
.

kl. 17.30

Vi glæder os til at se jer til nabomøde
Vi starter kl. 17.30

16. Juni 2021



Velkomst



Dagens panel
 Vibeke Gravlund. Annette Birkov.

 Kundechef, SAB.  Projektleder, .
 Det nye Sølund.

 Frank Schultz.

 Tscherning.

 Jens Kjeldsen.

 Züblin.



Program
17.30 Velkomst og program

17.40 Status  fra byggepladsen
- Kort status fra arbejdet og tidsplan
- Håndtering af støv
- Håndtering af støj (herunder måling af støj og vibrationer)

17.45 Spuns
- Hvad sker der, hvornår, hvordan, og hvor lang tid tager det?
- Hvilke gener kan det give?
- Evt. oversigt over, hvor der spunses og hvornår
- Invitation til prøvespuns
- Kontaktinfo

18.10 Trafikanvisning
- Nudging i Ryesgade

18.20 Møder og dialog

18.30 - Pause i 10 minutter

18.40 - Spørgsmål

- Afrunding og tak for i dag



Vi sender live, og alt 
kan ske

I kan stille spørgsmål i 
chatten

Vi svarer på alle 
spørgsmål. De 
spørgsmål, vi ikke når i 
spørgerunderne, sørger 
vi for at besvare på 
hjemmesiden
detnyesoelund.dk i uge 
26

Vi holder et par 
korte pauser, og der 
er afsat tid til 
spørgsmål undervejs 

Både 
præsentationen fra i 
dag – og selve 
videoen af mødet –
bliver lagt op på 
hjemmesiden 
detnyesoelund.dk 

Praktisk info om nabomøde



Status fra 
byggepladsen



Indsæt billede



Hvad sker der på Sølund i den kommende tid?
Hvad har vi lavet Den nærmeste fremtidHvad sker der lige nu



Håndtering af støv
Det gode sommervejr giver mere støv på 
byggepladsen
Gadestøv lægger sig på pladsen og hvirvles 
op i forbindelse med arbejdet
Vi vander overfladerne så meget som muligt
Der er monteret vanddysser på grabben, der 
river ned
Vandkanoner sprøjter vand ud på pladsen
Der er indsat en fejesugemaskine til at holde 
kørevejen ren 



Håndtering af støj og vibrationer 

Vi har monteret støj- og vibrationsmålere på 
udvalgte ejendomme, så vi kan måle og 
sikre, at vi overholder kommunens 
grænseværdier
De registrerede måleresultater bliver 
løbende lagt op på detnyesølund.dk



Spuns



Tidsplan

Spuns
Invitation til prøvespuns og 
morgenkaffe inden opstart
Forventet opstart midt august 
2021
Afslutning midt oktober 2021

Grundvandssænkning
Opstart midt september 2021
Afslutning midt oktober 2021
Herefter begynder selve 
grundvandssænkningen



Spuns og ankerarbejde
Nr Emne/enhed Arbejde/handling

1 Rammemaskine Ramning/vibration

2 Spuns Oplagning/depot

3 Håndsmand Vejleder maskinfører

4 Vibrationsovervågning Registrering og alarm

5 Smed/svejser Stræk montage

6 Under stræk/ankerhuller Montage og skæring

7 Stang/lineankre Ankerinstallation

8 Ankermaskine Ankerboring

9 Håndtering af borerør Ankerboring

10 Rørrammer for borerør Ankerboring

11 Afvandingsrende Boreslam/vand

12 Slambassin Samling af borevand

13 Cementsilo/blandestation Blanding af beton

14 Øvre stræk Ankerstræk

15 Ankeropspænding Ankre



Byggegruben består af 350 meter jernspunsvæg

Spunsvæggen etableres med 250 Z-formede jernplader, som er 
1,4 meter brede og 13 meter lange
Jernspunsen skal 12,5 meter i jorden
Dette arbejde udføres med en rambuk, hvor der er monteret 
en moderne vibrator, som vibrerer jernspunsen ned
Dette arbejde vil tage ca. 7 uger
Der vil kunne forekomme gener i form af støj og mindre 
vibrationer i denne periode



Efter etablering af jernspunsvæggen, graves der 
ca. 2 meter jord væk

Herefter etableres ca. 130 jordankre, som skal holde væggen på 
plads, når der udgraves dybere til kælderen
Disse jordankre er ca. 20 meter lange og bores ned i en vinkel på 
45 grader
Dette arbejde opstartes inden spunsen er færdig og vare i ca. 5 
uger
Der kan forekomme støj gener i forbindelse med disse arbejder



For at kunne grave ud til kælder, skal 
grundvandsspejlet sænkes

Dette gøres lokalt, inden for jern spunsvæggen, ved at pumpe 
vandet op gennem 7 pumpeboringer.
Vandet pumpes ned i det sekundære grundvandsmagasin igen, 
gennem 6 re-infiltrationsboringer, som er placeret langs 
byggeplads hegnet 



Arbejdstider

Vi følger bygge- og anlægsforskriften i 
København – december 2016, der beskriver 
etablering af jernspunsvægge og jordankre 
som særligt støjende arbejder 
Derfor må disse arbejder kun foregå mellem 
08:00 til 17:00 fra mandag til fredag
Andre forberedende arbejder, må foregå 
inden for perioden fra 07:00 til 17:00



Trafikanvisning



Trafikanvisning i Ryesgade



Hvad sker der nu?
Fokus på at skabe de bedste trafikforhold for de 
bløde trafikanter
Tæt dialog med Københavns kommune ved 
trafikregulering generelt
Justering og opdatering af generel skiltning og 
trafikregulering pågår
Opsætning af automatiske byggepladsporte 
Cykelparkering i Ryesgade 



Møder og dialog



Overblik

Nabogruppe 
Erhvervsgruppe
Naboarrangementer 
Nabomøder 
Nyhedsbreve
Infoskrivelser
Hjemmeside
LinkedIn
Svar på henvendelser



10 minutters pause
Opsamling af 

spørgsmål



Besvarelse af 
spørgsmål



26-10-2020

Tak for i dag


