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Ansøgning om støjpåbud til tunnelarbejdsplads i Nørrebroparken 

I forlængelse af det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen ved 

Nørrebroparken (Nøp) anmelder Metroselskabet hermed på vegne af 

entreprenøren CMT opstart af tunnelarbejdspladsen. Metroselskabet skal anmode 

Københavns Kommune om at meddele et støjpåbud, som kan rumme de anmeldte 

aktiviteter. 

I det følgende redegøres for baggrunden for og indholdet i anmodningen med 

udgangspunkt i de oplysningskrav og den struktur som Københavns Kommune og 

Frederiksberg Kommune har fastlagt i et fælles notat.  

• Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. 

 

Metroselskabets søger om at udføre en række aktiviteter i Nørrebroparken (Nøp). 

Baggrunden for ansøgningen er, at udgravning af skakten mv. forventes afsluttet 

snarligt, hvorefter Nørrebroparken overgår til tunnelarbejdsplads.  

 

Specifikt for byggepladsen i Nørrebroparken gælder, at denne byggeplads er en 

skakt, der giver adgang til den egentlige tunnelproduktion, og pladsen er derfor 

omdrejningspunkt for den samlede tunnelproduktion. Pladsen skal supportere 

tunnelproduktion - i første omgang for tunnelstrækning imod Københavns 

Hovedbanegård.  

 

Derfor ønskes støjmæssig tilladelse til udenfor normal arbejdstid at udføre de 

aktiviteter, som skal understøtte tunnelproduktionen. Desuden ønskes tilladelse til 

at udføre andre mindre støjende aktiviteter, som ikke øger det samlede støjniveau 

udenfor normal arbejdstid. I det følgende redegøres for de ønskede aktiviteter. 

 

• Typen af aktiviteter, der er forbundet med arbejdet. 

 

På Nøp anmeldes følgende aktiviteter: 

  

1. Drift af tunnelboremaskinerne (24/7) 

2. Udgravet materiale bringes fra tunnelboremaskinerne med arbejdstog og 

løftes op med to portalkraner og lægges i muckbassin (24/7) 

3. Gravemaskine læsser lastbiler med muck fra muckbassin (7-18) 
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4. Lastbiler kører muck bort (7-18) 

5. Tunnelelementer køres til hullet med gaffeltruck (7-22) 

6. Tunnelelementer sænkes ned med portalkran (24/7) 

7. Drift af mørtelanlæg til bagstøbning (24/7) 

8. Støtteaktiviteter såsom ventilation, muckbassiner, værksteder, 

segmentoplag og tårnkran (24/7) 

9. Øvrige mindre støjende aktiviteter såsom oprydning, klargøring o.l. (24/7) 

 

Alle disse aktiviteter er nødvendige at gennemføre i forbindelse med 

tunnelproduktionen.  

 

Det bemærkes, at det er valgt at begrænse aktiviteterne i aften og natperioden 

mest muligt, således at bla. gravemaskiner, lastbiler og gaffeltrucks ikke kører om 

natten. Herved opnås at det beregnede støjniveau kan reduceres om aftenen og 

natten. Dette er beskrevet nærmere i vedhæftede støjnotat og beregninger. 

 

• Oplysning om, hvornår arbejdet forventes afsluttet. 

 

Der ansøges om overstående aktiviteter frem til aktiviteterne er afsluttet. TBM’erne 

forventes at blive taget op i Øster Søgade i juni 2016. Herefter er Nøp ikke længere i 

drift som tunnelarbejdsplads. De berørte beboere vil blive varslet om kommende 

aktiviteter før de igangsættes.  

 

• En redegørelse for, at man har valgt de mest støjsvage maskiner og 

værktøjer, som det er teknisk muligt ar benytte (BAT) 

 

Metroselskabet har i samarbejde med entreprenøren løbende arbejdet på at 

tilpasse og forbedre det anvendte udstyr i tæt dialog med myndighederne. Med 

udgangspunkt i dette arbejde redegøres for det valgte materiel og metoder.   

 

• Tunnelboremaskinerne er nye bidrager ikke til støjen.  

• De eldrevne portalkraner er væsentligt mindre støjende end andre kraner med 

samme løfteevne. 

• Muckbassinerne afskærmes med lokale støjskærme for at minimere evt. støj. 

• Lastbiler opfylder kravene til Københavns Kommunes miljøzone 

• Mørtelanlægget er indbygget i et støjisolerende hus 

• Ventilationsanlægget er helt nyt og forsynet med lydsluser 

Derudover vil entreprenøren etablere en række yderligere støjdæmpende tiltag, til 

nedbringelse af støjen fra f.eks. ventilationsanlægget, såfremt det viser sig 

nødvendigt. Med de beskrevne tiltag er mulighederne for at dæmpe støjen 

udtømte indenfor de økonomiske rammer og når der skal tages hensyn til arbejdets 

fremdrift. 
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• En beregning eller modellering af de overskridelser man forventer, vil 

forekomme 

 

Med udgangspunkt i det begrænsede aktivitetsomfang om aftenen og natten, er 

støjudbredelsen fra pladsen beregnet og visualiseret i vedlagte støjkort. Som det 

fremgår, vil det højeste støjniveau ved nærmeste nabo i de forskellige tidsrum 

være: Dag: 73 dB, aften: 60 dB, nat: 55 dB. 

 

• En beskrivelse af hvilke afværgeforanstaltninger man har overvejet 

(Støjskærme, lydruder eller anden isolation ved berørte naboer, 

genhusning m.v.) 

 

Metroselskabet forventer at etablere en række yderligere støjdæmpende tiltag. Ud 

over de beskrevne tiltag, har mulighederne for at etablere meget omfattende 

støjdæmpningstiltag været undersøgt. Konkret har følgende tiltag været vurderet: 

 

• Forhøjelse af byggepladshegn 

• Udskiftning af forsatsvinduer til lydruder  

• Facadeinddækning 

• Genhusning 

 

Forhøjelse af byggepladshegn. En forhøjelse af byggepladshegnet er mulig op til en 

vis højde. Denne højde bestemmes af fundamentets stabilitet. Overskrides denne 

højde, vil hegnet kunne vælte og der vil opstå fare for både arbejdere og naboer til 

pladsen samt forbipasserende. Da fundamenterne er de samme for alle 

byggepladshegn, er denne højde også stort set ens. Nørrebroparken er den 

vurderet til 4 meter i alt.  

Udskiftning af forsatsvinduer til lydruder.  Muligheden for at tilbyde de mest 

berørte naboer udskiftning af indvendige forsatsvinduer til mere lyddæmpende 

lydruder har været vurderet. Den primære grund til at det ikke er fundet 

gennemførligt, er det tidsmæssige aspekt. Da der er tale om et tilbud til naboerne, 

ville det være nødvendigt med en længere proces, hvor tilbuddet og dets 

konsekvenser skulle forklares og der skulle gives en frist til at tage stilling. Herefter 

skulle der foretages opmåling og bestilling - evt. med udbud - af leverancen og 

montering af vinduerne. Der er normalt et par måneders leveringstid på en ordre af 

den størrelse. Herefter ville selve monteringen kunne gå i gang. De mest støjende 

aktiviteter falder i den første del af byggearbejdet. De efterfølgende faser medfører 

ikke et støjniveau, som står i et rimeligt forhold til udgiften og genen for naboerne 

ved monteringsarbejdet. Varigheden af de mest støjende aktiviteter vil ikke være 

væsentligt længere end processen med at etablere lydvinduerne. Samlet set 

betyder dette, at lydvinduerne kun ville være til stede i en lille del af den mest 

støjende periode. Herved står effekten ikke mål med udgiften.  

 

Facadeinddækning. Muligheden for at etablere facadeinddækning ved de mest 

berørte naboer har været vurderet. Den primære grund til at det ikke er fundet 

gennemførligt, er det tidsmæssige aspekt. Facadeinddækning kræver adgang til at 

fæstne panelerne i husfacaden. Det kræver ejerens tilsagn eller hvis det ikke kan 

opnås, at der eksproprieres. Det kan ikke forventes, at alle ejere frivilligt giver 
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tilsagn. En ekspropriation tager mindst tre måneder. Herefter vil det i mange 

tilfælde være nødvendigt med en dispensation fra bygningsfredninger, før der kan 

foretages indgreb i husfacaden. I det omfang en sådan kan opnås er 

sagsbehandlingstiden typisk flere måneder. Herefter skal de praktiske arbejder med 

anskaffelse og opbygning af facadeinddækningen gennemføres. Samlet set betyder 

dette, at facadeinddækningen kun ville være til stede i en lille del af den mest 

støjende periode. Herved står effekten ikke mål med udgiften. 

 

Genhusning. Metroselskabet har undersøgt muligheden for at tilbyde genhusning. 

Undersøgelsen viser, at det ikke er muligt for Metroselskabet at tilbyde genhusning 

uden at det tager udgangspunkt i en kendelse fra ekspropriationskommissionen.  

 

På denne baggrund er de beskrevne tiltag ikke inddraget i det videre arbejde. 

 

• Oplysninger om eventuelle andre miljøpåvirkninger: Vibrationer, 

luftforurening, tung trafik etc. 

 

Ud over støj vil arbejdet have andre miljøpåvirkninger, som det er beskrevet i 

VVM’en. I denne forbindelse er vibrationer, luftforurening og tung trafik relevante. 

 

Vibrationer 

Tunnelboremaskinen forårsager vibrationer i nærheden af hvor den borer. 

Vibrations- og strukturlydsniveauet fra tunnelboremaskinens aktivitet i kalklag vil 

være mærkbart og hørbart i den periode, det tager TBM’en at passere under de 

overliggende boliger og virksomheder, men påvirkningen har kun i få tilfælde givet 

anledning til klager.  

 

Beregningerne i forbindelse med VVM redegørelsen viser, at passage af 

tunnelboremaskinen vil være generende i overliggende boliger og virksomheder, 

men varigheden vil være begrænset til maksimalt ca. 4 dage pr. tunnelrør og genen 

forventes derfor kun at give anledning til få klager. Generelt er vibrations- og 

strukturlydsniveauet beregnet til maksimalt 80 - 85 dB(KB) hhv. 40-50 dB(A). 

 

Luftforurening 

De dieseldrevne maskiner på pladsen påvirker miljøet med udstødningsgasser. Alle 

dieseldrevne maskiner på Nøp, der er over 75 kW er monteret med partikelfilter. 

Endvidere er den stationære tårnkran eldreven. 

 

Tung trafik 

Den tunge trafik er i forbindelse med udgravning og støbning mm. på Nøp 

beskrevet i VVM redegørelsen, og antallet af lastbiler samt køreruten er godkendt 

af myndighederne. Der vil ikke forekomme bortkørsel af muck udenfor normal 

arbejdstid. 

 

Center for Miljø og Frederiksberg Kommune vil som minimum altid stille følgende 

vilkår 

 

• At man kan dokumentere, at arbejdet er planlagt således, de aktiviteter 

der er forbundet med mest støj, er lagt i tidrummet: Hverdage fra kl. 

07.00 – 18.00 
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 Som beskrevet er det valgt at begrænse aktiviteterne i aften og natperioden mest 

muligt, således at bla. gravemaskiner, lastbiler og gaffeltrucks ikke kører om natten. 

Herved opnås at det beregnede støjniveau kan reduceres om aftenen og natten. 

Dette er beskrevet nærmere i vedhæftede støjnotat og beregninger. 

 

• At naboer og omkringboende bliver varslet om arbejdets karakter og 

tidshorisont. 

 

De berørte beboerne vil blive varslet via sms, hjemmeside eller telefon besked, om 

kommende aktiviteter før de igangsættes, samt arbejdets tidshorisont. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Jens Ulrik Jensen 


