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Nordhavnstunnelen - Orientering om arbejder i Svanemøllehavnen 

Vejdirektoratets totalentreprenør BESIX MTHøjgaard Danmark JV er så småt kommet i gang med 
nogle af de forberedende arbejder til Nordhavnstunnellen.  
 
Efter planen vil der i løbet af de kommende uger frem mod jul og muligvis også lidt inde i det nye 
år, blive arbejdet med at vibrere pæle op i Svanemøllehavnen, samt afmontere moleanlæg. Områ-
det hvor arbejdet udføres er markeret med gult på skitsen som du finder på side 2. Arbejdet påbe-
gyndes fra de yderste moler og ind mod land, og pælene der bliver vibreret op samt pontoner og 
evt. andet udstyr som fjernes i arbejdsområdet, vil blive placeret i området der er markeret med 
rødt for opmagasinering under anlæggets udførelse. 
 
Arbejdet vil foregå fra en flåde og vil foregå inden for gældende arbejdstid og vil ikke overstige gæl-
dende støjgrænser. Arbejdet kan dog virke generende i form af støj og muligvis følbare og helt 
ufarlige vibrationer. 
 
I ugerne frem mod jul vil der endvidere blive opsat en mindre skurby til anlægsarbejdet ved Svane-
møllehavnen. Skurbyen bliver opsat i det område, der er markeret med grønt på skitsen. 
 
Der vil, efter planen, blive arbejdet med at teste ramning af spuns i starten af 2023. forventeligt i 
uge 1-4. Udførelsen af test-ramningen vil foregå tre steder i Svanemøllehavnen og disse områder 
er markeret med blå cirkler. 
 
Der vil ikke blive arbejdet på Nordhavnstunnelen mellem jul og nytår og Vejdirektoratet og vores 
entreprenør ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Venlig hilsen 
 
Allan Bak Aastrup    
Landinspektør    
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