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Orientering om opstart af nedrivningsarbejder. 
 
Nedrivningen af Tuborg Bryggeriets gamle tappehaller igangsættes nu. Tappehallerne nedrives for 
at give plads til videreudvikling og forskønnelse af Tuborg Syd området.  
 
Carlsberg A/S Ejendomme, der i dag ejer og administrer tappehallerne, har engageret det 
rådgivende ingeniørfirma Golder Associates A/S til at føre tilsyn med nedrivningsarbejdet. 
Carlsberg har i samarbejde med Golder opstillet en række miljøkrav for nedrivningsarbejdet, 
herunder krav til støv, støj, vibrationer, trafik, udendørs belysning og affaldshåndtering.  
 
Målet med de mange forskellige miljøkrav er at tilgodese hensynet til tappehallernes naboer så 
nedrivningen kommer til at genere mindst muligt.  
  
Tappehallernes placering på Tuborgområdet kan ses på det vedlagte luftfoto. Nedrivningen 
begynder i det sydøstlige hjørne, og afsluttes i det nordvestlige hjørne. Herved opnås det bl.a., at 
bygningerne i størst muligt omfang kommer til at fungere som støj- og støvskærm i forhold til 
naboer.  
 
Nedrivningsarbejdet opstartes oktober 2008 og afsluttes endeligt i april 2009. Nedrivningen udføres 
således i vinterhalvåret, hvilket erfaringsmæssigt er en fordel for naboerne i området. De mest 
miljøbelastende aktiviteter forventes i perioden fra ca. 1. december til 1. marts.  
 
Det er Carlsbergs forhåbning, at den grundige planlægning af nedrivningsarbejdet, som er gået 
forud, og den kommende stramme styring af arbejdet under udførelsen, vil betyde, at arbejdet kan 
foregå med minimale gener for naboerne i området.  
 
Skulle der mod forventning opstå problemer, eller er der spørgsmål til projektet, kan Golder 
Associates A/S, v/ Niels Trap kontaktes på telefon: 7027 4757.  
 
 
Med venlig hilsen 
For og på vegne af Carlsberg A/S Ejendomme 
 
 
Niels Trap 
Projektleder 
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Byggepladshegn nedrivningsentreprenør: 
Adgangsvej til byggeplads:  

Hellerup Skole 

Øresund 

Bygningerne som nedrives  
43N, 44N, 45N og 46N 


