Vilkår til at udføre støjende, støvende og vibrerende arbejde udenfor normal arbejdstid
ved etablering af Hovedstadens Letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune:
Vilkår 1 Stærkt støjende, støjende, støvende og vibrerende aktiviteter kan foregå aften- og i
weekender i tidsrummet (definitioner af typer arbejde fremgår af bilag 1):
•

Hverdage

07-22

•

Lørdage

07-18

•

Søn- og helligdage

08-18

Stærkt støjende aktiviteter skal så vidt muligt undgås efter kl. 20 på hverdage.
Der kan i øvrige tidsrum i aften- og nattetimer foretages mindre støjende arbejder. I særlige tilfælde
kan der foretages stærkt støjende, støjende, støvende og vibrerende arbejde udenfor ovenstående
tidsrum (aften og nat) hvis:
•

Det ikke er muligt at udføre arbejdet af hensynet til trafikafviklingen i dagtimerne (såsom
arbejder i vejbane, togspor, broarbejde eller lignende)

•

Arbejdet af tekniske årsager kun er muligt at udføre i en arbejdsgang (såsom støbning af
betondæk)

Hovedstadens Letbane I/S eller entreprenøren skal på forhånd fremsende dokumentation for
nødvendigheden af arbejdes udførelse og varighed til Gladsaxe Kommune. Naboer skal orienteres på
forhånd og i god tid jf. §6 i ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe
Kommune”.
Vilkår 2 Generende aktiviteter såsom støj, støv og vibrationer skal begrænses mest muligt i hele
anlægsperioden.
Vilkår 3 I de tilfælde, hvor der udføres støjende arbejder over en længere periode, skal der som
minimum sikres en arbejdsfri weekend hver 3. måned.
Vilkår 4 Hovedstadens Letbane I/S skal sikre, at den mindst støjende arbejdsmetode anvendes i alle
processer. Gladsaxe Kommune kan bede om redegørelse/dokumentation for dette.
Vilkår 5 Hvis der sker ændringer i tidsplaner/ projekter i forhold til det som allerede er oplyst til
naboerne, skal de informeres på ny med opdateret information. Kopi skal fremsendes til By- og
Miljøforvaltningen.
Vilkår 6 Hvis Hovedstadens Letbane I/S ønsker at foretage aktiviteter, der lægger ud over vilkårene i
denne dispensation, skal HL søge separat om dispensation til dette hos Gladsaxe Kommune.
Vilkår 7 I tvivlstilfælde afgør Gladsaxe Kommune om aktiviteterne er omfattet af denne dispensation,
medmindre ministeren har fastsat andre krav.
Vilkår 8 Hovedstadens Letbane I/S skal sikre, at Gladsaxe Kommune kan komme i kontakt med de
ansvarlige på byggepladserne.
Vilkår 9 Denne dispensation bortfalder, hvis den ikke benyttes indenfor 3 år fra den er givet.
Vilkår 10 Når Hovedstadens Letbane I/S har afsluttet forhandlingerne med entreprenører og den
endelige tidsplan for de forskellige delprojekter er fastlagt, skal Gladsaxe Kommune informeres herom.
Hovedstadens Letbane I/S skal herefter informere borgere i kommunen omkring planerne i den lokal
avis og på Hovedstadens Letbane I/S hjemmeside.

Bilag 1
Typer af aktiviteter, der er stærkt støjende, støjende og vibrerende.
Stærkt støjende aktiviteter:
• Etablering af spunsvæg
• Ramning af spunsvægge og fundament til køreledningsmaster
• Vibrering af spunsvæg
• Boring af sekantpæle
• Skæring af skinner
• Sprængning
• Fræsning
• Anvendelse borerig f.eks. wasara-bor eller sonic drilling
• Højtryksrensning
• Anvendelse af Vinkelsliber
• Boring af jordankre
• Hamring på metal
• Anvendelse af rillefræsemaskine
• Anvendelse af diamantskæremaskine
• Af- og pålæsning af byggematerialer og affald (f.eks. beton og asfalt)
Støjende aktiviteter:
• Anvendelse af mobilkraner og elektriske lift
• Håndtering af spunsjern og pæle
• Udstøbning af beton
• Sandblæsning
• Vibrationstromle
• Pladevibrator
• Udlægning af skærver
• Hydraulisk bor og saks
• Nedsænkning af armeringsbur i beton med en mobilkran eller kran på larvefødder
• Dozere, grave- og læssemaskiner
• Asfaltudlægger
• Skæring af betonfliser
• In-situ støbning af kantsten
• Betonbiler til levering af beton
• Opsætning af autoværn
• Udlægning af skærver
• Komprimering af ballast
• Svejsning
• Slibning af skinner
• Hugning
• Klipning

