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Fredag den 16. november 2012 kl. 8.00 samledes 
kommissionen i PH-Caféen, Halmtorvet 9A, 1700 
København V, for at behandle en række fremsatte er-
statningskrav fra beboerne i Stampesgade m.v. på 
baggrund af arbejderne med etableringen af Metro-
station København H i anledning af anlæg af en Me-
tro-Cityring i København og på Frederiksberg (jf. lov 
nr. 552 af 6. juni 2007) i Københavns Kommune. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 
Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen samt de fra 
den fælleskommunale liste udvalgte medlemmer Kim 
Christensen og Frants Hagen Hagensen. 

Som repræsentant for Københavns Kommune tiltråd-
te Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen samt fuldmægtig Pia Pals, kommis-
sariatet. 

For Metroselskabet I/S mødte enhedschef Christine 
Hammer, projektleder Jesper Jørgensen, landinspek-
tør Henrik Weiersøe Jensen, ingeniør Jacob Egede 
Andersen, ingeniør Mikkel Mikkelsen (deltog kun ved 
informationsmødet), miljø- og myndighedskoordina-
tor Jens Ulrik Jensen (deltog kun ved informations-
mødet), ingeniør Jørgen Vasehus Madsen (deltog 
kun ved informationsmødet), og advokat Hanne 
Mølbeck (advokatfirmaet Bech-Bruun). 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-
sen. 

Følgende passerede:  

 

 

Fællesmødet d. 16. november 2012. 

Kommissarius orienterede om baggrunden for afhol-
delsen af kommissionens møde. 

I forbindelse med kommissionens møde d. 28. og 29. 
august 2012, hvor kommissionen primært behandlede 
en række erstatningssager vedrørende Metroselska-
bets anvendelse af en mobil støjskærm i forbindelse 
med etableringen af støttevægge til Metrostation Kø-
benhavn H, blev der af en række beboere rejst ønsker 
om permanent eller midlertidig overtagelse af lejlig-
heder og/eller økonomisk kompensation på baggrund 
af de samlede gener, som metroarbejderne påfører 
beboerne ved Metrostation København H, herunder 
bl.a. støj- og vibrationsgener. Flere beboere henviste 
i den forbindelse til kommissionens beslutning i fe-
bruar 2010 (forhandlingsprotokollens 26. hæfte, s. 
290-291), hvor der blev givet afslag på overtagel-
se/midlertidig genhusning. Imidlertid blev det anført, 
at selv om kommissionen ikke fandt grundlag for at 
imødekomme de fremsatte overtagelseskrav, ville 
kommissionen ikke på forhånd afvise, at grænsen for, 
hvad man skal tåle ud fra naboretlige synspunkter, 
kunne blive overskredet, navnlig i de perioder, hvor 
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer 
ikke kunne overholdes, og at der derfor kan blive tale 
om ydelse af en økonomisk kompensation for forrin-
gelse af lejlighedernes brugsværdi. Kommissionen 
fandt imidlertid først, at dette ville kunne vurderes, 
når stationsarbejdspladsen var etableret i 2012. De 
berørte beboere blev henvist til at fremsætte eventu-
elle erstatningskrav efter dette tidspunkt. 

Kommissionen havde ved planlægning af mødet den 
28. og 29. august 2012 regnet med, at sekantpælebo-
rearbejdet var igangsat, således at kommissionen 
kunne vurdere og afgøre sagen i sin helhed. Men op-
starten af sekantpæleborearbejderne blev udskudt, og 
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derfor kunne kommissionen ikke tage stilling til de 
naboretlige gener vedr. støj og vibrationer fra ar-
bejdspladsen. Endvidere havde Københavns Kom-
mune på daværende tidspunkt endnu ikke taget stil-
ling til den af Metroselskabet fremsendte dispensati-
onsansøgning vedr. støj og arbejdstid m.v. på hver-
dage og lørdage. 

På den baggrund besluttede kommissionen på mødet 
d. 28. og 29. august 2012 bl.a., at der skulle afholdes 
et nyt møde i sagen, når arbejdspladsen i løbet af ef-
teråret var kommet i fuld drift. De beboere, der havde 
anmodet om overtagelse/midlertidig overtagelse af 
lejligheder eller økonomisk kompensation ville få de-
res sag behandlet til den tid. Kommissionen fandt 
endvidere, at der til brug for kommissionens vurde-
ringer på det kommende møde også burde foretages 
indendørs målinger af støj- og vibrationer i nogle ud-
valgte lejligheder, således at kommissionen ikke ale-
ne har rapporter med beregnede støj- og vibrations-
værdier at forholde sig til. Kommissionen anmodede 
derfor Metroselskabet om, at der inden mødet forelå 
repræsentative indendørs støj- og vibrationsmålinger, 
hvorved kommissionen ville få mulighed for at danne 
sig et retvisende billede af støj- og vibrationsforhol-
dene under sekantpæleborearbejderne i Stampesgade. 
Der henvises i øvrigt til forhandlingsprotokollens 
105. hæfte fra mødet d. 28. og 29. august 2012. 

• Arbejdspladsen er nu i fuld drift. Resultat af 
ovennævnte målinger foreligger nu. 

• Københavns Kommune har meddelt påbud 
vedrørende støj og arbejdstid. Dette vil blive 
gennemgået i det følgende. 

Kommissionen vil efter fællesmødet afholde indivi-
duelle møder med de beboere, der har fremsendt an-
modning herom. 

Herefter vil kommissionen besigtige udvalgte lejlig-
heder og opgange samt den nye mobile støjskærm 
m.v.  

Kommissionen vil herefter drøfte sagen og træffe 
nogle generelle principbeslutninger. Endelig vil 
kommissionen træffe afgørelse i de rejste enkeltsa-
ger. 

Der vil så hurtigt, som det er muligt, blive fremsendt 
en skriftlig afgørelse til samtlige de beboere, som har 
anmodet om at få deres sag behandlet af kommissio-
nen, og/eller de beboere, som kommissionen i øvrigt 
har haft kontakt med (dvs. alle beboere, der berøres 
af den mobile støjskærm). 

De beboere, som kommissionen ikke har haft kontakt 
med, vil også blive informeret om kommissionens 
generelle stillingtagen og således blive oplyst om de-
res retsstilling i sagen.  

Metroselskabet gennemgik følgende punkter ved 
powerpoint-præsentation m.v.: 

- Anlægsarbejderne indtil nu 
- Støj– og vibrationsmålinger 
- Perioden efter sekantpælearbejdet 
- Ekspropriationskommissionens hidtidige grundlag - 
hvad er ændret? 

Metroselskabets powerpoint-præsentation kan i sin 
helhed findes på:  

http://www.m.dk/#!/om+metroen/metrobyggeriet/byg
gepladser/besigtigelse+og+ekspropriation

Opsummering af gennemgangen:  

Metrostationen ved København H er nu et stykke in-
de i fasen med etablering af selve metrostationen, 
idet der i perioden fra ca. 1. september 2012 til ca. 1. 
juli 2013 sker etablering af selve stationsboksen ved 
forboring af pæle, boring af sekantpæle og støbning i 
forbindelse hermed. Det er den mest støjende ar-
bejdsperiode, der nu er i gang. 

Påbuddet fra Københavns Kommune af 12. novem-
ber 2012 sætter et generelt støjkrav på 70 dB(A) på 
hverdage i perioden 7.00 -18.00. Indtil 1. juli 2013 
må arbejdet med at lave sekantpæle med tilknyttede 
aktiviteter dog støje op til 85 dB(A) i gennemsnit. 
Hvis problemer med fx trafik eller geologi medfører 
forsinkelser, indeholder påbuddet en fleksibilitet til at 
støbning i særlige og uforudsete tilfælde kan fortsæt-
tes frem til kl. 19. 

Entreprenøren udfører to former for forboring, inden 
selve sekantpælearbejdet påbegyndes, nemlig under-
søgende forboring og gennembrydende forboring. 
Forboring udføres dels for at kortlægge kalk- og 
flintlagenes placering i sekantpælelinien, dels for at 
gennembryde disse lag forud for sekantpælemaski-
nens boreproces. Antallet af forboringer afhænger så-
ledes af de geologiske forhold. Boreriggen, der be-
nyttes er afskærmet med nogle mindre mobile støj-
skærme, der er ca. 4 m høje og 2 m brede. Forborin-
ger udføres tidsmæssigt parallelt med sekantpælebo-
ringerne og forventes først afsluttet ca. 2-4 uger før 
sekantpæleboringerne. 

Det er tidligere oplyst, at perioden, hvor sekantpæ-
learbejdet udføres, ville vare ca. 18 uger. På sidste 
møde i august 2012 var perioden skønnet til ca. 26 

http://www.m.dk/%23!/om+metroen/metrobyggeriet/byggepladser/besigtigelse+og+ekspropriation
http://www.m.dk/%23!/om+metroen/metrobyggeriet/byggepladser/besigtigelse+og+ekspropriation
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uger. De sidste ca. 2 måneders arbejde med forboring 
og sekantpæleboring har vist, at arbejdet er mere 
tidskrævende end antaget. Borerig nr. 2 ankom til 
pladsen for nylig og forventes at starte borearbejde i 
uge 47. Med nu 2 borerigge i produktion er det Me-
troselskabets vurdering, at sekantpæleborearbejdet 
afsluttes medio juni 2013, dvs. varigheden vil være 
ca. 40 uger. Metroselskabet skal fortsat tage forbe-
hold for denne tidsplan mht. uforudsigelige hændel-
ser, som f.eks. geologiske forhold, maskinnedbrud, 
ekstreme vejrforhold o.l. 

Der er konstateret mindre sætninger – i første om-
gang på ejendommen Stampesgade 1 og derefter på 
ejendommen Stampesgade 5. Arbejdet på pladsen 
blev derfor standset den 7. november 2012 og er gen-
optaget onsdag den 14. november 2012 efter gen-
nemførelse af et analysearbejde, der viser, at en del-
proces i den hidtidige udførelse af sekantpælearbej-
det er medvirkende årsag til sætningerne. Derfor 
ændres denne delproces nu. Der er udsendt informa-
tion herom. 

Metroselskabet redegjorde for en række hændelser på 
pladsen i øvrigt. 

Ekspropriationskommissionen har pålagt Metrosel-
skabet at etablere en fælles aflastningsordning. Me-
troselskabet har på den baggrund stillet en 4-værelses 
lejlighed på ca. 110 m2 i DGI-byen til rådighed. Ord-
ningen blev sat i drift medio uge 38.  

Transportministeriet og Københavns Kommune har 
ultimo oktober anmodet Metroselskabet om at tilve-
jebringe yderligere op til 5 aflastningsenheder i DGI 
Byen eller på andet hotel. Metroselskabet har på den 
baggrund tilvejebragt yderligere 2 dobbeltværelser i 
DGI Byen, 2 dobbeltværelser på Zleep Hotel Astoria 
og kontor- og mødelokaler på Regus/FirstClients 
kontorhotel. Som ved tilbuddet i DGI Byen skal man 
tilmelde sig. Naboerne har modtaget information 
herom mandag den 12. november 2012. De ekstra 
enheder har kunnet benyttes fra onsdag den 14. no-
vember 2012. 

Herudover er der etableret en soveordning på Zleep 
Hotel Astoria for naboer med dokumenteret natarbej-
de/skæve aftenarbejdstider.  

Sikkerheden på arbejdspladsen. Metroselskabet er 
blevet stillet spørgsmål om byggesagsbehandlingen 
af Cityringen og navnlig sikkerheden på arbejdsplad-
serne. 

Det er Trafikstyrelsen, der har det samlede ansvar for 
godkendelser af såvel jernbanesikkerheds- som byg-

ningsmæssige forhold. Det følger af Cityringlovens § 
15. Byggesagsbehandlingen er meget grundigt be-
skrevet i Trafikstyrelsens notat af 11. oktober 2012. 
Det fremgår af notatet, at grænseflader håndteres i 
samarbejde mellem Trafikstyrelsen og kommunerne.  

Der forudsættes ligeledes sagsbehandling hos andre 
myndigheder med hensyn til: 

- Arbejdsmiljø, der varetages af Arbejdstilsy-
net 

- El-sikkerhed, der varetages af Sikkerhedssty-
relsen 

- Beredskab, der varetages i et mødeforum 
med deltagelse af Brandvæsen, Politi, Bered-
skabsstyrelsen og Metroselskabet 

Trafikstyrelsen har, udover at være sikkerhedsmyn-
dighed for konstruktionerne, en koordinerende rolle i 
forhold til andre myndigheder, samt opbevaringsfor-
pligtelse af byggesagsbehandlingen. Trafikstyrelsen 
sikrer desuden, at Metroselskabet har indhentet de 
fornødne tilladelser fra andre myndigheder. 

Fsva. arbejdspladserne er de først og fremmest an-
meldt til Københavns Kommune, jf. forskrift om vis-
se miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Kø-
benhavns Kommune – forskriften er for nyligt ændret 
og er ikke længere gældende for metroarbejderne. 
Derudover er arbejdspladserne anmeldt til Arbejdstil-
synet, jf. arbejdsmiljøloven. 

Det er dog som tidligere nævnt Trafikstyrelsen, der 
har det samlede ansvar for godkendelser af såvel 
jernbanesikkerheds- som bygningsmæssige forhold 
og samarbejder med bl.a. kommunerne og Arbejdstil-
synet om løsningen af opgaverne. 

Der henvises i øvrigt til Trafikstyrelsens notat, der 
kan findes på:  

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbanesikkerh
ed/Metro-Cityring.aspx
Støj- og vibrationsmålinger: 

Kommissionen pålagde ved mødet d. 28. og 29. au-
gust 2012 Metroselskabet at redegøre for, hvilke støj- 
og vibrationsestimater, der tidligere er fremlagt vedr. 
metrostationen København H. 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbanesikkerhed/Metro-Cityring.aspx
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbanesikkerhed/Metro-Cityring.aspx
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Dokument Estimat / måleresultat 
VVM - Teknisk baggrundsrapport – 
Vibrationer 
(maj 2008) 

23 boliger med overskridelser af grænseværdi for komfort, 6 med 
overskridelse af bygningsskadelige vibrationer. 

VVM - Teknisk baggrundsrapport – 
Støj 
(maj 2008) 

Sekantpælevægge: 80 - 85 dB(A) på facade i 5 måneder og ud-
gravning: 75 - 80 dB(A) på facade i 18 måneder. 

Miljøstrategi Vibrationer 
(september 2009) 

Sekantpælearbejde 6 - 8 måneder. Særberegninger skal udføres 
for KH. Overskridelser af 5 mm/s og 80 dB(KB) forudses. 

Miljøstrategi Støj 
(september 2009) 

Detailberegning udført for KH. Op til 80 dB(A) på facade i se-
kantpæleperioden, 75 dB(A) i perioden hvor der udgraves. 

København H - Støj og vibrationer i 
byggefasen 
(januar 2010) 

Sekantpælearbejde i 18 uger. Op til 16 uger med overskridelse af 
komfort grænseværdi. 

København H – Noise and vibrations 
during construction 
(april 2010) 

Sekantpælearbejde i 18 uger. Op til 107 dB(KB) i 13 uger. Op til 
90 dB(A) på facade i 6 uger. Over 70 dB(A) på facade i hele peri-
oden. Under 55 dB(A) indendørs. 

Dokument Estimat / måleresultat 

CMT Detailed Design 1a RW 
København H 
General 
Noise & Vibrations 
Noise Calculation Maps 
(marts 2012) 

Beregnet op til 85 dB(A) på facade. Baggrundsstøj målt 55 
dB(A), dog en enkelt dag op til 73 dB(A). 

Møde med Ekspropriationskommis-
sionen 
(august 2012) 

Vibrationer op til 90 dB(KB) i Stampesgade 4 i 9 uger.  
Støj op til 85 dB(A) på facade, under 55 dB(A) indendørs. Kilde-
styrke justeret. 

Københavns Kommune. INTERNT 
NOTAT. Tilsyn den 18.9.2012 i 3 lej-
ligheder Reventlowsgade/Stampesgade 
(september 2012) 

Lpeak målt til 93 dB(A) på facade og 65 dB(A) indendørs. Må-
ling ikke konform med standard. 

CMT Noise Monitoring Report Sep-
tember 2012 
(oktober 2012) 

Målt op til maksimalt 83 dB(A), dog en enkelt dag op til 87 
dB(A). 

Metro Støj og vibrationsmålinger 
(november 2012) 

Indendørs støjniveau målt til maksimalt 53 dB(A). Vibrationsni-
veau målt op til 102 dB(KB). 
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Kommissionen pålagde desuden Metroselskabet at foretage indendørs støj- og vibrationsmålinger i udvalgte 
lejligheder. Nedenstående er en oversigt over, hvilke målinger der er gennemført. 
Støj: 
 

Måleserie Målepunkt Støjniveau, 

LAeq,8h i dB 

Måletidsrum 

1-Forboring Stampesgade 5, 
st.th., opholdsstue 

52,9 18.10.2012 kl. 8.32-16.32 

2-Forboring 
modsat side 

Stampesgade 4, 
1.tv., opholdsstue 

45,5 19.10.2012 kl. 9.30-17.32 

3-Sekantpæle 
modsat side 

Stampesgade 4, 
1.tv., opholdsstue 

49,4 30.10.2012 kl. 8.40-16.20 

4-Sekantpæle Stampesgade 5, 
5.tv., opholdsstue 

47,5 02.11.2012 kl. 8.30-15.50 

5-Sekantpæle Stampesgade 5, 
2.th., opholdsstue 

49,6 05.11.2012 kl. 8.25-16.14 

6-Sekantpæle Stampesgade 5, 
1.tv., opholdsstue 

53,4 06.11.2012 kl. 7.45-15.50 

 

 
Vibrationer: 

Målepunkt Aktivitet Måletidsrum Gennemsnit, 
målt 

[dB(KB)] 

Max, 
målt 

[dB(KB)] 

Min, 
målt 

[dB(KB)]

Stampesgade 5, 
st.th. 

Forboring 18.10.2012 

kl. 8.32-
16.32 

87 99 62 

Stampesgade 4, 
1.tv. 

Forboring 
modsat side 

19.10.2012 

kl. 9.30-
17.32 

75 91 63 

Stampesgade 4, 
1.tv. 

Sekantpæle 
modsat side 

30.10.2012 

kl. 8.44-
16.20 

82 93 60 

Stampesgade 5, 
5.tv. 

Sekantpæle 02.11.2012  

kl. 8.00-
15.52 

87 102 65 
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Stampesgade 5, 
2.th. 

Sekantpæle 05.11.2012  

kl. 8.30-
16.14 

86 96 68 

Stampesgade 5, 
1.tv. 

Sekantpæle 06.11.2012  

kl. 7.50-
15.50 

85 97 66 

 

Konklusion 

• Støj på facade overskrider grænseværdi på 
70 dB(A). Overholder påbud om 85 dB(A). 
Målt 79 – 83 dB(A), dog en enkelt dag op til 
87 dB(A) 

• Støj indendørs overholder grænseværdi på 
Leq8h = 55 dB(A). Maksimalt målt til 53 
dB(A) 

• Vibrationer på gulv målt op til 102 dB(KB) 

Den nye støjskærm: 

Den første mobile støjskærm, som kommissionen be-
sigtigede ved forretningen 28. august 2012, fungere-
de ikke i praksis og er derfor blevet erstattet af en 
anden skærm.  

Den nye skærm har principielt samme dimensioner 
som den første, men den er ikke vinklet i enderne.  

Det betyder: 

‐ skærmen dækker flere vinduer i den enkelte 
opstilling, 

‐ den lyddæmper mere effektivt, 
‐ den står tættere på facaden end den oprinde-

lige skærm og reducerer derfor lysindfaldet 
yderligere. 

Skærmen nedtages ikke ved arbejdstids ophør, kun i 
weekenderne fra fredag aften til mandag morgen. 
Tidsperioden er ændret fra de tidligere forudsatte ca. 
15 dage til ca. 25 dage. 

Beskyttelsespresenning. 

Der har i Stampesgade været hændelser, hvor der er 
sprøjtet boremudder og beton på facader og vinduer. 
Entreprenøren har uden held iværksat forskellige til-
tag for at undgå dette.  

Metroselskabet og entreprenøren har derfor besluttet, 
at der for at beskytte facader og vinduer skal opsæt-
tes en ”beskyttelsespresenning” på facaderne i de pe-

rioder, hvor sekantpæleboremaskinen arbejder ud for 
ejendommene. Beskyttelsespresenningen er en delvis 
transparent plastpresenning. Presenningen ophænges 
på bygningerne i facaderne over øverste vinduesræk-
ke. I bunden fastgøres presenningen til støjskærmen. 
Presenningen forventes nedtaget eller trukket til side 
og fastgjort hver aften ved arbejdstids ophør. Metro-
selskabet kontakter i øjeblikket de enkelte ejer- og 
andelsboligforeninger herom. 

Perioden efter sekantpælearbejdet 

Sekantpælearbejdet forventes afsluttet i juni 2013. 

Fra sommer/efterår 2013 vil følgende aktiviteter fo-
regå på byggepladsen 

Forberedelse til støbning, udgravning til topplade, 
nedbrydning af pæletoppe. 
Støbning af låg på stationsboksen. 
Opstilling af tårnkran 
Udgravning af stationsboksen. 
Transport af jord i lastbiler.  
Der er også – som forudsat – støjgener forbundet 
med disse arbejder. 
Åbning af supplerende passager sommeren 2014. 

Ekspropriationskommissionens hidtidige grundlag 
(hæfte 26 og 105) – hvad er ændret? 

• Udendørs vejledende støjniveau og komfort-
vibrationer overstiges kun under sekantpæ-
learbejdet, der har en varighed af 18 uger (2 
boremaskiner)  
Sekantpælearbejdet indledes med forborin-
ger. Forventet varighed af sekantpælearbej-
det er ca. 40 uger med 2 boremaskiner  

• Støjende arbejder finder kun sted 7.00 – 
18.00 på hverdage  
Påbud. Støjniveauet må ikke overstige 85 
dB(A) målt udendørs ved beboelse  

o I forbindelse med støbeprocessen gi-
ver påbuddet i særlige og uforudsete 
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tilfælde fleksibilitet til at fortsætte 
støbeprocessen til kl. 19.00 på hver-
dage – fx grundet geologiske pro-
blemer eller forsinkende trafikale 
forhold  

• Lokal afskærmning og indkapsling af bore-
maskiner  
Der er anvendt mobil støjskærm med bred 
udformning  
Støjskærm nedtages ikke på hverdage 

• Vejledende indvendig støjgrænse 55 dB i he-
le anlægsperioden overskrides ikke  
Uændret 

• Støjgener fra anlægsarbejder før og efter bo-
ringer - og ved varslet 24 timers drift ved 
støbning af dæk  
Uændret 

• Spærring af hoveddøre og placering af byg-
gepladshegn foran facader i ca. 2 år  
Periode forskudt – passager forventes åbnet i 
sommeren 2014 (varighed uændret)  

• Byggepladshegn i transparent materiale foran 
stuelejligheder - vinduer kan åbnes  
Byggepladshegn ændret til let facadebeskyt-
telse  

• Støvgener begrænses ved hjulvask mv.  
Uændret 

Øvrige forhold: 

• Metroselskabet ønsker at opsætte presenning 
fra tagrende til støjskærm for beskyttelse af 
facader og vinduer mod tilsmudsning i ca. 25 
dage pr. lejlighed. 

• Der er etableret aflastningsordning, herunder 
senest ekstra 5 enheder i form af 4 dobbelt-
værelser, samt kontor- og mødefaciliteter. 
Endvidere er der etableret soveordning for 
naboer med natarbejde/ skæve aftenarbejds-
tider. 

• Kommissionen foretager en konkret vurde-
ring i sager, hvor særlige helbredsmæssige 
eller andre personlige forhold kan medføre, 
at det ikke er muligt for de pågældende at 
blive boende under hele eller dele af anlægs-
perioden. Ekspropriationskommissionen har 
behandlet sådanne sager og imødekommet 
ønske om overtagelse. 

 

Metroselskabets synspunkter 

Som oplyst ved mødet i august 2012 er Metroselska-
bet enig i, at generne forbundet med støjskærmen 
overskrider den naboretlige tålegrænse. Metroselska-
bet er også enig i den erstatning på 5.000 kr., der blev 
fastsat af Ekspropriationskommissionen til afværge-
foranstaltninger. Metroselskabet er enig i, at generne 
forbundet med støjskærmen er større efter udskift-
ningen af skærmen; skærmen står tættere på facaden, 
den flyttes ikke ved arbejdstids ophør, og den skal 
være opstillet i ca. 25 dage i stedet for ca. 15 dage, 
som forudsat af Ekspropriationskommissionen. Da 
generne er forværret, mener Metroselskabet, at er-
statningen på 5.000 kr. til afværgeforanstaltninger 
skal forøges. Hvis Ekspropriationskommissionen er 
enig, må kommissionen fastlægge erstatningsniveau-
et. 

Selv om der efter Metroselskabets opfattelse er færre 
gener forbundet med presenningen end med støj-
skærmen, finder Metroselskabet, at generne forbun-
det med presenningen også overstiger den naboretli-
ge tålegrænse. Det betyder efter Metroselskabets op-
fattelse, at de beboere, der påvirkes af presenningen, 
også skal have erstatning med henblik på afværge-
foranstaltninger. Hvis Ekspropriationskommissionen 
er enig, må kommissionen fastlægge erstatningsni-
veauet. 

For så vidt angår de øvrige gener, er det fortsat Me-
troselskabets opfattelse, at den naboretlige tålegrænse 
ikke er overskredet, og at beboerne ikke har krav på 
overtagelse, genhusning, erstatning eller kompensati-
on el.lign. Når man bor ved Københavns Hovedba-
negård ligger etableringen af metrostationen med de 
beskrevne gener efter Metroselskabets opfattelse in-
den for det, der med rimelighed må påregnes som led 
i den almindelige samfundsudvikling på trafikområ-
det.  

Fremkomne bemærkninger ved informationsmø-
det. 

Det blev fra flere af de fremmødte beboeres side un-
derstreget, at det er ”et støj-helvede” at være nabo til 
byggepladsen, og at det ind imellem er helt umuligt 
at opholde sig i lejlighederne. Flere beboere gav ud-
tryk for, at man kun har en ”halv” lejlighed, da det 
ikke er til at opholde sig i den side, der vender ud 
mod byggepladsen. Det er ikke det gennemsnitlige 
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støjniveau, der er afgørende for beboerne, det er de 
meget høje ”støjspidser” (peaks). Støjen fra bygge-
pladsen kan ikke sammenlignes med trafikstøj m.v., 
og beboerne finder ikke de omtalte grænseværdier 
for indendørs støj på 55 dB(A) relevante, da der er 
tale om gennemsnitsberegninger. Endvidere er der nu 
kommet en ekstra borerig til, hvorved støj- og vibra-
tionsgenerne må forventes at blive endnu værre. Der 
blev endvidere spurgt, om der fortsat vil blive målt 
på støj- og vibrationsniveauet. 

Flere beboere udtrykte bekymring over de uheld med 
knuste ruder m.v., der har været i forbindelse med 
metroarbejderne. Byggepladsen går helt op til faca-
derne, og der ikke er sat noget byggehegn op som af-
skærmning. Maskinerne kører helt tæt på facaderne, 
og åbner man vinduet, kan man røre ved maskinerne. 
Flere af beboerne anførte, at de ikke tør opholde sig i 
nærheden af vinduerne, og de er bekymrede for især 
børnenes sikkerhed. Der er nogle gange blevet svej-
set lige ude foran vinduerne, og der står gasflasker 
helt tæt op ad beboelserne. Alt dette skaber utryghed 
ved ophold i sit eget hjem, og den rekreative værdi af 
ens hjem er ikke længere eksisterende. 

Det blev anført, at arbejdstiden ikke overholdes, idet 
bl.a. generatorerne nogle dage er startet kl. 6.00. 

Der blev desuden rejst kritik af, at der på pladsen bli-
ver benyttet dieseldrevne generatorer – i stedet for at 
trække strøm rundt på byggepladsen - med deraf føl-
gende ekstra støj og forurening. 

Med hensyn til revnedannelser og sætningsskader 
blev der fra beboernes side spurgt, hvordan man skal 
forholde sig med hensyn til eventuelle fremtidige 
skader, herunder registrering af skader, og udbedring 
heraf. 

Beboerne spurgte til afvanding af selve byggeplad-
sen, idet der en dag efter regn stod meget vand ved 
ejendommen Reventlowsgade 24.  

Der blev udtrykt bekymring for, at brand- og red-
ningssikkerheden ikke var i orden, da den mobile 
støjskærm spærrer for flugtveje, når den er opsat ud 
for de enkelte lejligheder. Der blev spurgt, om 
brandmyndighederne havde godkendt projektændrin-
ger på dette punkt. 

Med hensyn til den af Metroselskabet beskrevne be-
skyttelsespresenning spurgte flere, hvordan man vil 
sikre, at en presenning på ca. 40 m2 kan fastgøres til-
strækkeligt, f.eks. i stærk vind. Denne løsning fand-
tes ikke at være færdigprojekteret.  

Der blev spurgt, hvorfor der hele tiden er så mange 
ændringer til projektet og tidsplanen. Det har været 
svært at gennemskue og fyldt med ubehagelige over-
raskelser for beboerne. Det virker underligt, at Me-
troselskabet først regner med at kunne gennemføre 
sekantpælearbejderne på 18 uger – men at det nu for-
udses at vare 40 uger. Efter flere beboeres opfattelse 
må der med den varighed være tale om en permanent 
karakter af generne, jf. også Københavns Kommunes 
kategorisering af metroarbejdspladser i forhold til det 
udstedte påbud. Derfor må der også skulle ske en 
forhøjelse af den økonomiske kompensation, jf. rets-
praksis. Forholdene i undergrunden og sætningsska-
der m.v. synes at være kommet bag på Metroselska-
bet, og det er mærkeligt, at man ikke har gjort brug af 
de omfattende undersøgelser og erfaringer som Kø-
benhavns Kommune ligger inde med fra byfornyel-
sesprojekter i området. Det virker som om, at Metro-
selskabet ikke har styr på tingene.  

Mange fandt, at informationsniveauet har været for 
dårligt. Der bør informeres bedre om, hvornår bore-
maskinerne (både forboringsmaskinen og sekantpæ-
leboremaskinen) skal arbejde ude foran ens lejlighed, 
og ligeledes om hvornår den mobile støjskærm og 
beskyttelsespresenning vil være opsat foran ens vin-
duer. Beboerne fandt det meget uheldigt, at man selv 
skal orientere Metroselskabet om uheld, herunder 
hvad der i øvrigt foregår på pladsen, og ikke om-
vendt. Flere af beboerne fandt, at Metroselskabet har 
en nærmest arrogant holdning, når man henvender 
sig med sine problemer. Der blev efterlyst en højere 
grad af empati over for de beboere, der skal leve så 
tæt på byggepladsen i så mange år. Det blev efterlyst, 
at de metromedarbejdere, som beboerne kontakter 
via NABO-telefon o.l., rent faktisk gør noget ved 
henvendelserne og ikke kun agerer ”venlige telefon-
stemmer”.  

Flere beboere spurgte, hvordan de beboere, der ikke 
har deltaget i mødet, vil blive informeret om det på 
mødet passerede, og om deres retstilling m.v. 

Metroselskabet svarede, at de beskrevne enkeltstå-
ende uheld er beklagelige. Metroselskabet henviste i 
den forbindelse til Trafikstyrelsen, der har det samle-
de ansvar for godkendelser af jernbanesikkerheds- og 
bygningsmæssige forhold.  

Med hensyn til støj bliver der ikke tale om overskri-
delse af den indendørs grænseværdi på 55 dB(A). 
Denne grænseværdi gælder i øvrigt normalt for byg-
ge- og anlægsaktiviteter i Københavns Kommune, jf. 
de generelle forskrifter herom. Det kan bekræftes, at 
der fortsat vil blive målt på støj for at sikre, at det af 
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Københavns Kommune udstedte påbud overholdes. 
Med hensyn til indsættelse af en ekstra borerig, bety-
der det ikke en mærkbar forøgelse af støj- og vibra-
tionsnivauet ud for den enkelte lejlighed, idet der vil 
være en vis afstand imellem maskinerne, når der ar-
bejdes. Men det vil selvfølgelig betyde, at flere lej-
ligheder vil blive generet af støj samtidigt. Der vil 
fortsat kun være én forboringsmaskine. 

For så vidt angår de dieseldrevne generatorer vil det 
blive undersøgt, hvorfor der ikke trækkes bygge-
pladsstrøm. Det vil også blive undersøgt, om der er 
afvandingsproblemer på pladsen. 

Metroselskabet udbedrer skader, som er en følge af 
metroarbejderne. Det bliver konkret vurderet, om de 
anmeldte skader skyldes metroarbejderne. Metrosel-
skabet opfordrede beboerne til at anmelde eventuelle 
skader til Metroselskabet.  

Angående bekymringerne omkring flugtvej ved 
brand og redning, har det aldrig været tanken, at der 
skulle være flugtvej via Stampesgade, hvor bygge-
pladsen ligger, allerede af den grund, at der på et 
tidspunkt vil være en stor udgravning, som umulig-
gør flugtvej over arbejdspladsen, og der er ikke ænd-
ret herved. Forhold vedrørende brand og redning er 
drøftet med og godkendt af Københavns Brandvæ-
sen. 

For så vidt angår opsætning af beskyttelsespresen-
ning, arbejdes der på at finde den bedste løsning rent 
teknisk og på at indgå aftale med de enkelte ejerfore-
ninger og andelsboligforeninger herom.  

Metroselskabet beklager, hvis beboerne har følt, at 
Metroselskabets medarbejdere har optrådt arrogant 
ved beboernes henvendelse til selskabet. Selskabet er 
klar over, at beboerne er udsat for betydelige ulemper 
i deres hverdag på grund af ændrede adgangsforhold 
og gener fra byggepladsen. Selskabet bestræber sig 
hele tiden på at forbedre informationsniveauet og vil 
også fremover informere beboerne om boremaski-
nernes og støjskærmenes forestående placering, i det 
omfang dette er muligt. 

Med hensyn til tidsplanen medgiver Metroselskabet, 
at det kan virke underligt, at perioden for sekantpæ-
leborearbejderne er ændret fra ca. 18 uger til ca. 26 
uger og nu ca. 40 uger. Udvidelsen skyldes de geolo-
giske forhold, idet undergrunden er betydelig vanske-
ligere at bore i end antaget på baggrund af de indle-
dende geologiske undersøgelser. Desuden er stati-
onsboksen udvidet ud i Reventlowsgade, da det har 
vist sig nødvendigt, at tunnelboremaskinen tages op 
på denne lokalitet. 

Kommissarius anførte, at kommissionen vil sikre, at 
alle beboere, der er omfattet af kommissionens be-
slutninger, jf. nedenfor under kommissionens gene-
relle betragtninger og stillingtagen, vil blive informe-
ret i sagen.  

Kommissionens generelle betragtninger og stil-
lingtagen: 

Kommissionen skal indledningsvis beklage, at kom-
missionen først nu, 2½ måned efter at sekantpælebo-
ringsarbejdet er påbegyndt, er i stand til at træffe af-
gørelse om de naboretlige gener. Kommissionen er 
klar over, at beboerne er stærkt generede af bygge-
pladsen og ønsker en hurtig behandling af deres sa-
ger, herunder en afklaring af deres rettigheder og mu-
ligheder. Det har imidlertid været nødvendigt at af-
vente Københavns Kommunes behandling af Metro-
selskabets dispensationsansøgning vedr. arbejdstid 
og støj- og vibrationsgrænser. Kommunens afgørelse 
blev meddelt som et påbud i medfør af Miljøbeskyt-
telseslovens § 42 den 12. november 2012. Kommis-
sionen har endvidere afventet resultatet af konkrete 
støj- og vibrationsmålinger fra arbejdspladsen, her-
under de indendørs støj- og vibrationsmålinger, som 
kommissionen bestilte hos Metroselskabet og dennes 
entreprenør på mødet den 28. og 29. august 2012. 
Disse målinger foreligger først til dagens møde. 

Forudsætninger m.v. 

I februar 2010 traf kommissionen afgørelse i en ræk-
ke sager vedrørende anmodning om overtagelse af 
lejligheder m.v. i forbindelse med etableringen af 
Metrostation København H. Taksationskommissio-
nen, der er ankeinstans for Ekspropriationskommis-
sionens afgørelser, har i september 2010 stadfæstet 
og præciseret denne praksis i flere kendelser. Eks-
propriationskommissionen er som udgangspunkt 
bundet af disse afgørelser. 

Som det fremgår af Metroselskabets ovennævnte be-
skrivelse er der sket nogle ændringer i projektet i 
forhold til det oprindelige, som var forelagt kommis-
sionen i februar 2010: 

Kommissionens beslutninger i februar 2010 byggede 
på følgende forudsætninger: 

• De mest generende arbejder (sekantpælebo-
ringsarbejdet) vil vare op til 18 uger. 

• Borearbejderne vil foregå i dagtimerne (kl. 7-
18) på hverdage.  

• Der vil i hele boreperioden blive foranstaltet 
lokal afskærmning og indkapsling ved bore-
maskinen. 
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• I boreperioden vil den udendørs vejledende 
støjgrænse på 70dB(A) blive overskredet. 

• Den indendørs støjgrænse på 55 dB(A), som 
normalt gælder for bygge- og anlægsaktivite-
ter i Københavns kommune, vil ikke blive 
overskredet.  

• Vibrationerne vil overstige den vejledende 
maksimale komfortgrænse på 80 db(KB). Pe-
rioden med overskridelser vil variere fra 3 til 
16 uger for de forskellige ejendom-
me/lejligheder.  

• Før hovedarbejdspladsens ibrugtagning vil 
der blive opsat et 2-3 meter højt arbejdshegn 
tæt på facaden med gennemsigtigt materiale 
ud for vinduerne i stueetagen. Hovedindgang 
til opgange spærres i en del af anlægsperio-
den.  

• Efter ca. 2 år vil der blive etableret en ca. 2 
meter bred passage mellem facade og hegn, 
således at hovedindgange og porte på ny kan 
benyttes som alternativ til de etablerede ad-
gangs gennem nye porte, gårde og kældre. 

I forhold til disse forudsætninger kan det nu konstate-
res, at 

• Perioden for sekantpælearbejdet er udvidet 
fra ca. 18 uger til i alt ca. 40 uger (svarende 
til ca. 9 måneder). 

• Der er indført en arbejdsproces med forbo-
ringer forud for de egentlige sekantpælebo-
ringer. Forboringer er særdeles støjende og 
virker voldsommere end sekantpæleboringer. 

• Der er ikke foretaget afskærmning af ejen-
dommene med et 2-3 meter højt arbejdshegn 
tæt ved facaden. Der er etableret en let faca-
debeskyttelse op til underkant af stuevinduer, 
og den mobile støjskærm dækker facaden, 
mens borearbejdet står på. De lejligheder, 
som der ikke bores ud for, er således 
uafskærmede mod byggepladsen. 

• De mobile støjskærme dækker vinduerne på 
hverdage i en periode på ca. 25 arbejdsdage. 
Skærmen er bredere end forudsat, hvorfor 
den dæmper bedre, men samtidig giver min-
dre lysindfald, mens den er placeret, ligesom 
den ikke fjernes efter arbejdsdagen. Dette var 
stillet i udsigt på ekspropriationskommissio-
nens møde den 28. og 29. august 2012 (hæfte 
105). 

• Der har været flere episoder, hvor borema-
skinerne har tilsmudset facader med mudder- 
og betonsprøjt. For at imødegå dette, opsæt-

tes en delvis transparent beskyttelsespresen-
ning ud for boremaskinen for så vidt angår 
2., 3., og 4., sal (mens den mobile støjskærm 
beskytter stuen og 1. sal). 

• Københavns Kommune har nu ved påbud af 
12. november 2012 fastlagt tidsrummet for 
de støjende aktiviteter på byggepladsen til kl. 
7.00 - 18.00 på hverdage. Dette svarer til den 
oprindelige forudsætning. 

• Påbuddet indeholder en fleksibilitet, idet 
støbning i særlige og uforudsete tilfælde kan 
fortsættes frem til kl. 19.00. 

• Kommunen har endvidere tilladt et udendørs 
støjniveau på op til 85 dB(A) i forbindelse 
med sekantpæleborearbejdet i perioden frem 
til 1. juli 2013. Dette svarer til den oprindeli-
ge forudsætning. 

• I forbindelse med påbuddet har kommunen 
ikke meddelt en særskilt grænse for vibratio-
ner. Derfor gælder der for tiden ikke nogen 
grænseværdi for det indendørs vibrationsni-
veau. 

• Støj- og vibrationsmålingerne viser, at den 
indendørs støjgrænse på 55 dB(A), som 
normalt gælder for bygge- og anlægsaktivite-
ter i Københavns kommune, forudsat ikke 
overskrides. Vibrationerne vil som forudsat 
overstige den vejledende maksimale kom-
fortgrænse på 80 dB(KB). Det var forudsat, 
at de indendørs vibrationer i særlige situatio-
ner ville kunne komme op på 107 dB(KB). 
De maksimale værdier for vibrationer er nu 
målt til 102 dB(KB) og forventes ikke at bli-
ve større. 

Betragtninger vedrørende sikkerhed og forsvarlighed 

Ud fra det oplyste lægger kommissionen til grund, at 
metroarbejdspladsen er lovligt indrettet og har de for-
nødne tilladelser teknisk, sikkerhedsmæssigt og mil-
jømæssigt, og at kontrol og tilsyn hermed foretages 
af de ansvarlige myndigheder. 

Kommissionen ønsker at understrege, at man ud fra 
de foreliggende oplysninger ikke finder, at der er lej-
ligheder ved metrostation København, der kan siges 
at være ubeboelige eller helbredsmæssige uforsvarli-
ge at opholde sig i på baggrund af de naboretlige ge-
ner fra metroarbejdspladsen.  

Kommissionen har haft kontakt til embedslægen i 
Hovedstaden, der med hensyn til de anførte støjgener 
har udtalt, at oplevelsen af støj er meget forskellig fra 
person til person. Der findes personer, der er meget 
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følsomme over for selv små støjpåvirkninger, mens 
andre personer kan tåle relativt høje værdier, inden 
det påvirker helbredet. Der er således ikke nogen ”fa-
citliste” for, hvilket støjniveau man kan tåle.  

Kommissionen må anlægge en objektiv og generel 
vurdering, jf. praksis. De personer, som måtte være 
særligt følsomme over for støj og vibrationer m.v. 
henvises til muligheden for særskilt at indbringe sa-
gen for kommissionen, idet særlige personlige for-
hold, herunder helbredsmæssige eller særlige famili-
emæssige forhold, kan indebære krav om permanent 
eller midlertidig overtagelse af lejligheder. Der vil 
normalt skulle fremlægges speciallægeerklæring, er-
klæring fra børnesagkyndig el. lign. som dokumenta-
tion for det pågældende forhold. 

Med hensyn til beboernes bekymring og utryghed 
omkring at blive ramt af maskiner m.v. fra arbejds-
pladsen skal kommissionen henvise til Trafikstyrel-
sen, der har det samlede ansvar for godkendelser af 
såvel jernbanesikkerheds- som bygningsmæssige 
forhold. Det følger af cityringlovens § 15. Trafiksty-
relsen godkender konstruktionsrisici og kommende 
passagerrisici baseret på en detaljeret vurdering af 
den uafhængige Assessor, som er TÜV InterTraffic i 
Køln med Det Norske Veritas som underrådgiver 
med ekspertise indenfor Civil Works konstruktioner.  

For så vidt angår problematikken vedrørende emissi-
oner (dieselos m.v.) henvises til, at dette henhører 
under Københavns Kommunes miljøkontrol. Det er 
miljøkontrollen, der påser, at de anvendte maskiner 
og køretøjer er lovlige i henhold til miljøforskrifter 
m.v. Kommissionen ønsker dog at bemærke, at Me-
troselskabet tidligere har oplyst ved besigtigelsesfor-
retningerne, at der af miljøhensyn så vidt muligt ville 
blive anvendt el-drevne generatorer på byggepladsen 
i stedet for dieseldrevne generatorer. 

Betragtninger vedrørende den naboretlige tålegræn-
se i øvrigt 

Selvom kommissionen ikke finder, at lejlighederne er 
ubeboelige, kan den naboretlige tålegrænse godt væ-
re overskredet. 

For så vidt angår støj- og vibrationsgenerne finder 
kommissionen fortsat ikke, at tålegrænsen er over-
skredet. Det tillægges i den forbindelse vægt, at Kø-
benhavns Kommune har fastholdt arbejdstiden for 
sekantpælearbejderne til hverdage i tidsrummet kl. 
7.00 – 18.00 (med mulighed for at fortsætte til kl. 
19.00 med henblik på afslutning af støbeproces). Ar-
bejdstiden for sekantpæleborearbejdet er således ikke 
ændret i forhold til det grundlag, som ekspropriati-

onskommissionen, og senere Taksationskommissio-
nen, traf beslutning på tilbage i 2010. På baggrund af 
de foretagne støj- og vibrationsmålinger samt kom-
missionens iagttagelser i øvrigt må det konstateres, at 
forudsætningerne for kommissionens afgørelse tilba-
ge i 2010 (forhandlingsprotokollens 26. hæfte) fortsat 
er gældende. Den indendørs støjgrænse på 55 dB(A) 
vil ikke blive overskredet. Vibrationerne vil – som 
tidligere forudsat – overstige den (nu tidligere) 
vejledende maksimale komfortgrænse på 80 db(KB) i 
en begrænset periode. Perioden for sekantpælearbej-
derne er forlænget fra ca. 18 uger til ca. 40 uger, men 
kommissionen finder ikke, at dette i sig selv indebæ-
rer en overskridelse af den naboretlige tålegrænse. 
Kommissionen skal i denne forbindelse henvise til, at 
man ifølge retspraksis som beboer i et centralt byom-
råde må være forberedt på at måtte tåle betydelige 
naboretlige gener. Der forekommer i centrale byom-
råder således jævnligt støjende bygge- og anlægsar-
bejder til mange forskellige formål – privat og offent-
ligt nybyggeri, bygningsrenovering, vejomlægninger, 
ledningsarbejder osv. 

Kommissionen finder dog, at der er andre gener ved 
metroarbejderne end støj- og vibrationsgener, og at 
der er stor forskel på såvel typen af generne og gra-
den af belastningen fra de nederst beliggende lejlig-
heder til de øverst beliggende lejligheder.  

Kommissionen skal bemærke, at byggepladsen går 
fra facade til facade i hele gadens længde, og nu – i 
modstrid med de i 2010 opstillede forudsætninger – 
uden afgrænsning/afskærmning i form af arbejdshegn 
mellem arbejdspladsen og bebyggelsen. Byggeplad-
sen virker meget kompakt og indeklemt. Kombinati-
onen af den manglende faste afskærmning, maski-
nernes nærhed, indbliksgener og lys fra arbejdsplad-
sen m.v. gør, at man i stueetagen og på 1. sal har op-
levelsen af at bo på selve byggepladsen. Kommissio-
nen finder på den baggrund, at den naboretlige tåle-
grænse er overskredet for stue- og 1. salslejlighe-
derne i perioden frem til medio 2014, hvor arbejds-
pladsen bliver trukket ca. 2 m tilbage fra facaden, og 
der bliver opsat arbejdshegn mellem byggepladsen 
og bebyggelsen. 

Kommissionen har noteret sig, at den nye mobile 
støjskærm står helt tæt op ad facaden, og at intet 
dagslys kan komme ind i lejlighederne bag den. Des-
uden nedtages støjskærmen ikke efter arbejdstids op-
hør hver dag som tidligere forudsat. Skærmen nedta-
ges kun i weekenderne (fra fredag aften til mandag 
morgen). Endelig er skærmen bredere, og derfor bli-
ver alle lejligheder i stuen og på 1. sal berørt i ca. 25 
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dage (og ikke som tidligere forudsat ved mødet d. 28. 
og 29. august 2012 i 15 dage, hvor kommissionen 
fastsatte et kompensationsbeløb til afhjælpende for-
anstaltninger på 5.000 kr.).  

Kommissionen finder derfor, at der er tale om en helt 
særlig belastning af lejlighederne i stueetagen og på 
1. sal. Henset til, at der er tale om en midlertidig pe-
riode på ca. 40 uger, finder kommissionen dog fortsat 
ikke, at der som udgangspunkt kan blive tale om eks-
propriation af lejligheder eller midlertidig genhus-
ning, idet lejlighederne ikke kan anses for at være 
ubeboelige. Kommissionen finder imidlertid på bag-
grund af de ovenfor nævnte gener, at lejlighedens 
brugsværdi er væsentlig nedsat i perioden frem til 
medio 2014. Kommissionen finder, at der på den 
baggrund skal fastsættes en erstatning for perioden 1. 
november 2012 – 1. juli 2014, i alt 20 mdr., idet det 
er kommissionens opfattelse, at de hidtidige gener fra 
metroarbejderne – bortset fra gener fra den midlerti-
dige støjskærm – ikke overstiger den naboretlige tå-
legrænse. 

Kommissionen har fået oplyst, at der for at beskytte 
facaderne på bygningerne ud for boremaskinernes 
placering vil blive opsat en presenning mellem den 
mobile støjskærm og tagrenden. Presenningen vil 
dække vinduerne i 2., 3. og 4. sals lejlighederne i en 
periode på ca. 25 hverdage i forbindelse med,at der 
bores med sekantpæleboremaskinerne. Presenningen 
vil blive fjernet/trukket til side hver dag ved ar-
bejdstids ophør. Kommissionen anser det for er en 
overskridelse af den naboretlige tålegrænse, at et til-
grænsende anlægsarbejde nødvendiggør opsætning af 
en presenning på privat ejendom, hvorfor der skal 
fastsættes en erstatning herfor. 

Kommissionen finder herefter, at 

• Lejlighederne i stueetagerne har betydelige 
gener som følge af den udtalte nærhed til 
byggepladsen, især det manglende arbejds-
pladshegn og den deraf følgende følelse af at 
”bo på byggepladsen”, gener fra den mobile 
støjskærms ”mørklægning” af lejlighederne, 
indbliksgener og gener fra arbejdslys. Kom-
missionen finder på den baggrund, at der pr. 
lejlighed skal ydes en økonomisk kompensa-
tion på: 100.000 kr. (Beløbet ydes ud over 
det tidligere fastsatte beløb på 5.000 kr). 

• Lejlighederne på 1. sal har væsentlige gener 
som følge af nærheden til byggepladsen, her-
under manglende arbejdspladshegn og den 
deraf følgende følelse af at ”bo på bygge-

pladsen”, gener fra den mobile støjskærms 
”mørklægning” af lejligheden, indbliksgener 
og gener fra arbejdslys. Kommissionen fin-
der på den baggrund, at der pr. lejlighed skal 
ydes en økonomisk kompensation på: 75.000 
kr. (Beløbet ydes ud over det tidligere fast-
satte beløb på 5.000 kr). 

• Lejlighederne på 2., 3. og 4. sal vil få gener 
fra ophængning af presenning. Kommissio-
nen finder på den baggrund, at der pr. lejlig-
hed skal ydes en økonomisk kompensation 
på: 10.000 kr. Det bemærkes, at der inden 
beløbet vil kunne udbetales, skal indgås afta-
le mellem Metroselskabet og de pågældende 
ejerforeninger / andelsboligforeninger om 
ophængning af presenning på facaderne. Al-
ternativt foretages ekspropriation til formålet.  

• Lejligheder på 5. sal bliver efter det oplyste 
ikke berørt af beskyttelsespresenningen. 

Erstatningsbeløbene vil blive udbetalt til lejlighedens 
ejer, med mindre andet aftales med ejeren. 

Såfremt beboerne/lejlighedens ejer allerede nu ikke 
kan acceptere en økonomisk kompensation på de an-
givne beløb, men ønsker at fastholde krav om per-
manent overtagelse af lejligheden, midlertidig gen-
husning eller en højere økonomisk kompensation vil 
det af kommissionen fastsatte beløb som udgangs-
punkt ikke kunne udbetales. Dette skyldes, at ankein-
stansen (Taksationskommissionen) vil kunne prøve 
sagen i sin helhed – herunder evt. beslutte overtagel-
se, midlertidig genhusning eller fastsætte en økono-
misk kompensation, der kunne afvige fra ovennævnte 
(både i opadgående og nedadgående retning).  

Kommissionen skal bemærke, at såfremt der er udbe-
talt økonomisk kompensation og herefter senere, ef-
ter begæring af ejer eller andelshaver, træffes afgø-
relse om overtagelse af lejlighed på grund af særlige 
personlige forhold, kan kommissionen i den konkrete 
sag beslutte, at der skal foretages hel eller delvis af-
kortning i købesummen for det udbetalte beløb, dog 
ikke vedrørende det beløb på 5.000 kr., der er udbe-
talt til afhjælpende foranstaltninger vedrørende gener 
fra den mobile støjskærm (jf. forhandlingsprotokol-
lens 105. hæfte fra mødet den 28. og 29. august 
2012). Ligeledes vil der i tilfælde af en imødekom-
melse af en begæring om midlertidig genhusning 
kunne ske fradrag for allerede udbetalt økonomisk 
kompensation i Metroselskabets (andel af) betaling 
til genhusningslejligheden. 
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Det er i øvrigt vigtigt for kommissionen at bemærke 
følgende: 

- at det i forhandlingsprotokollens 26. hæfte 
fastsatte, hvorefter særlige personlige forhold 
kan indebære krav om permanent eller mid-
lertidig overtagelse af lejlighederne, fortsat 
er gældende (helbredsmæssige eller særlige 
familiemæssige forhold mod forevisning af 
lægeerklæring, børnesagkyndig erklæring el. 
lign). 

- at der fortsat vil være mulighed for at få an-
vist et hotelværelse ved dokumenteret natar-
bejde og arbejde på ”skæve” arbejdstider, jf. 
forhandlingsprotokollens 26. hæfte og 105. 
hæfte i de perioder, hvor de mest støjende 
arbejder pågår. Kommissionen har noteret 
sig, at Metroselskabet har lovet at optimere 
ordningen, idet der har været nogle uhen-
sigtsmæssigheder vedrørende for langt boo-
kingvarsel og for ultimative klokkeslæt. 

- at der fortsat vil blive opretholdt en aflast-
ningsmulighed i en stor lejlighed i DGI-byen 
på baggrund af kommissionens beslutning 
ved mødet den 28. og 29. august 2012 

- at to af Metroselskabets ejere (Københavns 
Kommune og Staten) har besluttet, at der 
skal etableres yderligere aflastningslokaler. 
(Dette er blevet udmøntet i form af to ekstra 
dobbeltværelser i DGI-byen, to dobbeltvæ-
relser på Zleep Hotel Astoria og mulighed 
for booking af kontor og mødelokalefacilite-
ter på Regus/FirstClients. 

- Kommissionen forudsætter, at aflastningstil-
buddene løbende evalueres og tilpasses efter 
behov. 

De sager, der er blevet forelagt kommissionen vil nu 
blive afgjort ud fra de fastlagte principper m.v. Der 
vil blive fremsendt skriftligt erstatningsforslag til de 
pågældende.  

Den kreds af beboere/ejere, der bliver berørt af den 
mobile støjskærm, vil alle modtage et skriftligt er-
statningsforslag, dvs. alle stue- og 1. salslejligheder.  

Beboere fra de øvrige etager, der berøres af af-
skærmningspresenningen og som har rejst et særskilt 
krav, vil også modtage et skriftligt erstatningsforslag, 
idet udbetaling af erstatningsbeløbet dog først kan 
ske, når der er indgået aftale med de respektive ejer-
/andelsboligforeninger om ophængning af presennin-
gen, alternativt, at der er blevet eksproprieret hertil. 
Beboere, der alene berøres af afskærmningspresen-
ningen og som ikke har rejst særskilte krav vil mod-
tage nærmere information herom fra Metroselskabet 
med henblik udbetaling af erstatning, når der er ind-
gået aftale med de respektive ejer-/andelsboligfore-
ninger om ophængning af presenningen, alternativt, 
at der er blevet eksproprieret hertil. 

(Enkeltafgørelser er ikke medtaget i denne version af 
protokollen, der kun omhandler den generelle del) 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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