.
Miljøsanering
I øjeblikket sker der en miljøsanering af det gamle rådhus. Dette kan give
nogle støjgener, men det er kortvarigt.
Vakuumsuget forventes afsluttet i uge 44.
Sandblæsning af gavlene
I tidsrummet mellem uge 41 og uge 45 bliver gavlene sandblæst. Dette
medfører støj ved den gavl, der arbejdes på. Arbejdet påregnes at tage
ca.2-3 dage pr. gavl.
Fjernelse af fuger og vinduer
Fra uge 45 til og med uge 47 bliver fuger og vinduer fjernet.
Nedbrydning
Nedbrydningen forventes påbegyndt i uge 48. Arbejdet foregår med større
entreprenørmaskiner og der må forventes støj i den forbindelse.
Fra uge 6 vil nedbrydning af kælderen starte. Dette arbejde vil give en del
støj i dagtimerne, da der anvendes slaghammer og gravearbejde.

Arbejdstid på byggepladsen
Arbejdet på byggepladsen forventes af ske i tidsrummet kl. 7-17 på hverdage.
Vi beklager de gener byggeriet må medføre.
Udstilling af Mock-up:
Der er blevet opført en Mock-up af et vinduesudsnit af den kommende
facade. Mock-up’en er brugt som reference til de entreprenører, der har
givet tilbud på opgaven med at mure facaden op.
Der er valgt en lys grå teglsten,
for på denne måde både at spille
sammen med den røde teglby,
men samtidig at lave en nyfortolkning, hvor rådhuset skiller sig en
smule ud fra resten af byen.
Den lyse teglsten er samtidig med
til at gøre huset mere lyst og
indbydende.
Som sidegevinst bliver det også
et vindue med kik-ind til selve
byggepladsen, hvor man vil kunne
følge med i byggeriet gennem hele
byggefasen.

Ny projektleder
Der er i Vejen Kommune blevet tilknyttet en ny projektleder til rådhus
projektet: Jørgen Krag Eriksen. Jørgen kan kontaktes på 79 96 61 63 vedr.
spørgsmål til rådhusprojektet.
Venlig hilsen
Ole Slot
Kommunaldirektør

Nyt om byggeriet af det nye rådhus
Som tidligere annonceret, vil Vejen Kommune løbende orientere om
fremdriften på rådhusbyggeriet. Vi vil i dette brev informere om de ting, der
er i gang nu og i de kommende måneder i forbindelse med byggeriet.
Du/I er altid velkommen til at kontakte os hvis der er spørgsmål mv.
Forsinkelse af nedrivning af det gamle rådhus
Da der er konstateret et højere niveau af PCB, bliver nedrivningen af det
gamle rådhus forsinket, og forventes først afsluttet ultimo februar 2018.
PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift,
der blev brugt i forskellige byggematerialer som for eksempel fugemasser og
termoruder i perioden fra 1950 til 1977.
PCB er på EU’s liste over farlige stoffer.
Alle facadesøjler og brystninger er forurenede, fordi PCB er trukket ind i
betonen fra fugerne. Giftstofferne er indkapslet i betonen og er ikke til fare
for omgivelserne. På grund af forureningen skal bygningen derfor pilles ned
mindre stykker.
Miljøsanering
I øjeblikket sker der en miljøsanering af det gamle rådhus. Dette kan give
nogle støjgener, men det er kortvarigt.
Vakuumsuget forventes afsluttet i uge 44.
Sandblæsning af gavlene
I tidsrummet mellem uge 41 og uge 45 bliver gavlene sandblæst. Dette
medfører støj ved den gavl, der arbejdes på. Arbejdet påregnes at tage
ca.2-3 dage pr. gavl.
Fjernelse af fuger og vinduer
Fra uge 45 til og med uge 47 bliver fuger og vinduer fjernet.
Nedbrydning
Nedbrydningen forventes påbegyndt i uge 48. Arbejdet foregår med større
entreprenørmaskiner og der må forventes støj i den forbindelse.
Fra uge 6 vil nedbrydning af kælderen starte. Dette arbejde vil give en del
støj i dagtimerne, da der anvendes slaghammer og gravearbejde.

Arbejdstid på byggepladsen
Arbejdet på byggepladsen forventes af ske i tidsrummet kl. 7-17 på hverdage.
Vi beklager de gener byggeriet må medføre.
Udstilling af Mock-up:
Der er blevet opført en Mock-up af et vinduesudsnit af den kommende
facade. Mock-up’en er brugt som reference til de entreprenører, der har
givet tilbud på opgaven med at mure facaden op.
Der er valgt en lys grå teglsten,
for på denne måde både at spille
sammen med den røde teglby,
men samtidig at lave en nyfortolkning, hvor rådhuset skiller sig en
smule ud fra resten af byen.
Den lyse teglsten er samtidig med
til at gøre huset mere lyst og
indbydende.
Som sidegevinst bliver det også
et vindue med kik-ind til selve
byggepladsen, hvor man vil kunne
følge med i byggeriet gennem hele
byggefasen.

Ny projektleder
Der er i Vejen Kommune blevet tilknyttet en ny projektleder til rådhus
projektet: Jørgen Krag Eriksen. Jørgen kan kontaktes på 79 96 61 63 vedr.
spørgsmål til rådhusprojektet.
Venlig hilsen
Ole Slot
Kommunaldirektør

Kære naboer

Atrium i stueplan.

Følg med på www.vejen.dk/ny-bymidte

Facade på det nye Rådhus

