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Kalvebod Brygge Skybrudstunnel    Bilag 1 
 
Projektbeskrivelse til VVM ansøgningsskema - 
herunder beskrivelser af udviklingen i løsninger 
og design ift. til at minimere påvirkningerne i  
omgivelserne  
 

1 Projektbeskrivelse 

Som en del af skybrudskonkretiseringen for København skal HOFOR etablere en 
skybrudsledning fra Sankt Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns 
Havn ved Kalvebod Brygge (en del af ejendommen matrikelnummer 1638, Udenbys 
Vester Kvarter, København, beliggende Kalvebod Brygge 43 og 45, 1560 København 
V). Skybrudsledningen skal i første omgang udelukkende modtage skybrudsvand fra 
Frederiksberg og Vesterbro.  
 
Skybrudsvandet fra Frederiksberg modtages via nyt tilslutningsbygværk koblet 
på hovedledningen ved Vodroffsvej. Skybrudsvandet fra Vesterbro modtages primært 
via nyt tilslutningsbygværk ved krydset Halmtorvet/Gasværksvej tilsluttet den 
eksisterende bassinledning i Sønder Boulevard/Halmtorvet.  
 
Dertil kommer tilslutning af de planlagte skybrudsveje i Gasværksvej og Halmtorvet. 
Skybrudsvandet skal udledes til Københavns Havn via en pumpestation. 
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1. Udvikling af løsningsforslag  

I analysefasen for skybrudsprojektet blev det besluttet at gå videre til designfasen med 
et projekt, hvor der blev tunneleret fra Kalvebod Brygge 45 til Halmtorvet/Gasværksvej, 
videre herfra i en gravet tunnel til Vesterbro Torv, og herfra igen en tunneleret løsning 
fra Vesterbro Torv langs Vesterbrogade og Bagerstræde for at ende i et sted omkring 
krydset Gl. Kongevej/Vodroffsvej. Løsningen involverede derfor 5 skakte og 4 
ledningsstræk, hvoraf det ene ledningsstræk skulle anlægges som en gravet løsning (i 
Gasværksvej). 
 
Nogle af de væsentligste forudsætninger for denne løsning var bl.a.: 

• Overholdelse af respektafstanden til Metrotunnel ved Sønder 
Boulevard/Halmtorvet. 

• Ingen tunnelering under Det Ny Teater 
• Ingen/minimal tunnelering under bygninger, dvs. primært tunnelering i vejarealer 

 
Det var en løsning, der ville medføre en del gener ift. trafikomlægninger, støj og andre 
gener for de omkringliggende beboere og erhvervsliv. Især skaktplaceringen på 
Vesterbrogade/ved Vesterbro Torv blev vurderet som kritisk, men også den gravede 
løsning i Gasværksvej ville have relativt store konsekvenser i lokalområdet. 
 
Indledningsvist i den efterfølgende designfase for projektet blev der bl.a. på den 
baggrund indledt dialog med Metro om reduktion af respektafstanden ift. krydsning af 
metrolinjen ved Halmtorvet. Metro accepterede en reduktion, og det betød i første 
omgang, at ledningen i Gasværksvej kunne tunneleres, fordi ledningen så kom ned i 
kalklaget. Samtidig blev det vurderet, at tunneleringen kunne foretages fra 
Halmtorvet/Gasværksvej til midt i Bagerstræde, hvorved skakten ved Vesterbro Torv 
blev unødvendig. 
 
Idet tunneleringen nu kunne gennemføres ret dybt og kun i kalken, blev det vurderet, at 
tunneleringen i et begrænset omfang kunne gennemføres under nogle bygninger, 
herunder også Det Ny Teater. Det betød, at tracéet og placeringen af skakte igen blev 
ændret, samt at antallet af skakte blevet reduceret yderligere. 
 
Alle disse ændringer medførte en reduktion af antallet af skakte fra 5 til det absolutte 
minimum på 3 og ingen gravet løsning i Gasværksvej. Af bl.a. hensyn til 
arbejdsmiljø/sikkerhed kan der normalt ikke tunneleres mere end ca. 1.000 meter, og 
antallet af skakte på 3 stk. er derfor et minimum. Der skal også bores med 2 forskellige 
dimensioner og derfor tunnelboremaskiner, hvilket nødvendiggør de 3 skakte. 
 
Med disse ændringer af tracé samt skaktplacering/-antal reduceres den samlede 
påvirkning af omgivelserne markant herunder især gener ift. omgivelser, miljøet og 
trafikken. 
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1.1 Forventet tunneltracé  

Skybrudstunnelen forventes derfor at blive ca. 1264 meter lang og følge et tracé, der går 
fra Skt. Jørgens Sø og derefter under Det ny Teater, Vesterbro Torv og Gasværksvej, 
Kødbyen og banearealet, for at ende ved Kalvebod Brygge 45. 
 
Den endelige tunnellængde afhænger af den eksakte placering af de 3 skakte ved 
Kalvebod Brygge (KALV), Halmtorvet/Gasværksvej (SB) samt Skt. Jørgens Sø (JØR-
SYD) samt eventuelle justeringer af tunnelkurver. 
 
Bundkoten for skybrudsledningen går fra ca. kote -11,76 ved Skt. Jørgens Sø, kote  
-12,86 ved Halmtorvet til kote -18,26 ved Kalvebod Brygge. Det betyder, at tunnelen 
med den nuværende geologiske viden kommer til at ligge i kalken. Enkelte steder er 
tunnelen dog meget tæt på kalkoverfladen, så kalkens udbredelse vil blive undersøgt 
nærmere i de forundersøgelser, som allerede er i gangsat. 
 
På strækningen fra Skt. Jørgens Sø til Halmtorvet er tunnelen dimensioneret til en 
indvendig diameter på 2 meter, mens det på strækningen fra Halmtorvet til Kalvebod 
Brygge vil blive et tunnelrør med indvendig diameter på 3 meter. 
 
Tegning af forventet tunneltracé og geologisk tværprofil ses af bilag 2. 
 

1.1.1 Byggeplads ved Skt. Jørgens Sø (JØR SYD) 

Byggepladsen ved Skt. Jørgens Sø skal i anlægsfasen bruges til etablering af skakt til 
brug for tunneleringen. I driftsfasen skal skakten ombygges til et bygværk, som fører 
skybrudsvandet ned i tunnelen, og der skal etableres et bygværk til tilslutning af 
skybrudsvandet. 
 
Flere placeringer af skakt/bygværk og dermed også en byggeplads ved Skt. Jørgens Sø 
har været vurderet. Der er mange hensyn at tage ift. bl.a. naboer, udførselsmetoder, 
eksisterende ledninger, trafik, støj- og vibrationsgener, tilslutninger og tilgængelighed i 
driftsperioden. 
 
Der er foretaget vurderinger af flere løsninger med placering bl.a. på Gl. Kongevej, 
Codangrunden og Vodroffsvej.  
 
Den oprindelige tiltænkte placering på Codangrunden er ikke længere hensigtsmæssig 
med ændring af tracéet og tunnelering under Det Ny Teater, og en placering i Gl. 
Kongevej vil bl.a. have store trafikale konsekvenser. 
 
På den baggrund forventes byggepladsen at blive placeret ved parkeringspladsen 
mellem Vodroffsvej og Skt. Jørgens Sø. Byggepladstegninger ses af bilag 4.  
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1.1.2 Byggeplads ved Halmtorvet (SB) 

Byggepladsen ved Gasværksvej/Halmtorvet skal i anlægsfasen bruges til etablering af 
skakt til brug for tunneleringen. I driftsfasen skal den ombygges til et bygværk, som fører 
skybrudsvandet ned i tunnelen, og der skal etableres et bygværk til tilslutning af 
skybrudsvandet fra bassinledningen i Sønder Boulevard-Halmtorvet. 
  
Flere placeringer af skakt/bygværker og dermed også en byggeplads er blevet 
gennemgået, og den mest optimale placering ift. til anlægsprojektet er for enden af 
Gasværksvej, men det betyder lukning af Gasværksvej i anlægsperioden. Dette er 
blevet forelagt Københavns Kommune, som forespurgte om der kunne være alternative 
placeringer, som ikke medfører lukning af Gasværksvej.  
 
Denne vurdering er foretaget i et notat (bilag 2). Af notatet fremgår det, at det 
fastholdes, at den eneste og bedste placering af skakten er på Gasværksvej, som derfor 
skal lukkes for biltrafik i en del af anlægsfasen (fase 2). Byggepladstegninger ses af 
bilag 4. 
 

1.1.3 Byggeplads ved Kalvebod Brygge (KALV) 

Byggepladsen ved Kalvebod Brygge skal i anlægsfasen bruges til etablering af skakt til 
brug for tunneleringen. I driftsfasen ombygges skakten til pumpestation. 
 
Tre placeringer af byggepladsen ved Kalvebod Brygge 45 er blevet vurderet:  

1. kun på land, A1 
2. halvt på land og halvt i Københavns Havn, A2 
3. udelukkende i Københavns Havn, A3 

 
De mulige løsningsforslag er arbejdet igennem, og bygherre har besluttet, at placering 
A1- kun på land - er det bedste forslag. Det vil dog være nødvendigt, at anlægge dele af 
byggepladsen midlertidigt ude i Københavns Havnen. 
 
Byggepladsen i havnen bliver etableret med spuns, der opfyldes med sandmaterialer. 
Sandlaget vil blive beskyttet af tæt membran på havbunden og igen på toppen af 
sandlaget inden udlægning af kørematerialer i terræn. Efter afslutning af anlægsarbejdet 
fjernes kørematerialer og membran, hvorefter det rene sandfyld kan opgraves og 
bortskaffes. Slutteligt fjernes bundmembranen og spunsen trækkes op. 
Byggepladstegninger ses af bilag 4. 
 

1.2 Tilslutningsbygværker – byggepladser  

Bygherre har for at yderligere optimere/afkorte anlægsperioden besluttet at lave de to 
tilslutningsbygværker, der skal etableres ved Vodroffsvej (Frederiksberg hovedledning) 
og Sønder Boulevard/Halmtorvet (bassinledning), samt ledningsomlægninger i 
forbindelse hermed, inden skaktene til tunneleringerne etableres.  
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Af bilag 4 ses byggepladstegninger for de to anlægsfaser for henholdsvis 
tilslutningsbygværker (fase 1) og skakte (fase 2). På tegningerne ses endvidere 
supplerende informationer om bl.a. varighed af de respektive faser, og hvordan trafikken 
foreslås afviklet. 
 

1.2.1 Positive effekter ved alternativ byggepladsløsning ved Skt. Jørgens Sø 

Størrelsen af byggepladserne i de to anlægsfaser vil blive reduceret som følge af 
opdelingen i stedet for en stor byggeplads i hele anlægsperioden, og den samlede 
periode med byggeplads og dermed påvirkninger af omgivelserne vil blive afkortet.  
 
Trafikken vil derfor kunne holdes kørende i hele anlægsperioden, dog ensrettet i noget 
af anlægsperioden. Forslag til afvikling af trafikken er nærmere beskrevet i bilag 6. 
 

1.2.2 Positive effekter ved alternativ byggepladsløsning ved Halmtorvet (SB) 

Størrelsen af byggepladserne i de to anlægsfaser vil blive reduceret som følge af 
opdelingen i stedet for en stor byggeplads i hele anlægsperioden, og den samlede 
periode med byggeplads og dermed påvirkninger af omgivelserne vil blive afkortet. 
 
Lukning af Gasværksvej vil som følge af faseopdelingen blive afkortet, idet lukningen 
kun skal gennemføres ved etablering og brug af skakten, mens trafikken kan holdes 
kørende under etablering af tilslutningsbygværk og ledningsomlægninger. Forslag til 
afvikling af trafikken er nærmere beskrevet i bilag 6. 
 

1.3 Boremetode 

Tunneleringen af begge tunneler bliver udført med EPB (Earth Pressure Balance)-
metoden. Der har været overvejelser om brug af slurry-metoden af hensyn til 
arbejdsmiljøet pga. bl.a. benzenforurening under Kødbyen, men indledende 
undersøgelser viser, at dette ikke bliver nødvendigt. 
 

1.3.1 Positive effekter ved valg af boremetode 

Ift. gener til omgivelser og mulighed for at bore 24/7 er EPB klart at foretrække frem for 
slurry-metode, fordi slurryanlægget, som er relativt støjende og vanskeligt at 
støjdæmpe, skal køre, når boremaskinen kører. Der er bedre muligheder for at minimere 
gener i natperioden ved brug af EPB-metoden. Desuden ville slurryanlægget være 
meget pladskrævende, og derfor kræve en større byggeplads. 
 

1.4 Boreretning 

For at optimere/afkorte anlægsperioden og især påvirkningen af omgivelserne ved 
skakten ved Halmtorvet/Gasværksvej, blev det besluttet at ændre boreretningen 
således, at der tunneleres samtidigt med start af tunnelering fra hhv. Skt. Jørgens Sø og 
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Kalvebod Brygge, og at skakten ved Halmtorvet/Gasværksvej således kun vil blive 
modtageskakt for begge TBM´er. 
 
Den oprindelige (og normale) fremgangsmåde for tunneleringen var, at den skulle 
gennemføres fra Kalvebod Brygge via mellemskakt på Halmtorvet /Gasværksvej og 
videre til Skt. Jørgens Sø. Det skyldes, at man rent teknisk foretrækker at bore opad, så 
det udborede materiale skal nedad. Samtidig er pressegrubbe/startgrubbe ved havnen 
også mere optimal, da der er bl.a. god plads til etablering af byggeplads, og der er 
mulighed for både at benytte vandet og veje som transportvej til jord/muck og tunnelrør 
mv. Desuden er det også den af de 3 skaktplaceringer, der er beliggende længst væk 
fra følsom arealanvendelse som fx beboelse. 
 

1.4.1 Effekter ved ændring af normal boreretning 

Ud over at optimere/afkorte anlægsperioden og dermed tiden med genepåvirkninger 
generelt, vil især påvirkningen af omgivelserne ved skakten ved 
Halmtorvet/Gasværksvej, herunder lukning af Gasværksvej, blive reduceret væsentligt. 
Omvendt vil der ske en forøgelse af påvirkningen ved Skt. Jørgens Sø, da der bliver et 
behov for en mere aktiv byggeplads med tilkørsel og håndtering af tunnelrør og 
håndtering/bortkørsel af jord/muck. 

 

2 Forhold på lokaliteter 

2.1 Fredning - Skt. Jørgens Sø 

Skakt- og bygværksplacering ved Skt. Jørgens Sø ligger lige uden for fredningen 
gældende for Skt. Jørgens Sø (bilag 7). 
 

2.2 Søbeskyttelseslinje - Skt. Jørgen Sø 

Skakt- og bygværksplacering ved Skt. Jørgens Sø vil kræve en dispensation fra 
søbeskyttelseslinjen for Skt. Jørgens Sø. Den synlige påvirkning vil dog primært være i 
anlægsperioden. I driftsperioden vil der kun være dæksler i terræn og 
teknikskab/udluftning. 
 

2.3 Forureningskortlægning 

Tunneltracéet går igennem og passerer flere V1 og V2 kortlagte matrikler. V2- 
kortlægning ved Kødbyen på baggrund af forurening fra det tidligere Vestre Gasværk 
(Den Hvide Kødby) er den væsentligste af disse. Det er dog primært i forbindelse med 
byggepladserne til skakte/tilslutningsbygværker, og derfor især ved anlæg af skakt og 
bygværk ved Halmtorvet, at det vurderes at få en væsentlig betydning. Forureningen 
kan også få betydning for tunneleringen under Den Hvide Kødby. De øvrige 
kortlægninger i nærheden af byggepladser og i tracéet adskiller sig ikke væsentligt fra, 
hvad der ellers kan forventes i et byområde, og vil derfor ikke umiddelbart have 
betydning for valg af metoder, placeringer af skakte/bygværker mv. 
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Bygherre er ved at igangsætte en større forundersøgelse med ca. 30 boringer langs 
hele tracéet og med bl.a. udtagning af jord- og vandprøver til analyse. 
Forundersøgelsen vil blive inddraget den videre detailprojekteringen af skybrudsledning, 
skakte og bygværker. 
 

 
2.3.1 Jordforurening ved JØR-SYD 

Ved JØR-SYD er der konstateret en forurening med olieprodukter ved Codan-
bygningen, som med stor sandsynlighed vil påvirke jordhåndteringen i forbindelse med 
anlægsarbejderne. Det er således risiko for, at der skal håndteres jord forurenet med 
total kulbrinter og PAH´er men også tungmetaller. 

2.3.2 Jordforurening ved SB 

Området omkring byggepladserne ved Halmtorvet er kraftigt forurenet med benzen og 
TCH, men der er også fundet forhøjede koncentrationer af PAH´er, phenoler, cyanider 
og chlorerede opløsningsmidler. Det må således forventes, at der her skal håndteres en 
del kraftigt forurening jord.  

2.3.3 Jordforurening ved KALV 

Området omkring byggepladsen KALV er hverken V1 eller V2 kortlagt. Mod nordvest 
findes V2-kortlagte matrikler som følge af jernbanedrift. Der er i jordforureningsattesten 
for den nærmeste kortlagte matrikel ikke anført forureningskomponenter, men 
jernbanedrift medfører typisk forurening med pesticider, metaller, oliestoffer og PAH´er. 
Det forventes ikke, at anlægsarbejdet vil blive påvirket væsentligt af denne forurening. 
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3 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

3.1 Støj og vibrationer 

Støj og vibrationer fra anlægsprojektet vil udelukkende være i områderne omkring 
byggepladserne til skakte/bygværker. Selve tunneleringen vil ikke medføre støjgener og 
forventes heller ikke at medføre vibrationer pga. den store boredybde (i kalken). 
 
En byggeplads giver uundgåeligt støj og vibrationsgener til omgivelserne. Generne vil 
være mest markante fra etableringen af byggepladserne og skaktene, og efterfølgende i 
de skakte som benyttes som startskakte/pressegruber dvs. Kalvebod Brygge og 
Vodroffsvej. En modtageskakt dvs. SB bruges i almindelighed blot til at få boremaskinen 
op og efterfølgende ombygning til bygværk. 
 
I forhold til følsom arealanvendelse som fx beboelse er den bedste af de 3 
skaktplaceringer på Kalvebod Brygge, hvor nærmeste beboelse er på den anden side af 
havnen på Islands Brygge. Der findes dog også hoteller og andet erhverv på Kalvebod 
Brygge, som vil blive påvirket. 
 
Skaktplaceringerne ved Halmtorvet/Gasværksvej og Vodroffsvej/Skt. Jørgens Sø ligger 
tæt på etageboliger, som vil blive påvirket af aktiviteterne på byggepladsen. 
 

3.1.1 Særligt støjende aktiviteter 

Spuns/pæle   
Etablering af byggeplads ved/I havnen samt etablering af tilslutningsbygværkerne ved 
hhv. Skt. Jørgens Sø og Halmtorvet kræver ramning/vibrering af spuns.  
 
Sekantpæle 
Alle 3 skakte laves med sekantpæle for at sikre en tæt skakt. 
 
Andre 
Der vil også kunne forekomme andre særligt støjende aktiviteter som fx nedbrydning af 
beton, asfalt mv. 
 

3.1.2 Støjende aktiviteter 

Til- og frakørsel med lastbiler 
Lastbiler mv. der kører til og fra byggepladserne med byggematerialer og 
jord/muck/affald medfører støj. 
 
Byggepladskran 
En byggepladskran vil typisk afgive en akustisk lyd, når den er i bevægelse, og 
håndteringen af byggematerialer og jord/muck/affald i forbindelse med af- og pålæsning 
vil medføre støj.  
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Bentonitanlæg 
Bentonitanlæg på byggepladserne, hvor der tunneleres fra, vil medføre støj. 
 
Generator 
Tunnelmaskinerne får primært strøm fra ledningsnettet, men der vil være 
nødstrømsgenerator ved udfald på nettet.  
 

3.1.3 Boring 24/7  

Tunneleringen under banelegemet kræver Bane Danmark foregår uden stop dvs. 24/7.  
Bygherre har desuden et ønske om, at tunnelering under bygninger fx Det Ny Teater 
ligeledes foregår 24/7. Dette er for at minimere risikoen for sætningsskader på de 
pågældende bygninger, og for at minimere risikoen for, at TBM´en sætter sig fast. 
Således vil det optimale være, at begge tunnelstrækninger tunneleres 24/7. Tunnelering 
24/7 vil endvidere være med til at afkorte anlægsperioden væsentligt, hvorved 
påvirkningen af omgivelser herunder også trafikken vil blive reduceret.  
 
Det er et minimum, at der kan tunneleres 24/7 under banelegemet, kritiske bygninger 
som fx Det Ny Teater samt forbi Metro.  
 

3.1.4 Forebyggende foranstaltninger 

Byggepladserne vil i almindelighed blive indrettet og drevet med mest muligt støjhensyn 
til omgivelserne, således vil særligt støjende aktiviteter og størstedelen af andre 
støjende og vibrerende aktiviteter blive henlagt til dagtimerne (kl. 8.00-17.00) på 
hverdage. Med valg af maskiner og arbejdsmetoder tilstræbes, at omgivelserne generes 
mindst muligt af støj og vibrationer herfra. De største udfordringer i forhold til støj 
forventes ikke at være i dagtimerne på hverdage, men i forhold til 24/7 drift på 
tunnelboremaskinerne. 
 
Særligt støjende aktiviteter 
Alle særligt støjende aktiviteter vil som udgangspunkt blive udført mellem kl. 08.00-
17.00 på hverdage. Der kan opstå forhold som nødvendiggør enkelte særligt støjende 
aktiviteter uden for dette tidsrum, men det tilstræbes at undgå dette. 
 
Støjende aktiviteter 
Tunnelering 24/7 vil ud fra et hensyn til omgivelserne kræve en række foranstaltninger 
for at overholde grænseværdierne i natperioden for især maksimal støjbelastning. 
 
Arbejdet i natperioden begrænses til det minimum, der skal til for at holde TBM´en 
kørende. Der vil skulle hejses muck op fra udgravning med kran og hejses tunnelrør ned 
i skakten. Byggepladsen laves stor nok til, at tunnelrør og muck/jord kan opbevares og 
ikke skal transporteres i natperioden. 
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Andre mulige foranstaltninger: 
• Indretning af byggeplads med den mest hensynsfulde indretning evt. med 

støjvægge, placering af skurvogne så de danner støjskærm mv. 
• Visuel alarm på kran frem for akustisk 
• Indretning af byggeplads, så lastbiler ikke skal bakke. 

 
Det vil endvidere være muligt at monitere støjbelastningen i natperioden for at sikre, at 
grænseværdier overholdes. 
 

3.2 Grundvandssænkning 

Der vil ikke blive behov for grundvandssænkning ved etablering af skaktene eller 
tunnelering. Støbning af bundplader i skakte mv. vil blive udført under vand. 
 

3.3 Jord- og muckhåndtering 

En foreløbig beregning viser, at der skal håndteres ca. 84.000 ton jord/sand/muck fra 
etablering af skakte/bygværker og tunnelstrækninger. 

 
 
HOFOR har leverandøraftaler med modtageanlæg, der dog udløber medio 2019. Det 
forventes, at der foreligger nye leverandøraftaler, som kan bruges til bortskaffelse af 
jord, sand og muck. Det er dog en kendt udfordring, at især rent jord kan være svært at 
bortskaffe i Københavnsområdet. 
 

3.3.1 Forebyggende foranstaltninger 

Der vil i nødvendigt omfang blive foretaget forklassificering af jorden og kalk fra skakte 
og tunneltracé, så jorden/kalk kan blive bortskaffet mest optimalt, og ren jord evt. kan 
genindbygges på andre af bygherres projekter, hvis jorden er egnet hertil. 
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3.4 Spildevand til kloak 

Der vil ikke blive foretaget grundvandssænkning i projektet, og det forventes, at 
skaktene kan etableres som tætte. Der er dog risiko for indtrængning af en mindre 
mængde grundvand(havvand) i skaktene, som skal afledes til kloak sammen med 
overfladevand. 
 
Der vil blive indhentet de fornødne midlertidige tilslutningstilladelser til afledning af vand 
til kloakken. 
 

3.4.1 Forebyggende foranstaltninger 

Spildevand, der afledes til kloak, vil som minimum blive renset med 
sedimentationscontainer, men der kan også blive stillet krav om olieudskiller og kulfilter.  
 

3.5 Spildevand til havn 

Det undersøges, om indtrængende grundvand(havvand), overfladevand mv fra skakten 
ved Kalvebod Brygge kan udledes til havnen i stedet for til kloakken. 
 

3.5.1 Forebyggende foranstaltninger 

Spildevand, der afledes til recipient, vil som minimum blive renset med 
sedimentationscontainer, men der kan også blive behov for olieudskiller og kulfilter.  
 
Der vil blive indhentet de fornødne midlertidige udledningstilladelser til afledning af vand 
til recipient. 
 

3.6 Påvirkning af bundsediment i havnen 

Etablering af byggeplads i havnen ved Kalvebod Brygge kan medføre en påvirkning af 
bundsediment ifbm. ramning af pæle/spuns. Forureningstilstand kendes efter de 
pågående forundersøgelser. 
 
Afhængigt af forureningsgraden vil der evt. skulle indhentes en §27-tilladelse efter 
miljøbeskyttelsesloven. 
 

3.7 Affald 

Anlægsarbejdet vil generere byggeaffald, som håndteres i henhold til kommunale 
regulativer herfor. 
 

3.7.1 Forebyggende foranstaltninger 

Byggeaffald vil blive håndteret efter kommunalt regulativ herfor med sortering osv. 
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4 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 

4.1 Støj 

Der vil komme støj fra pumpestationen fra pumpetests og drift med skybrudsvand. 
 

4.1.1 Forebyggende foranstaltninger 

Pumpestationen vil i muligt omfang blive støjisoleret for at nedbringe støjgenerne. 
 

4.2 Lugt 

Der forventes ikke lugtgener, men der kan komme mindre lugtgener fra bygværkerne, 
fra drift med skybrudsvand. 

4.2.1 Forebyggende foranstaltninger 

Den fortrængte luft/udsugede luft i forbindelse med skybrudsvand i tunnelen kan 
eventuel renses med kulfilter. 
 

4.3 Spildevand – direkte udledning 

Skybrudsklapperne indstilles til, at der vil komme skybrudsvand i tunnelen hvert 10. år 
efter ønske fra Københavns Kommune. Vedlagt som bilag 7 findes notat, der beskriver 
konsekvenserne ved aktivering af skybrudsklapperne ved hhv. hvert 3. 5. og 10. år. 
Desuden vil der blive udledt havvand fra test af pumperne. 
 

4.3.1 Udledningstilladelse 

Bygherre ansøger særskilt om udledningstilladelse til skybrudsvand og havvand til test 
af pumper. 
 

4.3.2 Forebyggende foranstaltninger 

Forebyggende foranstaltninger vil blive drøftet i forbindelse med ansøgning om 
udledningstilladelse. 

4.4 Påvirkning af bundsediment i havnen 

Udløbet fra pumpestation vil blive designet, så det ikke påvirker havnens bundsediment.  
 

4.5 Visuelle gener 

Størstedelen af bygværker mv. vil være under jorden og ikke medføre visuelle gener. 
Arkitekterne arbejder med pumpestationens udtryk som et byelement og med den 
visuelle indpasning i området.  
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5 Tidsplan 

Nedenfor ses en relativ tidsplan, hvor det forventede tidsforbrug til de overordnede 
anlægsarbejder er vist. Det ses, at anlægsarbejder ved de 3 lokationer igangsættes 
således, at de to tunneleringer kan igangsættes samtidig. Desuden er det tydeligt, at 
anlægsarbejderne på Kalvebod Brygge, herunder bygning af pumpestationen, er det 
klart mest tidskrævende i projektet. 
 

 
 
Bygherre har et ønske om at opstarte skybrudsprojektet primo 2020 og ud fra 
ovenstående 4 årige tidsplan vil projektet således kunne afslutte primo 2024. 
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