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Baggrund 
I forbindelse med en forestående gennemførelse af skybruds-
sikring, skal der foregå omfattende arbejder i umiddelbar 
nærhed af bygningen Vodroffsvej 2A og B, som er fredet. 
 
I denne forbindelse er vi blevet bedt om kommentere, hvilke 
risici for gener og skader, der kan være i forbindelse med 
sådanne arbejder. 
 
For vurderingen af arbejderne har vi 2 oversigtlige præsen-
tationer af skybrudsprojektet overfor beboerne i bygningen. 
Desuden den til projektet knyttede ”Miljøkonsekvensrapport 
for Kalvebod Brygges Skybrudstunnel”. 
 
Iagttagelser og vurderinger 
Generelt om den fredede bygning 
Vodroffsvej 2 A og B er tegnet og bygget af arkitekterne 
Kay Fisker og C.F. Møller omkring 1929-30.  
 
Den er fredet, fordi den er en vigtig repræsentant for tid-
lig dansk funktionalisme. Det se bl.a. af den måde den pas-
ser sig ind i terrænet på, og den måde den åbner sig mod 
omgivelserne med altaner og karnapper med gennemgående vin-
duesbånd.  
 
Bygningen har en klassisk kerne af murværk på beton kælder 
og fundament. Murværket overholder stort set de klassiske 
dimensioner med 1½ sten murtykkelse i de 2 øverste etage, 2 
sten i de næste 2 dernæst 2½ sten ned til kælderniveau. 
 
Bygningen har ikke hovedskillerum i hovedfløjene mod Vod-
roffsvej og Sankt Jørgens sø, i stedet er der en del stabi-
liserende tværvægge. 
 
Fra tværvæggene og facaderne udkrager stålprofiler, som bæ-
rer altaner og karnapper. Disse ståldragere bærer relativt 
tynde teglmursbrystninger. 
 
I teglmursbrystningerne kan iagttages en del reparationer 
efter revner. Det må vurderes at altan og karnapkonstrukti-
oner er følsomme overfor deformationer og vibrationer. 
 
Generelt om skybrudsbygværket. 
Skybrudsbygværket har 4 faser. Den første er etablering af 
et tilslutningsbygværk hvor sammenkoblingen mellem den al-
mindelige kloak og skybrudstunnelen foregår.  

Sag : 2418, Vodroffsvej 2 29 november 2019 
Vedr. : Vurdering af skybrudssikring  
Ref. : SJ  



2. 

Den næste fase er etableringen af en ca. 17 m dyb sekantpæ-
leskakt, for at komme til at bore tunnelen ud til havnelø-
bet.  
 
Herefter kommer selve boringen og foringen af borehullet 
med betonrør. 
 
Til sidst fores den 17 m dybe skakt med en afsluttende be-
tonoverflade. 
 
Under alle 4 arbejder forekommer der, udover selve arbej-
det, tung trafik til bortkørsel af jord (kalkmuck) og til-
kørsel af materialer som, armering, beton og færdigstøbte 
betonrør. 
 
Risici 
De væsentligste risici for den fredede bygning er deforma-
tioner på grund af ændringer i grundvandsspejlet under ar-
bejdet. Desuden er vibrationer kritiske for den relativt 
”sprøde” bygning. 
 
Kravene overfor entreprenørerne og bygherren bør være at 
grundvandsspejlet ikke sænkes, og at vibrationer i den fre-
dede bygning holder sig under de krav, der fremgår af DIN 
4150-3 på max hastighed på 3 mm/s i vibrationsintervaller 
1-10 Hz. 
 
Tilslutningsbygværket  
Ved tilslutningsbygværket skal der udføres en spuns, enten 
ved ramning eller vibrering af stålspuns. Hvis det viser 
sig at vibrere for meget, kan man ændre metode til Køben-
havnerspuns med for borede spunsprofiler. 
 
Under dette forløb kan der komme for store vibrationer i 
bygningen. 
 
Når der er etableret byggegrube, skal der graves ned inden 
for spunsen. Når man graver ned skal der på et tidspunkt 
pumpes vand væk. Dette kan betyde, at der også bliver pum-
pet vand væk udenfor spunsen. Det er kritisk for den fre-
dede bygning. Der bør derfor udføres drænrender og infilt-
rationsbrønde udenfor spunsen, således at det bortpumpede 
vand kan reinfiltreres og sikre et stabilt grundvandsniveau 
udenfor spunsen. 
 
Sekantpæleskakten 
For at udføre en 17 m dyb skakt skal men ca. 20 m ned med 
sekantpælene. I forbindelse med boring i jorden for arme-
ring og støbning af sekantpælene kan der komme en del vi-
brationer, der kan forplante sig til den fredede bygning. 
 
Entreprenørerne bør have afværge muligheder, for at mindske 
disse vibrationer, hvis det skulle blive nødvendigt. 
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Når sekantpælene er etableret begynder man at grave ned 
inde i presse skakten. Når man er nået et lillestykke ned 
skal der etableres jordankre for at fastholde skakten i 
toppen, når man graver videre ned. Også ved boring af disse 
ankre kan der opstå vibrationer. 
 
Når skakten er sikret i toppen, fortsætter man med at grave 
yderligere ned.  
 
Det er en erfaring med disse sekantpæle, at ikke alle støb-
ninger lykkes lige godt. Man kan derfor komme udfor at en 
sekantpæl er utæt. Det betyder at vand fra ydersiden af 
skakten sprøjter ind i skakten, og grundvandsspejlet sænkes 
momentant uden for skakten. Dette er yderst kritisk. 
 
Det er afgørende at entreprenørerne og bygherren har et 
kriseberedskab til at plumpere sådanne huller omgående. 
 
Desuden bør der forlods være etableret drænrender og in-
filtrationsbrønde, som nævnt under tilslutningsbygværket. 
 
Når man graver ned inde i skakten kommer man på et tids-
punkt til kalken. Denne kan være så hård, at den skal bry-
des. Under dette brydearbejde kan der også opstå for store 
vibrationer. Igen må entreprenørerne og bygherren have den 
nødvendige afværgeberedskab, som mindsker vibrationerne. 
 
Når man er kommet 17 m ned skal der støbes en armeret be-
tonbund. Herefter bør sekantpæleskakten være tæt overfor 
vandindtrængning. 
 
Tunnel boring og betonforing af skakt 
Det vurderes at disse arbejder er mindre kritiske end de 2 
foregående arbejder. 
 
Monitorering 
Inden arbejder kan opstartes skal alle facader gennemfoto-
graferes i høj op løsning for at dokumentere den fredede 
bygnings tilstand. 
 
For at følge grundvandsspejl, skal der udføre filtersatte 
grundvandspejleboringer mindst 3 måneder før arbejder op-
startes. På denne måde får man et billede af den naturlige 
grundvandsstand og dens variationer. 
 
For at følge vibrationer skal der opsættes vibrationsmålin-
ger mindst 1 måned, før der påbegyndes arbejder. Dette vil 
give et billede af de vibrationer, bygningen normalt er ud-
sat for. 
 
Grundvandsspejl og vibrationer skal følges løbende i hele 
byggeperioden. Der skal være alarmer, som kan standse ar-
bejdet øjeblikkeligt, hvis der er kritiske målinger. 
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Når arbejdet er forbi skal vibrationer måles mindst 1 måned 
efter alle arbejder er forbi inklusiv terræn reetablering 
og alle entreprenører har forladt området. 
 
Grundvandsspejlet bør følges mindst 1 år efter arbejderne 
ophør, for at se om der er utætheder i tilslutningsbygvær-
ket eller presseskakten. 
 
Afslutningsvis skal alle facader igen fotograferes i høj 
opløsning.  
 
Hvis der er opstået skader på den fredede bygning, som kan 
henføres til skybrudsarbejderne, skal entreprenør og byg-
herre reparere disse skader forskriftsmæssigt til beboernes 
tilfredshed.  
 
 
 
 
For E. Troelsgård A/S 
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