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1 Resume 

Projektet for Nordhavnsområdet omfatter etablering af jorddepot for 10 mio m3 

overskudsjord og forurenet fyld dækkende et område på ca. 1 mio m2. Der etab-

leres indfatninger med spuns. I tilknytning til depotet etableres et karteringsan-

læg.  

Desuden etableres ca. 1100 m krydstogtkaj langs Kronløbet. Dette suppleres 

med yderligere 700 m kajanlæg i forlængelse af krydstogtkajen. Selve kryds-

togtterminalen vil have en bredde på ca. 60 m. 

Der er udført beregninger og vurderinger af støjbelastningen i omgivelserne fra 

projektet dels i anlægsfasen dels i driftsfasen. 

Det fremgår af beregningerne for anlægsaktiviteterne, at ingen eksisterende bo-

ligområder eller støjfølsomme områder vil blive belastet med støjniveauer over 

den vejledende støjgrænse i dagperioden (50 dBA for etageboliger). Støjgræn-

sen forventes således at være overholdt under hele den ca. 2 år lange anlægspe-

riode.  

Det fremgår af beregningerne for støj i driftsfasen, at støj fra drift af depotet og 

karteringsanlægget ikke belaster eksisterende boligområder med støj, som over-

stiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser (50 dBA for etageboliger i dagpe-

rioden).  

Kørsel med jordtransporter til jorddepotet på de primære adgangsveje vil med-

føre en forøgelse af trafikstøjen. Beregninger viser, at merstøjen ikke vil over-

stige 0,7 dBA i forhold til bidraget fra eksisterende trafik, hvilket ikke umid-

delbart kan registreres af naboerne 

Beregningerne af støj fra krydstogtterminalen viser, at støjen i dag-, aften- og 

natperioden for eksisterende boligområder ikke vil overskride Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænser.  

Med hensyn til vibrationer er de mest vibrationsgivende anlægsaktiviteter ram-

ning af spuns. De nærmeste ejendomme er industriejendomme , som ligger me-

re end 200 m fra anlægsaktiviteterne. I denne afstand forekommer der erfa-

ringsmæssigt ikke overskridelser af de vejledende grænser. 

I driftsfasen vil nedknusnings- og sigteanlæg på karteringsanlægget medføre 

vibrationer i omgivelserne. Der vil være langt (>500 m) til nærmeste vibrati-

onsfølsomme ejendom, hvorfor vibrationspåvirkningen vurderes ubetydelig. 
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Projektet for Nordhavnsudvidelsen en udvidelse af Nordhavn ved en opfyld-

ning på søterritoriet. Nordhavn skal udvides med et næsten 1 mio. m2 stort are-

al. Arealet vil blive fyldt op med ca. 10 mio. m3 overskudsjord fra Køben-

havnsområdet. I forbindelse hermed etableres der en modtage- og karterings-

plads for tilkørt jord samt en ny krydstogtterminal som supplement til den nu-

værende i inderhavnen af Nordhavn, se  Figur 1.  

Nærværende tekniske baggrundsrapport behandler beregninger og vurderinger 

vedrørende støj og vibrationer. 

De støjmæssige konsekvenser af etableringen af området vurderes dels i an-

lægsfasen dels i driftsfasen. 

Anlægsfasen strækker sig over ca. 2 år med varierende støjbelastning af omgi-

velserne. Da Nordhavnsområdet ligger relativt langt fra støjfølsomme områder, 

har vi valgt kun at udføre støjberegninger for de mest støjende aktiviteter i an-

lægsforløbet, da øvrige aktiviteter ikke vurderes at påvirke støjfølsomme områ-

der over grænseværdierne.  

Driftsfasen omfatter drift af depot, karteringsanlæg og krydstogtterminal. Des-

uden er den støjmæssige effekt vurderet af det store antal lastvogntransporter 

gennem København med fyld til karteringsanlæg og depot. Ændringen i trafik-

støjbelastningen som følge af ændringer i trafikken er vurderet. Desuden bereg-

nes den forventede støjbelastning fra krydstogtskibe liggende ved kaj og fra 

transporter af passagerer og varer til skibene.  

Der angives forslag til afværgeforanstaltninger ved overskridelser af støjkrav. 

Rapporten er opdelt i en støjredegørelse og en mere summarisk vibrationsvur-

dering.  
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3 Vejledende støjgrænser 

Vejledende grænseværdier for støj i anlægsfasen 

I anlægsfasen anvendes normalt de vejledende støjgrænser for støj fra anlægs-

aktiviteter. I Københavns Kommune er disse angivet i "Forskrift for visse mil-

jøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune" af 12. okto-

ber 2006.  

Kommunen har følgende vejledende støjgrænser: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Vejledende støjgrænser for anlægsaktiviteter 

Københavns Kommune har desuden et krav om, at mobile nedknusningsanlæg i 

dagperioden ikke må støje mere end LAeq=55 dB. 

Kommunen har desuden krav om, at der ved arbejdets udførelse skal anvendes 

maskiner og arbejdsmetoder, der begrænser støjbelastningen i omgivelserne 

mest muligt.  

Ifølge Københavns Kommune er bygge- og anlægsarbejder for depot og kajind-

fatninger omfattet af kapitel 5 godkendelse, og disse aktiviteter skal derfor re-

guleres i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjkrav for virksomheder., jf 

næste afsnit.  

 

Det er umiddelbart vores opfattelse, at de vilkår for etablering og drift der stil-

les skal være saglige og proportionale. I den forbindelse er det af væsentlig be-

tydning, at anlægsarbejder til etablering af en listevirksomhed er en midlertidig 

aktivitet, og at denne anlægsaktivitet som ofte er mere støjende end virksomhe-

den vil være i driftsperioden. Der er ikke noget krav om, at støjvilkår for an-

lægsarbejder skal være de samme som for driftsperioden, tværtimod bør der 

Art og tidspunkt Støjgrænse  

Københavns 

Kommune 

Støjende arbejde, hverdage kl. 07-18, LAeq i dB   70 

Alle arbejder, hverdage kl. 18-07, LAeq i dB 40 

Lørdage, søn- og helligdage, hele døgnet, LAeq i dB 40 

Alle dage kl 22-07, LAmax i dB 55 
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netop sondres mellem de to typer aktivitetsfaser og vilkårene fastsættes i over-

ensstemmelse med aktivitetens varighed. Proportionalitet i denne sammenhæng 

vil bl.a. være at se på sammenhæng mellem aktivitetens varighed og vilkårets 

byrde. 

Vejledende grænseværdier for støj i driftsfasen 

I driftsfasen anvendes de vejledende støjgrænser, som er angivet i Miljøstyrel-

sens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" med tillæg af juni 

2007. Støjgrænserne heri afhænger af omgivelsernes støjfølsomhed. og er for 

udvalgte områder angivet i nedenstående tabel 3.2. 

Områdetype Mandag-fredag 

kl. 07-18 

lørdag 

kl 07-14 

Mandag-fredag 

kl. 18-22 

lørdag kl. 14-22 

søn- og helligdage  

kl. 07-22 

Alle dage 

kl. 22-07 

1. Erhvervs- og indu-

striområder 

70 70 70 

2. Erhvervs- og indu-

striområder med for-

bud mod generende 

virksomheder 

60 60 60 

3. Områder for blandet 

bolig- og erhvervsbe-

byggelse, centerområ-

der (bykerner) 

55 45 40 

4. Etageboligområder 50 45 40 

5. Boligområder for 

åben og lav boligbe-

byggelse 

45 40 35 

Tabel 3.2 Vejledende grænseværdier for støjbelastningen Lr i dB fra virksom-

heder målt udendørs  

Ifølge Københavns Kommune er bygge- og anlægsaktiviteterne i forbindelse 

med etableringen af depot og kajindfatninger ligeledes omfattet af disse støj-

grænser. 

Nordhavnsområdet er udlagt til havneformål, som tilhører enten områdetype 1 

eller 2. Omgivelserne lige omkring depotet og de nordligste og østlige dele af 

området tilhører områdetype 1. Resten af Nordhavnsområdet vurderes at tilhøre 

områdetype 2. Nærmeste eksisterende boliger er etageboligerne langs Østbane-

gade og på Langelinie. 
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4 Metode og forudsætninger 

Støjbelastningen i omgivelserne fra Nordhavnsområdet i anlægs- og driftsfasen 

vil blive beregnet med de nordiske beregningsmodeller og præsenteret på støj-

udbredelseskort. Beregningerne baserer sig på oplysninger fra de projekterende 

om forventede aktiviteter.  

De beregnede støjbelastninger vil blive sammenlignet med de angivne vejle-

dende grænseværdier for støj fra anlægsaktiviteter og i driftsfasen med Miljø-

styrelsens vejledende støjgrænser for støj fra virksomheder. Såfremt beregnin-

gerne viser overskridelser af de vejledende støjgrænser, anvises forslag til støj-

dæmpende foranstaltninger. 

Beregningsmetode 

Støjbelastningen i omgivelserne fra anlægsarbejderne er beregnet på grundlag 

af oplysninger om forventede anlægsmetoder, omfang og varighed af aktivite-

terne samt kildestyrker for de anvendte entreprenørmaskiner.  

Beregningerne er udfør med programmet SoundPLAN ver. 6.4, som udfører 

beregninger ud fra den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksom-

heder, jf Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.  

Støjniveauerne vil blive udtrykt ved det ækvivalente A-vægtede lydtrykniveau i 

dag-, aften- og natperioden, LAeq i dB og blive vist på støjudbredelseskort. Be-

regningerne vil blive foretaget for højden 1,5 m over terræn samt for højden 14 

m over terræn svarende til 5.etage. For denne højde 14 m vurderes støjen at væ-

re maksimal som følge af minimal skærmning og terrænabsorption. 

På grundlag af de projekterendes beskrivelser af de forventede anlægsaktivite-

ter i byggeperioden er der udvalgt perioder, hvor de mest støjende aktiviteter 

forekommer. Udvælgelsen er desuden sket på grundlag af tidsplaner, som også 

beskriver, hvor lang tid de enkelte faser i byggeriet varer. Der er beregnet støj 

for 2 perioder i forløbet, for februar og for maj 2011, jf tidsplan i ref. 1.  

Lastvognstransporter i driftsfasen med jord til depot og karteringsområde fore-

går via eksisterende gader og veje og medfører her forøget vejstøj. På grundlag 

af oplysninger om forventede antal kørsler og om eksisterende trafikforhold 

beregnes ændringen i vejstøjen på udvalgte vejstrækninger, trafiktal jf. ref 2. 
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Beregningerne udføres med den fællesnordiske beregningsmodel for vejstøj 

som ændring i støjniveauet i dagperioden og udføres med SoundPLAN ver. 6.4. 

I driftsfasen udføres desuden håndtering og sortering af jord på depotet og kar-

teringsanlægget, og i krydstogtterminalen forekommer krydstogtskibe ved kaj 

og kørsel med busser og lastvogne.   

Anlægsfase, 
væsentlige arbejdsprocesser og tidsplaner 

De væsentligste anlægsaktiviteter for etablering af krydstogtkaj og cellefange-

dæmning er kort beskrevet nedenfor. Disse aktiviteter vurderes at mest støjen-

de. Tillige er angivet de primære støjkilder i parentes.  

4.1.1 Krydstogtkaj 

Aktiviteterne kan opdeles i nedenstående faser: 

1. Etablering af spunsvægge, 4-5 mdr. 

(rambuk med hydraulisk hammer, gravemaskine, lastbiler) 

2. Forankring og opfyldning, 8 mdr.  

(Forankringsmaskine, gravemaskine, lastbiler) 

3. Uddybning og klapning, 2 mdr. 

(Uddybningsfartøj med spandkædemaskine, gravemaskine) 

4. Etablering af kajbelægning, kajudstyr mv., ca. 12 mdr.  

4.1.2 Cellefangedæmning 

Aktiviteterne kan opdeles i nedenstående faser: 

1. Uddybning for bundudskiftning, 2 mdr.  

(Uddybningsfartøj med spandkædemaskine) 

2. Etablering af ydre spunsvæge, 4-5 mdr.  

(rambuk med hydraulisk hammer, gravemaskine, lastbiler) 

3. Uddybning og klapning, 2 mdr. 

(Uddybningsfartøj med spandkædemaskine, gravemaskine) 

4. Etablering af indre spunsvæge, 7 mdr.  

(rambuk med hydraulisk hammer, gravemaskine, lastbiler) 

5. Forankring og opfyldning, 4 mdr.  

(Forankringsmaskine, gravemaskine, lastbiler) 

 

Der er foretaget beregninger af støjudbredelsen fra de mest støjende af de 

nævnte aktiviteter, hvilket primært drejer sig om arbejde med spunsvægge. På 

grundlag af den foreløbige projekterings- og udførelsestidsplan, jf ref. 1 er der 

udvalgt 2 perioder, hvor der forekommer spunsramning sammen med andre 

aktiviteter.  

De udvalgte perioder er februar (periode 1) og maj (periode 2) 2011, hvor flere 

af ovennævnte faser foregår samtidig, og hvor der specielt foregår ramning af 

spuns flere steder samtidig.  
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Der er anvendt kildestyrker for de forskellige entreprenørmaskiner, som er målt 

eller angivet i diverse litteratur. En del er bestemt i forbindelse med anlægget af 

den eksisterende del af Metroen i København og CityTunneln i Malmø. 

 

Liste over de anvendte kildestyrke fremgår af bilag 1. 

 

Anlægsaktiviteterne foregår som udgangspunkt på hverdage i dagperioden kl. 

07-18. 

 

Driftsfase, væsentlige aktiviteter 

På jorddepotet forventes følgende entreprenørmaskiner at være i drift: 

-2 stk dozere 

-3 stk store gravemaskiner 

-3 stk dumpere 

-1 stk traktor 

-1 stk suge/fejemaskine. 

Der regnes med en effektiv driftstid på 70%. Der arbejdes kun i dagperioden. 

I perioder med størst tilførsel regnes med ca. 1300 lastvogne pr. dag, jf. ref 2.. 

På karteringsanlægget forventes følgende entreprenørmaskiner at være i drift: 

-Nedknusningsanlæg 

-Sigteanlæg 

-Gravemaskine 

-Frontlæsser 

-Lastvogne 

Der regnes på en effektiv driftstid for maskinerne på 70%. Der arbejdes kun i 

dagperioden.  

På krydstogtterminalen forventes følgende aktiviteter: 

 

-4 stk krydstogtskibe ved kaj i dag-, aften- og natperioden 

-130 busser til terminalen i dagperioden 

-60 lastvogne til terminalen i dagperioden 

-30 busser til terminalen i aftenperioden. 

Krydstogtskib ved kaj udsender støj fra hjælpemotorer og ventilationsanlæg. 
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5 Eksisterende forhold 

De eksisterende støjmæssige forhold i Nordhavnsområdet og omgivelserne er 

ikke kortlagt, men beskrevet på baggrund af en kortlægning af områdets støj-

grænser og arealanvendelse.  

 

Hele det eksisterende Nordhavnsområde er udlagt til havne- og erhvervsområ-

de, og som sådant er området ikke støjfølsomt. De nærmeste ejendomme er in-

dustriejendomme, som ligger mere end 200 m fra det planlagte projektområde. 

Støjgrænsen for de nordligste og østligste dele af området er 70 dB(A) døgnet 

rundt 

Der ligger to støjende virksomheder i området, som har vilkår i deres miljøgod-

kendelser om at den maksimalt tilladte støjbelastning i skel til nabovirksomhe-

der er 70 dBA.  
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6 Støj i anlægsfasen 

Støjudbredelseskort for de mest støjende aktiviteter i anlægsfasen i periode 1 og 

2 fremgår af bilag 2-3 og bilag 2a-3a. Beregninger er udført for aktiviteter i 

dagperioden. Det vurderes, at der ikke vil forekomme aktiviteter uden for nor-

mal arbejdstid (kl. 07-18). Støjkortene er angivet for højden 1,5 m over terræn 

(bilag 2-3) og for 14 m over terræn svarende til ca. 5. etage (bilag 2a-3a).  

Det fremgår af beregningerne, at ingen boligområder eller støjfølsomme områ-

der vil blive belastet med støjniveauer over den vejledende støjgrænse for an-

lægsaktiviteter i dagperioden. Ligeledes fremgår det, at Miljøstyrelsens vejle-

dende støjgrænser for virksomhedsstøj ikke vil blive overskredet i noget områ-

de i omgivelserne. Det vurderes, at anlægsstøjen vil være lavere i alle andre 

perioder under anlægsarbejderne end for de to beregnede perioder, således at 

myndighedernes støjgrænser under anlægsarbejder forventes at være overholdt 

under hele anlægsperioden på ca. 2 år.  

Det vurderes, at lastvognstransporter med jord og råmaterialer til depotet og 

byggepladserne under anlægsarbejderne vil være ubetydelig i forhold til den 

eksisterende trafik på de primære adgangsveje. Denne kørsel vil foregå i dagpe-

rioden. Ingen steder vil merstøjen overstige 0,2-0,3 dB, selv i perioder med 

maksimal kørsel. Denne støjforøgelse kan ikke umiddelbart registreres af nabo-

erne. 

Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 

Der vurderes ikke umiddelbart at være behov for støjdæmpende foranstaltnin-

ger, da støjgrænserne for anlægsaktiviteter er overholdt ved alle faser i byggeri-

et. 

Overvågning 

Bygherren vil løbende vurdere entreprenørens støjberegninger og støjmålinger, 

og der vil ved overskridelser evt. blive stillet krav om supplerende beregninger 

eller målinger. 
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7 Støj i driftsfasen 

I driftsfasen vil der forekomme støjudstråling fra aktiviteter i jorddepotet, karte-

ringsanlægget og fra krydstogtterminalen. I alle tilfælde er beregningerne ud-

ført på dage med maksimal aktivitet, som angivet i afsnit 3.3. 

Desuden vil støj fra kørsel med jordtransporter til området bidrage til en for-

øgelse af trafikstøjen på gade og veje. Her er der regnet på ”worst case” situati-

on år 2012, hvor der forventes at blive tilført mest jord/muck til depotet.  

Jorddepot 

Støjudbredelseskort for aktiviteterne i og omkring jorddepotet i driftsfasen 

fremgår af bilag 4 og 4a. Beregninger er udført for aktiviteter i dagperioden. 

Det vurderes, at der ikke vil forekomme aktiviteter i jorddepotet uden for nor-

mal arbejdstid (kl. 07-18). Støjkortene er angivet for højden 1,5 m (bilag 4) og 

14 m over terræn svarende til ca. 5. etage (bilag 4a).  

Med en støjgrænse for erhvervsområderne på 70 dBA og for etageboliger på 50 

dB(A) i dagperioden fremgår det af beregningerne, at ingen eksisterende boli-

ger eller erhvervsområder vil blive belastet over støjgrænserne.  

Der vil således ikke være behov for særlige afværgeforanstaltninger. 

Karteringsanlæg 

Støjudbredelseskort for aktiviteterne i og omkring karteringsanlægget i driftsfa-

sen fremgår af bilag 5 og 5a. Beregninger er udført for aktiviteter i dagperio-

den. Det vurderes, at der ikke vil forekomme aktiviteter i karteringsanlægget 

uden for normal arbejdstid (kl. 07-18). Støjkortene er angivet for højden 1,5 m 

og 14 m over terræn svarende til ca. 5. etage.  

Med en støjgrænse for erhvervsområderne på 70 dBA og for etageboliger på 50 

dB(A) i dagperioden fremgår det af beregningerne, at ingen eksisterende boli-

ger eller erhvervsområder vil blive belastet over støjgrænserne.  

Der vil således ikke være behov for særlige afværgeforanstaltninger. 
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Der er dog planlagt en 6 m høj jordvold placeret umiddelbart syd for karte-

ringsanlægget. Denne jordvold vil reducere støjudstrålingen til omgivelserne 

yderligere. 

Krydstogtterminal  

Støjudbredelseskort for terminalaktiviteter i dag-, aften- og natperioden fremgår 

af bilag 6, 6a, 7, 7a, 8 og 8a. Den primære støjkilde er tomgangsstøj fra kryds-

togtskibe ved kaj. Støjkortene er angivet for højden 1,5 m og 14 m over terræn 

svarende til ca. 5. etage. 

Med en støjgrænse for etageboliger på 50 dB(A) i dagperioden, 45 dB(A) i nat-

peridoen og 40 dB(A) i natperioden fremgår det af beregningerne, at ingen ek-

sisterende boliger vil blive belastet over støjgrænserne.  

Der vil således ikke være behov for særlige afværgeforanstaltninger. 

Jordtransporter 

Lastvognskørsel til og fra depot og karteringanlæg foregår via eksisterende ga-

der og veje. Dette vil medføre forøget støj langs disse veje. Beregninger af æn-

dringerne i støjniveauet i dagperioden fremgår af tabel 7.1. 

 

 

Tabel 7.1  Trafiktal, antal jordtransporter og ændring i støjniveau 
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Det fremgår af beregningerne, at jordtransporterne på de overordnede veje frem 

til Sundkrogsgade medfører forøgelse af støjniveauet på op til 0,7 dB. Dette 

vurderes at være uvæsentligt og vil ikke umiddelbart kunne høres af naboerne. 

På strækningerne igennem Nordhavnsområdet får jordtransporterne mere og 

mere indflydelse på det totale støjniveau, fra en begrænset indflydelse på Sund-

krogsgade til meget betydende langs Kattegatvej. Det skal bemærkes, at selv 

om jordtransporternes indflydelse på Kattegatvej er stor og medfører en merstøj 

på ca. 9 dB, så sker det på grundlag af en meget begrænset før-trafik. Støjbe-

lastningen inkl. jordtransporterne vil allerede ca. 20 m fra vejen være under 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for boliger. Området er udlagt til havne-

formål, og vil som sådant være ikke støjfølsomt.  

Afværgeforanstaltninger i driftsfasen 

Som nævnt i ovenstående afsnit vil de gældende støjkrav alle være overholdt i 

driftsfasen. Der vil således ikke være behov for særlige afværgeforanstaltnin-

ger. Der er dog planlagt en 6 m høj jordvold placeret umiddelbart syd for karte-

ringsanlægget. Denne jordvold vil reducere støjudstrålingen til omgivelserne i 

forhold til de viste støjkort. Volden etableres med henblik på at afskærme 

krydstogtterminalen for støj fra den rene opfyldning, deponeringsanlæg for for-

urenende materialer samt fra karteringspladsen. 

Overvågning 

Miljøcenter Roskilde vil via miljøtilsynet med virksomhederne kontrollere, om 

miljøgodkendelsens vilkår for støj overholdes. 
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8 Oversigt over eventuelle mangler ved 
støjundersøgelserne  

Støjen fra anlægsarbejde og senere fra driftsfasen er sammensat af mange støj-

bidrag og vil ofte være forskellige fra dag til dag. De udførte beregninger er 

udtryk for de på nuværende tidspunkt normalt anvendte metoders støjudstråling 

og for de forventede driftsforhold. Der er således tale om et foreløbigt grund-

lag, som dog vurderes at være tilstrækkeligt til at belyse støjproblematikken 

  

Først når entreprenørerne er valgt, og der er valgt endelige byggemetoder og 

materiel, kan der gives et mere præcist billede af støjbelastningen i omgivelser-

ne.  
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9 Vibrationer 

Grænser for vibrationer 

I anlægsfasen vurderes vibrationspåvirkningen af nabobygninger normalt i hen-

hold til standarden [3] DIN 4150, del 3 Erschütterungen im Bauwesen. Einwir-

kungen auf bauliche Anlagen, som er dansk praksis og refereres til i Miljøsty-

relsens orientering nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eks-

ternt miljø, hvor vejledende grænseværdier er fastsat. Der er anvendt de nedre 

grænseværdier som angivet i Tabel 9.1. 

Anvendelse Vpeak [mm/s] 

Konstruktioner som i industribygninger og infrastrukturanlæg. 20 

Normale bygningskonstruktioner som almindeligt kontorbygge-

ri, lejlighedskomplekser og parcelhusbyggeri 

5 

Følsomme bygningskonstruktioner som bevaringsværdige 

bygninger 

3 

Tabel 9.1 Vejledende grænser for bygningsskadelige vibrationer, Vpeak i [mm/s], 

jf. DIN 4150-3. 

Ved længerevarende arbejder og for aktiviteter i driftsfasen gælder der tillige 

Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 

eksternt miljø for vibrationskomfort, hvor følgende grænseværdier er angivet: 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau, Law i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet), 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18 - 7 

Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 7 - 18 

Kontor, undervisningslokaler, o.l. 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

Tabel 9.2: Vejledende grænser for vibrationer, dB re 10
-6
 m/s

2
. 

I Københavns Kommune er disse angivet i "Forskrift for visse miljøforhold ved 

bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune" af 12. oktober 2006, hvor 

længerevarende sættes til en periode af mere end 14 dage  
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Det skal bemærkes, at følegrænsen for mennesker ligger omkring 71-72 

dB(KB), hvorfor vibrationsniveauet 75 dB(KB) netop vil kunne føles. De fleste 

mennesker kan acceptere et sådant vibrationsniveau, men enkelte mennesker vil 

blive generet af vibrationsniveauet 75 dB(KB).  

Københavns Kommune har desuden krav om, at der ved arbejdets udførelse 

skal anvendes maskiner og arbejdsmetoder, der begrænser vibrationsbelastnin-

gen i omgivelserne mest muligt. 

Vurdering af vibrationer i anlægs- og driftsfasen 

De mest vibrationsgivende anlægsaktiviteter er ramning af spuns. De nærmeste 

ejendomme er industriejendomme , som ligger mere end 200 m fra anlægsakti-

viteterne. I denne afstand forekommer der erfaringsmæssigt ikke overskridelser 

af de angivne grænser. 

I driftsfasen vil nedknusnings- og sigteanlæg medføre vibrationer i omgivelser-

ne. Der vil være langt (>500 m) til nærmeste vibrationsfølsomme ejendom, 

hvorfor vibrationspåvirkningen vurderes ubetydelig.  
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11 Bilag 

Bilag 1 - Støjkilders kildestyrker 

 

Liste over anvendte kildestyrker for beregning af støj fra anlægsarbejder 

Ækvivalent A-vægtet lydeffektniveau LWA i dB re 10-12 W under normal drift 

Rambuk med hydraulisk hammer  125 dB 

Rambuk med vibrator     119 dB 

Mobilkran/gravemaskine    105 dB 

Dozer        114 dB 

Stor gravemaskine     110 dB 

Uddybningsfartøj m. spandkædemaskine 110 dB 

Dumper/gummihjulslæsser    105 dB 

Traktor        105 dB 

Sold/sigte       109 dB 

Nedknusningsanlæg     116 dB 

Lastbil, kørsel      100 dB 

Krydstogtskib, tomgang    105 dB 

 

 



VVM Nordhavn 

N:\1312\Fag\Støj og akustik_CLF\Sound Plan Modeller\By & Havn\VVM Nordhavn\rapport\vvm nordhavn støj cowi.doc 

22 

COWI 

Bilag 2 – Støjudbredelse anlægsarbejder periode 1 

 

Primære støjkilder:  Rambuk med hydraulisk hammer, maskiner til foran-

kring og opfyldning, pram med spandkæde til uddyb-

ning, lastvogne 

Varighed:   2 måneder 

Beregningshjøjde:  1,5 m over terræn 
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Bilag 2a – Støjudbredelse anlægsarbejder periode 1 

 

Primære støjkilder:  Rambuk med hydraulisk hammer, maskiner til foran-

kring og opfyldning, pram med spandkæde til uddyb-

ning, lastvogne 

Varighed:   2 måneder 

Beregningshøjde:  14 m over terræn 
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Bilag 3 - Støjudbredelse anlægsarbejder periode 2 

 

Primære støjkilder:  Rambuk med hydraulisk hammer, maskiner til foran-

kring og opfyldning, pram med spandkæde til uddyb-

ning, lastvogne 

Varighed:   2 måneder 

Beregningshøjde:  1,5 m over terræn 
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Bilag 3a - Støjudbredelse anlægsarbejder periode 2 

 

Primære støjkilder:  Rambuk med hydraulisk hammer, maskiner til foran-

kring og opfyldning, pram med spandkæde til uddyb-

ning, lastvogne 

Varighed:   2 måneder 

Beregningshøjde:  14 m over terræn 
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Bilag 4 – Støjudbredelse, driftsfase jorddepot 

 

Primære støjkilder: Dozere, gravemaskiner, dumpere, traktor, su-

ge/fejemaskine lastvogne 

Beregningshøjde: 1,5 m over terræn 
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Bilag 4a – Støjudbredelse, driftsfase jorddepot 

 

Primære støjkilder: Dozere, gravemaskiner, dumpere, traktor, su-

ge/fejemaskine lastvogne 

Beregningshøjde: 14 m over terræn 
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Bilag 5 – Støjudbredelse, driftsfase karteringsanlæg 

 

Primære støjkilder: Sold/sigte, nedknusningsanlæg, frontlæsser, traktor, su-

ge/fejemaskine lastvogne 

Beregningshøjde: 1,5 m over terræn 
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Bilag 5a – Støjudbredelse, driftsfase karteringsanlæg 

 

Primære støjkilder: Sold/sigte, nedknusningsanlæg, frontlæsser, traktor, su-

ge/fejemaskine lastvogne 

Beregningshøjde: 14 m over terræn 
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Bilag 6 - Støjudbredelse, driftsfase krydstogtterminal 
Dagperiode 

 

Primære støjkilder: Krydstogtskibe ved kaj, busser, lastvogne 

Beregningshøjde:  1,5 m over terræn 
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Bilag 6a - Støjudbredelse, driftsfase krydstogtterminal 
Dagperiode 

 

Primære støjkilder: Krydstogtskibe ved kaj, busser, lastvogne 

Beregningshøjde:  14 m over terræn 
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Bilag 7 - Støjudbredelse, driftsfase krydstogtterminal 
Atenperiode 

 

Primære støjkilder:  Krydstogtskibe ved kaj, busser 

Beregningshøjde:  1,5 m over terræn 
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Bilag 7a - Støjudbredelse, driftsfase krydstogtterminal 
Atenperiode 

 

Primære støjkilder:  Krydstogtskibe ved kaj, busser 

Beregningshøjde:  14 m over terræn 
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Bilag 8 - Støjudbredelse, driftsfase krydstogtterminal 
Natperiode 
 

Primære støjkilder:  Krydstogtskibe ved kaj, busser  

Beregningshøjde:  1,5 m 
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Bilag 8a - Støjudbredelse, driftsfase krydstogtterminal 
Natperiode 
 

Primære støjkilder:  Krydstogtskibe ved kaj, busser  

Beregningshøjde:  14 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


