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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen
Att: Susan Bladt
Torvet 1
4600 Køge

Vedrørende: Ansøgning om dispensation fra støjgrænser i “Forskrift for udførelse af nedrivnings-,
bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune”

1 Indledning og formål
I forbindelse med udvidelsen af Køge Hospital (entreprise TE01), som udføres af entreprenøren Køge Hospital Project
Team I/S med Region Sjælland som bygherre, skal der etableres lodrette funderingspæle under de fremtidige
hospitalsbygninger B1 og B2. Disse etableres i de respektive byggegruber, som ligger op ad de eksisterende
hospitalsbygninger, se Figur 1.

Figur 1. Tegning af byggeplads med markering af byggegruber B1 og B2.
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I foråret 2019 blev der udført prøvefunderingspæle for at vurdere og udvælge den teknisk bedste og samtidig mest
hensigtsmæssige metode ift. støj og vibrationer til etablering af fundament under de projekterede bygninger. På
baggrund af testene blev det besluttet at udføre borede funderingspæle, hvor pæle bliver støbt i beton efter udførelse
af hver boring. Denne metode er mht. frembringelse af støj fordelagtig fremfor rammede pæle og lever samtidig op
til de påkrævede tekniske specifikationer.
Især byggegrube B2 ligger tæt op ad eksisterende hospitalsbygninger med sengestuer i to etager. Entreprenøren har
opsat støjdæmpende hegn, som er ca. 2 m højt, langs sengebygningerne ved B1 og B2 for at reducere
støjeksponering af patienter og personale på hospitalet som følge af byggeaktiviteter. Hegnet er ikke gjort højere end
de 2 m for ikke at blokere for patienternes dagslys og udsyn igennem vinduerne. Dermed er hospitalsstuerne på 1.
etage i de omkringliggende bygninger ikke beskyttede af det støjdæmpende hegn i samme grad som stueetagen. Se
placering af B2 samt placering af opstillet støjdæmpende hegn på Figur 2.

B2

Figur 2. Luftfoto af den nordlige del af Køge Hospital inkl. området for B2. Røde linjer markerer, hvor der er opsat
støjdæmpende hegn på ca. 2 meters højde.
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Der forventes opstart af borede funderingspæle i byggegrube B2 i løbet af januar 2020. Der skal etableres i alt ca.
290 funderingspæle under bygning B2. Miljøafdelingen i Køge Kommune har på baggrund af oplysninger omkring
boremaskinen (en støjhandlingsplan for funderingspæle inkl. kildestyrker udarbejdet af SWECO er tidligere fremsendt
til kommunen) samt tilsyn/erfaring fra etablering af pæle ved byggegrube B1 defineret denne aktivitet som stærkt
støjende. Iht. kommunens forskrift betyder dette, at aktiviteten bør udføres mellem kl. 8 og 16 på hverdage. Desuden
må støjniveauet ikke overstige 70 dB(A) målt over 8 timer.
På grund af den korte afstand mellem placeringen af funderingspæle indenfor byggegrube B2 og de eksisterende
sengebygninger på hospitalet, forventes det udfordrende at overholde forskriftens støjgrænser ved etablering af
funderingspæle uden at reducere arbejdstiden betydeligt (f.eks. til 4 timer om dagen). Dette selv når boremaskinen i
løbet af samme arbejdsdag flyttes rundt indenfor byggegruben. En reduktion i arbejdstiden for denne aktivitet kan
have store konsekvenser både tidsmæssigt og økonomisk for hospitalsbyggeriet. Entreprenøren har estimeret
følgende påkrævede antal arbejdsdage til etablering af pæle ved B2 for forskellige scenarier ift. antal arbejdstimer om
dagen.
Tabel 1. Estimering af nødvendige antal arbejdsdage til pæleaktiviteter ved B2.
Antal arbejdsdage til

Scenarie

Arbejdstider

Arbejdstimer pr. dag

1

7:00 - 18:00

11

48

2

8:00 - 16:00

8

66

3

Reduceret til 4 timer

4

132

etablering af pæle ved B2

Det vurderes også at være uhensigtsmæssigt for den daglige drift af hospitalet, at denne aktivitet strækkes over en
længere tidsperiode end højst nødvendigt. Entreprenøren er i kontakt med hospitalets ledelse for at forsøge at mindske
en evt. negativ påvirkning af personale og patienter på hospitalet.

På denne baggrund ansøges hermed om dispensation fra forskriftens støjgrænser på 70 dB(A) (jf. § 5) samt til
at udvide den tilladte arbejdstid til mellem kl. 7 og 18 på hverdage (jf. § 4) ved etablering af funderingspæle
under bygning B2.
Det skal nævnes, at der ikke arbejdes på byggepladsen i tidsrummet kl. 18-7, på helligdage eller i weekenderne.

2 Beskrivelse af aktiviteten
Etablering af funderingspæle omfatter foruden selve udførelse af boring med boreriggen også betonpumpe og tilkørsel
med beton-lastbiler, som periodevis vil være i drift/til stede under støbning af pælene. Desuden fjerner en
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gravemaskine opboret jord omkring borehullet under udførelse af hver boring. Når snegleboret har nået den ønskede
dybde, pumpes flydende beton ned igennem et hulrum i midten af snegleboret (hollow stem auger) til bunden af
boringen således, at hullet fyldes med beton nedefra efterhånden som boret trækkes op. Når snegleboret er trukket
helt op, og hullet er fyldt med beton, nedsænkes jernarmering i hullet. Derefter lader man betonen størkne/hærdne.
På Figur 3 ses billede af den anvendte borerig.

Figur 3. Foto af borerig til etablering af funderingspæle.
Boreriggen er ca. 20 m høj, men støjen genereres hovedsageligt omkring terrænniveau, hvor motoren er placeret og
snegleboret er i kontakt med jorden. Støj fra betonpumpe og -lastbiler genereres også omkring terrænniveau.
En video inkl. lyd af boremaskinen i drift kan fremsendes til kommunen, hvis dette ønskes ift. vurdering af støjtypen/niveauet.
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Der

kan

for

nogle

støbte

funderingspæle

efter

hærdning

forekomme

overskydende

beton

over

terræn/byggegrubebund, som skal fjernes. Derfor anvendes periodevis en betonhammer samt håndholdt hydraulisk
hammer til fjernelse af denne overskudsbeton. Dette tager ca. 10-15 minutter pr. pæl, og der opsættes en mobil
støjdæmpende barriere, som flyttes rundt sammen med betonhammeren, når denne anvendes. Fjernelse af
overskudsbeton fra støbte funderingspæle kan foregå samtidig med boring af nye pæle andetsteds i byggegruben.
På Figur 4 ses eksempel på opstillet støjdæmpende hegn ved eksisterende bygninger ved B1 og B2.

Figur 4. Støjdæmpende hegn opstillet ved byggegrube B1, analogt til det som er sat op ved B2.

3 Støjmonitering
Der er opsat 3 støjmålere på og omkring Køge Hospital til kontinuert monitering, mens byggeaktiviteterne pågår. Der
er placeret én ved hver af byggegruberne B1 og B2 (opsat på eksisterende bygninger i 1. etages niveau, dvs. over
det støjdæmpende hegn), mens en tredje er placeret ved de nærmeste naboer på Padborgvej mod sydvest (se
nedenstående figur).
Støjmonitering har vist, at støjgrænserne generelt blev overholdt under etablering af funderingspæle ved B1.
Undtagelsen herfor er enkelte dage for støjmåleren på eksisterende bygning ved B1, hvor der har foregået andre
byggeaktiviteter (f.eks. gravearbejder) samtidig.
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Mht. til byggegrube B2 befinder de nærmeste naboer sig ca. 200 m mod nordøst og ca. 300 m mod øst. Derfor
vurderes hospitalet selv at være den mest følsomme nabo, mens øvrige naboer ikke vurderes at være relevante ift.
etablering af pæle ved byggegrube B2.
Under udførelse af borede funderingspæle kan støjmålinger indsendes dagligt til Køge Kommunes Miljøafdeling, hvis
dette ønskes.

B2

B1

Figur 5. Placering af støjmålere.

Som opsummering ansøges hermed om dispensation fra forskriftens støjgrænser på 70 dB(A) (jf. § 5) samt til
at udvide den tilladte arbejdstid til mellem kl. 7 og 18 på hverdage (jf. § 4) ved etablering af funderingspæle
under bygning B2.

Vi håber med ovenstående beskrivelse at have begrundet ønsket om dispensation fra forskriftens støjkrav, og at den
ansøgte dispensation kan imødekommes af kommunen. Vi står naturligvis til rådighed for opklarende spørgsmål med
henblik på at fremme den ansøgte dispensation.
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