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Her anlægges skybrudstunnelen

STRANDBOULEVARDEN G
L.
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HOFOR er bygherre og belgiske Smet-Tunnelling 
er hovedentreprenør på projektet, der indebærer 
etableringen af tre skakte med tilhørende bygge-
pladser. Eksisterende rør fra hele Østerbro vil blive 
tilkoblet tunnelen, som vil lede regnvandet under 
togbanen og ud i havnen i tilfælde af skybrud. 
Skybrudstunnelen er en del af en større køben-
havnsk klimasikringsindsats og med til at løse en 
tilbagevendende udfordring på Østerbro. 

- Kraftig regn og skybrud har haft store omkost-
ninger for København og byens beboere – også i 
dette område. Vi er derfor i gang med � ere projekter, 
der skal gøre byen klar til mere regn. Denne tunnel 
kan være med til at afhjælpe de problemer, som 
denne del af byen har haft i forbindelse med skybrud, 
forklarer Peter William Scho� eld, seniorprojektleder 
hos HOFOR. 

Stor hensyntagen til beboerne
Den største og mest centrale skakt med byggeplads 

etableres i midterrabatten på Strandboulevarden i 
krydset ved Gammel Kalkbrænderi Vej. Et tæt beboet 
område, som stiller høje krav til projektets udførelse. 

- Skybrudstunnelen skal være over 1 kilometer lang, 2 
meter i diameter og ligge 6 meter under jorden. Det er 
et stort og kompliceret arbejde at anlægge den, og det 
er svært ikke at påvirke de mange beboere i området. Vi 
gør alt, hvad vi kan for at reducere den negative e� ekt 
mest muligt i forhold til fx tra� k, støj, parkering og 
øvrige aspekter, som har ind� ydelse på folks dagligdag, 
forklarer Peter William Scho� eld og fortsætter:

- Smet-Tunnelling har sammen med deres underen-
treprenør haft en meget proaktiv tilgang til opgaven, 
hvor de løbende bidrager med løsningsforslag til, 
hvordan de kan være med til at mindske indvirkningen 
på beboerne. Eksempelvis ved at frigive områder til 
parkering, lige så snart der har været mulighed for det. 

Specialudviklede systemer og processer
Smet-Tunnelling har mere end 30 års erfaring med 

tunnelering og har siden 2011 deltaget i adskillige 
klimasikringsprojekter i og omkring København. Den 
belgiske virksomhed er i stand til at løfte komplekse 
boreopgaver og er på forkant med de risici, der er 
forbundet med etableringen af tunnelprojekter i tæt 
befolkede områder.

- Dét der er specielt ved at arbejde i urbane områder 
som Østerbro er, at boringen foregår tæt på mange 
gamle etageboliger, hvilket kræver stor årvågenhed 
med henblik på vibrationer, støj og sætninger. Vi har 
derfor udviklet et automatisk system, som monitorerer 
omkringliggende huse, infrastruktur og lignende. Vi 
får med det samme besked fra systemet, hvis der mod 
forventning skulle opstå uregelmæssigheder, så vi kan 
gribe ind, forklarer Wouter Roels, Area Manager hos 
Smet-Tunnelling. 

Smet-Tunnelling har haft egne ingeniører til at 
optimere konstruktionen af de tre betonskakter, som 
opføres med sekantpæle i et innovativt design uden 
grundvandssænkning. Dertil fremhæver Wouter Roels 
det velfungerende samarbejde med bygherre som en 
væsentlig årsag til projektets hidtidige succes:

-  Vi kender HOFOR fra tidligere projekter og har et 
rigtig godt samarbejde, som er baseret på stor tillid 
begge veje. Det er utrolig vigtigt, når man har med 
komplekse byggesager at gøre, udtaler han.

Sweco har bistået HOFOR med at udvikle skybrud-
sløsningen på Strandboulevarden. Opgaven blev 
vundet tilbage i efteråret 2015, og siden har Sweco 
veri� ceret, detaljeret og modnet tunnelprojektet 
til udbud blandt entreprenører – et udbud som 
Smet-Tunnelling senere vandt

Ifølge Bo Bonnerup, der er projektleder hos Sweco, 
har opgaven været præget af en særlig hensyntagen 
til omgivelserne og krævet omfattende geotekniske og 
hydrogeologiske undersøgelser for at undgå eventuelle 
overraskelser. 

- Der er tale om tæt bymæssig bebyggelse, så vi har 
brugt mange ressourcer på at undersøge jordbunds-
forholdene i og omkring Strandboulevarden. Det kan 
være til besvær for omgivelserne og koste utrolig mange 
penge at sadle om undervejs, og det er derfor helt 
afgørende for projektets succes, at Smet-Tunnelling får 
de rette oplysninger fra start, så de kan vælge det rigtige 
maskinel på hylden, forklarer han og fortsætter:

- Derudover har vi skulle tænke os grundigt om i 
forhold til sætninger i terrænet, så de omkringlig-
gende ejendomme ikke påvirkes af arbejdet. Vi har 

gennemtænkt alle risici og været omhyggelige med at 
dokumentere, at tingene kan gennemføres på korrekt og 
forsvarlig vis. 

Fundament for fremtidige projekter
Tunnelprojektet på Strandboulevarden er en relativ 

ny form for skybrudssikring i Københavnsområdet, men 
ifølge Bo Bonnerup kan vi forvente � ere af denne type 
projekter fremover: 

- Vi har stået for at kommentere de kravspeci� ka-
tioner, som HOFOR har fået udarbejdet med henblik 
på fremtidige tunnelprojekter, som venter på at blive 
modnet, udbudt og udført. HOFOR har naturligvis haft 
en interesse i at systematisere og strukturere denne 
måde at arbejde på, og vi har haft et rigtig � nt og 
konstruktivt samarbejde omkring det, forklarer han og 
roser også Smet-Tunnellings tilgang til projektet: 

- Smet-Tunnelling har bidraget med nogle gode 
løsninger i udførelsesfasen. Det er for mig at se en stor 
succes, at vi, som et resultat af det gode samarbejde, 
ender med en endnu bedre løsning end det første tilbud, 
afslutter Bo Bonnerup.

Af Andreas Excalibur Bygbjerg

En underjordisk løsning på 
et  tilbagevendende problem

Mægtigt  tunnel projekt 
skal  beskytte Østerbro mod  skybrud

Ingeniørrådgivning helt ned i materien

Holbøll A/S er underentreprenør til 
Smet-Tunnelling (del af Smet Group) og 
står for etablering af byggeplads, tra-
� ksikring, udgravning af byggegruber, 
betonbygværker og belægninger på sky-
brudstunnelen, som HOFOR er ved lave 
under Strandboulevarden. Den alsidige 
anlægsentreprenør valgte i 2017 at indgå 
et partnerskab med Smet-Tunnelling i for-
bindelse med prækvali� kationen og end-
te med at vinde den omfangsrige opgave, 
som blev påbegyndt i starten af 2019. 

Smidiggørelse af processen
Den største og mest centrale af de tre byggepladser 

er allerede blevet etableret, og inden længe går turen 
til den nordlige byggeplads. Projektets kompleksitet, 
de mange involverede aktører og områdets beskaf-
fenhed er med til at gøre arbejdet spændende og 
alsidigt for Holbøll A/S.  

- For eksempel skal de eksisterende kloakker i 
området kobles på tunnelen. Der er tre hovedkob-
linger samt � re delkoblinger, og Strandboulevarden 
er spækket med el-, � ernvarme- og � berledninger 
i forvejen, så det er ikke en let opgave, fortæller 

projektchef hos Holbøll, Anders Juul Jørgensen og 
fortsætter:

- Men vi gør hele tiden, hvad vi kan for at gøre 
processen lettere. I den næste etape mod nord har vi 
valgt at etablere vores byggeplads først og simpelthen 
grave for alle de andre entreprenører. Så behøver vi 
kun én gravemaskine, ét hegn og så fremdeles – til 
gavn for områdets beboere også, forklarer han. 

Fra langdistance til tæt samarbejde
Holbøll havde allerede inden projektets start en 

god relation til projektets hovedentreprenør. For to 
år siden arbejdede Smet-Tunnelling som underentre-
prenør for Holbøll på et kloakprojekt i Næstved, der 
krævede tunnelboring under en stor, befærdet vej. 
Ifølge Anders Juul Jørgen har de to virksomheder 
fortsat det � ne samarbejde, hvor det slap: 

- Vi har en god dialog med Smet-Tunnelling. Indtil 
for nyligt var det en slags langdistance forhold, hvor 
meget koordinering foregik over telefon og mail. Vi har 
været på besøg i Belgien, og de har været i Danmark 
nogle dage om ugen. Nu hvor vi har etableret bygge-
plads, er vi begyndt at sidde sammen. Derudover har 
jeg også været imponeret over HOFORs indstilling og 
imødekommenhed i hele processen, afslutter han. 

Et slagkraftigt partnerskab

OM HOLBØLL
•  Holbøll A/S er en erfaren anlægsentreprenør, der 

beskæftiger cirka 120 medarbejdere og udfører 
alt inden for jord, kloak, belægninger, beton og 
fundering. 

•  Virksomheden, der råder over egen maskinpark og 
maskinværksted, blev i 2018 udnævnt til Gazelle-
virksomhed af Børsen - en succeshistorie, der 
bygger på evnen til at tilpasse sig de udfordringer 
og forandringer, som markedet skaber. 

•  Holbøll udfører et stadig stigende antal klimasik-
rings- og LAR-projekter samt kystsikringsopgaver 
for kommuner, digelaug, erhvervsvirksomheder og 
private byggeherrer.

Læs mere på www.holboell.dk

OM SWECO
•  Sweco er en af Europas førende virksomheder inden 

for ingeniør- og arkitektrådgivning og løser hvert år 
opgaver i 70 lande over hele kloden

•  Virksomhedens rådgivningsydelser spænder fra 
store vand- og energiprojekter til e� ektive og miljø-
rigtige transportløsninger samt udvikling af byer og 
grønne områder

Læs mere på www.sweco.dk

OM HOFOR
•  Skybrudstunnelen på Østerbro er blot ét blandt 

mange klimasikringsprojekter, som HOFOR er med i. 
Projekterne har alle det til fælles, at de på forskellig 
vis skal ruste os til den øgede nedbør, man forventer 
i fremtiden. 

•  HOFOR deltager både i klassiske anlægsprojekter 
samt mere progressive løsninger. Det være sig store 
underjordiske haller, der opsamler regnvand - eller 
kanaler, som kan bruges til forskellige rekreative 
formål i fredstid (fx skaterbane eller kælkebakke). 

Læs mere på www.hofor.dk

OM SMET-TUNNELLING
•  Smet-Tunnelling er en del af belgiske Smet Group, 

som beskæftiger 450 medarbejdere specialiseret 
i undergrundsteknikker. Smet-Tunnellings søster-
� rma Smet-F&C har forestået funderingsarbejdet på 
projektet ved Strandboulevarden.  

•  Skybrudstunnelen består af 3 pipe-jackings: 2 x 
DN2000x2400mm på 535 og 345 meter samt 1 x 
DN2500x3000mm på 195m (med forbindelse til 
havnen). 

Læs mere på www.smetgroup.be

OM SKYBRUDSTUNNELEN 
VED STRANDBOULEVARDEN
•  Tunnelen bliver i alt ca. 1100 meter lang, 2 meter i 

diameter og vil ligge 6 meter under asfalten.

•  Tunnelen vil samle regnvand fra hele Østerbro, 
og ved skybrud lede det under togbanen og ud i 
havnen.

•  Anlægsarbejdet blev igangsat primo 2019.

•  Skybrudstunnelen forventes afsluttet ultimo 2021, 
hvorefter Københavns Kommune går i gang med 
grønne over� adeløsninger. Hele projektet forventes 
færdigt ved udgangen af 2022.
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Der er udført omfattende undersøgelser af jordlagene, 
hvor der skal laves skakte og tunneleres. Typisk bruges 1-2 
% af anlægssummen på geotekniske undersøgelser ved 
anlægsarbejder. Ved tunnelprojekter bruges ofte 4-7 % af 
anlægssummen på undersøgelserne afhængig af geologi 
og lokalitet. 

I bestræbelserne på at sikre Østerbro og  opland mod ødelæg gende vandmasser etableres en  cirka 1100 
meter lang skybrudstunnel  under Strand boulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej.  Regnhændelser som 
skybruddet d. 2. juli 2011, der resulterede i omfattende  oversvømmelser af by rummet og kældre omkring 
Strandboulevarden, ligger til grund for det ambitiøse projekt, der forventes færdig ved udgangen af 2021, 
hvorefter Københavns Kommune går i gang med over� adeløsningerne.


