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Spuns og grundvandsænkning  



Status på arbejdet og tidsplanen
Vi er godt i gang med at rive bygningerne ned på 
Sølund, og vi er så langt, at både bygning 6 og byg-
ning 8 er revet ned til terræn, og entreprenøren arbej-
der med at fjerne kælderen under begge bygninger.

Begrænsning af støvgener
Grundet det gode sommervejr oplever vi for tiden 
mere støv på byggepladsen. Derfor har vi placeret 
vandkanoner og en vandvogn på byggepladsen, så vi 
kan vande overfladerne så meget som muligt og der-
med mindske støv. Derudover har vi indsat en feje-  
og sugemaskine til at holde kørevejen ren (den del af 
Ryesgade som er inddraget til byggepladsen). For yder-
ligere at minimere spredning af støv, er der er indsat 
en mand til at vande det læssede affald, inden lastbi-
lerne kører ud fra pladsen.

Måling af støj og vibration
Der er på nuværende tidspunkt monteret fire vibrati-
onsmålere og tre støjmålere. 

Målernes placering:  
Læssøesgade 3:      vibrations- og støjmålere 
Ryesgade 9:      vibrationsmåler
Ryesgade 15:      vibrations- og støjmålere  
Plejehjemsbygning:   vibrations- og støjmålere 

Målingerne bliver løbende lagt op på 
detnyesølund.dk
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Tidsplan

Nedrivning af bygning 6 
og 8

Marts - juli 2021

Søgegravning

Juni - juli 2021

Spuns (jernplader) 
vibreres i jorden

Ultimo august - midt oktober 
2021

Udgravning af jord

Juli - december 2021

Midlertidig fjernvarme
installation til 
tilbageblivende bygning

September 2021

Forberedelse til
grundvandssænkning 

Midt september - midt oktober 
2021

JUL
2021

AUG
2021

SEP
2021

JUN
2021

i



Spuns – jernplader, som  
vibreres ned i jorden
Spuns er særligt støjende arbejde, og vi 
ved, at det er særligt udfordrende at være 
nabo til byggepladsen i den periode. Her 
følger en kort forklaring af det forestående 
arbejde med spuns:

Spunsen har til formål at holde på jorden 
og holde grundvandet ude. Den består af 
1,4 meter brede og 13 meter lange jernpla-
der, som vibreres ned i jorden. I forlængel-
se af spunsen etableres ca. 130 jordankre, 
som skal holde væggen på plads, når der 
udgraves til kælder. Dette arbejde tager ca. 
fem uger, men igangsættes inden, den ind-
ledende spuns er færdig. Ved begge disse 
processer kan der forekomme støj-  
og vibrationsgener.  

På illustrationen ovenfor kan I se, hvor 
spunsen bliver vibreret ned.

For teknisk og mere detaljeret gennemgang 
af spuns og grundvandssænkning, kan du 
høre oplægget med Frank Schultz fra  
Tscherning fra nabomødet den 16. juni 2021 
på detnyesølund.dk

Tidsplan for spuns
Vi har tidligere meldt ud, at vi ville begynde 
spunsarbejdet midt i juli. 

For at få logistikken til at passe med ud- 
førelse af den midlertidige fjernvarme- 
installation og Københavns Kommunes  
behandling af nabohøringen, er punktet, 
hvor vi starter spunsningen rykket. Samti-
dig er tidspunktet for opstarten rykket til 
uge 34 (24. august 2021). Vi forventer at 
være færdige i slutningen af oktober. 
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   Nyt opstartspunkt 
   for spunsning



www
Følg med på: 
www.detnyesoelund.dk, hvor 
du også kan tilmelde dig 
nyhedsbrev om byggeriet. 

Udførelsen af installationen til grund-
vandssænkningen bliver også udskudt.
Vi vurderer dog, at den samlede tidsplan for 
nedrivningsentreprisen ikke bliver forsinket. 

Arbejdstider i  
forbindelse med spuns
Her følger vi beskrivelsen i bygge- og an-
lægsforskriften, der betegner etablering af 
jernspunsvægge og jordankre som særligt 
støjende arbejder. Derfor må arbejdet kun 
foregå mellem 08:00 og 17:00 fra mandag til 
fredag. 

Trafikregulering
Vi samarbejder med Københavns Kommune 
og Züblin om den bedst mulige sikring af de 
bløde trafikanter omkring Sølund og er lø-
bende i dialog om trafiksituationen. Forskel-
lige tiltag er igangsat blandt andet bemaling 
af belægningen i krydset mellem Ryesgade 
og Læssøesgade samt ved udkørslen fra 
byggepladsen. Dette er gjort for at skabe 
opmærksomhed omkring den tunge trafik 
ved til- og frakørsel fra byggepladsen. Vi op-
fordrer alle – både fodgængere, cyklister og 
bilister – til at være ekstra opmærksomme, 
så vi passer på hinanden i trafikken.

Der er opsat automatiske stålporte op ved 
indkørslen til byggepladsen. Dermed sikrer 
vi, at der kun er transport med tilknytning 
til byggeriet på byggepladsen, og at lastbi-
lerne ikke venter i tomgang, mens chauffø-
rerne venter på at få adgang.

Møder og dialog
Udover nyhedsbreve, infoskrivelser og ny-
heder på hjemmesiden, som de fleste af jer 
kender, har vi oprettet en nabogruppe be-
stående af naboer, KAB samt andre involve-
rede i byggeriet, som holder et møde hver 
måned. Gruppen har indtil nu afholdt fem 
møder, hvor vi og drøfter, hvad der rører sig 
og præger hverdagen hos jer, der bor tæt 
på Sølund.

Derudover har vi arrangeret en erhvervs-
gruppe, hvor vi allerede har holdt to møder. 
Vi har dialog om at få deres hverdag til at 
fungere bedst muligt, mens vi bygger. Vi sø-
ger lige nu flere virksomheder, som vil være 
med. Det er andre udfordringer, erhvervs-
gruppen har i forbindelse med byggeriet, 
og vi er glade for de gode ideer, som kom-
mer i spil via denne gruppe. 

Morgenkaffe-to-go
Vi gentager succesen med morgenkaf-
fe-to-go. Denne gang skal vi følge opstarten 
af spunsarbejdet.  
 
Inviation følger, men kig forbi 25. august 
2021 kl. 8-9. 

Med venlig hilsen
Vibeke Gravlund
Seniorprojektleder, KAB

Kontakt ved akut behov
Entreprenør Tscherning 
Telefon 20 43 10 43


