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Resumé
Der er foretaget en forundersøgelse af støj og vibrationer fra byggeaktiviteter på Søndre
Havn.
Undersøgelsen er foretaget på grundlag af Køge Kommunes forskrift for midlertidige
bygge og anlægsarbejder og oplysninger og byggeaktiviteter som erfaringsmæssigt
udføres på byggepladser til bolig- og kontorbebyggelse.
Støj og vibrationer fra byggeaktiviteterne er beregnet og vurderet ved de omkringliggende
bebyggelser på Strandpromenaden, Sveasvej og Norgesvej. Disse bebyggelser er
primært parcelhuse i 1,5 plan og etageejendomme i op til 3 etager, og bygningerne er
opført i perioden fra starten af 1900-tallet til først i 1960’erne.
Støjberegningerne viser at der ved rammearbejder kan forekomme overskridelser af
Køge Kommunes grænseværdi for støj i dagtimerne. De øvrige byggeaktiviteter vil kunne
udføres uden overskridelser af grænseværdien.
Det vurderes desuden, at rammearbejderne vil kunne medføre mærkbare vibrationer i de
nærmeste bygninger, og at disse vil kunne opfattes generende for personer der opholder
sig i bygningen. De mærkbare vibrationer vil i de fleste tilfælde være så svage, at de ikke
indebærer risiko for skader på bygningerne. Afværgeforanstaltninger vil inkludere bl.a.
prøveramning og vibrationsovervågning, for at begrænse risikoen for vibrationsskader.
Uanset kortlægning, planlægning og overvågning vil der fortsat være risiko for mindre
kosmetiske skader som følge af varierende jordbundsforhold. De øvrige byggeaktiviteter
vil i enkelte tilfælde kunne medføre vibrationsgener, men det vurderes, at de ikke vil
indebære væsentlig risiko for bygningsskader.
Det anbefales, at der etableres vibrationsovervågning på nærmere udvalgte bygninger på
Strandpromenaden og Sveasvej inden prøveramninger igangsættes og at
vibrationsovervågning fortsætter i hele rammeperioden. Desuden anbefales det, at der
foretages målinger af støj.
Det vurderes endvidere at der er behov for at vurdere og monitorere evt.
grundvandssænkning på byggefelterne, så uhensigtsmæssig vandstandssænkning
undgås på naboejendomme, så risiko for sætningsskader nedsættes.
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Det er bygherrer og entreprenører på de enkelte byggefelter, som skal sikre, at
byggeaktiviteterne kan udføres i henhold til kravene i Køge Kommunes forskrift samt
under hensyntagen til Byggelovens §12, så der ikke sker skade på omkringliggende
ejendomme.
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1

Indledning
Denne forundersøgelse omhandler støj og vibrationer fra byggeaktiviteterne på det ny
byområde Søndre Havn i Køge.
Forundersøgelsen er udført af Sweco for Køge Kyst på foranledning af Køge Kommune.
Forundersøgelsen består af en hovedrapport, som beskriver Søndre Havn projektet,
Køge Kommunes bestemmelse for støj og vibrationer fra bygge og anlægsarbejder og
nabobebyggelser, som kan blive berørt af byggeaktiviteterne.
Udover Hovedrapporten udarbejdes et antal delplaner, som beskriver det bygge- og
anlægsarbejder, som planlægges udført inden for det kommende år. Delplanen
indeholder desuden en forundersøgelse af den forventede støj og vibrationspåvirkning,
afværgeforanstaltninger og et forslag til måleplan. Der er endvidere tilføjet en delplan for
grundvandspåvirkninger, som udstikker retningslinjer for at imødegå væsentlige
grundvandspåvirkninger og sætningsskader på omkringliggende ejendomme.
Forundersøgelsen er udført på grundlag af Køge Kommunes forskrift for midlertidige
bygge og anlægsarbejde og oplysninger om de omkringliggende bebyggelser og
byggeaktiviteterne på Søndre Havn. Det skal bemærkes, at byggeaktiviteterne ikke var
endelig planlagt, da denne forundersøgelse blev udarbejdet. Og der er derfor anvendt
erfaringsbaserede data til støjberegninger og vibrationsvurderinger. Det vurderes på den
baggrund, at usikkerheden på de beregnede værdier er ca. 5 dB.
Det skal desuden bemærkes, at Køge Kyst udfører byggemodningen på Søndre Havn,
men ikke er bygherre på byggerierne, og er således ikke ansvarlig for at støj og
vibrationsbestemmelserne vedr. de private byggerier overholdes og dokumenteres.
Det er Køge Kommune som myndighed, samt bygherrer og entreprenører på de enkelte
byggefelter, som er ansvarlige for at følge op på denne forundersøgelse og det er særligt
bygherres og entreprenørers ansvar at sikre, at støj, vibrations og
grundvandsbestemmelserne dokumenteres og overholdes for hvert enkelt byggefelt.

2

Søndre Havn
Søndre Havn er et nyt byområde i Køge til boliger, kontorer, serviceerhverv og kulturelle
funktioner. Det er placeret ud til kysten i den sydlige del af Køge og grænser op til et
boligområde mod vest, Køge Havn mod nord og et rekreativt område mod syd.
Området anvendes i dag til erhvervsformål, men er under omdannelse til andre formål.
Søndre Havn er beskrevet i Udviklingsplanen for Køge Kyst, Livet før byen – Byen for
livet 2011.
Byggeprojekterne på Søndre Havn er opdelt i 7 etaper, hvoraf de førte to etaper er
lokalplanlagt (lokalplan 1042) og desuden beskrevet i Prospekt for etape SH1 og SH2 på
Søndre Havn.
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Byggeriet på de enkelte byggefelter udvikles af den pågældende bygherre, som også vil
være ansvarlig for at overholde de gældende støjgrænser og de anbefalede maksimale
vibrationsværdier under byggeriet. I de fleste tilfælde vil dog være den udførende
entreprenør, som skal sikre, at grænseværdierne overholdes, og skal kunne forevise
dokumentation for dette.
Køge Kyst står for byggemodningen af Søndre Havn, og er kun ansvarlig for aktiviteter i
den forbindelse.

Figur 1. Det ny byområde i Køge, Søndre Havn. Området et opdelt i 7 etaper, som igen
er opdelt i et antal byggefelter.

2.1

Aktiviteter
Der er endnu ikke fastlagt endelige byggemetoder og hvilket materiel der vil blive
anvendt. Forundersøgelsen er derfor udarbejdet på det grundlag, som var til rådighed på
det tidspunkt undersøgelsen blev udarbejdet.
På baggrund af erfaringer fra lignende byggepladser forventes følgende byggeaktiviteter
på Søndre Havn, som vil kunne medføre væsentlige støj og vibrationspåvirkninger:


Nedbrydning af betonkonstruktioner (større fundamenter o.lign)
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Spunsramning



Pæleramning



Jordarbejde og lettere nedrivningsarbejde



Støbearbejder



Råhusopsætning

De mest kritiske aktiviteter er ramning af spuns og pæle.
Kørsel til byggepladserne vil foregå af tvangsruter gennem Søndre Havn med indkørsel
nord fra.

2.2

Tidsplaner
Byggeprojekterne på Søndre Havn er endnu ikke tilstrækkeligt udviklet til, at der kan
udarbejdes en samlet tidsplan, men det forventes, at byggefelterne SH1.2, SH1.3, SH2.1
påbegyndes i 1. kvartal 2017 og byggefeltet SH2.3 påbegyndes i 3. kvartal 2017. På
byggefelterne SH1.1 og SH1.4 er byggeaktiviteterne i gang og de forventes afsluttet i 3.
kvartal 2017.

3

Fakta om støj og vibrationer.
Støj kan generelt defineres som uønsket lyd og støj måles i enheden decibel, forkortet
dB(A). I forbindelse med støj fra anlægsarbejder anvendes betegnelsen dB(A), hvor ’A’
betyder, at man har taget hensyn til det menneskelige øres opfattelse af lyd.
Decibelbegrebet er et logaritmisk begreb. Det indebærer bl.a., at hvis man lægger støjen
sammen fra to lige store støjkilder, vil det give et øget støjniveau på 3 dB.
Dette betyder dog ikke, at der også sker en fordobling af det oplevede støjniveau. Når det
gælder oplevelsen af ændrede støjniveauer kan følgende tommelfingerregler anvendes:





1 dB er den mindste ændring, et menneske er i stand til at opfatte
3 dB opleves som en lille ændring
6 dB opleves som en væsentlig ændring
10 dB opleves som en stor ændring og opfattes som en fordobling/halvering af
støjen

Vibrationer fra bygge- og anlægsaktiviteter opstår ved at jorden eller undergrunden
påvirkes af pludselige stød eller periodiske påvirkninger fra tunge entreprenørmaskiner.
Herfra udbreder vibrationerne sig videre i jorden, hvor de kan overføres til
bygningsfundamenter og resten af bygningen.
Vibrationerne vurderes både i forhold til risiko for bygningsskader og gener i form af
mærkbare vibrationer for mennesker der opholder sig i bygningen. Bygningsskadelige
vibrationer måles på bygningsfundamentet angives i mm/s.
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Beregning og vurdering af vibrationers udbredelse er forbundet med stor usikkerhed.
Udbredelsen af vibrationerne afhænger af undergrundens sammensætning og
beskaffenhed.

4

Støj og vibrationsgrænser
Køge Kommune har udarbejdet ” Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i
Køge Kommune”, Køge Kommune 2016. Formålet med forskriften er at begrænse gener
fra bl.a. støj og vibrationer i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. Desuden er
formålet at sikre samarbejdet mellem myndighed, bygherrer, entreprenører og borgere i
Køge Kommune.

4.1

Støj
I forskriften påpeges, at støjende arbejder skal udføres inden for normal arbejdstid i
perioden mellem kl. 7 og 18 på hverdage fra mandag til fredag, samt kl. 08 – 16 på
lørdage. Stærkt støjende arbejder skal begrænses til perioden mellem kl. 8 og 16 på
hverdage. Følgende aktiviteter betragtes som stærkt støjende:






Etablering af spunsvægge
Ramning af pæle
Etablering af jordankre
Betonnedbrydning og betonskæring
Tilsvarende stærkt støjende aktiviteter, Køge Kommune afgør i
tvivlstilfælde

Forskriften indeholder støjgrænser for udførelse af støjende bygge og anlægsaktiviteter.
Støjgrænserne er angivet i Tabel 1.
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Tabel 1. Køge Kommunes støjgrænser for bygge- og anlægsarbejder

Man-Fre kl 7-18,

Lør kl. 7-14

Man-Fre kl 18-22

Alle dage

dB(A), Lr (8t)

dB(A), Lr (8t)

Lør kl. 14-22

kl. 22-07

dB(A), Lr (1t)

dB(A), Lr
(½t)

Grænseværdi

70

Maksimalværdien
af støjniveauet
må ikke overstige

55

50

45
50

Støjgrænserne gælder ved boliger og andre støjfølsomme anvendelser, men ikke for
kontorer og andre liberale erhverv.
Køge Kommune har desuden oplyst, at støjgrænserne regulerer aktiviteter på en enkelt
byggeplads. I tilfælde med flere byggepladser skal støjen således beregnes og vurderes
separat for hver byggeplads, på samme måde som ekstern støj vurderes pr. virksomhed.
Ønske om at udføre støjende arbejder uden for normal arbejdstid og/eller som
overskrider grænseværdierne fordrer en dispensationsansøgning. Ansøgningen skal
sendes til Køge Kommune senest 2 uger før arbejdet tænkes påbegyndt. Bemærk i øvrigt
den udvidede varslingsperiode på minimum 2 uger, hvis der foretages arbejder med risiko
for vibrationspåvirkning af naboejendomme jf. byggelovens §12.
Bygherrer eller entreprenører til større bygge og anlægsarbejder skal orientere naboer til
de støjende aktiviteter. De nærmere betingelser for informationen fastsættes i forbindelse
med dispensation. Kopi af informationsmaterialet skal sendes til Køge Kommune til
orientering.
Køge Kommune kan kræve dokumentation for at gældende støjgrænser er overholdt.

4.2

Bygningsvibrationer
Ifølge byggeloven er det til enhver tid bygherrens ansvar, at der ikke sker skader på
omkringliggende ejendomme, uanset om forskriftens anbefalede vibrationsgrænser er
overholdt.
Til forebyggelse mod vibrationsskader, og til måling og vurdering af bygningsskadelige
vibrationer, anvendes retningslinjerne i den tyske norm DIN 4150, Teil 3, Feb. 1999,
“Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen”. Normen anviser
den anbefalede maksimalt tilladelige vibrationsgrænse for forskellige bygningsklasser.
Køge Kommunes anbefalede maksimalværdier for bygningsskadelige vibrationer fra
bygge- og anlægsaktiviteter er angivet i Tabel 3. Disse anbefalede maksimalværdier bør
under ingen omstændigheder overskrides, og dette skal dokumenteres ved målinger.
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I delplanerne for de enkelte byggefelter vil det være beskrevet hvilke
afværgeforanstaltninger der kan etableres for at undgå overskridelser af de
vibrationsgrænser, som fastsættes af bygherre og dennes forsikringsselskab.
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Tabel 3. Generelle vibrationsgrænser for bygningsskadelige vibrationer iht. DIN 4150,
Teil 3, Feb. 1999

Klasse

Bygningsbeskrivelse

Vibrationsgrænse for vpeak i mm/s ved
frekvenserne f
<10 Hz

10<f<50 Hz

50<f<100 Hz

1

Stærkt sammenhængende
bygninger, industri-byggeri o.l.

20

20 - 40

40 - 50

2

Almindeligt boligbyggeri

5

5 - 15

15 - 20

3

Særligt vibrationsfølsomt
byggeri fx. huse med svag
fundering o.l.

3

3-8

8 - 10

DIN 4150 angiver ikke nogen specifik grænse for stationære vibrationer for de 3
bygningsklasser. For kortvarige vibrationspåvirkninger, som gentages hyppigt over lange
tidsrum, dvs. flere gange per døgn og over flere år, bør den maksimalt tilladelige
vibrationsgrænse være væsentligt mindre, end hvad normen anviser. Det vurderes i den
forbindelse, at vibrationspåvirkningerne fra Søndre Havn er af kortere varighed, fordi de
kun optræder ved rammearbejderne og enkelte andre aktiviteter,

5

Nabobebyggelser
Boligområdet vest for Søndre Havn består af parcelhuse i 1 og 1,5 plan og
lejlighedsbyggeri i op til 3 etager.
Der er ikke fredede og bevaringsværdige bygninger i nærheden af Søndre Havn.
Husene på Strandpromenaden inkl. Sveasvej 24 ligger ca. 15 meter fra de nærmeste
byggefelter, og afstanden til de nærmeste huse på Norgesvej er ca. 45 meter. Afstanden
fra Søndre Badevej 1 (Tapperiet) til de nærmeste byggefelter er ca. 12 meter.
De nærmeste huse ligger på Strandpromenaden. Strandpromenaden 12 og 14 er ældre
huse fra 1927 og de øvrige huse, inkl. etagebyggeriet er fra ca. 1960.
På Norgesvej ligger ældre etageejendomme og parcelhuse, hvoraf de ældste er fra 19181927.
Der er udført en konkret vurdering af hvilke bygninger der skal sættes til de forskellige
værdier. Denne vurdering er udført på baggrund af geotekniske undersøgelser på Søndre
Havn området, fotoregistreringer af bygningerne og bygningsoplysninger fra BBR.
Grundlaget kan ses i Tabel 4.
Det vurderes på den baggrund at der skal anvendes en generel vibrationsgrænse på 3
mm/s for alle beboelsesbygninger omkring Søndre Havn. Derudover kan der fastsættes
en aktionsværdi på 2 mm/s for enkelte ejendomme, som vurderes ekstra følsomme. Ved
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overskridelse af aktionsværdien skal det vurderes, om der er behov for skærpet
overvågning eller andre tiltag for at undgå vibrationsskader.
For industribygningerne på havnen kan der anvendes en grænseværdi på 5 mm/s eller
højere.
Det forventes at byggerierne på byggefelt SH1.1 og SH1.4 tages i brug i slutningen af
2017, og disse boliger vil således blive nye støj- og vibrationsfølsomme naboer til
byggerier på de andre byggefelter. Det vurderes, at der for disse bygninger kan anvendes
en grænseværdi for bygningsvibrationer på 5 mm/s eller højere.
Der er foretaget fotoregistrering af bygninger på Strandpromenaden, Sveasvej og
Norgesvej.
Tabel 4. Konkret vurderede vibrationsgrænser for nabobebygelser
Bygnings-adresse
Strandpromenaden 2-4
Strandpromenaden 6-10
Strandpromenaden 12
Strandpromenaden 14
Strandpromenaden 16
Strandpromenaden 18
Sveasvej 24
Norgesvej 1-5
Norgesvej 7
Norgesvej 13
Norgesvej 15
Norgesvej 21
Norgesvej 23

År
1961
1961
1927
1927
1960
1968
1957
1918
1931
1923
1981
1967
1933

Etager

Fotoregistrering

2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
1
1
3

Grænseværdi/aktionsværdi,
bygningsvibrationer, mm/s
3
3
3/2
3/2
3
3
3
3/2
3/2
3/2
3
3
3/2
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6

Delplan 1 – støj og vibrationer 2017
Denne delplan beskriver de bygge- og anlægsarbejder, som planlægges udført i 2017.
Delplanen indeholder en forundersøgelse af forventede støj- og vibrationspåvirkninger,
afværgeforanstaltninger, ansvarsforhold og et forslag til måleplan.

6.1

Aktuelle byggefelter og aktiviteter
Det forventes på nuværende tidspunkt, at der i 2017 vil kunne forekomme støjende og
vibrerende aktiviteter på følgende byggefelter: SH1.2, SH1.3, SH2.1 og SH1.3.
Byggepladserne på SH1.1 og SH1.4 vil også være aktive i den første halvdel af 2017,
men derfra forventes ingen støjende eller vibrerende aktiviteter, fordi byggerierne er gået
ind i den afsluttende fase.

Figur 2. Byggefelter på Søndre Havn, hvor der etableres byggeplads i 2017 (blå).
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Byggemetoder og entreprenørmateriel er endnu ikke fastlagt, så forundersøgelsen af støj
og vibrationer er derfor foretaget på baggrund af de aktiviteter, der erfaringsmæssigt
forekommer på byggepladser til lignende byggerier.
Bygge- og anlægsarbejdet vil foregå i et antal faser, hvoraf nogle vil give anledning til
støj- og vibrationspåvirkninger. I nedenstående skema er angivet fire faser, som forventes
at give anledning til væsentlige påvirkninger.
Tabel 5. Støjende aktiviteter og maskiner.

Fase

Maskiner

Jordarbejder og lettere
nedrivningsarbejder

Stor gravemaskine, 1 stk.
Lille gravemaskine, 1 stk.
Lastbiler, 4 stk. pr. dag

Spuns- og pæleramning

Rammemaskine, 1 stk.

Støbning af fundamenter

Betonpumpe, 1 stk.
Betonbiler, 4 stk. pr. dag
Diverse håndværktøj

Råhus opsætning

Mobilkran, 1 stk.
Lastbiler, 4 stk. pr. dag
Tårnkran
Diverse håndværktøj

Jordarbejderne vil foregå med en stor gravemaskine, som arbejder med rydning og
generelle jordarbejder. En lille gravemaskine vil arbejde med at læsse lastbiler,
forefaldende løftearbejde og supplere den store gravemaskine. Jordarbejderne vil
fortrinsvist foregå inden for byggefelterne.
Spunsramning/-vibrering og pæleramning forventes at foregå med en stor rammemaskine
med hydraulisk hammer. Spunsen skal rammes/vibreres rundt om byggefeltet for at
hindre grundvandet i at trænge ind i byggegruben. Pælene forventes rammet jævnt
fordelt inden for byggefelterne.
Det forudsættes at støbearbejde vil foregå med betonbiler, som kører til byggepladsen via
tvangsruten, og en betonpumpe. Der forventes desuden arbejde med diverse andre
aktiviteter jævnt fordelt inden for byggefelterne.
Opsætning af råhuset vil foregå med en mobilkran, som løfter færdige bygningselementer
på plads. Der forventes også arbejde med diverse andre aktiviteter og foruden
mobilkranen, vil der være en tårnkran på pladsen.
Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at disse aktiviteter er repræsentative for de
støjende og vibrerende aktiviteter på alle byggefelter.
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Der kan være flere maskiner eller aktiviteter i gang på pladsen end de ovennævnte.
Sådanne aktiviteter er samlet under betegnelsen ”Diverse håndværktøj”, hvis de bidrager
til det samlede støjniveau.
Arbejderne planlægges udført inden for normal arbejdstid, jf. Køge Kommunes forskrift for
bygge og anlægsarbejder.

6.2

Involverede parter
Følgende parter er involveret i byggeaktiviteterne:
Tabel 6. Involverede parter

Rolle

Firma

Kontaktperson

Myndighed:

Køge Kommune

Specialkonsulent, Morten Jensen

Plan

Tlf: +45 56 67 67 13

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mail: morten.jensen3@koege.dk

Torvet 1, 4600 Køge
www.koege.dk
Bygherre, SH1.2

Arkitektgruppen

Bygherre, SH1.3

Calum

Bygherre, SH2.1

Casa nord

Bygherre, SH2.3

Calum

Byggemodning

Køge Kyst

Chefkonsulent Lene Jensen
Tlf: 23 40 15 57
Mail: lj@koegekyst.dk

6.3

Støjberegninger
Der er foretaget beregninger af støjen fra de aktuelle byggepladser og for følgende
støjende aktiviteter:


Ramning af spuns eller pæle



Støbning



Jordarbejde, inkl. lettere nedrivningsarbejde



Råhus opsætning

Med henvisning til støjvilkårene for bygge- og anlægsarbejderne er støjberegningerne
udført pr. byggeplads. Eventuelle kumulative effekter er vurderet senere i dette afsnit på
baggrund af de pladsopdelte beregninger.
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Beregningerne er udført, så de giver et realistisk billede af den maksimale støjpåvirkning.
6.3.1 Metode
Der er foretaget beregninger både af støjudbredelsen fra hvert byggefelt og aktivitet og af
støjniveauet på facaderne af de omkringliggende bygninger. Støjudbredelsen er vist ved
støjkort, og de beregnede støjniveauer på facaderne er vist på facadestøjkort og i
resultatskema for hver byggeplads senere i dette afsnit.
Til beregningerne er der opbygget en akustisk model i beregningsprogrammet SoundPlan
version 7.4 (update 11.11.2015). Heri er støjkilder, bygninger, terræn m.v. modelleret og
der er taget højde for skærmning og refleksioner af lyden.
Støjkilder såsom gravemaskine, rammemaskiner og lignende er modelleret som
arealkilder på en mindre del af byggepladsen for at tilgodese, at de ikke står fast det
samme sted hele tiden. De stationære anlæg (som f. eks. tårnkran) er modelleret ud fra
de aktuelle placeringer.
Der er regnet med konkrete højdekurver. Terrænet er modelleret på baggrund af
højdekurver for området, og det er forudsat, at terrænoverfladen er akustisk hård, med
undtagelse af byggefelterne i forbindelse med gravearbejde og rammearbejde. I disse
situationer er byggefelterne forudsat lydabsorberende svarende til grusbelægninger.
Bygningshøjder er fastsat på baggrund af en besigtigelse af området.
Beregningerne af støjudbredelse er foretaget som Grid-beregninger med en opløsning på
5x5m. Beregningshøjden er 1,5 m over lokalt terræn.
Beregningerne af støj på facader er foretaget i et punkt midt på facaden ud for hver
etage.
Ved visse typer anlægsarbejde er der risiko for, at støjen vil indeholde tydeligt hørbare
impulser eller toner. Den ekstra gene knyttet til tydeligt hørbare impulser og toner
afstedkommer at det målte eller beregnede støjniveau tildeles et tillæg på 5 dB. Tillægget
er aldrig mere end 5 dB, selvom der optræder både toner og impulser i støjen.
Det kan først konstateres i en kontrolsituation, om disse fænomener indgår i støjen. Og
vurderingen kan kun udføres, når aktiviteten foregår. Støj fra andre kilder, f.eks. trafikstøj,
kan maskere eventuelle impulser eller toner, så de ikke er tydeligt hørbare.
Det vurderes, at rammearbejder og jordarbejde kan have en karakter, der kan give
anledning til tydeligt hørbare impulser ved naboerne. Der er derfor indregnet et
impulstillæg på 5 dB til støjniveauerne fra disse aktiviteter.
De anvendte kildestyrker pr. 1/1-oktavværdier i frekvensområdet 63 Hz – 8 kHz er
sammenfattet i bilag 3.
Kildestyrken for ramning er afhængig af hvilken undergrund der arbejdes i. Hvis der er
store sten, gamle fundamenter eller andre forhindringer i jorden vil det forøge
kildestyrken. Der er anvendt en gennemsnitlig kildestyrke til beregningerne.
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Driftsbetingelserne er fastsat på baggrund af erfaringer fra lignende byggepladser og
aktiviteter.
6.3.2 Resultater
I det følgende angives resultaterne af støjberegningerne.
Støjkort, som med farver angiver støjudbredelsen fra de beregnede aktiviteter, fremgår af
Bilag 1. Der er korrigeret for toner/impulser i de kortbilag, hvor der forventes impulser,
dvs. for ramninger. Det skal bemærkes, at støjkonturerne ikke viser frit felt niveauer i
nærheden af bygningsfacader pga. facaderefleksion.
Det højeste af de beregnede facadestøjniveauer for udvalgte bygninger er angivet i tabel
7. Støjniveauerne er frit felt værdier og angives som det energiækvivalente, A-vægtede
lydtrykniveau, Lr i dB re 20 μPa. Der er ikke korrigeret for toner og impulser.
Tabel 7. Beregnede facadestøjniveauer på hverdage kl. 7-18 i forbindelse med ramning
og jordarbejde på byggefelterne SH1.2, SH1.3, SH2.1 og SH2.3. Støjniveauer som
overstiger Køge Kommunes støjgrænse på 70 dB(A) er markeret med rød skrift.
Støjniveauerne fritfeltsværdier inkl. tillæg for toner og impulser, LAeq , i dB(A).
Adresse
Strandpromenaden
Strandpromenaden
Strandpromenaden
Strandpromenaden
Sveasvej
Norgesvej
Norgesvej
Søndrebadevej

10
12
14
18
24
5C
23
1

SH 1.2
Jordarbejde
Ramning
52
65
50
63
56
67
59
71
63
77
48
61
60
74
59
72

SH 1.3
Jordarbejde
Ramning
53
68
50
65
57
72
64
78
68
84
42
59
62
77
67
78

SH 2.1
Jordarbejde Ramning
54
70
50
66
43
58
46
58
48
59
47
62
47
58
67
82

SH 2.3
Jordarbejde
Ramning
66
82
67
80
61
72
60
69
54
65
58
72
58
71
65
76

Det vurderes på baggrund af de beregnede støjniveauer, at byggeaktiviteterne på
byggefelterne vil kunne medføre støjniveauer ved Strandpromenaden 2-18, Sveasvej 1424 og Norgesvej 3-23, som i perioder overstiger Køge Kommunes støjgrænse for
dagperioden på 70 dB. Den grænseoverskridende støj vil forekomme i forbindelse med
ramning af spuns og pæle.
Det vurderes desuden, at udførelsen af de øvrige aktiviteter, som er jordarbejde,
støbearbejder og råhus opsætning, ikke vil give anledning til overskridelser af
støjgrænsen.
Såfremt byggeaktiviteterne udføres uden for normal arbejdstid, hvor støjgrænserne er
væsentlig lavere, kan der forekomme overskridelser i forbindelse med alle aktiviteter.
Rammearbejder er en stærkt støjende aktivitet, og ifølge Køge Kommunes forskrift for
støjende bygge og anlægsarbejder, må sådanne aktiviteter kun udføres i tidsrummet kl.
8-16 på hverdage. Eventuel dispensation hos Køge Kommune skal søges senest 2 uger
før arbejdet ønskes igangsat, da grænseværdierne forventes overskredet.
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Naboer til bygge- og anlægsarbejderne skal orienteres om de støjende aktiviteter. I
forbindelse med en dispensation vil Køge Kommunes miljøafdeling fastsætte
nabovarslingszoner ud fra støjberegninger. Og det vil endvidere fremgå, hvem der skal
orienteres, og hvornår der skal orienteres.

6.4

Vibrationspåvirkninger

6.4.1 Metode
Vibrationer i anlægsfasen er vurderet på grundlag af erfaringer og målinger på lignende
anlægsaktiviteter og projekter.
Vurderingen er afgrænset til de aktiviteter, der erfaringsmæssigt vil give anledning til de
største påvirkninger.
Det skal bemærkes, at vibrationsvurderinger er forbundet med stor usikkerhed, dels fordi
der ikke eksisterer en standardiseret metode herfor, dels fordi undergrundens
beskaffenhed har stor indflydelse på vibrationsudbredelsen, ligesom også bygningers
konstruktion påvirkes og reagerer forskelligt. De omtalte boliger vil derfor ikke
nødvendigvis blive berørt, og slet ikke i hele byggeperioden. I realiteten vil det kun være
en mindre del af de opgjorte boliger, som berøres af en given aktivitet, og påvirkningen vil
ændre sig i forhold til aktiviteternes intensitet, og efterhånden som de flyttes rundt på
arbejdsområdet.
De anvendte grænseværdiafstande er angivet i tabel 8.

Tabel 8. Vurderede grænseværdiafstande, hvor vibrationer fra en arbejdsproces er lig
med de vejledende grænseværdier. I kortere afstande er vibrationerne større end
målsætningen og i større afstande er vibrationerne mindre. Afstandene er vurderet på
baggrund af erfaringer fra lignende aktiviteter.
Aktivitet

Bygningsskadelige vibrationer

Ramning af spun seller pæle

25m

Øvrige aktiviteter

<10m

De vibrationskritiske arbejder omfatter især ramning af spuns og pæle i byggefelterne
SH1.3 og SH2.3. Afstanden fra disse byggefelter til de nærmest beliggende bygninger på
Strandpromenaden er ca. 15 meter.
Kørsel med tungt maskineri som fx doser og dumper kan også medføre vibrationsgener i
bygninger, hvorimod risikoen for egentlige bygningsskader på bygninger anses for yderst
begrænset.
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6.4.2 Bygningsvibrationer
Det fremgår, at der er risiko for overskridelser af grænseværdierne for
bygningsvibrationer på ejendommene på Strandpromenaden i forbindelse med ramning
af spuns eller pæle. Der skal således tages særlige forholdsregler for at sikre, at
rammearbejderne ikke giver anledning til overskridelser. Dette vil omfatte
vibrationsovervågning og eventuel anvendelse af alternative udførelsesmetoder som
beskrevet i afsnittet om afværgeforanstaltninger.
6.4.3 Nabovarsling
I henhold til Byggelovens §12, så skal bygherre forud for særligt vibrationstungt arbejde
samt andre arbejder, der kan påvirke naboejendomme varsle omkringboende minimum
14 dage før arbejdet påtænkes udført, hvilket skal indarbejdes i bygherres tidsplan for de
enkelte byggerier og koordineres med anmeldelse og varsling i henhold til forskrift for
udførelse af bygge- og anlægsarbejder i Køge kommune.

6.5

Kumulative effekter
Ifølge tidsplanerne for projekterne vil flere af aktiviteterne kunne foregå samtidigt. I disse
situationer vil den samlede støj fra de igangværende aktiviteter kunne være højere end
de beregnede værdier. Det vurderes dog, at disse situationer vil være meget
begrænsede, da støjniveauet vil være domineret af rammearbejderne og derudover af
den nærmeste aktivitet. Den største forøgelse kan forekomme ved udførelse af
jordarbejder og støbearbejder inden for samme byggefelt. I sådanne situationer kan det
samlede støjniveau være 1-2 dB større end det beregnede støjniveau for den mest
støjende aktivitet.

6.6

Afværgeforanstaltninger

6.6.1 Støj
Gener som følge af støj kan blive minimeret ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af
arbejdet og anvendelse af støjsvagt materiel og støjsvage arbejdsmetoder. Stærkt
støjende aktiviteter kan eksempelvis begrænses tidsmæssigt til perioder, hvor støjen vil
medføre færrest gener. I Køge Kommune skal stærkt støjende aktiviteter udføres inden
for tidsrummet kl. 8-16 på hverdage.
I praksis er det imidlertid vanskeligt, og ofte ikke muligt, at begrænse støjen og overholde
forskriftens grænseværdier i forbindelse med store anlægsarbejder, hvor der udføres
rammearbejder og andre støjende aktiviteter. Det skyldes, at der er begrænsede
muligheder for at bruge mindre støjende arbejdsprocesser. Især når arbejdet må udføres
tæt på naboer.
Generne kan begrænses ved at informere naboer og myndigheden om anlægsarbejdets
art og arbejdsperioder, inden igangsættelse af aktiviteter, der kan medføre væsentlige
støjgener.
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I særlige tilfælde med ekstrem høje støjniveauer kan berørte naboer tilbydes midlertidigt
ophold uden for egen adresse.
Der kan opsættes et lukket byggepladshegn omkring byggepladserne, hvilket kan kræves
som en del af bygetilladelse til de enkelte byggefelter. Ved anvendelse af et hegn med en
højde på 2,4 meter kan der opnås en dæmpning af støjen fra jordarbejde, støbearbejde
og råhus opsætning på ca. 5 dB i højde med stueplan. Dæmpningen af rammestøjen vil
være mindre på grund af den større kildehøjde.
6.6.2 Vibrationer
Anlægsarbejderne tilrettelægges på en sådan måde, at de besluttede grænseværdier for
bygningsvibrationer under ingen omstændigheder overskrides.
Da det vurderes, at der i forbindelse med ramning af pæle tæt på bygninger kan
forekomme overskridelser af de besluttede grænseværdier for bygningsvibrationer, bør
der etableres afværgeforanstaltninger til at undgå vibrationsskader på bygninger.
Inden vibrationskritiske aktiviteter igangsættes bør der etableres overvågning af
bygningsvibrationer på kritiske bygninger. Overvågningen skal etableres på
bygningsfundamentet jf. anvisningerne i DIN 4150 teil 3 1999.
Områder som vil blive belastet af et højt vibrationsniveau bør fotoregistreres under en
bygningsbesigtigelse inden opstart af de vibrationskritiske aktiviteter.
Der udføres en prøveramning med samtidige vibrationsmålinger inden det egentlige
rammearbejde igangsættes. Antal pæle, målepunkter og metode skal forelægges Køge
Kommune inden opstart.
Hvor der er behov for at reducere vibrationspåvirkninger, kan der vælges en alternativ
udførelsesmetode. Ved rammearbejder kan udføres forboring ved hver pæl inden
ramning og reduktion af faldhøjde/energien per. Rammeslag. I særlig kritiske situationer
kan pæleramningen erstattes af borede sekantpæle, og spunsramningen kan erstattes af
Silent Piling, hvor spunsjernene presses ned. Det vurderes, at støjniveauet kan reduceres
med ca. 10 dB ved anvendelse af disse metoder i stedet for ramning, og at
vibrationspåvirkningerne vil svare til jordarbejde med almindelige entreprenørmaskiner.
Metodeændringen kan også have indflydelse på tid og økonomi, og dette bør afklares for
hvert enkelt byggeri for at give et reelt billede af fordele/ulemper ved de forskellige
metoder.
Det skal bemærkes, at valg af metode skal ske under hensyntagen til, hvad der er
praktisk, maskinteknisk og geoteknisk muligt, samt en vurdering af skadesrisiko og
økonomi. Metoden skal derfor vælges i samråd med entreprenør, geotekniker og
bygherre.

6.7

Forslag til måleplan og fotoregistrering
For hver byggeplads bør der udarbejdes en måleplan med beskrivelse af anvendt
måleudstyr, målepunkternes placering og afrapportering. Måleplanen forelægges Køge
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Kommune sammen med ansøgningen om dispensation eller senest 14 dage inden
arbejdet igangsættes.
Det er bygherre eller entreprenøren på den pågældende byggeplads, som er ansvarlig for
at målingerne udføres.
6.7.1 Støj
Det foreslås, at der udføres støjmålinger på ejendommene Strandpromenaden 6-10 og
Sveasvej 24. Den konkrete placering skal dog vurderes og besluttes for hvert enkelt
byggeri for at sikre en tilstrækkelig dækning af byggeriets aktiviteter.
Det anbefales, at målepunkterne placeres på facaderne af de nærmest beliggende
bygninger, og at målingerne udføres som såkaldte +6 dB målinger, hvorved fritfeltsværdien af støjen kan beregnes. Samtidig med målingerne bør entreprenøren føre en
log over de støjende aktiviteter, så de målte støjniveauer kan forklares.
I tilfælde af dispensation til udførelse af støjende arbejde uden for normal arbejdstid
og/eller med mulighed for at overskride støjgrænserne vil Køge Kommune normalt stille
vilkår om, at bygherre/entreprenør moniterer støjen kontinuerligt og afrapporterer
måleresultaterne til Miljøafdelingen efter nærmere aftale.
Forslaget til måleplan er kun vejledende. Den endelige måleplan aftales med Køge
Kommune for hvert enkelt byggeri.
6.7.2 Vibrationer
Det foreslås, at der etableres overvågning af bygningsvibrationer på ejendommene
Strandpromenaden 6-10, Strandpromenaden 12, Strandpromenaden 14, Sveasvej 24 og
Søndre Badevej 1 (Tapperiet), hvor der er behov for 2 målepunkter.
Forslaget til måleplan er kun vejledende. Det er de enkelte entreprenører, som skal sikre,
at bygge- og anlægsarbejderne ikke medfører skader på de omkringliggende bygninger.
Det er således entreprenøren der beslutter hvor og hvornår, der skal måles.
Det anbefales, at der udføres fotoregistrering af bygninger, som ligger inden for en
afstand af 50 meter fra byggefelterne.

7

Delplan 2: Grundvandspåvirkninger
Midlertidige sænkninger af grundvandet er ofte nødvendige for at holde byggegruber
vandfri under byggeprocessen, hvilket også gør sig gældende på Søndre Havn.
Grundvandssænkninger, som er over 100.000 m3/år eller af varighed over 2 år, skal have
en tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens § 26. Mindre og kortvarige
grundvandssænkninger skal ikke have en tilladelse i henhold til Vandforsyningsloven,
men i henhold til byggelovens paragraf 12 stk. 2, kan der stilles krav til
grundvandssænkninger, hvis der kan være risiko for en negativ påvirkning af
nabobebyggelse. Grundvandssænkninger skal anmeldes og nedenstående retningslinjer
skal følges.
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Det må ikke foretages grundvandssænkninger hvis det kan brede sig til områder, hvor det
er uønsket eller kan gøre skade på omkringliggende bygninger. Grundvandssænkninger
kan ligeledes mobilisere forureninger, som kan spredes til andre dele af grundvandet ved
reinfiltration eller til vandmiljøet ved bortskaffelse af det oppumpede vand.
For at minimere påvirkninger fra grundvandssænkningerne på omgivelserne og for at
undgå mobilisering af forureninger, skal der inden opstart af et projekt, indsendes
oplysninger omkring grundvandshåndteringen til Køge Kommune. Disse oplysninger skal
indgå som en del af den specifikke byggefeltsplan for det konkrete projekt, som udover
en redegørelse for grundvandshåndteringen skal redegøre for støj, og vibrationer.
Ved grundvandshåndtering skal der indsendes følgende:






Vurderinger af den påvirkning, der sker på omgivelserne ved sænkning af
grundvandet
Vurderinger af mobilisering af kendte forureninger i området
Overvågningsprogram i form af moniteringsboringer
Gennemførelse af monitering
Løsninger for at begrænse udbredelsen af grundvandssænkning i form af
eksempelvis reinfiltration eller spunsning

Det er bygherre og entreprenør, som er ansvarlig for at indarbejde ovenstående
grundvandsoplysninger i den specifikke byggefeltsplan, der indsendes til Køge
Kommune.
På baggrund af udførte forundersøgelser på Sdr. Havn /1/,/2/ samt udført projekt /3/ er
den naturlige grundvandsspejl målt i intervallet kote 0 til +0,9 m på forskellige tidspunkter
af året.
- I geotekniske rapport fra Sdr. Havn fra 2013 /1/ er grundvandsspejlet pejlet i juli i 7
boringer. Pejleresultaterne var beliggende i intervallet kote 0 til +0,2 m.
- I geotekniske rapport fra 2014 /2/ er grundvandsspejlet pejlet i oktober i 17
boringer. Pejleresultaterne var beliggende i kote +0,2 til +0,9 m.
- I tidligere udførte projekt /3/, er der i en observationsboring, som vurderes
upåvirket af projektet, målt et interval i kote +0,3 til +0,8 målt i oktober-november
2015.
Med ovenstående pejleresultater ses det naturligt varierende vandspejl i området på de
givne tidspunkter af målingerne.
Ved nul-tolerance overfor grundvandssænkningers påvirkning udenfor byggefelt, vil
kommende grundvandssænkninger skulle holde sig i intervallet kote 0 til + 0,9 m uden for
byggefelt.
Dette er tilgængelig viden på nuværende tidspunkt. Med det kommende
grundvandsmoniteringsprogram i Sdr. Havn, vil vidensgrundlaget blive yderligere
udbygget og eventuelle ændringer til ovenstående vil blive implementeret.
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Bilag 1 – Støjkort
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Bilag 2 – Vibrationskort
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Bilag 3 – Støjkildeoplysninger
Drift

Reference

Type

Kildehøjde
m

LwA dB
re 1pW

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz Drift, hverdage
Dag kl 07-18
(ref. 8 timer)

Jordarbejder
Stor gravemaskine
Lille gravemaskine
Lastbiler afhentning af jord

Grontmij måling
Grontmij måling
Støjdatabogen

Areal
Areal
Linje

2
2
1,5

106
100
101

87,4
75,1
81,0

92,3
83,0
84,0

97,4
88,5
90,0

100,1
91,9
93,0

99,2
95,4
97,0

97,4
93,7
94,0

96,2
89,7
88,0

90,0
80,5
81,0

75%
50%
4 stk/8 timer

Pilotering
Rammemaskine, 40x40 cm betonpæle

Grontmij måling

Areal

5

120

88,1

101,2

110,6

116,9

111,1

131,5

106,9

92,7

50%

Støbning
Betonkanon kørsel
Betonkanon støbning
Diverse håndværktøjer

Støjdatabogen
Linje
Grontmij database 16.200 Punkt
CMT katalog
Areal

1,5
1,5
1

101
97
95

81,0
75,8
68,4

84,0
78,5
77,4

90,0
88,3
83,4

93,0
92,5
88,4

97,0
92,5
90,4

94,0
88,9
89,4

88,0
81,0
82,4

81,0
68,7
73,4

4 stk/8 timer
50%
20%

Råhus opsætning
Mobilkran, Grove GMK 5130-2
Lastbiler med betonelementer
Diverse håndværktøjer
Tårnkran

Grontmij måling
Støjdatabogen
CMT katalog
Grontmij måling

2
1,5
1
30

100
101
95
98

73,9
81,0
68,4
61,0

74,9
84,0
77,4
76,8

84,5
90,0
83,4
82,2

90,1
93,0
88,4
90,6

95,3
97,0
90,4
95,3

94,8
94,0
89,4
88,8

90,8
88,0
82,4
88,1

86
81,0
73,4
83,5

50%
4 stk/8 timer
20%
50%

Areal
Linje
Areal
Punkt
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