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Totalentreprise

Værksteds- og administrationsbygning til den nye letbane
CG Jensen skal anlægge den kommende Hovedstadens Letbane på
de delstrækninger, som dækker Rødovre, Herlev og Gladsaxe
kommuner. Herudover skal vi også opføre den kommende CMCbygning, hvorfra man fremover vil vedligeholde og styre letbanedriften.
CG Jensens del omfatter godt otte kilometer banestrækning,
herunder udvidelse af veje, fortov og cykelstier, etablering af stålstibroer samt forstærkning og forlængelse af tunneller på
strækningen. Stort set alle CG Jensens kompetencer kommer i spil;
beton, jord, stål, byggeri, gartner, betonrenovering og belægning.
CMC-bygningen (Central Maintenance Center), bliver på knap 9.000
m² og består af to dele; en operationel del med opmarchspor og
værksted for drift og vedligehold og en administrationsdel, hvorfra
man skal styre letbanedriften med kontorer, kantine, omklædningsfaciliteter og lager.
Det er et meget teknisk hus, hvor hjertet og overvågningen af hele
letbanen bliver placeret, og installationspakken er omfattende. Der
er store krav til indeklimaet både af hensyn til den kommende
nøglemedarbejdergruppe, men også fordi der skal tages særlige
hensyn til teknisk udstyr mht. temperatur, fugt og støv.
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Arkitekten har ladet sig inspirere af jernbanens materialer og farver.
Bygningens facade bliver rustne cortenplader og de høje porte til
togene går igen i administrationsbygningen. Med til opgaven hører
også byggemodning af grunden på cirka tre en halv hektar.
CG Jensen udfører projektering og udførelse i tæt samarbejde med
bygherre, rådgivere, forsyningsselskaber, myndigheder og øvrige
grænsefladeaktører - specielt toginstallatøren og operatøren har
været en meget vigtig medspiller for at få projektet på plads.
Der er stor fokus på arbejdsmiljø på projektet - lige fra den
indledende projektering til udførelsen og til den endelige drift.
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