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1. december 2019 

Høringssvar til Miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel 
Indledning 
Under henvisning til skrivelse fra NIRAS dateret 30. september 2019 fremsender Ejerforeningen Vodroffsvej 
2A & 2B, 1900 Frederiksberg C. (i det følgende benævnt ”Ejerforeningen”) hermed sit høringssvar til 
Miljøkonsekvensrapporten for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (i det følgende benævnt 
”Miljøkonsekvensrapporten”). 

Indledningsvist bemærkes det, at Ejerforeningen værdsætter den omhu og opmærksomhed, som projektets 
bygherrer har på spildevandsområdet generelt, samt konkret på de gener, som spildevandsplanernes 
realisering måtte have for borgerne, herunder specifikt for os beboere i den fredede ejendom Vodroffsvej 
2A & 2B, der i særligt omfang berøres af Kalvebod Brygge Skybrudstunnels (i det følgende benævnt 
”Skybrudstunnelen”) etablering og efterfølgende drift. Vi vil derfor benytte lejligheden til at takke for de 
informationsmøder om Skybrudstunnelen, som blev afholdt hos Ejerforeningen den 13. september 2018 og 
den 14. november 2019, med repræsentanter for Frederiksberg Forsyning, HOFOR og NIRAS, samt for det 
præsentationsmateriale, der blev udleveret til møderne, og der blev eftersendt.  

Ejerforeningen kan dog ikke lægge skjul på, at vi er stærkt bekymret over, at Skybrudstunnelens store, 
indgribende og indledende arbejdsplads tænkes placeret umiddelbart foran projektets mest berørte og 
eneste fredede ejendom, Vodroffsvej 2A & 2B. Dette sker endda med stor, i blandt andet 
Miljøkonsekvensrapporten anerkendt, risiko for skader på eller ødelæggelse af den fredede ejendom, og 
uden bygherrernes tilladelse til de påtænkte tiltag i følge tinglyst deklaration af 22. februar 1930, og uden 
bygherrernes hensyntagen til Bygningsfredningsloven LBK nr. 219 af 06/03/2018 mv.; samt uden tilladelse 
til at foretage ændringer af beskyttede naturtyper og naturfredede arealer, som Skt. Jørgens Sø og dens 
søbredder besidder, herunder det grønne areal foran den fredede ejendom, alt i henhold til 
Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 240 af 13/03/2019 og fredningskendelse af 3. marts 1966. Den omfattende 
Miljøkonsekvensrapport fremlægges således uden behørige hjemler / tilladelser til at udføre det foreslåede 
projekt omkring den fredede ejendom, og uden medtagelse, analyse, diskussion og dokumentation for 
alternative hensynsfulde, gennemarbejdede og risikoreducerende løsninger for byggepladsens og skaktens 
placering foran den fredede ejendom eller for alternative linjeføringer. Ejerforeningen er af den opfattelse, 
at både Miljøkonsekvensrapporten og det foreslåede projekt er behæftet med så store fejl, uklarheder og 
udeladelser, at projektet bør sættes i bero, indtil disse er blevet tilfredsstillende belyst og afklarede. 

Manglende hjemmel / tilladelse til at bebygge ubebygget areal 
I henhold til tinglyst deklaration af 22. februar 1930 indgået mellem Frederiksberg Kommune og den 
daværende ejer af ejendommen, må den ubebyggede del af indeværende matrikel, dvs. den del, som 
bygherrerne ønsker at bebygge ved den foreslåede Skybrudstunnel, aldrig bebygges: ”Det ovennævnte Areal 
vedbliver at henhøre under Ejendommens ubebyggede Areal, men maa ingensinde bebygges.” Ejerforeningen 
finder det opsigtsvækkende, at bygherrerne nu ønsker at bryde en bindende og tinglyst aftale, der har holdt 
i næsten 90 år.  

1. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at be- eller afkræfte, at man er enig i, at den tinglyste 
deklaration fra 1930 fortsat er gældende.  
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Manglende hensyntagen til / vejledning om bygningsfredning  
Ejerforeningen har fuld forståelse for, at Skybrudstunnelen er et projekt til beskyttelse af lokalområdet og i 
oplandets interesse, og at det løser en fælles udfordring. Men der er selvsagt helt afgørende, overordnede, 
nationale interesser i lokalområdet, der ikke må påvirkes negativt af projektet.  

Bygninger fredes, fordi det er i samfundets interesse, at de bevares intakte. Slots- og Kulturstyrelsens 
publikation ”Når bygningen er fredet” (s. 3) uddyber: ”De fredede bygninger repræsenterer det ypperste af 
dansk bygningskultur; den bedste arkitektur og den vigtigste kulturhistorie. De står som håndgribelige 
vidnesbyrd om, hvordan man gennem historien har bygget, arbejdet og levet i Danmark. De fredede 
bygninger er således af national interesse …”  

Som nævnt i Ejerforeningens Høringssvar til Forslag til Spildevandsplan 2019-2031, dateret den 13. juni 2019, 
blev den af Kay Fisker og C. F. Møller tegnede ejendom beliggende på Vodroffsvej 2A & 2B totalfredet 
udvendigt og indvendigt i 1994 ud fra den bevaringsmæssige vurdering: ”Et af de bedste funktionalistiske 
huse herhjemme” (jf. https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=3338266); og det bemærkes, 
at bygningens trekantede form harmonerer med matriklens trekantede form, og at ejendommen som helhed 
således ”Forholder sig både til gaden, søen & Gl. Kongevej”. At bevare grundstykkets trekantede form 
uspoleret, har altså været en del af fredningens forudsætning og formål.  

Hvis det lægges til grund, uden præjudice, at det foreslåede projekt imidlertid myndighedsgodkendes og 
vedtages, bliver resultatet, at området ved Vodroffsvej plastres til med 10 nye dæksler/låger/luger i 
terrænniveau, samt et stort teknikskab og en udluftningskanal over terræn, jf. Miljøkonsekvensrapportens 
figur 5.16, s. 67. Dette har fredningsmyndighederne netop søgt undgået. Ejerforeningen er bekymret for det 
efterfølgende æstetiske udtryk af den fredede ejendom og nærområde, hvor det så kan forventes at der ad 
åre vil blive opsat hegn, afskærmninger, skilte og lignende over terræn, således at arealet kommer til at 
fremstå som et patchwork af tekniske installationer, og den lille plads og den fredede ejendom kommer til at 
miste sin forudsatte enkle og æstetiske karakter. 

2. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at sikre, at den endelige udformning af arealet tæt på den 
fredede ejendom forbliver æstetisk indbydende, og ikke blot udformes så det tilfredsstiller de 
respektive forsyningsselskabers praktiske behov for at tilgå skakten og tilslutningsbygværket. Dette 
kunne ske i samarbejde med Ejerforeningen og f.eks. en anerkendt landskabsarkitekt. Se desuden 
pkt. 26. 

I henhold til fredningsbeslutning af 19. december 1994 er Ejerforeningens matrikel 20ix fredet, og 
Bygningsfredningslovens §§ 2 og 3, stk. 2, definerer og præciserer, at fredninger af ejendomme inkluderer 
de omkringliggende arealer, herunder gårdsrum, pladser, fortove, haver, parkanlæg og lignende. Med andre 
ord, hele matrikel 20ix er fredet, ikke kun selve bygningen. Det er netop disse omkringliggende arealer, som 
bygherrerne ønsker at bebygge.  

I henhold til Bygningsfredningslovens § 10 skal der så vidt ses søges om tilladelse til ethvert arbejde på 
fredede ejendomme der ligger udover almindelig vedligeholdelse. Det foreslåede projekt ligger udover 
almindelig vedligeholdelse. 

3. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at søge om tilladelse hos fredningsmyndighederne ved 
Slots- og Kulturstyrelsen til den foreslåede Skybrudstunnel. Ejerforeningen forbeholder sig ret til at 
deltage i denne proces og reserverer sig sin stillingtagen i så henseende.  



Side 3 af 12 
 

Det er ifølge gældende ret Ejerforeningens forpligtelse at sikre, at den fredede ejendoms tilstand ikke 
forværres: ”Som ejer af en fredet ejendom er man forvalter af vores fælles kulturarv” (jf. 
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/). Dette er en forpligtelse, som Ejerforeningen ikke 
tager let, og som nævnt i vores høringssvar dateret den 13. juni 2019 har Ejerforeningen engageret den 
Kongelige Bygningsinspektør, arkitekt Stig Andersen, fra arkitektfirmaet Fogh & Følner til at bistå med 
opgaven. Efterfølgende har Ejerforeningen også engageret ingeniørfirmaet Eduard Troelsgård Rådgivende 
Ingeniører til at bistå Ejerforeningen i denne sag med sin ekspertise i fredede ejendomme, Metrobyggeriets 
problemer mv.  

Bygherrerne kan og bør med fordel søge lignende vejledning. Ejerforeningen har kontaktet 
fredningsmyndighederne ved Slots- og Kulturstyrelsen, der bekræftede, at det i indeværende sag ville være 
oplagt, at bygherrerne henvendte sig til dem, med henblik på at blive vejledt om, hvordan de bedst muligt 
sikrer, at bygnings- og bevaringsmæssige interesser tilgodeses i projektet, jf. bl.a. Bygningsfredningsloven § 
1 stk. 3. Det bør under alle omstændigheder være bygherrerne, og ikke Ejerforeningen, der handler 
overensstemmende.  

4. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at søge vejledning hos fredningsmyndighederne ved Slots- 
og Kulturstyrelsen i henhold til Bygningsfredningslovens § 1, stk. 3, med henblik på at sikre, at netop 
bygnings- og bevaringsmæssige interesser tilgodeses i projektet, se også pkt. 23. Ejerforeningen 
forbeholder sig sin stilling i denne relation også. 

Manglende hjemmel / tilladelse til at etablere Skybrudstunnelen pga. naturfredning 
Natur og miljø fredes fordi det er i samfundets interesse at beskytte levesteder for bestande af vilde dyr og 
planter, og for at bevare de landskabsmæssige, naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier som er 
tilknyttet et givent område.  

Søerne i København, herunder Skt. Jørgens Sø, og de tilhørende søbredder, er beskyttet i henhold til 
Naturbeskyttelsesloven § 3, jf. Miljøkonsekvensrapporten s. 81, og søerne blev desuden konkret fredet efter 
en vidtgående fredningskendelse af 3. marts 1966.  

En del af det grønne areal foran den fredede ejendom samt trappen fra Vodroffsvej til Skt. Jørgens Sø er 
således fredet natur, jf. fredningsdeklaration af 3. marts 1966, kort over Skt. Jørgens Sø s. 10. Bygherrerne 
planlægger imidlertid at nedlægge en del af det naturfredede areal samt at flytte trappen af hensyn til 
byggepladsen. Det er derfor forkert når bygherrerne konkluderende skriver, jf. Miljøkonsekvensrapporten s. 
82, at ”Byggepladsen ved Skt. Jørgens Sø etableres uden for fredningslinjen, og der vil ikke være påvirkning 
af fredningen hverken i anlægs- eller driftsfase.”  

5. Anlægsfasen: Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at søge om tilladelse hos Fredningsnævnet, 
til den foreslåede rydning af de nævnte naturfredede arealer samt til flytningen af trappen foran den 
fredede ejendom, og Ejerforeningens retsstilling påberåbes i så henseende. 

Ifølge den i Miljøkonsekvensrapporten foreslåede Skybrudstunnel planlægges at etablere et permanent 
teknikskab og en udluftningskanal på naturfredningsgrænsen, hvilket der så vidt ses ikke aktuelt foreligger 
tilladelse til. 

6. Driftsfasen: Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til, hvis det foreslåede projekt fastholdes, at søge 
nødvendig tilladelse hos Fredningsnævnet, til det foreslåede permanente teknikskab og til 
udluftningskanalen. Også i denne relation forbeholder Ejerforeningen sig sin stilling.  
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Ejerforeningen henstiller derfor til bygherrerne selvsagt ikke at træffe beslutning om Skybrudstunnelens 
linjeføring, byggeplads, skakt mv. før Slots- og Kulturstyrelsen, Fredningsnævnet samt Ejerforeningen er 
blevet inddraget i beslutningsprocessen, har vejledt bygherrerne om projektet, og nødvendig hjemmel er 
opnået, samt ikke før alle de i det følgende nævnte undersøgelser er behørigt og professionelt gennemført, 
samt tilstillet Ejerforeningen. 

Ingen begrundelse for Skybrudstunnelens linjeføring og placeringen af byggepladsen og 
skakten ved Vodroffsvej / Skt. Jørgens Sø  
Ved informationsmødet den 13. september 2018 blev Ejerforeningen oplyst, at den anlægsmetode, der skulle 
anvendes, betød, at byggepladsen og den 17 m dybe og 12 m brede skakt kun kunne placeres umiddelbart 
foran den fredede ejendom Vodroffsvej 2A & 2B. Ved informationsmødet den 14. november 2019 blev 
Ejerforeningen oplyst, at anlægsmetoden nu var blevet ændret, men at man hverken havde genovervejet 
Skybrudstunnelens linjeføring, eller placeringen af byggepladsen og skakten tæt på den fredede ejendom. 

Dette undrede Ejerforeningens medlemmer, der flittigt spurgte ind til emnet. Ejerforeningen blev oplyst, at 
efter beslutningen om at ændre anlægsmetoden var truffet, kørte man blot videre med det gamle projekt 
uden at overveje, om Skybrudstunnelens linjeføring, eller om placeringen af byggepladsen og skakten, med 
fordel kunne ændres.  

7. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at be- eller afkræfte, om de overvejede eller nu overvejer 
at ændre Skybrudstunnelens linjeføring samt placeringen af byggepladsen og skakten ved den 
fredede ejendom, når de nu har ændret en af projektets væsentlige grundforudsætninger.  

8. I fald Skybrudstunnelens linjeføring samt byggepladsens og skaktens placering blev genovervejet, og 
i fald det efterfølgende blev besluttet at bevare linjeføringen og placeringerne som beskrevet i 
Miljøkonsekvensrapporten, må der foreligge et indstillingsdokument om hverken at ændre 
linjeføringen eller placeringerne, og et beslutningsdokument, der godkender det, som bedes 
fremlagt.  

9. I fald Skybrudstunnelens linjeføring samt byggepladsens og skaktens placeringer ikke blev 
genovervejet, opfordres bygherrerne til at forklare hvorfor. 

10. Ifølge Miljøkonsekvensrapporten afsnit 6.4 benævnt ”Fravalgte Alternativer” nævnes det 
overfladisk, hvorfor fem alternative linjeføringer af Skybrudstunnelen blev fravalgt. På side 76 står: 
”Alle løsninger er nøje vurderet på baggrund af analysen af løsningernes fordele og ulemper, og på 
baggrund af dette er Alternativ F valgt”. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at fremlægge 
analysen af løsningerne, et indstillingsdokument, der afvejer alle alternativerne og som specifikt 
anbefaler et alternativ, samt et beslutningsdokument, der godkender indstillingen.   

Ejerforeningen noterer sig, at Alternativ E, der også er en boret tunnel, har sit startpunkt placeret nærmere 
Gl. Kongevej, dvs. længere væk fra den fredede ejendom, end den foreslåede løsning (jf. 
MIljøkonsekvensrapporten s. 77). Ejerforeningen bemærker også, og at de øvrige alternativers startpunkter 
er endnu længere væk fra den fredede ejendom, end det foreslåede startpunkt. Det må således antages, at 
der kan findes andre startpunkter for linjeføringen og dermed også andre placeringer af den tilhørende 
byggeplads og skakt, end den foreslåede foran den fredede ejendom.  

Ved informationsmødet den 14. november 2019 blev Ejerforeningen imidlertid oplyst, at den foreslåede 
linjeføring er fordelagtig ud fra bygherrernes synspunkt, bl.a. idet den løber under færrest mulige bygninger, 
og bygherrerne derfor lettere kan tilgå boremaskinen ved at bore ned til den, hvis denne skulle sætte sig fast 
undervejs.  



Side 5 af 12 
 

11. Hvis det forudsættes, med de nødvendige tilladelser, at linjeføringen betyder, at byggepladsen og 
skakten skal placeres som foreslået – hvilket ingenlunde er blevet dokumenteret som optimalt – 
opfordrer Ejerforeningen bygherrerne til at præsentere de tekniske og økonomiske beregninger og 
beslutninger, der dokumenterer, at ønsket om at undgå potentielt ekstraarbejde ved at bore ned til 
en fastsat boremaskine betyder, at bygherrerne er villige til væsentligt at øge risikoen for 
ødelæggelser af en fredet ejendom.  

12. Den foreslåede linjeføring passerer under adskillige bygninger, og Ejerforeningen opfordrer 
bygherrerne til at forklare, hvordan de vil tilgå boremaskinen, hvis den sætter sig fast under disse, 
f.eks. under Det Ny Teater, Kødbyen eller Hotel Cabinn? Eller under jernbanelinjerne ved Dybbølsbro 
Station? 

13. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at forklare, om det er teknisk muligt at tilgå boremaskinen 
ved at bore skråt ned til den, i stedet for lodret ned? Det vil gøre mange alternative linjeføringer 
under bygninger mulige. 

Den foreslåede linjeføring udgør en forlængelse af den eksisterende kloak i vejen, men den starter ikke i 
forlængelse af denne, men forskudt fra denne, inde på Ejerforeningens matrikel. Et tilslutningsbygværk og 
førnævnte skakt forbinder kloaklinjen med skybrudslinjen. Starten af Skybrudstunnelens linjeføring udgør 
således et knæk på det overordnede splidevandsflow mod Kalvebod Brygge.  

14. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at fremlægge en begrundelse for, hvorfor linjeføringen skal 
starte som et knæk, og efterfølgende bue tilbage ud på vejen, i stedet for at starte i vejen i direkte 
forlængelse af den eksisterende kloak.  

a. Følgespørgsmål: Hvis linjeføringen skal starte forskudt fra den eksisterende kloak i vejen, 
hvorfor skal den så forskydes mod øst, ind mod den fredede ejendom, og ikke mod vest, ind 
på den store, tomme plads foran Codanhus (i det følgende benævnt ”Codanhuspladsen”)? 
Alternativt, kan Skybrudstunnelen starte direkte nedenunder den eksisterende kloak i vejen, 
og måske endda nærmere Gl. Kongevej, således at der slet ikke er noget knæk til en side, 
men blot et fald nedad? 

Når beboerne i den fredede ejendom kigger ud ad vinduet, ser vi ud på den store, tomme Codanhusplads, og 
vi undrer os over, hvorfor bygherrerne ikke har overvejet dette alternativ for placering af byggepladsen og 
skakten. Det er måske kun 10-20 meter fra bygherrernes egen foreslåede placering, men det vil mindske 
risikoen for bygningsskadelige grundvandsændringer, vibrationer mv. generelt, da de omkringliggende 
bygninger er beliggende længere væk fra rystelsernes epicentrum. 

Og tilsyneladende har Codanhuspladsen da også været drøftet internt som et alternativ af bygherrerne, og 
fravalgt, hvilket dog ikke nævnes i Miljøkonsekvensrapporten. Ved informationsmødet den 13. september 
2018 sagde bygherrerne, foranlediget af Ejerforeningens medlemmers spørgsmål om, hvorvidt byggepladsen 
og skakten kunne placeres på Codanhuspladsen, at de foretrak at etablere mest mulig byggeplads på offentlig 
ejet grund, hvilket åbenbart talte for den foreslåede placering af byggepladsen og skakten tæt på den fredede 
ejendom.  

15. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at forklare, hvorfor Codanhuspladsen ikke er nævnt som et 
alternativ i Miljøkonsekvensrapporten, når bygherrerne faktisk har overvejet den som et alternativ? 

I Miljøkonsekvensrapporten s. 78 står, at man udover de foreslåede løsninger har undersøgt yderligere fire 
alternative placeringer af byggepladsen og skakten ved Halmtorvet og yderligere to alternative placeringer 
af byggepladsen og skakten ved pumpestationen Kalvebod Brygge. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til 
at … :   
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16. … undersøge alternative placeringer af den foreslåede byggeplads og skakt ved den fredede ejendom 
på Vodroffsvej, og  

17. … undersøge om Codanhuspladsen kan udgøre en alternativ placering af den foreslåede byggeplads 
og skakt ved Vodroffsvej.  

Ved at etablere byggepladsen og skakten på Codanhuspladsen, dvs. tættere ved de mange arbejdspladser i 
Codanhus, generer man måske flere mennesker midlertidigt, end bygherrerne gør ved at placere den tæt på 
den fredede ejendom. Men omvendt risikerer bygherrerne at ødelægge et stykke national kulturarv ved at 
etablere byggepladsen og skakten tæt på den fredede ejendom.  

18. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at be- eller afkræfte, at ønsket om at genere færrest 
mennesker midlertidigt betyder, at bygherrerne er villige til væsentligt at øge risikoen for 
beskadigelse af et stykke national kulturarv i form af den fredede ejendom? 

Vibrationer: Ingen beregninger eller simuleringer; høje risici og lave afværgeforanstaltninger 
”Vurderingen af vibrationspåvirkningerne er foretaget med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere udførte 
skakte i København. Forskel i lokale forhold omkring de skakte som erfaringsgrundlaget er indsamlet ved, og 
ved de kommende skakte i forbindelse med Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, kan være årsag til en vis 
usikkerhed på estimaterne.” (Miljøkonsekvensrapporten s. 144) 

Bygherrernes vurdering af vibrationsrisikoen er med andre ord alene baseret på bygherrernes og disses 
rådgivere egne erfaringer, jf. også Miljøkonsekvensrapportens bilag 5, der oplister navnene på en lang række 
skakte, som NIRAS har bidraget til at etablere. Den nysgerrige læser henvises til de faktiske erfaringer og 
måleresultater i de enkelte rapporter, der imidlertid ikke er umiddelbart offentligt tilgængelige.  

19. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne og disses rådgivere, NIRAS, til at sammenfatte konklusionerne 
omkring vibrationerne fra deres mange erfaringer med etablering af skakte andetsteds i stedet for 
blot at henvise til en række utilgængelige rapporter. Vibrationsrisikoen er trods alt helt essentiel. 

”Det vurderes, at der ikke opnås en mere præcis vurdering af omfanget af vibrationspåvirkninger på 
bygninger ved at foretage beregninger, da udbredelsen af vibrationer i høj grad afhænger af kendskab til de 
detaljerede geologiske forhold. Udstrækningen af påvirkningen af hver vibrationstype vurderes derfor ud fra 
erfaringer i form af målinger gennemført ifm. udførelsen af tilsvarende skakte i København … Der er således 
ikke udført beregninger af potentielle vibrationer i dette projekt. ” (Miljøkonsekvensrapporten s. 127) 

Bygherrerne har imidlertid kendskab til de detaljerede geologiske forhold i området, og har opstillet en digital 
geologisk model, jf. Miljøkonsekvensrapporten bilag 4, s. 3, der danner basis for en hydrogeologisk model, 
der benyttes til at simulere grundvandsændringer. 

20. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at forklare, hvorfor de ikke foretager beregninger af 
vibrationerne, når man faktisk har kendskab til geologien for hele projektet, og tilmed har opstillet 
en digital geologisk model.  

21. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at forklare, om der kan anvendes en digital geologisk model 
til at foretage vibrationssimuleringer.  

22. Såfremt der kan anvendes en digital geologisk model til at foretage vibrationssimuleringer opfordrer 
Ejerforeningen bygherrerne til at forklare, om de agter at foretage fyldestgørende 
vibrationssimuleringer med en digital geologisk model, og i givet fald hvornår resultaterne deraf 
fremlægges?  



Side 7 af 12 
 

Det kan fremstå bekymrende for udenforstående, at bygherrerne blot støtter sig til nogle erfaringer, og 
sjusser sig frem omkring en af de største risikofaktorer for projektet, frem for at undersøge emnet mere 
sagligt.  

Ved informationsmødet den 14. november 2019 bekræftede bygherrerne overfor Ejerforeningen, og på basis 
af deres erfaringer, at risikoen for bygningsskadelige vibrationer, støj og negativ påvirkning af kulturarv i det 
hele for den fredede ejendom forventeligt er så høj, at den samlede risikovurdering af disse tre miljøtemaer 
for hele området omkring byggepladsen og skakten ved Vodroffsvej løftes op i næsthøjeste risikokategori, 
kaldet "moderat" (jf. Miljøkonsekvensrapporten s. 38 og s. 206). Denne vurdering er en 
gennemsnitsbetragtning, og bygherrerne bekræftede da også ved mødet den 14. november 2019, at risikoen 
for den fredede ejendom vedrørende de tre nævnte miljøtemaer ikke er ”moderat”, men i højeste 
risikokategori, dvs. ”omfattende/væsentlig”. Også kategoriseringen af komfortvibrationer som værende 
”mindre” undervurderer det forventede risikoniveau for den fredede ejendom.  

Ejerforeningen har kontaktet fredningsmyndighederne ved Slots- og Kulturstyrelsen og informeret dem om 
den foreslåede Skybrudstunnel, og myndigheden udtrykte stor bekymring for de skadelige virkninger på den 
fredede ejendom af netop vibrationerne.  

Ejerforeningen har som nævnt også kontaktet en af landets førende eksperter på området, Eduard Troelsgård 
Rådgivende Ingeniører, som har udfærdiget et foreløbigt notat om risikoen for at projektet fører til skader 
på eller ødelæggelse af den fredede ejendom, samt til økonomiske tab og omkostninger for Ejerforeningens 
medlemmer. Det foreløbige notat, dateret 29. november 2019, er vedlagt og indeholder stærkt bekymrende 
konklusioner, herunder f.eks.: ”I teglmursbrystningerne kan iagttages en del reparationer efter revner. Det 
må vurderes at altan og karnapkonstruktioner er følsomme overfor deformationer og vibrationer.” (s. 1) 

Det rådgivende ingeniørfirma påpeger også den væsentlige risiko for skader som følge af ændringer i 
grundvandsspejlet. Ejerforeningen tillader sig at citere det rådgivende ingeniørfirmas afgørende udtalelser 
om vibrationer og grundvandsændringer (s. 2-3 i notatet) i fuld udstrækning:  

”Risici 

De væsentligste risici for den fredede bygning er deformationer på grund af ændringer i grundvandsspejlet 
under arbejdet. 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 fredede 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 Københavnerspuns 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 pumpet vand væk udenfor spunsen. Det er 
kritisk for den fredede bygning. Der bør derfor udføres drænrender og infiltrationsbrønde udenfor spunsen, 
således at det bortpumpede vand kan reinfiltreres og sikre et stabilt grundvandsniveau udenfor spunsen. 

Sekantpæleskakten 
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For at udføre en 17 m dyb skakt skal men ca. 20 m ned med sekantpælene. I forbindelse med boring i jorden 
for armering og støbning af sekantpælene kan der komme en del vibrationer, der kan forplante sig til den 
fredede bygning. 

Entreprenørerne bør have afværge muligheder, for at mindske disse vibrationer, hvis det skulle blive 
nødvendigt. 

Når sekantpælene er etableret begynder man at grave ned inde i presse skakten. Når man er nået et lille 
stykke 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 støbninger lykkes lige godt. Man kan derfor komme ud 
for 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 infiltrationsbrønde, som nævnt under 
tilslutningsbygværket. 

Når man graver ned inde i skakten kommer man på et tidspunkt til kalken. Denne kan være så hård, at den 
skal brydes. Under dette brydearbejde kan der også opstå for store vibrationer. Igen må entreprenørerne og 
bygherren have den nødvendige afværgeberedskab, som mindsker vibrationerne.” 

23. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne endnu engang til at søge vejledning hos 
fredningsmyndighederne ved Slots- og Kulturstyrelsen, og som anført i Bygningsfredningslovens § 1, 
stk. 3, med henblik på at sikre, at bygnings- og bevaringsmæssige interesser tilgodeses i det 
foreslåede projekt, herunder især at undersøge mulighederne for at ændre projektet og minimere 
risikoen for skader som følge af grundvandsændringer og vibrationer. 

24. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til, hvis fredningsmyndighederne godkender det foreslåede 
projekt, at sørge for at afværgeforanstaltningerne for den fredede ejendom til fulde matcher den 
risiko, som den fredede ejendom faktisk påføres ved det foreslåede projekt, og at 
afværgeforanstaltningerne for den fredede ejendom vedrørende minimum de tre ovenfor nævnte 
miljøtemaer opgraderes til ”omfattende/væsentlig” samt at niveauet for komfortvibrationer 
opjusteres for den fredede ejendom. 

Miljøkonsekvensrapporten s. 38 udtaler selv, at ved omfattende/væsentlige påvirkninger bør 
afværgeforanstaltningerne bestå i at ”… overveje at ændre projektet eller gennemføre 
afværgeforanstaltninger for at mindske denne påvirkning”.  

25. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at projektet ændres som angivet ovenfor og, hvis godkendt 
af myndighederne, herunder at byggepladsen og skakten placeres længere væk fra den fredede 
ejendom.  

Ejerforeningens konklusion på basis af Miljøkonsekvensrapporten  
Ejerforeningen er af den opfattelse, at der kan rejses afgørende berettiget tvivl om, hvorvidt behørigt 
hensyn til den bygningsfredede ejendom samt den naturfredede Skt. Jørgens Sø er blevet udvist, samt om 
Skybrudstunnelens linjeføring såvel som byggepladsen og skakten ved Vodroffsvej er optimalt placeret, og 
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dermed om skatteydernes penge anvendes bedst muligt i dette projekt. Denne tvivl må medføre, at hensynet 
til vor eksisterende kultur- og naturarv og de nævnte risikoanalyser må veje tungest. 

Som følge af den store mængde analyser og dokumenter, som vi ser os nødsaget til at udbede os, mener vi, 
at der er begrundet behov for (1) at projektet sættes i bero indtil der er skabt klarhed om hjemlen, om 
linjeføringen samt om placeringen af byggepladsen og skakten ved Vodroffsvej; og (2) at høringsfristen derfor 
forlænges.  

Bygherrernes tilsagn til Ejerforeningen i f. m. den foreslåede Skybrudstunnel  
Såfremt det antages, uden præjudice, at den foreslåede Skybrudstunnel alligevel godkendes af alle relevante 
myndigheder, hvilket betvivles, har Ejerforeningen følgende bemærkninger: Først og fremmest ønsker 
Ejerforeningen at udtrykke, at vi sætter stor pris på den opmærksomhed, som bygherrerne har udvist os i 
forbindelse med projekteringen af Skybrudstunnelen, som den er foreslået i Miljøkonsekvensrapporten, og 
vi værdsætter endnu mere de tilsagn, som blev afgivet på mødet den 14. november 2019, om, såfremt den 
foreslåede Skybrudstunnel vedtages, at imødekomme Ejerforeningens ønsker om bl.a. at foretage løbende, 
fælles besigtigelser med bl.a. foto- og revneregistreringer; særlig grundig fælles monitorering af den fredede 
ejendoms tilstand ved bred og vedvarende opsætning af bl.a. støj- og vibrationssensorer; etablering af 
procedurer for kontinuerlig kontrol af monitoreringen; etablering af procedurer og beredskab i tilfælde af 
overskridelse af relevante grænseværdier (omtalt af bygherrerne som ”den store, røde stopknap” under 
mødet); og øjeblikkelige afværgeforanstaltninger, mv.  

Ejerforeningen værdsætter også bygherrernes tilsagn, som blev afgivet på mødet den 14. november 2019, 
om at bygherrerne i tilfælde af f.eks. for store vibrationer på ejendommen eller ved grundvandsændringer 
både i anlægs- og i driftsfasen, øjeblikkeligt standser enhver aktivitet forbundet med Skybrudstunnelen, og 
at man ikke blot venter med at undersøge udfaldet til efter weekenden, eller til næste gang man kommer 
forbi området, hvor skaden måske er sket på den fredede ejendom.  

Ejerforeningen værdsætter også bygherrernes tilsagn, som blev afgivet på mødet den 14. november 2019, 
om direkte og hurtig kommunikation med Ejerforeningen og på hurtigt at dele informationer og data både i 
projekterings-, anlægs- og i driftsfasen, herunder om grundvandsmålinger mv., så at diverse sensorer, 
måleapparater og aktiviteter kan sammenholdes, og årsagerne til overskridelse af grænseværdier og til 
eventuelle skader nemt og hurtigt kan fastlægges.  

Ingeniørfirmaet Eduard Troelsgård skriver herom i det foreløbige notat side 3-4, og Ejerforeningen tillader 
sig igen at citere notatet i fuld længde: 

”Monitorering 

Inden arbejder kan opstartes skal alle facader gennemfotograferes 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 opstartes. På denne måde får man et billede af den naturlige grundvandsstand og dens variationer. 

For at følge vibrationer skal der opsættes vibrationsmålinger mindst 1 måned, før der påbegyndes arbejder. 
Dette vil give et billede af de vibrationer, bygningen normalt er udsat for. 

Grundvandsspejl og vibrationer skal følges løbende i hele byggeperioden. Der skal være alarmer, som kan 
standse arbejdet 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 
tilslutningsbygværket 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 bygherre reparere disse skader forskriftsmæssigt til beboernes tilfredshed.” 

Notatet er, som nævnt, foreløbigt, og Ejerforeningen samt dennes rådgivere forbeholder sig retten til at 
ændre og justere de i notatet nævnte, og eventuelle yderligere, punkter i takt med at det foreslåede projekts 
analyser fremlægges og dets detaljer klar- og fastlægges, samt i takt med at kendskabet om den fredede 
ejendom øges.  

Ejerforeningen værdsætter også bygherrernes tilkendegivelse på mødet den 14. november 2019, om at 
foretage en hurtig udbedring af eventuelle skader på den fredede ejendom, der måtte opstå som følge af 
Skybrudstunnelens etablering og drift, bl.a. for at undgå eventuelle følgeskader ved f.eks. indtrængning af 
vand fra revnedannelser, alt i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. 

Ejerforeningen understregede i sit høringssvar dateret den 13. juni 2019, såvel som ved mødet den 14. 
november 2019, at det vil være til stor gene for ikke blot den fredede ejendoms beboere og for gæster til 
caféen i stueetagen, men for enhver, der ønsker at beskue ejendommen, at den planlagte udluftningskanal, 
der ifølge udsagn ved mødet bliver 2,4 m over terræn, placeres midt foran ejendommens sydside. Det bliver 
en garanteret ”øjebæ”. Ejerforeningen bemærkede, at bygherrerne og disses rådgivere også undrede sig over 
placeringen af udluftningskanalen. Under mødet studerede bygherrerne og rådgiverne tidligere 
plantegninger, hvoraf det fremgik, at udluftningskanalen var placeret langs muren op til Skt. Jørgens Sø, ved 
siden af den kommende teknikboks. Alle mødedeltagere var enige om, at dette var en bedre placering, og 
denne placering er da også netop angivet i figur 5.16, s. 67 i Miljøkonsekvensrapporten.  

26. Ejerforeningen opfordrer bygherrerne til at bekræfte, at udluftningskanalen placeres som angivet i 
figur 5.16, s. 67 i Miljøkonsekvensrapporten. 

Bygherrerne oplyste ved mødet den 14. november 2019, at førnævnte trappe flyttes midlertidigt for at 
tilgodese kundestrømmen fra Svineryggen til caféen i ejendommens stueetage, men for beboerne i 
stueetagen vil det udgøre en kraftig forværring af privatlivets fred. Ejerforeningen udtrykte derfor ønske om, 
at den midlertidige trappe fra Vodroffsvej op til Skt. Jørgens Sø afskærmes ind mod den fredede ejendom, 
gerne efter specifik aftale med pågældende beboere, hvortil bygherrerne samtykkede. For at undgå at 
trappen bliver en skummel og dyster passage vil Ejerforeningen desuden anbefale, at der etableres en 
tryghedsskabende belysning af trappekorridoren, også gerne efter aftale med stueetagens beboere, så disse 
ikke risikerer at blive blændet konstant.  

Den midlertidige flytning af ovennævnte trappe betyder, at hegnet omkring det grønne areal foran den 
fredede ejendom og at en stor del af det grønne areal midlertidigt nedlægges. Ejerforeningen værdsætter 
bygherrernes tilsagn, som blev afgivet på mødet den 14. november 2019, om at hegnet og det grønne areal 
retableres, eller nyetableres, af bygherrerne ved projektets afslutning, og efter Ejerforeningens og 
Fredningsnævnets retningslinjer. Ved mødet den 14. november 2019 sammenholdt bygherrerne selv 
situationen med at det fortovs- og vejareal, der tilhører den fredede ejendom, og der opgraves i f. m. den 
foreslåede Skybrudstunnel, jo også retableres af bygherrerne ved anlægsfasens afslutning.  
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I sit høringssvar dateret den 13. juni 2019 udtrykte Ejerforeningen ønske om afklaring af den fremtidige 
vedligeholdelse af det grønne areal samt af fortovs- og vejarealet, der tilhører Ejerforeningen, men der 
anvendes af Københavns og Frederiksberg Kommuner. Dette er ikke sket, og om end bygherrerne udtrykte 
forståelse for Ejerforeningens ønsker, har ingen af dem bemyndigelse til at træffe beslutning derom, og 
henviste derfor Ejerforeningen til kommunerne. Ejerforeningen har fem gange i løbet af de forgangne 
måneder taget kontakt til Frederiksberg Kommune for at afklare, om den nuværende ordning på området 
kan anvendes efter retableringen / nyetableringen af førnævnte arealer. Men uden virkning. Eftersom de 
foreslåede ændringer vedrørende det grønne areal samt fortovs- og vejarealet er foranlediget af 
bygherrernes projekt, vil Ejerforeningen opfordre bygherrerne til at formidle kontakten til de 
ansvarshavende i begge kommuner, således at en fælles løsning kan fastlægges inden projektet igangsættes, 
og således at Ejerforeningen ikke risikerer at stå med sorteper ved projektets afslutning.  

Skadesrisiko og -udbedring samt omkostninger i f. m. den foreslåede Skybrudstunnel 
Ejerforeningen sætter stor pris på den respekt, som bygherrerne udviser for et væsentligt stykke dansk 
kulturarv, som denne fredede ejendom, ved at afgive tilsagn om at beskytte den bedst muligt. Det tjener til 
bygherrernes ros, at de ikke blot tromler et projekt igennem uden omtanke for de mange interesser, der 
berøres af projektet, men aktivt indgår i en positiv dialog om hvorledes projektet kan tilpasses for at 
imødekomme de mange interesser, der naturligvis er. Det er prisværdigt, at bygherrerne i høj grad drager 
omsorg for og, efter bedste evne, forener alle samfundsinteresser, der er knyttet til den foreslåede 
Skybrudstunnel, og at de accepterer og påtager sig det ansvar og de forpligtelser, der helt naturligt følger 
med så stort et projekt. 

I Miljøkonsekvensrapporten nævnes det mangfoldigt, i det udleverede informationsmateriale ligeså, og 
bygherrerne udtrykte selv ved møderne den 13. september 2018 og den 14. november 2019, at de er fuldt 
bevidste om de store risici, som de påfører den fredede ejendom ved at de vælger at placere en så stor og 
belastende byggeplads og skakt tæt på den. De førnævnte tilsagn fra bygherrerne viser, at bygherrerne også 
er bevidste om, og enige med Ejerforeningen i, det store behov for at beskytte den fredede ejendom mod 
skader, følger, gener, risici mv., forudsete såvel som uforudsete, der måtte opstå i og med at bygherrerne 
vælger at placere en så stor og belastende byggeplads og skakt tæt på den fredede ejendom, hvis dette 
godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Såfremt den i Miljøkonsekvensrapporten beskrevne Skybrudstunnel 
etableres er det derfor Ejerforeningens klare forståelse, at Ejerforeningen ikke skal bære de potentielt store 
økonomiske skader, tab og omkostninger som følger af de risici, som bygherrerne i 
Miljøkonsekvensrapporten, i materialet i øvrigt og mundtligt ved informationsmøderne, anerkender ved at 
etablere en så stor og belastende byggeplads og skakt tæt på den fredede ejendom. Risikoen for skader og 
tab vedrørende den fredede ejendom, og omkostninger ved bevissikring, monitorering, professionel 
assistance mv. hviler under de foreliggende omstændigheder på bygherrerne. 

Denne forståelse er ydermere baseret på en telefonsamtale mellem Ejerforeningen og bygherrerne afholdt 
den 18. november 2019, hvor bygherrerne tilkendegav, at de nu ville undersøge / arrangere internt, at tegne 
en passende risikoforsikring for netop selv at undgå potentielt store udgifter forbundet med de risici, som 
bygherrerne påfører den fredede ejendom.  

På baggrund af disse tilkendegivelser står det tydeligt for Ejerforeningen, at bygherrerne følgelig påtager sig 
den fulde risiko for alle skader og tab vedrørende den fredede ejendom foranlediget af placeringen af 
byggepladsen og skakten tæt på den fredede ejendom, uanset om disse skader og tab måtte være en følge 
af fejl eller forsømmelser vedrørende projektets etablering og gennemførelse, samt uanset om sådanne 
skader og tab måtte være uforudsete eller uundgåelige. Det lægges altså til grund, at bygherrerne bærer den 
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fulde risiko ved at de har valgt at placere ”Byggepladsen ved Skt. Jørgens Sø” tæt på den fredede ejendom 
Vodroffsvej 2A & 2B. 

Det er tilsvarende også Ejerforeningens forståelse, at bygherrerne betaler alle omkostninger ved samtlige de 
undersøgelser, monitorering, rådgivningsydelser, afværgeforanstaltninger, skadesudbedringer, tab, gener 
mv. som bygherrernes projekt måtte foranledige for den fredede ejendom og Ejerforeningens medlemmer. 
Hvis bygherrerne vælger at etablere så stor en byggeplads og skakt tæt på et så væsentligt stykke dansk 
kulturarv, står det således for bygherrernes egen regning og risiko at bekoste enhver vare og tjenesteydelse, 
nuværende og kommende, som Ejerforeningen måtte se sig nødsaget til at bestille i relation til 
Skybrudstunnelens projektering, anlæg og drift, herunder udgifter til rådgivning, monitorering, mv. samt, 
som tidligere nævnt, udgifter til udbedringen af eventuelle skader, følger og gener, forudsete såvel som 
uforudsete, der måtte ramme den fredede ejendom.  

Hvordan bygherrerne selv beslutter sig for at finansiere, afdække og fordele disse risici og omkostninger, er 
et internt anliggende mellem bygherrerne og eventuelt deres forsikringsselskaber, eller andre; det har 
således ingen betydning for Ejerforeningens mulighed for ved rimelig optræden at bestille varerne og 
tjenesteydelserne; eller nogen betydning for Ejerforeningens fritagelse for at bekoste dem. Ejerforeningen 
friholdes således i ethvert henseende for de risici og omkostninger, som et så stort og belastende projekt 
potentielt vil have for den fredede ejendom og for Ejerforeningen.  

Ejerforeningen er taknemmelig for denne støtte, som bygherrerne hermed udviser os, og for at de ikke 
ønsker at lade Ejerforeningen alene i stikken, hvis uheldet virkelig rammer. Et eksempel på sådan en 
ulyksalighed kunne være, at sydenden af den fredede ejendom styrter sammen på grund af uforudsete risici 
ved bygherrernes projekt. At overlade regningen for beboernes genhusning samt genopbygning af den 
fredede ejendom til Ejerforeningens medlemmer ville være urimeligt. Dette synspunkt må der være almen 
forståelse for.  

Afsluttende bemærkninger 
Ejerforeningen er taknemmelig for den åbne og direkte kommunikation, som er blevet etableret med 
bygherrerne og disses rådgivere, og ser frem til at fortsætte den gode dialog i den kommende tid, uanset 
hvilket projekt, der endeligt måtte blive igangsat.  

Med ønsker om et fortsat godt samarbejde, 

Advokat Alex Laudrup 

Bestyrelsesformand Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B 

Vodroffsvej 2A, 3. tv. 

1900 Frederiksberg C. 

 

 

 

Bilag 1: Foreløbigt notat fra Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører dateret 29. november 2019. 


