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Pressemeddelelse 
 

Ekstrem støj fra spunsning i Carlsberg Byen 
 

Spunsning i et større byggeområde i Carlsberg Byen ud til Ny Carlsberg Vej foregår i øjeblikket ekstremt 
støjende. 

Vore boliger er beliggende meget tæt på byggeområdet. Det er helt uudholdeligt at opholde sig udendørs i 
området og støjen indendørs har så voldsomt et niveau, at det er stærkt uacceptabelt. Ikke mindst for 
børnefamilier og hjemmearbejdende. 

Spunsningen har været i gang nogle uger og skal stå på et godt stykke tid. 

Vi anmoder derfor Københavns Kommune om øjeblikkeligt at skride ind over for den ekstreme støj fra 
spunsningen og forlange en væsentlig mindre støjende metode. 

Det er en hastesag, da der er risiko for høreskader for forbipasserende, samt børn og andre på den 
nærliggende legeplads og muligvis også ved ophold udendørs på de nærmeste nabogrunde. 

Ifølge sundhedsstyrelsen er der risiko for nedsat hørelse ved støjbelastninger over 75 dB. Støjniveauet på 
Ny Carlsberg Vej er målt til over 100 dB og over 85 dB på den nærliggende legeplads. 

 

Vil kommunen gribe ind? 

Vi er desværre stærkt i tvivl om hvorvidt Københavns Kommune vil gribe ind. Hidtidige henvendelser i 
sagen til kommunens teknik- og miljøforvaltning er blevet afvist med henvisning til, at der jo ikke er nogen 
støjgrænser for såkaldt særligt støjende byggearbejde. 

Dette er uacceptabel forvaltning. I Kommunens egen forskrift for bygge- og anlægsarbejde er der nemlig 
mulighed for at gribe ind og påbyde en mindre støjende metode for spunsning.  

Dette er, hvad man må forvente af en Kommune, der ellers bryster sig af at gå foran – også i 
miljøspørgsmål. 
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