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Køge Kyst SH4 Syd, 4600 Køge
Helkropsvibrationer

INDLEDNING
I forbindelse med ovennævnte projekt har Køge Kommune vejledt
om, at det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau, Law, i
nærmeste beboelse ikke bør overstige 80 dB re 10-6 m/s2 (oplyst
af rekvirent).
Nærmeste beboelse er udpeget til at være Søndre Molevej 8A-8F,
4600 Køge.
Den primære anlægsaktivitet, der skal vurderes på, er:
• Pæleramning
cp test a/s er, af Enemærke & Petersen a/s, blevet bedt om at
vurdere, hvorvidt det oplyste vejledende KB-vægtede
accelerationsniveau kan forventes overholdt eller overskredet.
Involverede parter
Miljømyndighed

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

Totalentreprenør
(rekvirent)

: Enemærke & Petersen a/s
Ole Hansens Vej 1, 4100 Ringsted
Kontakt: Projektleder David
Oidermaa Flach

I rapporten benyttes den relative enhed dB for det KB-vægtede
accelerationsniveau, Law, re 10-6 m/s².
FORUDSÆTNINGER
Der er mange parametre, der kan indvirke på helkropsvibrationsniveauet, og det er langt sværere at forudse end støjniveauet.
Ud fra tilsendt materiale og måling på luftfotos ser nærmeste pæle
ud til at være planlagt placeret ca. 20 m fra facaden af bygningen,
Søndre Molevej 8A-8F – og fjerneste pæleplacering er ca. 220 m
fra facaden.
Bygningen er på 3-7 etager nærmest byggegruben, og der er
kælder under hele bygningen (en kælder vil erfaringsmæssigt
mindske det forventede helkropsvibrationsniveau i bygningen med
op til 6 dB i forhold til lignende bygninger uden kælder).
Bygningen er relativt nyopført, hvilket typisk også vil mindske
vibrationsniveauet pga. stivere konstruktion – herunder specielt
etageadskillelser. Havde der været tale om en gammel bygning
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med trædæk, ville det forventede helkropsvibrationsniveau have
været betydeligt højere.
cp test a/s fik i første omgang, i forbindelse med udarbejdelse af
vurderingsnotatet, at vide, at nabobygningen er pælefunderet.
Dette er efterfølgende blevet afkræftet af Køge Kommune.
Det er almindeligt anerkendt, at pælefunderede bygninger
medfører mindre vibrationer end tilsvarende bygninger uden
pælefundering – uden der dog er konkrete erfaringstal.
VURDERINGER
Ud over bygningens konstruktive opbygning og afstande til
pæleramningen kan jordens opbygning influere på helkropsvibrationsniveauet.
I forbindelse med en tilsvarende sag i Aarhus blev der målt under
ramning i forskellige afstande, og på baggrund af de målte værdier
blev der indlagt en estimeret skillelinie på pæleplanen, der viste,
hvor vibrationsniveauet svarede til grænseværdien.
For projektet i Aarhus var der fastsat en grænseværdi på 85 dB.
Med denne grænseværdi skulle man 27 m væk fra facaden for at
grænseværdien kunne overholdes.
For pæle, der blev rammet nærmere end 27 m fra facaden, blev
der dispenseret på grænseværdien.
Det kunne ikke med sikkerhed oplyses, om den pågældende
bygning var med kælder. En bygning med kælder, har som nævnt
op til 6 dB lavere helkropsvibrationsniveau.
Den aktuelle bygning i Køge er med fuld kælder, hvilket er
betydende for det forventede helkropsvibrationsniveau i bygningen
(reduktion).
At bygningen ikke er pælefunderet forventes at have minimal
betydning for det forventede helkropsvibrationsniveau, idet der er
fuld kælder under bygningen, hvilket har langt større betydning.
Under forudsætning af at bygningen i Aarhus var uden kælder, og
det anbefalede maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i Køge
er 80 dB , må det formodes, grænseværdien overskrides inden for
25 m fra bygningsfacaden.
Der er dog mange parametre, så som hvor hård pæleramningen er
(overført energi til undergrunden) og bygningens stivhed
sammenlignet med Aarhus-projektet, der kan rykke grænselinien
både tættere på og længere væk fra bygningens facade i Køge.
Stivheden i det nyere byggeri i Køge vurderes større end i
bygningen i Aarhus.
For de relativt få pæle, der rammes nærmere end ca. 25 m fra
facaden, vil det enten kræve en accept af overskridelse af det
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anbefalede maksimale KB-vægtede accelerationsniveau, og/eller at
der måles helkropsvibrationer i den aktuelle bygning under opstart
af ramningen af disse pæle, så det evt. kan dokumenteres, om det
anbefalede maksimale KB-niveau overholdes.
På baggrund af de relativt små mindsteafstande og
anlægsaktivitetens karakter (ramning af pæle) vurderer cp test
a/s, ud fra lignende sager, at 80 dB næppe kan overholdes på
afstande op til ca. 25 m, men at den kan overholdes ved ramning
længere væk på byggepladsfeltet.
Da KB-vægtede vibrationer benyttes ved vurdering af
genepåvirkning af mennesker, anbefaler cp test a/s, at man, ved
naboklager grundet gener fra vibrationer, undersøger og
dokumenterer det KB-vægtede vibrationsniveau ved måling.

Med venlig hilsen
cp test a/s
Rune Tranborg Tuxen
og
Morten Bernhard Christensen
Certificeret til ”Miljømåling – ekstern støj”
Efter DS/EN ISO/IEC 17024 udstedt af Delta.
Certifikat nr. 24044
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