NORDHAVNSVEJ
Informationsbrev, 4. juni 2012

Støj og rystelser fra arbejdet på Strandvænget
Fra mandag den 11. juni til fredag den 20. juli kan
der i perioder være støj og rystelser fra byggeriet på
Strandvænget. Arbejdet vil være mærkbart for de
nærmeste naboer, og støjen kan i perioder mærkes
på afstand af byggeriet. Vi beklager generne.
Metalplader (spuns) skal i jorden
Vi skal i denne periode sætte metalplader (spunsplader) i jorden som led i arbejdet med at bygge
Nordhavnsvejs tunnel.
Arbejdet vil genere
Vi forsøger at benytte de mest skånsomme byggemetoder, men vi kan desværre ikke undgå, at de
nærmeste naboer vil mærke arbejdet i form af støj
og rystelser. Beboere på lidt længere afstand kan
også i perioder opleve støj fra arbejdet.

Ramningen foregår ved, at pladerne slås i jorden
med en meget stor hammer. Det medfører en høj,
dunkende lyd, som gentages hele tiden.
Vi forventer at bruge begge metoder, men det vil afhænge af jordbundsforholdene. Der er gener uanset
valg af metode.
Støjafskærmning
Det er ikke muligt at afskærme støjen, fordi den
værste støjkilde er placeret på toppen af spunspladerne. Byggepladshegnet vil dog afskærme støjen
fra motoren, som er placeret ved jorden.
Arbejde grundlovsdag
Der bliver arbejdet kl. 07-19 den 5. juni.

Spunspladerne skal ned i jorden i en dybde på 18
meter på det dybeste sted (ud for Strandvænget
5-11) og 6 meter tættest på Vesterled.

Følg byggeriet på hjemmesiden
Du ﬁnder den nyeste information på www.kk.dk/
nordhavnsvej, som vi løbende opdaterer med nyt
om byggeriet

Arbejdsproces
Jordbunden er meget hård i området. Derfor forborer vi, så spunspladerne lettere kommer i jorden.
Derefter benyttes to metoder: Enten bliver pladerne
vibreret i jorden eller også rammes (slås) de i jorden.

Kontaktinfo
Teknik- og Miljøforvaltningen
Nordhavnsvejprojektet
Tlf. 21 84 83 01
Email: nordhavnsvej@tmf.kk.dk

Vibreringen kan føles ubehagelig, fordi der kan
opstå rystelser, og ting kan ”vandre” på vandrette
ﬂader.
Vi følger vibrationerne på de målere, som er monteret på Strandvænget 1 og 9 og holder øje med, at
de holder sig inden for et niveau, hvor der ikke sker
skader på husene. Selvom vibrationerne kan føles
kraftige, ligger de langt fra et niveau, der er skadeligt for husene.

Byggeprocessen på Strandvænget i 2012.
Kortet viser den aktuelle plan for arbejdet. Der kan ske ændringer. Kortet er ikke målfast.
Du kan altid se en opdateret plan på www.kk.dk/nordhavnsvej. Se under ’Nabo til byggeriet’
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