
   
 

 
Odense, 7. september 2022 

 
 

Varsling om spunsarbejde  
 
 
Kære naboer til Lerchesgade 35 i Odense. 
 
Arbejdet med det nye statslige kontorknudepunkt, WoodHub, er i gang. Nedrivningen af den gamle 
skattebygning blev afsluttet inden sommerferien, og byggepladsen gøres nu klar til næste skridt.  
 
Da I bor og arbejder i nabolaget og tidligere er blevet orienteret om spunsarbejdet, vil vi gerne give jer en status 
med en orientering om, hvornår I kan forvente dette arbejde afsluttet.  
 
 
Spunsning af byggegrube 
Vi er i færd med at etablere den såkaldte byggegrube. I uge 35 begyndte vi at vibrere stålplader (spuns) ned i 
jorden. De placeres side om side og danner den væg, der udgør rammen for parkeringskælderen. Dette arbejde 
er efter planen afsluttet primo oktober – forventeligt til og med uge 40. 
 

 
 
Arbejdet bliver udført af en rambuk, som er en stor maskine udstyret med en vibrator, der er i stand til at fæstne 
spunsen i undergrunden. Vi har valgt at vibrere spunsen ned frem for at ramme (banke) den, da det til 
sammenligning mindsker støjgener mest muligt.  
 

 
Vibratoren på rambukken fæstner spunsen i undergrunden. 



Vi kan dog ikke undgå, at denne del af byggeriet vil medføre støj og vibrationer. Det gælder særligt for jer, der 
bor eller arbejder nær byggepladsen. Vi foretager derfor spunsarbejdet i udvalgte tidsrum og i højest muligt 
tempo. Arbejdet foregår under et påbud fra Odense Kommune, som bestemmer hvilket tidsrum, der arbejdes i, 
samt hvor meget, det må støje. 

Spunsningen bliver udført i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 18.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Odense 
Kommune har fastlagt.  

Vi beklager de gener, arbejdet fører med sig, og gør, hvad vi kan for at mindske disse, hvor bl.a. valg af 
maskiner, arbejdsmetode og indretning af arbejdspladsen spiller ind. På den måde håber vi, at I som naboer 
generes mindst muligt. 

Når byggegruben er etableret, skal der graves ud for den videre proces omkring parkeringskælderen. Når 
kælderen er støbt, vil byggeriet begynde at rejse sig. Det sker primo 2023, og projektet står klar til indflytning i 
første halvdel af 2025.  

Følg med på www.woodhub.dk. Her holder vi jer løbende opdateret med seneste nyt fra byggepladsen. 

Har I spørgsmål? 
Hvis I ønsker yderligere information eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektsekretariatet på 
info@woodhub.dk.  

Arbejdsområdet er markeret med rødt 

Med venlig hilsen 
NCC og Hercules Fundering 


