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Udskrift af forhandlingsprotokollen  
for ekspropriationskommissionen  

 
vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. 

 
Metro-Cityringen 

 
136. hæfte  

 
Mødet den 21. maj, 6. juni og 25. juni 
med endelig protokol af 10. juli 2013. 

 
 

 
Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen i DGI-byen for at modtage en foreløbig 
orientering og gennemgang af den anmodning, som 
Metroselskabet d. 29. april 2013 har fremsendt til 
henholdsvis Københavns Kommune og Frederiks-
berg Kommune om udvidelse af arbejdstiderne på 
metroarbejdspladserne i forbindelse med anlæg af en 
Metro Cityring i København og på Frederiksberg (jf. 
lov nr. 552 af 6. juni 2007). 

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. 

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune til-
trådte Tom Kjærbye Larsen kommissionen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-
side Hansen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere fuldmægtig Pia 
Pals. 

For Metroselskabet I/S mødte enhedschef Christine 
Hammer, projektleder Jesper Jørgensen, landinspek-
tør Allan Bak Aastrup, landinspektør Henrik Weier-
søe Jensen, landinspektør Casper Haugaard og ad-
vokat Hanne Mølbeck (advokatfirmaet Bech-Bruun). 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-
sen. 

Følgende passerede: 

Formålet med mødet var, at kommissionen blev 
orienteret nærmere om den anmodning om udvidelse 

af arbejdstiden på metroarbejdspladserne i Køben-
havn og på Frederiksberg, som Metroselskabet d. 29. 
april 2013 har fremsendt til de respektive kommu-
ner, og som Metroselskabet ligeledes d. 29. april 
2013 har fremsendt til kommissionsmedlemmerne til 
orientering.  

Metroselskabet anførte, at det er forventningen, at 
kommunerne træffer deres beslutninger i løbet af 
juni måned. Det er dog af tidsmæssige grunde hen-
sigtsmæssigt, at kommissionen allerede nu får kend-
skab til sagen, idet det er Metroselskabets hensigt, 
såfremt kommunerne imødekommer anmodningen 
om udvidet arbejdstid, at anmode ekspropriations-
kommissionen om at vurdere i hvilket omfang den 
naboretlige tålegrænse bliver overskredet ved den 
udvidede arbejdstid og udarbejde retningslinjer for 
erstatningsfastsættelsen.  

Metroselskabet oplyste, at Metroselskabet har ansøgt 
Københavns Kommune om en udvidelse af arbejdsti-
derne på metroarbejdspladserne i København, således 
at der kan arbejdes om aftenen på hverdage og om 
lørdagen, samt på enkelte metroarbejdspladser også 
om natten. Endvidere har Metroselskabet ansøgt Fre-
deriksberg Kommune om en udvidelse af arbejdsti-
derne for metroarbejdspladserne i Frederiksberg 
Kommune, dog ikke vedrørende arbejde om natten. 

Det fremgik, at Metroselskabet har anmodet kommu-
nerne om, at ejerbeslutningen fra december 2010 
udmøntes. Ejerbeslutningen blev tiltrådt af Køben-
havns Kommune på Borgerrepræsentationens møde 
den 16. december 2010 og af Frederiksberg Kommu-
ne på kommunalbestyrelsens møde den 29. november 
2010 i forbindelse med indgåelse af kontrakterne for 
Cityringen og giver selskabet mulighed for at udføre 
døgnarbejde på 4 valgfrie stationer/byggepladser. 
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Metroselskabet foreslår i deres anmodning af 29. 
april 2013 til kommunerne, at beslutning udmøntes i: 

• døgnarbejde på stationsbyggepladsen ved 
Marmorkirken,  

• døgnarbejde på tunnelarbejdspladsen ved 
Øster Søgade med aktiviteter, der ikke er 
nødvendige for den kontinuerte tunnelboring, 
ligesom det allerede foregår i Nørrebropar-
ken,  

• udvidelse af arbejdstiden med 4 timer på alle 
byggepladser for konkrete aktiviteter til kl. 7-
22 på hverdage, når arbejdet ”går under jor-
den”, hvor støjniveauet generelt er lavere, og 
i nogle tilfælde på lørdage og søndage, samt  

• udvidelse af arbejdstiden med 4 timer på Tri-
anglen, Rådhuspladsen og Gammel Strand til 
kl. 7-22 på hverdage for alle aktiviteter.  

Metroselskabet begrunder dette med, at der hermed 
opnås den største effekt for fremdriften i metrobyg-
geriet samtidig med, at generne for naboerne mini-
meres: En udvidelse af arbejdstiden er nødvendig, 
hvis den overordnede tidsplan for projektet skal hol-
des, da tunnelboremaskinens fremdrift er afhængig 
af, at de enkelte stationer færdiggøres til tiden. Me-
troselskabet planlægger at iværksætte en række eks-
tra støjdæmpende initiativer, der forventes at kunne 
nedbringe det samlede støjbidrag fra arbejdspladser-
ne med cirka 5 dB(A) og i perioder mere. De støj-
dæmpende tiltag finansieres gennem anlægsbudget-
tet. De støjdæmpende tiltag, der nævnes i Metrosel-
skabets anmodning, er lydpotter eller lydsluser på de 
mest støjende maskiners indsugning og udstødning, 
indkapsling ved kapning af pæletoppe, udvidet brug 
af lokale støjskærme, samt tildækning af huller i top-
pladen. 

Metroselskabets gennemgang (opsummering fra 
møderne d. 21. maj, 6. juni og 25. juni 2013): 

Metroselskabet har oplyst følgende: 

”I den periode, hvor der arbejdes med udvidet ar-
bejdstid, vil det aktuelle arbejde hensigtsmæssigt 
kunne opdeles i tre faser: 

Fase 1: 
Etablering af afstivende vægge (slidsevægge) 
Kun hvor afstivende vægge er slidsevægge, udføres 
dette arbejde i den udvidede arbejdstid, dvs. ved 
Marmorkirken (Mmk) og Øster Søgade (Øsø) i tids-
rummet 18-07 alle ugens dage og ved Gammel 
Strand (Gls), Rådhuspladsen (Rhp) og Trianglen 
(Tri) i tidsrummet 18-22 på hverdage og 9-15 på 
lørdage 

Fase 2: 
Udgravning til topplade og støbning af topplade 
Denne fase omfatter udgravning fra terræn til ca. 3 
meters dybde samt armering og støbning af topplade 

Fase 3 
Udgravning under topplade og støbning af bundpla-
de mv. 

Denne fase omfatter udgravning fra ca. 3 meters 
dybde til 30-35 meters dybde, montering af tværbjæl-
ker i skakten, armering og støbning af bundplade 
samt støbning af vægge og mellemdæk i skakten 

For de enkelte pladser kan følgende oversigt over 
omtrentlige varigheder opstilles for perioden med 
udvidet arbejdstid: 

 

 
 

Lokalitet Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Kh   ca. 3 mdr. fra aug 2013 ca. 8 mdr.  

Rhp ca. 7 mdr. fra aug 2013  ca. 1 mdr. ca. 7 mdr. 

Gls ca. 7 mdr. fra juli 2013  ca. 2 mdr. ca. 6 mdr. 

Kgn   ca. 3 mdr. ca. 8 mdr. 

Mmk ca. 7 mdr. fra juli 2013  ca. l mdr. ca. 7 mdr. 

Kk   ca. 2 mdr. ca. 7 mdr. 
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Øsø ca. 6 mdr. fra juli 2013  ca. 1 mdr. ca. 9 mdr. 

Tri ca. 7 mdr.  ca. 2 mdr. ca. 7 mdr. 

Php   ca. 2 mdr. ca. 7 mdr. 

Vhr   ca. 2 mdr. ca. 7 mdr. 

Skp   ca. 2 mdr. ca. 7 mdr. 

Nø   ca. 2 mdr. ca. 7 mdr. 

Nøp     

Nør    ca. 4 mdr. fra juli 2013 

Nup    ca. 7 mdr. fra juli 2013 

Amh   ca. 2 mdr. fra sept 2013 ca. 7 mdr. 

Fb   ca. 2 mdr. fra sept 2013 ca. 7 mdr. 

Fba   ca. 2 mdr. fra nov 2013 ca. 7 mdr. 

Ehp   ca. 2 mdr. ca. 7 mdr. 

Sbv   ca. 3 mdr. fra juli 2013 ca. 7 mdr. 

 
 
Oversigten angiver hvilke faser, der på den enkelte 
lokalitet vil blive udført i udvidet arbejdstid. For 
Nørrebroparken er der ingen angivelser, da de tre 
faser er afsluttet her.  

Opstartsdato er anført for de lokaliteter, som der på 
nuværende tidspunkt er ansøgt om påbud for. 

De anførte varigheder og opstartsdatoer er behæftet 
med en vis usikkerhed. Når starttidspunkt for den 
enkelte fase nærmer sig, vil der blive orienteret nær-
mere herom. 

Støjberegninger for metrobyggepladser  

Til illustration af støjforholdene omkring byggeplad-
serne på Cityringen har Metroselskabet i forbindelse 
med forslag om udvidet arbejdstid fået udført støjbe-
regninger af vores akkrediterede støjkonsulent CO-
WI. Disse beregninger er baseret på Metroselskabets 
vurdering af aktivitetsomfanget i de forskellige faser. 
På baggrund af disse beregninger er antallet af be-
rørte naboer og andre konsekvenser af forslaget vur-
deret og beskrevet i forslaget.  

Da forslaget var vedtaget politisk blev entreprenøren 
bedt om at foretage sin egen vurdering af aktivitets-
omfanget, så det kunne indgå i myndighedsbehand-
lingen. På baggrund af disse vurderinger foretog 
entreprenørens akkrediterede støjkonsulent Grontmij 
et tilsvarende sæt beregninger, som blev lagt til 
grund for Metroselskabets ansøgninger om støjpå-
bud. På grund af en meget kort frist vurderede Me-
troselskabet primært de indsendte støjberegninger på 
baggrund af de maksimale støjniveauer, som lå på 
niveau med Metroselskabets egne beregninger.  

Efterfølgende har Metroselskabet konstateret, at 
forudsætningerne for entreprenørens støjberegninger 
på visse punkter ikke lever op til de politiske løfter, 
som Metroselskabet har afgivet i ansøgningsproces-
sen. Derfor har Metroselskabet haft en konstruktiv 
dialog med entreprenøren om, hvilke aktiviteter, der 
er mulige at udføre om aftenen og natten, samt om de 
nødvendige støjdæmpningstiltag og krav til deres 
effektivitet.  
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Dette har ført til, at entreprenøren har revideret sine 
beregninger. Støjberegningerne for Metrobyggeplad-
serne lever nu op til de politiske løfter Metroselska-
bet har givet og viser en støjudbredelse, som er sam-
menlignelig med Metroselskabets oprindelige bereg-
ninger, blot er aktiviteterne nu fastlagt af entrepre-
nøren som udtryk for de faktiske forhold på pladser-
ne, når den udvidede arbejdstid påbegyndes. 

Beregning af støj - støjudbredelseskort. 

Metroselskabet har beregnet støjen og har i den for-
bindelse udarbejdet såkaldte støjudbredelseskort. I 
det følgende redegøres for beregningerne og hvordan 
støjudbredelseskortene er udarbejdet: 

Beregning  

Beregning af støj fra anlægsarbejder gennemføres på 
grundlag af den fælles nordiske beregningsmodel, 
som er beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 
5/1993 " Beregning af ekstern støj fra virksomheder". 
Beregningerne er foretaget vha. edb-programmet 
SoundPLAN ver. 7.1 update 12-02-2013.  

Beregningerne er baseret på oplysninger fra CMT 
omkring omfanget af forventede entreprenørmaskiner 
med angivelse af type af støjkilde, antal, kildestyrke, 
driftstid, kildehøjde samt placering.  

De angivne driftstider er vurderet for den mest stø-
jende hele time. Dette vurderes at give et realistisk 
støjestimat for både aften- og natperioden. Det er 
ligeledes forudsat, at alle maskiner er i drift samtidig 
inden for den bestemmende hele time.  

Beregninger af støj fra anlægsaktiviteter kan foreta-
ges enten som daglige gennemsnitsværdier af støjbe-
lastningen (svarende til de daglige resultater af de 
støjmålinger som CMT udfører på facaden af byg-
ninger rundt om byggepladserne) eller som gennem-
snitlige støjbelastninger over længere tid.  

Beregninger af støjbelastningen over en dag udføres 
således at støjkilderne ækvivaleres med punktkilder, 
linjekilder eller små fladekilder. Der fås på dette 
grundlag en støjbelastning, som kun gælder denne 
ene dag, og hvor de højeste støjniveauer typisk vil 
optræde i positioner tæt på de mest støjende maski-
ner. Når maskinerne flyttes, vil det være nye positio-
ner, som vil blive udsat for de højeste støjniveauer.  

Eksempel på støjkort med to punktkilder er vist ne-
denfor (red.: udeladt i protokollen)  

Den gennemsnitlige støjbelastning over en længere 
periode f.eks. over en uge eller en måned udføres, 
hvor støjkilderne ækvivaleres med fladestøjkilder. De 

støjende maskiner bevæger sig over denne periode 
rundt på hele arbejdsområdet, hvorfor kilderne spre-
des jævnt ud over dette. Der beregnes på dette 
grundlag et støjniveau, som udtrykker den gennem-
snitlige støjbelastning over hele den støjende perio-
de. 

Eksempel på støjkort, hvor de samme to støjkilder 
som vist i støjkort 1, er udbredt over hele arbejdsom-
rådet er vist på nedenstående støjkort 2 (red.: Ude-
ladt i protokollen). 

Støjudbredelseskort  

Der er blevet udarbejdet støjudbredelseskort for hver 
enkelt arbejdsplads, og der er blevet udarbejdet et 
støjudbredelseskort for hver del af anlægsarbejdet. 
Støjudbredelseskortene viser, hvorledes støjen fra 
anlægsaktiviteterne udbreder sig i området omkring 
arbejdspladserne. Støjkortene viser støjudbredelsen i 
højden 7,5 meter over terræn svarende til vinduerne 
på 2. sal. Denne højde er valgt, da det vurderes, at 
de højeste støjniveauer vil forekomme i denne højde. 
Der er beregnet støjkort i et net af punkter (grid) med 
indbyrdes afstande på 5 x 5 m. Mellem punkterne 
interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjud-
bredelseskonturerne. Støjudbredelseskortene er vej-
ledende, idet der medtages refleksioner fra egen fa-
cade. De er derfor overestimerede med op til 3 dB. 
Beregningerne vurderes at have en usikkerhed på ca. 
3 dB primært relateret til dataforudsætninger om-
kring støjkilder, i.e. kildestyrke, driftstid og kildehøj-
de. 

Forskel mellem støjudbredelseskort, der er sendt til 
miljømyndighederne, og støjudbredelseskort, der er 
sendt til Ekspropriationskommissionen  

I relation til støjudbredelseskortene er det vigtigt at 
fremhæve, at de støjudbredelseskort, der er sendt til 
miljømyndighederne, er lidt anderledes end de støj-
udbredelseskort, der er sendt til Ekspropriations-
kommissionen. Sidstnævnte kort vil blive anvendt af 
Metroselskabet, når forholdet til naboerne skal hånd-
teres. Når der fastsættes retningslinjer for støj, foku-
serer miljømyndigheden på det mest støjbelastede 
tidspunkt. Det vil sige, at der fokuseres på et øje-
bliksbillede af den værste tænkelige situation.  

Det mener Metroselskabet ikke er retvisende, når det 
drejer sig om at illustrere, hvorledes naboerne påvir-
kes i forbindelse med anlægsarbejderne over en læn-
gere periode, herunder når det skal vurderes, om 
naboerne har krav på fx erstatning.  
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Når der er tale om spørgsmål vedr. ekspropriation 
og erstatning, hvor erstatningen udbetales for en 
længere periode, vil det være rimeligt at betragte den 
gennemsnitlige støjbelastning, som de enkelte boliger 
bliver udsat for. Der ses således ikke på øjebliksstø-
jen en enkelt dag, men på den gennemsnitlige støj i 
perioden med støjende aktiviteter. Der vil være dage, 
hvor støjniveauet er lavere end den beregnede gen-
nemsnitlige værdi og dage hvor støjen er højere, som 
det fremgår af de to støjkort.  

For bedst muligt at beskrive støjudbredelsen over en 
periode, hvor støjkilderne bevæger sig rundt på et 
større område, simuleres disse som ovenfor nævnt 
som fladekilder dækkende arbejdsområdet. Herved 
tages der hensyn til, at entreprenørmaskinerne flyttes 
rundt i takt med at arbejdet skrider frem. Støjkortene 
er dermed et udtryk for støjbelastningen over tid og 
ikke en maksimal belastning en enkelt dag.  

Anvendelsen af fladekilder ved udarbejdelsen af støj-
udbredelseskortene til Ekspropriationskommissionen 
betyder, at disse støjudbredelseskort ser anderledes 
ud end de støjudbredelseskort, der er sendt til miljø-
myndighederne”. 

For så vidt angår Nørrebroparken fremgår det af Me-
troselskabets senere oplysninger, at enkeltstående 
aften- og døgnarbejder og weekendarbejder er påbe-
gyndt i løbet af oktober 2012 og er blevet mere jævn-

ligt forekommende i løbet af november 2012. Første 
påbud er givet pr. 21. december 2012. 

Kommissionsmedlemmerne havde adgang til at stille 
opklarende spørgsmål til Metroselskabets præsentati-
on, der endvidere indeholdt en skitse til metode for 
kategorisering af gener. 

Kommissionen anførte, at såfremt kommunerne helt 
eller delvist efterkommer Metroselskabets anmod-
ning om udvidelsen af arbejdstiden, må det forventes, 
at en større kreds af beboere ved metroarbejdsplad-
serne vil blive generet af støjen fra arbejderne om 
aftenen – og på visse lokaliteter også om natten. Un-
der hensyn til den store kreds af potentielle erstat-
ningsberettigede beboere, og under hensyn til sagens 
karakter i øvrigt, herunder at det må antages at en del 
af beboerne vil få støjgener også om natten, er kom-
missionen indstillet på under henvisning til City-
ringslovens § 13 og ekspropriationsproceslovens § 20 
at træffe en principbeslutning i sagen og udarbejde 
retningslinjer til brug for erstatningsfastsættelse. 
Kommissionen understreger, at der er tale om nabo-
ret og ikke ekspropriation. 

Herefter blev sagen drøftet internt og foreløbigt i 
kommissionen, bl.a. med hensyn til systematik og 
metode for kategorisering af gener m.v. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

Helle S. Andersen 

 

/Sine H. Kjeldsen 

 

 

Torsdag d. 6. juni 2013, kl. 8.30 samledes kommis-
sionen på ny i DGI Byen for at fortsætte den d. 21. 
maj 2013 påbegyndte forretning i forbindelse med 
Metroselskabets anmodninger af 29. april 2013 til 
henholdsvis Københavns Kommune og Frederiks-
berg Kommune om adgang til udvidelse af arbejdsti-
den på metroarbejdspladserne i forbindelse med an-
læg af en Metro Cityring i København og på Frede-
riksberg (jf. lov nr. 552 af 6. juni 2007). 

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. 

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune til-
trådte Tom Kjærbye Larsen kommissionen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-
side Hansen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere fuldmægtig Pia 
Pals. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-
sen. 
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For Metroselskabet mødte landinspektør Allan Bak 
Aastrup, projektleder Jesper Jørgensen, landinspek-
tør Carsten Haugaard og advokat Hanne Mølbeck. 

Følgende passerede: 

Kommissarius oplyste indledningsvis, at kommissio-
nen ikke fandt, at den af Metroselskabet ved mødet d. 
21. maj 2013 skitserede metodemodel for kategorise-
ring af gener kunne anvendes.  

Metroselskabet oplyste, at Frederiksberg Kommune 
(By- og Miljøudvalget) havde truffet afgørelse d. 3. 
juni 2013 om at imødekomme selskabets anmod-
ning. Det blev endvidere oplyst, at der i Københavns 
Kommune var indgået en politisk aftale om udmønt-
ning af politisk beslutning om udvidet arbejdstid på 
Cityringen d. 31. maj 2013, og at Københavns 
Kommune, Teknik og Miljøudvalget havde truffet 
beslutning d. 3. juni 2013. Det blev oplyst, at sagen 
skulle forelægges Borgerrepræsentationen ved et 
møde d. 19. juni 2013, og at forventningen er, at 
Borgerrepræsentationen vil tiltræde Teknik- og Mil-
jøudvalgets beslutning, bl.a. på baggrund af den 
politiske beslutning af 31. maj 2013.  

Uddrag af Københavns Kommune, Teknik og Miljø-
udvalgets beslutning: 

Metroselskabet har i forbindelse med anmodningen 
om udvidet arbejdstid oplyst Københavns Kommune 
om, at udvidelsen om aftenen primært gennemføres 
efter færdiggørelse af det mest støjende arbejde, og 
når arbejdet foregår under jorden. Samtidig vil Me-
troselskabet iværksætte yderligere støjreducerende 
tiltag. På baggrund af beregninger af støj og effekter 
af støjreducerende tiltag på byggepladserne kan Me-
troselskabet samlet godtgøre, at forslaget medfører, 
at de samlede støjgener bliver mindre, og de støjende 
aktiviteter i anlægsarbejderne samlet kommer til at 
tage kortere tid, end de ellers ville gøre. Muligheden 
for døgnarbejde ved Marmorkirken vil betyde, at 
anlægsperioden for stationsboksen, der er den mest 
støjende aktivitet, vil blive forkortet fra 39 måneder 
til ca. 18 måneder. Tilsvarende kan anlægsperioden 
på Øster Søgade reduceres fra ca. 30 måneder til ca. 
16 måneder. 

København Kommune anfører i dens beslutning, at 
den konkrete regulering af støjen på byggepladserne 
vil tage udgangspunkt i tre forskellige kategorier: 

Døgnarbejdspladser, hvor der må arbejdes med stø-
jende aktiviteter døgnet rundt, og hvor støjgenerne 
vil have så stort et omfang, at ekspropriationskom-

missionen skal tage stilling til, hvorledes naboerne 
kompenseres. 

Byggepladser med udvidet arbejdstid til etablering af 
vægge til stationsboksene, hvor alle byggeaktiviteter 
må gennemføres i hverdage mellem 07-18 og på 
lørdage mellem 09-15, hvor det i aftentimerne kun 
tillades at arbejde med etablering af slidsevægge, og 
hvor andre støjende aktiviteter med støjgener over 60 
dB kun tillades, når der er særlige, dokumenterede 
behov. 

Øvrige byggepladser, hvor alle byggeaktiviteter må 
gennemføres hverdage mellem 07-18 og på lørdage 
mellem 09-15, hvor der må arbejdes om aftenen, men 
hvor aktiviteter, som støjer mere end 55 dB kun tilla-
des, når der er særlige, dokumenterede behov. 

Københavns Kommune anfører, at Metrobyggeriet 
ikke er omfattet af den forskrift, som gælder for sæd-
vanlige bygge- og anlægsarbejder i kommunen. For-
skriften, der blev besluttet på Teknik- og Miljøudval-
gets møde den 8. oktober 2012, omfatter kun midler-
tidige bygge- og anlægsaktiviteter, og ikke længere-
varende anlægsprojekter som fx Cityringen, Nord-
havnsvej og den kommende nye jernbane mod Ring-
sted. Metrobyggeriets miljøforhold, som er langt 
mere komplekse og omfattende end sædvanlige an-
lægsopgaver, reguleres i stedet med påbud efter mil-
jøbeskyttelseslovens § 42. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil med udgangspunkt 
i principperne foretage en konkret sagsbehandling af 
indkomne ansøgninger fra Metroselskabet og træffe 
konkrete afgørelser efter reglerne i miljølovgivnin-
gen. 

1. Døgnarbejdspladser:  
I perioder af anlægsarbejdet på døgnarbejdspladserne 
vil støjbelastningen fra aktiviteterne ifølge Metrosel-
skabets oplysninger overskride 70 dB, der er den 
vejledende grænseværdi for støj i dagtimerne (7-18), 
selv når de mulige afværgeforanstaltninger er gen-
nemført. Hvis aktiviteterne gennemføres døgnet 
rundt, vil der såvel i aftentimerne (18-22) som om 
natten (22-07) både være tale om en væsentlig over-
skridelse af de vejledende grænseværdier og af 
WHO’s vurderinger af grænser for støjbelastninger, 
der kan give langsigtede sundhedseffekter.  

På grund af behovet for øget fremdrift er det imidler-
tid ikke muligt at stille vilkår på sædvanlig vis, fordi 
det vil umuliggøre gennemførelsen af de ønskede 
byggeaktiviteter. I stedet vil der kunne udbetales 
økonomisk kompensation eller på anden måde ske en 
nedbringelse af de samlede gener for naboerne til 
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byggepladsen. Som følge af Cityringloven tager Eks-
propriationskommissionen stilling til, om anlægsar-
bejdet overskrider de naboretlige tålegrænser. Derfor 
vil Teknik- og Miljøforvaltningen i sin meddelelse af 
påbud lægge til grund:  
- At der på byggepladserne må arbejdes døgnet rundt,  
- At Teknik- og Miljøforvaltningen i påbuddet – bl.a. 
af hensyn til Ekspropriationskommissionens arbejde 
- beskriver de støjmæssige konsekvenser. Ekspro-
priationskommissionen tager på dette grundlag stil-
ling til om det påbudte overskrider de naboretlige 
tålegrænser og til karakteren og størrelsen af eventuel 
kompensation til naboerne,  
- At der iværksættes relevante afværgeforanstaltnin-
ger.  

2. Byggepladser med udvidet arbejdstid til etablering 
af vægge til stationsboksene  

Metroselskabet ønsker at udvide arbejdstiden på an-
dre byggepladser, så der i tidsrummet 07-22 på hver-
dage kan gennemføres anlægsaktiviteter til etablering 
af stationsboksene. Med denne udvidede arbejdstid 
vil naboerne få støjgener fra arbejdet med etablering 
af slidsevægge på op til 68 dB – også i aftentimerne 
(18-22) og om lørdagen. Desuden ønsker Metrosel-
skabet, at enkelte støjende aktiviteter også kan finde 
sted om søndagen.  

Forvaltningen vil i sin meddelelse af påbud lægge til 
grund:  
- At alle byggeaktiviteter må gennemføres på hver-
dage i perioden 07-18 og på lørdage mellem 09-15,  
- At Metroselskabet skal dokumentere behovet for at 
gennemføre særligt støjende aktiviteter (dvs. aktivite-
ter der støjer mere end 60 dB) på hverdage i tids-
rummet 18-22  
- At der må gennemføres arbejde i forbindelse med 
etablering af slidsevægge på hverdage i tidsrummet 
07-22 og på lørdage mellem 09-15,  
- At forvaltningen med udgangspunkt i Metroselska-
bets ansøgning her ud over tager konkret stilling til, 
hvilke aktiviteter med støjbelastninger på mere end 
60 dB, der under specifikke vilkår kan tillades i af-
tentimerne på hverdage (18-22) og om lørdagen,  
- At der iværksættes relevante afværgeforanstaltnin-
ger  

3. Øvrige Cityring-byggepladser  
På de resterende arbejdspladser ønsker Metroselska-
bet også at udvide arbejdstiden for en række aktivite-
ter. Med udgangspunkt i omfanget af nabogenerne vil 
det være væsentligt generelt at friholde søndage for 

aktiviteter og at indskrænke støjende aktiviteter mest 
muligt i aftentimerne.  
Med det udgangspunkt vil Teknik- og Miljøforvalt-
ningen i sine påbud lægge til grund:  
- At alle byggeaktiviteter må gennemføres på hver-
dage i perioden 07-18 og på lørdage mellem 09-15,  
- At der ikke gives tilladelse til at arbejde om sønda-
gen,  
- At Metroselskabet skal dokumentere behovet for at 
gennemføre særligt støjende aktiviteter (dvs. aktivite-
ter der støjer mere end 55 dB) i tidsrummet 18-22 på 
hverdage,  
- At forvaltningen med udgangspunkt i Metroselska-
bets ansøgning tager konkret stilling til, hvilke aktivi-
teter med støjbelastninger på mere end 55 dB, der 
under specifikke vilkår kan tillades i aftentimerne på 
hverdage (18-22) og om lørdagen,  
- At der iværksættes relevante afværgeforanstaltnin-
ger.  

Uddrag af Frederiksberg Kommunes beslutning: 

Metroselskabet har i forbindelse med anmodningen 
til Frederiksberg Kommune om udvidelse af arbejds-
tiden oplyst, at arbejdet med etableringen af de afsti-
vende vægge til stationsboksene er ved at være af-
sluttet, og arbejdet går nu ind i en anden og væsentlig 
mindre støjende fase. Metroselskabet ønsker i den 
sammenhæng at udvide arbejdstiden for de mindre 
støjende processer med henblik på en tidligere fær-
diggørelse af det samlede anlægsarbejde. Herudover 
vil den periode, hvor naboerne i Frederiksberg 
Kommune vil blive påvirket af støj- og andre anlægs-
relaterede gener blive forlænget med 2-4 måneder.  

Frederiksberg Kommunes forskrift for støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbejder fastsætter de 
nærmere miljøregler for arbejdet, herunder at støjen-
de arbejde skal ske mandag–fredag mellem 07-18 og 
overholde 70 dB(A). Arbejde udenfor dette tidsrum 
skal overholde 40 dB(A), hvilket i praksis gør det 
teknisk umuligt at anvende maskiner. Formålet med 
forskriften er derfor at koncentrere anlægsarbejdet til 
hverdage mellem 07-18, således at øvrige perioder 
fredeliggøres. Forskriftens § 4 giver dog mulighed 
for at dispensere fra arbejdstid og støjgrænser. 

Der vil blive givet dispensationer til de enkelte dele 
af arbejdsprocessen samt selvstændige dispensationer 
for hver enkelt arbejdsplads. Dermed vil der kunne 
tages hensyn til lokale forhold på den enkelte plads, 
ligesom erfaringer med yderligere støjdæmpende 
tiltag på en arbejdsplads vil kunne overføres til de 
øvrige pladser. By- og Miljøområdet vil i de konkrete 
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dispensationer arbejde for at minimere støjbelastnin-
gen, særligt i ydertidspunkterne. Vilkårene vil blive 
fastsat i samarbejde med Københavns Kommune, 
således at der opnås ensartet regulering af ikke-
tunnel arbejdspladserne. 

Et flertal i By- og Miljøudvalget i Frederiksberg 
Kommune vedtog ved mødet d. 3. juni 2013, at for-
valtningen bemyndiges til at meddele dispensation 
for arbejdstider og støjgrænser i henhold til § 4 i 
Forskrift for begrænsning af støjende og støvende 
bygge- og anlægsarbejder, ud fra følgende retnings-
linjer:  

- at byggeaktiviteter må gennemføres på hverdage i 
perioden kl. 07-18 og på lørdage mellem kl. 09-15, 
med en støjgrænse på 70 dB (A),  
- at der ikke gives tilladelse til at arbejde om sønda-
gen, der overskrider forskriftens grænse på 40 dB(A),  
- at Metroselskabet skal dokumentere behovet for at 
gennemføre særligt støjende aktiviteter (dvs. aktivite-
ter der støjer mere end 55 dB (A) i tidsrummet kl. 18-
22 på hverdage og kl. 7-9 og kl. 15–22 på lørdage),  
- at By- og Miljøområdet med udgangspunkt i Metro-
selskabets ansøgning tager konkret stilling til, hvilke 
aktiviteter med støjbelastninger på mere end 55 dB 
(A), der under specifikke vilkår kan tillades i aften-
timerne på hverdage og på lørdage, (dog max. 64 
dB(A) i perioden fra kl. 18-20 (lørdag kl. 15-18) og 
max. 61 dB(A) i perioden fra kl. 20-22 (lørdag kl. 7-
9 og 18-22),  
- at der iværksættes relevante afværgeforanstaltnin-
ger, herunder sker en lokal udmøntning af den af 
Metroselskabet fastlagte pulje til ekstraordinære støj-
initiativer på 10 mio. kr.,  
- at Metroselskabet ikke må igangsætte støjende akti-
viteter i den udvidede arbejdstid, før Ekspropriati-
onskommissionen har truffet principbeslutning om 
kompensationsniveauet til de berørte naboer,  
- at informationsindsatsen fra Metroselskabet i for-
hold til de enkelte arbejdspladser og dispensationspe-
rioder opprioriteres således, at borgerne hele tiden er 
velinformerede omkring det forventede støjniveau.  
Et flertal i By- og Miljøudvalget tilkendegav,  
- at hvis den principielle afgørelse i Ekspropriations-
kommissionen ikke stiller krav om et passende antal 
aflastningstilbud, vil kommunen via ejerkredsen sik-
re, at selskabet tilvejebringer passende aflastningstil-
bud,  
- at kommunen via ejerkredsen vil sikre, at selskabet 
forhøjer den afsatte pulje til ekstraordinære støjtiltag 
fra 10 til mindst 20 mio. kr., og at Frederiksberg 

Kommune får sin forholdsmæssige andel heraf. Et 
mindretal i By- og Miljøudvalget stemte imod, idet 
de ansøgte tidsperioder for de enkelt delprojekter 
ikke er konkrete og korte nok. Forvaltningen blev 
anmodet om at orientere udvalget om de enkelte di-
spensationer løbende samt forelægge en status-
/evalueringssag om bemyndigelsen til september. 

Metroselskabet anmodede på baggrund af kommu-
nernes beslutninger Ekspropriationskommissionen 
om at tage principiel stilling til de naboretlige gener 
forbundet med udvidet arbejdstid, jf. også mail af 29. 
april 2013 ”Forslag til Metroselskabets ejere om ud-
møntning af politisk beslutning om arbejdstid og 
supplerende støjreduktion på Cityringens byggeplad-
ser”, der er sendt til kommissionsmedlemmerne. Det 
er Ekspropriationskommissionen, der vurderer, om 
den naboretlige tålegrænse er overskredet. Metrosel-
skabet erkender dog ikke på forhånd, at den naboret-
lige tålegrænse er overskredet, men Metroselskabet 
er enig i, at metroarbejdet i en periode vil ændre ka-
rakter, og at Ekspropriationskommissionen derfor bør 
vurdere situationen på ny. Dette er baggrunden for, at 
Metroselskabet har rettet henvendelse til kommissio-
nen. Hvis Metroselskabet vælger at tage Ekspropria-
tionskommissionens udtalelse til efterretning, vil 
Metroselskabets tilbyde de naboer, der ifølge Eks-
propriationskommissionen har krav på erstatning, en 
erstatning fastsat i overensstemmelse med Ekspropri-
ationskommissionens udtalelse og retningslinjer. En 
erstatning vil i givet fald først blive tilbudt de pågæl-
dende naboer, når Ekspropriationskommissionens 
principielle stillingtagen foreligger, og påbud/dis-
pensationer til udvidet arbejdstid er givet. 

Kommissionen gav udtryk for, at det er forventnin-
gen, at kommissionen på et møde d. 25. juni 2013 vil 
tage stilling til om, og i givet fald i hvilket omfang, 
den naboretlige tålegrænse vil blive overskredet ved 
den udvidede arbejdstid og de erstatningsmæssige 
konsekvenser heraf. Protokollen, og dermed den 
formelle beslutning, forventes dog først at foreligge 
et par uger herefter. 

Kommissionen understregede over for Metroselska-
bet, at der bliver tale om, at kommissionen træffer en 
principbeslutning med retningslinjer for erstatnings-
fastsættelsen, hvorfor de beboere, der måtte være 
omfattet af beslutningen, ikke optræder som formel 
part i sagen. Derfor vil det heller ikke være muligt 
for Metroselskabet at komme med partsindlæg. Der 
vil således udelukkende være tale om, at Metrosel-



 1015 21. maj, 6. og 25. juni samt 10. juli 2013 

skabet bidrager med faktuelle og tekniske oplysnin-
ger i sagen.  

Kommissionen besigtigede udvalgte arbejdspladser 
til brug for kommissionens vurderinger. Efter besig-

tigelsen blev sagen drøftet internt og foreløbigt i 
kommissionen. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

Helle S. Andersen 

/Sine H. Kjeldsen 

 

 

Tirsdag d. 25. juni 2013, kl. 9.00 samledes kommis-
sionen på ny i DGI-byen for at fortsætte den d. 21. 
maj 2013 og 6. juni 2013 påbegyndte forretning ved-
rørende Metroselskabet anmodning til henholdsvis 
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 
om adgang til udvidelse af arbejdstiden på metroar-
bejdspladserne i forbindelse med anlæg af en Metro 
Cityring i København og på Frederiksberg (jf. lov nr. 
552 af 6. juni 2007). 

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.  

Der mødet ingen repræsentant for Københavns 
Kommune. 

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune til-
trådte Tom Kjærbye Larsen kommissionen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-
side Hansen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere fuldmægtig Pia 
Pals. 

For Metroselskabet mødte enhedschef Christine 
Hammer, landinspektør Allan Bak Aastrup, projekt-
leder Jesper Jørgensen, landinspektør Henrik Weier-
søe Jensen, enhedschef Margot Brabrand, miljø- og 
myndighedskoordinator Jens Ulrik Jensen, ingeniør 
Jørgen Vasehus Madsen og advokat Hanne Mølbeck. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-
sen. 

På mødet deltog endvidere talsmand og beboer Søren 
Sandahl og beboer Tom Manczak fra en beboergrup-
pe ”Metromonitor” ved Nørrebroparken samt tals-
mand og beboer Maya Glem og beboer Frederik 
Bjørndal fra beboergruppen ved Marmorkirken. 

Endvidere deltog journalist Jakob Sorgenfri, Politi-
ken, der efter anmodning havde fået tilladelse til at 
overvære beboernes foretræde for kommissionen. 

Følgende passerede: 

Vedr. metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken. 

Søren Sandahl og Tom Mancsak, der er naboer til 
metroarbejdspladsen i Nørrebroparken, hvor der i 
henhold til påbud udstedt af Københavns Kommunes 
har været tilladt døgnarbejde siden 21. december 
2013, fik adgang til at fremføre deres synspunkter for 
kommissionen. 

Metroselskabet foretog en teknisk gennemgang af 
forholdene ved Nørrebroparken, herunder ved frem-
visning af støjudbredelseskort. 

Det fremgik af bl.a. af gennemgangen, at der allerede 
i oktober 2012 var enkeltstående tilfælde af støjende 
arbejde i weekender og aftenarbejder i Nørrebropar-
ken. Den 21. december 2012 udstedte Københavns 
Kommune det første påbud, og de tilladte gennem-
snitlige udendørs støjgrænser om aftenen og natten 
har været 62 dB(A) i perioden 21. december 2012 – 
23. marts 2013. I perioden fra 23. marts 2013 og 
indtil nyt påbud træder i kraft, har de gennemsnitlige 
udendørs støjgrænser været på 60 dB(A) i henhold til 
andet påbud fra Københavns Kommune. Der er i 
påbuddene fastsat begrænsninger for, hvilke aktivite-
ter der må foregå om aftenen og om natten for at 
søge at undgå høje maksimalværdier.  

Der er indtil nu registreret 10 overskridelser af støj-
grænserne i tidsrummet kl. 18.00 – 7.00. Metrosel-
skabet har registreret 123 klager fra naboerne ved 
Nørrebroparken (heraf 21 klager fra samme person). 

Metroselskabet gennemgik støjudbredelseskort for 
Nørrebroparken. 
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Metroselskabet forklarede, hvordan støjudbredelses-
kortene blev udarbejdet. Der henvises til afsnittet 
herom under kommissionens møde d. 21. maj 2013, 
hvoraf Metroselskabets generelle indlæg fremgår. 

Søren Sandahl fremviste powerpointpræsentation og 
klip fra optagelser fra forskellige tidspunkter under 
metroarbejderne i Nørrebroparken, herunder lydop-
tagelser. 

Søren Sandahl anførte bl.a., at der ved projektets 
begyndelse blev lovet ordentlige forhold, hvilket slet 
ikke er blevet efterlevet. Det fremgår af VVM-
redegørelsen (2008), at der ville blive et støjniveau 
på max 40 dB(A) om natten. Endvidere er det anført, 
at der omkring arbejdspladsen i Nørrebroparken ikke 
forventes støjbelastninger inden for normal arbejds-
tid, der ville overskride støjgrænserne ved de nærme-
ste boliger. Uden for normal arbejdstid forventes en 
mindre overskridelse på op mod 5 dB(A) (s. 166ff). 
Ved Ekspropriationskommissionens besigtigelse i 
2009 anførte Metroselskabet vedr. forventet omfang 
af dispensationer for Nørrebroparken, at de arbejder, 
som kræver dispensation fra de gældende støjbe-
stemmelser, vil være af ”meget beskedent omfang.” 
(5. hæfte, s. 63). Beboerne finder imidlertid ikke, at 
der er tale om dispensationer og overskridelser ”i 
beskedent omfang”. Der er derimod tale om ekstra-
ordinære forhold, der kræver en ekstraordinær ind-
sats. Og der er tale om en krænkelse af menneskeret-
tigheder, der er beskyttet af EMRK (art. 8, stk. 1-2) – 
Ret til privatlivets fred. Metroselskabet bryder lov 
om fremgangsmåde ved ekspropriation, idet det føl-
ger af lovens § 13, at ekspropriation i al væsentlighed 
skal være gennemført, inden anlæg kan påbegyndes. 
Desuden mangler partshøring før ekspropriation. 
Principbeslutningen er i strid med normal procedure. 
Beboerne stiller spørgsmål ved kommissionens uvil-
dighed med henvisning til, at Kommissionen skal 
være en uvildig instans mellem to parter i sagen: De 
af ekspropriationerne berørte og Metroselskabet 
(VVM s. 61). Der er tale om en uigennemsigtig pro-
ces for ekspropriation, som svage nabogrupper over-
hovedet ingen adgang har til at gennemskue. 

Beboerne i Nørrebroparken har gennemlevet urime-
lige forhold. Beboerne kræver kompensation, gen-
husning og/eller ekspropriation. Beboerne har ikke 
set noget til lydisolering af facader og vinduer. 

Det er ikke nok at kigge på gennemsnitlige decibel-
tal. Det er især impulsstøjen og maksimalværdierne 
(”peaks”), der er problemet, og der er ikke fastsat 
nogen begrænsning af maksimalværdierne i påbud-

dene. Det er helt vilkårligt, hvornår og hvordan der 
bliver arbejdet i løbet af natten.  

Søren Sandahl anførte endvidere, at naboerne har 
reageret korrekt siden 2009 ved at ringe til Metrosel-
skabet, Københavns Kommune og Politiet. Her er et 
udsnit af de tilbagemeldinger, som beboerne har fået: 

- CMT accepterer ikke andres støjmålinger og 
en ekspert siger, at man bare skal trække 3 
dB(A) baggrundsstøj fra  

- Metroselskabet beklager, men kan i øvrigt 
ikke bekræfte, at der er blevet arbejdet i Nør-
rebroparken 

- Det skal være et vægtet gennemsnit målt 
over 8 timer om dagen, 2 timer om aftenen 
og ½ time om natten 

- Der tages note og man kan ringe tilbage 
mandag 

- Metroselskabet beklager, men der skal jo 
bygges en metro og man må jo forstå… 

- Metroselskabet kan ikke gøre noget, det er 
entreprenøren, CMT, så der er ikke noget at 
gøre 

- Kommunen beder om dokumentation fra na-
boer og CMT, men støjmålingerne fra den 
pågældende periode er blevet væk 

- Politiet vil ikke rykke ud eller tage sager op 
på baggrund af henvendelser fra naboer 

- Kommunen anmelder CMT til politiet i maj 
2012, men i november frafaldes sag på grund 
af manglende beviser fra kommunen 

- Alt imens dette står på mødes naboerne 
jævnligt med Metroselskab, kommune og 
CMT – naboerne oplever ikke at blive taget 
seriøst 

”Metromonitor” har i perioden 2010-2012 målt om-
kring 130 åbenlyse overskridelser. Der har fra okto-
ber 2012 til december 2012 været påbudsregulering - 
uden påbud, hvor der ofte både er arbejdet i weeken-
der og om aftenen. Fra december 2012- marts 2013 
har der været ikke varslet døgnarbejde, som er lov-
liggjort ad hoc. Fra marts 2013 til nu har der været 
vilkårlige arbejdstider og tilladt døgnarbejde. Me-
tromonitor har foretaget en undersøgelse blandt be-
boerne i Nørrebroparken, og det viser sig, at tre fjer-
dedele er mindre oplagte end normalt med natarbej-
de, og at hver tredje får stress for første gang i deres 
liv. Beboerne finder, at der på baggrund af støj uden 
for normal arbejdstid, under hensyn til de høje græn-
seværdier, manglende specifikation af lovlig værk-
tøjsanvendelse og manglende varsling skal ydes en 
kompensation på 1.000 kr. pr. person pr. nat – sva-
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rende til hoteludgifter, 400 kr. pr. person pr. aften 
eller weekenddag – svarende til biograf og restaurant 
for berørte naboer i 25 meters afstand af arbejdsplad-
sen, og at der herudover skal tages hensyn til særlige 
behov hos beboerne, herunder sygdom, sociale og 
familieforhold. Det vil for perioden før december 
2012 betyde en erstatning på 52.000 kr. pr. nabo, for 
perioden december 2012 – marts 2013 en erstatning 
på 90.000 kr. pr. nabo, og for perioden fra marts 
2013 og indtil nu en erstatning på 40.000 kr. pr. na-
bo.  

Tom Mancsak anførte bl.a., at der var meget stor 
forskel på trafikstøj og anlægsstøj. Det er meget 
uheldigt ikke at få sin søvn, når man skal være klar til 
at arbejde næste dag. Det er ikke nok at måle støjud-
bredelsen med udgangspunkt / centrum i hullet i 
skakten. Der er arbejder, der er lige så generende 
rundt omkring på hele metroarbejdspladsen. Der 
bliver slet ikke taget hensyn til naboerne, når der 
arbejdes på pladsen. F.eks. kan man finde på at bruge 
en stor vinkelsliber om morgenen, selvom folk ligger 
og sover.  

Herefter fratrådte Søren Sandahl og Tom Mancsak 
mødet. 

Vedr. metroarbejdspladsen ved Marmorkirken. 

Maya Glem og Frederik Bjørndal, der er naboer til 
metroarbejdspladsen ved Marmorkirken, fik adgang 
til at fremføre deres synspunkter for kommissionen. 

Metroselskabet foretog forinden en teknisk gennem-
gang af forholdene ved Marmorkirken, herunder ved 
fremvisning af støjudbredelseskort. 

Metroselskabet forklarede, hvordan støjudbredelses-
kortene blev udarbejdet. Der henvises til afsnittet 
herom under kommissionens møde d. 21. maj 2013, 
hvoraf Metroselskabets generelle indlæg fremgår. 

Maya Glem og Frederik Bjørndal har forud for mødet 
fremsendt notat af 24. juni 2013 med bilag til kom-
missionen. Det anføres, at notatet beskriver en række 
generelle og sagligt begrundede kompensationsni-
veauer i forhold til naboerne omkring stationsbygge-
pladsen ved Marmorkirken, hvor der efter politisk 
beslutning i regi af Københavns Borgerrepræsentati-
on af 19. juni 2013 nu overgås til ubegrænset døgn-
arbejde i min. 1,5 år med forventet opstart 12. juli 
2013. Notatet afspejler et klart forventningsniveau 
fra sammenslutningen Beboerforeningerne omkring 
Marmorkirken – der repræsenterer samtlige beboer-
foreninger omkring kirken, og herved flere hundrede 
borgere – og skal ses som et forenet bidrag til proces-

sen forud for Ekspropriationskommissionens prin-
cipbeslutning.  

Hovedsynspunkterne fra beboerne ved Marmorkirken 
er følgende: 

• at resultatet af overgangen til udvidede ar-
bejdstider på projekt Cityringen af Køben-
havns Kommune betegnes som ”danmarkshi-
stories mest støjende anlægsarbejde” med 
”helt åbenlyse og enormt store miljømæssige 
gener”,  

• at der intetsteds anføres noget i forhold til 
den særligt om natten stærkt generende im-
pulsstøj, som er ekstremt høj, kortvarig støj, 
eks. når mobilkranen utilsigtet banker en 
byrde mod en anden, der netop vil medføre, 
at omgivelserne vækkes og får deres natte-
søvn ødelagt – men som ikke angiver væ-
sentlige udslag i relation til støjmålingerne 
pga. kort varighed,  

• at der intetsteds er anført, at overgangen til 
ubegrænset døgnarbejde vil medføre en væ-
sentlig, omfangsrig udbygning af bygge-
pladsbelysningen, der også vil være stærkt 
generende for næromgivelserne,  

• at det ved overgang til døgnarbejde ej heller 
længere vil være muligt at åbne vinduer og 
døre med henblik på udluftning som følge af 
støj og betydelig luftforurening, som det el-
lers tidligere har været muligt fra kl. 18-07 
samt weekender.  

Følgende forhold ligger til grund for de nedenfor 
beskrevne kompensationsniveauer, som Beboerfor-
eningerne omkring Marmorkirken finder realistiske:  

1. At der i hele døgnarbejdsperioden vil være 
tale om gennemsnitlige støjniveauer der iføl-
ge WHO, Verdenssundhedsorganisationen, 
vil være direkte sundhedsskadelige som føl-
ge af omfattende, vedvarende natlige støjge-
ner over 55 dB(a), hvorfor der naturligvis må 
tilkendes erstatning således, at de generamte 
borgere, hvis de ønsker det, vederlagsfrit kan 
flytte til en anden, midlertidig ikke-
sundhedsskadelig boligsituation og tilbage 
igen, når døgnarbejdet er tilendebragt 

2. At de generamte tilkendes fuld selvforvalt-
ning af erstatningssummerne  

3. At de tilkendte erstatningssummer tilgår de, 
der har brugsretten over de enkelte boliger  
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4. At en evt. individuel påklage over principbe-
slutningen ikke afstedkommer opsættende 
virkning f.s.v.a. udbetaling af erstatningssum  

5. At modtagerne af erstatningssummerne, skul-
le de vælge at anvende det tilkomne på privat 
genhusning, bibeholder adgangen til deres 
egne boliger – bl.a. med henblik på at kunne 
anvende disse til opbevaring  

6. At de generamte, i tilfælde af at de vælger 
selv at foranledige genhusning finansieret via 
erstatningsbeløb, fortsat vil skulle betale hus-
leje/prioritetsomkostninger for deres oprinde-
lige bolig til trods for, at disse er ubeboelige. 
Erstatningsbeløbet må derfor nødvendigvis 
være af en tilstrækkelig økonomisk størrelse, 
således at det vil være muligt at leje en anden 
tilsvarende bolig af samme størrelse, kvalitet 
og beliggenhed for den tilkendte erstatning 
på det frie lejeboligmarked. En utilstrækkelig 
erstatning, som ikke dækker omkostningerne 
til en passende erstatningsbolig, vil bevirke, 
at de generamte pålægges en urimelig øko-
nomisk byrde svarende til differencen mel-
lem erstatningssummen og lejeniveauet for 
en erstatningsbolig.  

7. Der skal tildeles et fast tillæg på kr. 25.000 
til de borgere som vælger at flytte til en an-
den midlertidig bolig, til dækning af flytte-
udgifter til den midlertidige bolig og tilbage 
igen.  

Krav om kompensationsniveauer  

Da det ikke kan forventes, at de generamte borgere 
har adgang til lejeboliger administreret af eksempel-
vis pensionskasser eller lejeboligforeninger med om-
fattende ventelister, må flertallet finde en genhus-
ningsbolig på det frie boligmarked. Nedenfor er op-
stillet beregninger for lejeboliger i København K 
baseret på boligsøgning på boligportal.dk den 
22.6.13, hvoraf følgende søgeresultater fremkom.  

Lejligheder i København K:  

Lejlighedstype 1 (lille). 70-129 brutto-m2, dvs. gen-
nemsnit 100 brutto-m2  
37 lejligheder, gennemsnitlig udlejningspris 14.066 
kr./md., dvs. 168.792 kr./år, dvs. 1687 kr./m2/år base-
ret på en 100 m2 lejlighed.  
Lejlighedstype 2 (mellem). 130-189 brutto-m2, dvs. 
gennemsnit 160 brutto-m2  
27 lejligheder, gennemsnitlig udlejningspris 18.892 
kr./md., dvs. 226.704 kr./år, dvs. 1.417 kr./m2/år ba-
seret på en 160 m2 lejlighed.  

Lejlighedstype 3 (stor). 190-250 brutto-m2, dvs. gen-
nemsnit 220 brutto-m2  
13 lejligheder, gennemsnitlig udlejningspris 24.245 
kr./md., dvs. 290.940 kr./år, dvs. 1322 kr./m2/år base-
ret på en 220 m2 lejlighed.  

Det er Beboerforeningerne omkring Marmorkirkens 
vurdering, at ovenstående kompensationsniveauer, 
tillagt kompensationen for flytning jf. punkt 7 oven-
for, vil kunne muliggøre, at beboerne bortflytter de-
res boliger i den tid, som døgnarbejdet står på. Det er 
således alene i tilfælde af, at de tildelte erstatninger 
møder ovennævnte kompensationsniveauer, at bebo-
erne omkring Marmorkirken vil føle sig hørt og til-
strækkelig kompenseret. 

Maya Glem og Frederik Bjørndal anførte endvidere, 
at der var stor frustration blandt beboerne ved Mar-
morkirken, idet man levede i uvished om, hvorvidt 
man er nødt til at flytte, og om man vil få mulighed 
herfor. Det er meget stressende ikke at vide, hvordan 
ens hverdag ser ud om meget kort tid efter starten på 
de udvidede arbejdstider. Mange bor i en afstand af 
1,80 m – 2,20 m fra byggehegnet, og der er tale om 
en meget komprimeret og tæt byggeplads, hvor hver-
ken støj, støv eller dieselos kan komme væk. I forve-
jen er man stærkt belastet af arbejderne om dagen, 
der er store menneskelige konsekvenser herved, og 
flere går rundt med høreværn indendørs for ikke at 
tage helbredsmæssig skade af larmen. Der er mange 
børnefamilier i området. Børnene vokser op med en 
byggeplads lige uden for døren i 7 år af deres barne-
liv – og det på et sted, hvor forældrene ellers troede, 
at børnene kunne vokse op i fredelige omgivelser. 
Der er risiko for, at det dårlige miljø kan medføre 
problemer med indlæringen. Mange ældre mennesker 
er hjemme hele dagen, og tanke om, at der nu heller 
ikke er fred om aftenen og natten er helt uudholdeligt 
for dem. Folk kan ikke flytte, men er stavnsbundet i 
mange år frem. Det har ikke på noget tidspunkt under 
projektgodkendelse m.v. været tale om døgnarbejde 
ved Marmorkirken, og det kommer helt bag på folk, 
at noget sådant bare kan besluttes. Der er beboere, 
der har overtaget lejligheder i tiltro til, at der ”kun” 
var tale om dagarbejde. Man frygter, at anlægsarbej-
det trækker ud og kan se, at der er lagt en ”buffer” 
ind, idet den udvidede arbejdstid er planlagt for 1 ½ 
år – men tunnelboremaskinerne kommer først senere, 
og beboerne frygter, at den udvidede arbejdstid vil 
vare i helt op til 2 år og måske endnu længere. Det 
bemærkes endvidere, at de tiltag vedr. støjdæmpning, 
som Metroselskabet har foretaget inden for den sene-
ste tid, ikke har nogen effekt, og der stilles spørgs-
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målstegn ved den forudsatte 5 dB(A) dæmpning, som 
Metroselskabet indregner ved beregningen af støjen. 

Herefter fratrådte Maya Glem og Frederik Bjørndal 
mødet. 

Jakob Sorgenfri fratrådte ligeledes mødet. 

Det bemærkes, at beboerne fra Marmorkirken v/ 
Frederik Bjørndal efterfølgende ved mail af 2. juli 
2013 bl.a. har anført, at Metroselskabets ansøgning af 
29. april 2013 ikke kan opfattes i en faktuel forstand, 
og at beboerne finder det stærkt bekymrende, at 
kommissionen ensidigt læner sig op ad dette infor-
mationsgrundlag og tilsyneladende er af den overbe-
visning, at der er tale om en art faktuel, objektivt 
produkt. Beboerne finder derimod, at det er et klok-
keklart partsindlæg med en række problematiske 
aspekter. Ekspropriationskommissionen opfordres til 
at indhente sagkyndig bistand. Som minimum bør 
kommissionen sikre beboernes input, således at Me-
troselskabets partsindlæg sagligt og konstruktivt kan 
udfordres og ikke får lov at stå uimodsagt. 

Status for sagens gang i kommunerne. 

Metroselskabet anførte, at som kommissionen be-
kendt har Frederiksberg Kommune d. 3. juni 2013 
truffet beslutning vedr. udvidelse af arbejdstiden og 
Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen, har 
truffet beslutning d. 19. juni 2013. Metroelselskabet 
afventer Frederiksberg Kommunes dispensations-
meddelelser. Københavns Kommune har d. 21. juni 
2013 udsendt forvarsel til påbud på i alt 8 metroar-
bejdspladser i nabohøring. Høringsfristen udløber d. 
8. juli 2013, og endelig påbudt forventes meddelt d. 
12. juni 2013. 

Metroselskabet blev af kommissionen anmodet om at 
fremsende en opsummering af de tekniske og faktu-
elle forhold, som blev gennemgået for kommissionen 
ved mødet d. 21. maj 2013, herunder også vedrøren-
de den fremgangsmåde, der er brugt ved beregning af 
støjudbredelseskort m.v. til brug for protokolskriv-
ning. Metroselskabet blev endvidere anmodet om at 
fremsende støjudbredelseskort vedrørende lokalite-
terne på Frederiksberg, samt støjudbredelseskort 
vedrørende de lokaliteter, hvor Københavns Kom-
mune har udsendt forvarsel til påbud. 

Herefter fratrådte Metroselskabet mødet. 

Beboerhenvendelser i øvrigt: 

Kommissariatet har modtaget en del henvendelser fra 
bekymrede beboere ved metroarbejdspladser i anled-
ning af omtalen af den udvidede arbejdstid. Kommis-

sionen er endvidere bekendt med en del af de klager 
og henvendelser, som Københavns Kommune og 
Frederiksberg kommune har modtaget fra beboerne i 
forbindelse med behandlingen af Metroselskabets 
anmodning om udvidelse af arbejdstiderne, herunder 
også henvendelser på baggrund af nabohøring vedr. 
påbuddene. 

I det følgende gengives de væsentligste synspunkter 
og bemærkninger, som beboere har fremført i forbin-
delse med den udvidede arbejdstid. (Det bemærkes, 
at mange af betragtningerne også er fremført af be-
boerne fra Nørrebroparken og Marmorkirken, jf. 
ovenfor): 

Udpluk af henvendelse til Københavns Kommune 
(udvidet arbejdstid): 

• Beboerforening Marmorkirken: Klage over 
støj, sammenblanding af interesser ejer og 
miljømyndighed, spørgsmålstegn ved støjbe-
regninger, overskridelse af menneskerettig-
hedskonvention, konflikt med EU’s VVM-
direktiv, trafikstøj kan ikke sammenlignes 
med industristøj, manglende inddragelse af 
embedslægen   

• Indre By Lokaludvalg: Tilslutter sig ønsket 
om udvidet arbejdstid og stiller i den forbin-
delse krav om sikring af støjgrænser, ingen 
generende belysning i tidsrummet 19-07, in-
gen vibrationer i tidsrummet 19-07, ikke ar-
bejde på helligdage, etablere miljøhandlings-
plan, etablere aflastningsordninger, hurtig 
sagsbehandling. 

• Sortedamsgruppen. Accepterer den udvidede 
arbejdstid med følgende krav: kontinuert 
støjpåvirkning skal begrænses, kontinuert 
støjpåvirkning i aftentimer er uacceptabelt. 
Såfremt dette sker, skal der ske genhusning. 
Tålegrænser for støj bør fastsættes som en 
del af vilkår for tilladelse om udvidet ar-
bejdstid. Der skal anvendes særlige grænse-
værdier for meget støjende arbejde. Der skal 
udarbejdes miljøhandlingsplan. Helbreds-
konsekvenser for støjbelastede naboer skal 
belyses. 

• Enghavegruppen: Metroselskabet er bygherre 
og miljømyndighed samtidig. Anbefaler lyd-
dæmpning af maskiner, støjdæmpende ruder, 
erstatninger, afskærmning af byggepladser, 
partikelfiltre på køretøjer. 

• Beboer fra Gl. Strand. Klager over støj, møg 
og CO2-udslip. Manglende høring af borger-
ne. 



21. maj, 6. og 25. juni samt 10. juli 2013 1020  

Udpluk af henvendelse til Frederiksberg Kommune 
(udvidet arbejdstid): 

• Beboer fra Platanvej: Klager over støj speci-
elt i forbindelse med udvidet arbejdstid pga. 
støj og støv. Kan ikke have vinduer åbne, 
dels pga. støj, men også pga. støv og skidt.  

• Beboer fra Platanvej: Anbefaler afslag på an-
søgning om udvidede arbejdstider pga. gen-
tagne overskridelser af støjgrænserne. 

• Beboer fra Aksel Møllers Have: Anbefaler 
afslag på ansøgning om udvidet arbejdstid. 

• Andelsforening Frederiksberg Allé: Anbefa-
ler afslag på ansøgning om udvidet arbejdstid 
pga. støj, luftforurening, dieselos gentagne 
overskridelser af støjgrænser, overstænkning 
med beton på vinduerne, anvendelsen af ned-
slidt boremateriel. 

Udpluk af henvendelser til kommissariatet (udvidet 
arbejdstid): 

• Beboer fra Marmorkirken: Troede det mest 
støjende arbejde var afsluttet pr. 1. oktober 
2013. Har selv måttet betale for aflastnings-
bolig. Kan ikke tåle støj og dieselos. Har ik-
ke økonomi til at fortsætte. Beboerne bliver 
ført bag lyset. 

• Beboer fra København H: Allerede belastet 
af dagarbejdet. Ønsker nu ekspropriation af 
lejlighed, subsidiært støjsikring i form af lyd-
isolerende vinduer eller økonomisk kompen-
sation for gener m.v. 

• Beboer fra Skjolds Plads: Er bekymret for sit 
nyfødte barn. Har allerede svært ved at finde 
ro om dagen og kan ikke overskue, at ar-
bejdstiden også udvides til om aftenen. Fryg-
ter for barnets trivsel. 

• Beboere fra Nørrebroparken: (se ovenfor un-
der Søren Sandahls og Tom Mancsak fore-
træde for kommissionen)   

Udpluk af høringssvar til Københavns Kommune på 
baggrund af forvarsel af påbud (udvidet arbejdstid): 

Ekspropriationskommissionen har orienteret sig i de 
til Købenavns Kommune indkomne høringssvar på 
kommunens nabohøring af de forvarslede påbud. 
Påbuddene blev sendt i høring den 21. juni 2013 med 
svarfrist den 8. juli 2013. Der er indkommet i størrel-
sesordenen godt og vel 100 høringssvar. 

Naboerne til metrobyggepladserne udtrykker i svare-
ne bekymring for deres og deres familiers livskvali-
tet, søvn og helbred, såfremt aften- og døgnarbejdet 

bliver en realitet. Beboerne fremsætter ønske om 
kompensation og erstatningsboliger. Flere giver ud-
tryk for, at de foretrækker en længere anlægsperiode, 
frem for at aften- og natarbejdet tillades. Mange be-
boere oplyser, at de er utilfredse med Metroselska-
bets informationsniveau og kommunikationsform.  

Som eksempel på de mange beboerindsigelser kan 
følgende nævnes: 

• Høringssvar af 2. juli 2013 fra en beboer ved. 
Sdr. Boulevard: ”Det er ikke rimeligt, at vi 
skal belastes yderligere af de støjgener en 
udvidelse af arbejdstiden helt til kl. 22 vil 
medføre og oven i dette, også skal belastes af 
støj i dagtimerne om lørdagen. Jeg er allere-
de på nuværende tidspunkt plaget af koncen-
trations - og søvnproblemer og har svært ved 
at fungere optimalt på mit arbejde. Og jeg 
kan ikke pga. lejlighedens beliggenhed og 
indretning søge væk fra støjen, men er nødt 
til at forlade min lejlighed, når støjniveauet 
bliver for generende.  Jeg har i efteråret 2012 
uden held forsøgt, at få Metroselskabet til at 
afholde udgiften til støjdæmpende forsatsru-
der for at minimere generne”. 

• Høringssvar af den 5. juli 2013 fra fondsbe-
styrelsen for Soldenfeldt Stiftelse. Solden-
feldts Stiftelse er beliggende på Sortedam 
Dossering 85A-85C. I Soldenfeldts Stiftelse 
er der 99 lejemål, hvoraf de 24 vender direk-
te mod søen. Beboerne er overvejende pensi-
onister, der er hjemme en stor del af døgnets 
timer samt erhvervsaktive beboere. I forbin-
delse med de ændrede planer for byggeriet, 
anmoder bestyrelsen i Soldenfeldts Stiftelse 
derfor om, at beboerne på Sortedam Dosse-
ring får samme vilkår for afskærmning og 
beskyttelse, som beboerne mod Østerbrogade 
og Øster Søgade. 

• Høringssvar af 7. juli 2013 fra en familie ved 
Marmorkirken: ”Vi kan ganske enkelt ikke 
leve med forstyrret nattesøvn og uophørlig 
forurening i en længere periode på op til to år 
(eller mere, såfremt byggeriet forsinkes yder-
ligere, hvilket jo er set før med store anlægs-
byggerier). Borgerrepræsentationens tanke 
om at afsætte en pulje til kortere hotelophold 
som aflastning, er ganske enkelt ikke en 
holdbar løsning. Et familieliv kan ikke hæn-
ge sammen med et par dages søvn på et hotel 
en gang imellem. En travl hverdag kan kun 
hænge sammen - for både børn og voksne – 
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hvis der er mulighed for søvn og kontinuitet. 
Vi skal kunne stå op om morgenen og smøre 
madpakker, finde ud af om børnehavetasken 
skal pakkes med regntøj eller solhat og kun-
ne slutte dagen af med samtale ved aftens-
maden og en tryg og forudsigelig ”putte” si-
tuation for den mindste. Og alfa-omega – vi 
skal kunne sove, hver nat, således at arbejdet 
kan passes og børnene har kræfter til dagens 
udfordringer og almindelig sund udvikling”. 

• Høringssvar af 8. juli 2013 fra Sortedams-
gruppen, der repræsenterer naboer til metro-
byggepladsen i Sortedamssøen og Trianglen 
anfører, at Metroselskabets nye ønske om at 
udvide arbejdstiden for støjende arbejder vil 
medføre en yderligere og særdeles voldsom 
belastning ud over det allerede forventede. 

Der er ikke ved indsigelserne til København Kom-
munes i forbindelse med nabohøringen kommet for-
hold eller synspunkter frem, som Ekspropriations-
kommissionen ikke har været bekendt med i forbin-
delse med kommissionens drøftelser. Naboindsigel-
serne giver derfor ikke anledning til ændringer i 
kommissionens generelle afgørelse. 

Kommissionens indledende bemærkninger m.v. 

Som det fremgår af ovennævnte, har kommunerne 
truffet beslutning om at imødekomme Metroselska-
bets anmodning, idet bemærkes, at Frederiksberg 
Kommune (By- og Miljøudvalget) har truffet beslut-
ning i sagen d. 3. juni 2013. Københavns Kommune, 
Borgerrepræsentationen har truffet beslutning d. 19. 
juni 2013, idet Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 
af 3. juni 2013 er blevet tiltrådt. (Der henvises til 
afsnittene under kommissionens møde d. 6. juni 
2013, ”Uddrag af Københavns Kommunes beslut-
ning, Miljø- og Teknikudvalget og ”Uddrag af Frede-
riksberg Kommunes beslutning”). 

Frederiksberg Kommune forventes inden for kort tid 
at meddele dispensation på baggrund af kommunens 
beslutning d. 3. juni 2013. Københavns kommune har 
d. 21. juni 2013 udsendt forvarsel til påbud vedrø-
rende en række metroarbejdspladser på baggrund af 
Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013. 
Høringsfrist er for påbuddene er d. 8. juli 2013. Det 
forventes, at påbuddene kan træde i kraft d. 12. juli 
2013. 

Københavns Kommune har endvidere tidligere tilladt 
døgnarbejde i Nørrebroparken (jf. påbud af 21. de-
cember 2012 og 22. marts 2013). 

Med den tilladte udvidede arbejdstid vil en større 
kreds af beboere ved metroarbejdspladserne i Købe-
havn og på Frederiksberg blive generet af arbejderne 
om aftenen – og på enkelte arbejdspladser i Køben-
havn også om natten. Det vil især være støj fra arbej-
derne, der vil være belastende for beboerne, men 
også gener fra projektørlys (aften og evt. nat), venti-
lations- og udluftningsproblemer m.v. har betydning, 
jf. de ovenfor nævnte henvendelser fra beboere. 

Det er – som tidligere nævnt - ekspropriationskom-
missionens opgave, at tage stilling til, om, og i givet 
fald i hvilket omfang, den naboretlige tålegrænse 
bliver overskredet ved den udvidede arbejdstid, og de 
erstatningsmæssige konsekvenser heraf, jf. City-
ringslovens § 13 og ekspropriationsproceslovens § 
20. Det bemærkes, at der ikke er tale om ekspropria-
tion – men om vurderinger i forhold til naboretten. 
Som anført ovenfor under kommissionens møde d. 6. 
juni 2013, vil kommissionens principbeslutning in-
deholde generelle retningslinjer for erstatningsfast-
sættelsen, hvorfor de beboere, der måtte være omfat-
tet, ikke optræder som part i sagen i traditionel for-
stand. Derfor har det heller ikke været muligt for 
Metroselskabet at komme med partsindlæg i sagen. 
Kommissionen tilstræber i principbeslutningen at 
dække så mange aspekter som muligt og nå den rette 
gruppe af berørte beboere, der efter de naboretlige 
principper måtte være erstatningsberettigede.  

Metroselskabet vil, såfremt selskabet kan acceptere 
kommissionens principbeslutning, hurtigst muligt 
efter at endelige dispensationer / påbud foreligger, 
fremsende aftaler om erstatning samt vejledning til 
den kreds af beboere, der måtte være erstatningsbe-
rettigede.  

Ekspropriationskommissionens principbeslutning 
træffes ud fra den forudsætning, at de konkrete di-
spensationer / påbud udformes i overensstemmelse 
med kommunernes politiske beslutninger, og at na-
bohøringerne ikke ændrer påbuddene på væsentlige 
punkter. Principbeslutningen dækker endvidere de 
forhold, der gælder for Nørrebroparken siden aften- 
og natarbejdets reelle opstart og indtil den udvidede 
arbejdstid for Nørrebroparken er afsluttet. 

Kommissionen vil i nærværende afgørelse udeluk-
kende forholde sig til beboelseslejligheder. Det er i 
forhold til beboelseslejlighederne, at en udvidelse af 
arbejdstiden er mest problematisk. Erhvervsdrivende 
(herunder evt. udlejere) vil, såfremt der bliver rejst 
sager herom, få behandlet deres sager på et senere 
tidspunkt. Kommissionens udtalelser i nærværende 
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sag vedrører således alene beboere, ikke erhvervsdri-
vende. 

I forbindelse med sagens behandling har kommissio-
nen drøftet, hvorvidt der skulle indvarsles til et of-
fentligt møde, hvor naboerne kunne give deres me-
ning til kende. 

Kommissionen har på baggrund af sagens atypiskhed 
samt omfang og karakter fundet, at kommissionen 
ikke forud for kommissionens principbeslutning fore-
tages individuelle (parts)høringer af de enkelte bebo-
ere ud fra især følgende betragtninger: 

• Der er ikke tale om et nyt eller ændret pro-
jekt / anlæg (kommissionen har godkendt 
stations- og skaktprojekterne ved besigtigel-
sesforretningerne) 

• Det er kommunerne, der har besluttet at ud-
vide arbejdstiderne, og det kan kommissio-
nen ikke ændre  

• Kommissionen kender arbejdspladsernes fra 
tidligere besigtigelser  

• Der er tale om en generel problemstilling og 
ensartede erstatningsspørgsmål, idet det for 
alle beboeres vedkommende handler om især 
støjbelastning fra metroarbejdspladser. 
Kommissionen er opmærksom på sondringen 
mellem aften og natarbejde, og niveaufor-
skellene i den støjbelastning, som rammer de 
enkelte ejendomme 

• Der er tale om en ubestemt kreds af beboere / 
potentielle erstatningsberettigede, indtil 
kommissionens principbeslutning er truffet 
og påbud er udstedt. Først herefter vil kred-
sen af erstatningsberettigede beboere kunne 
identificeres 

• Der er alene tale om, at kommissionen skal 
fastsætte retningslinjer / kriterier for erstat-
ning for gener og afværgeforanstaltninger for 
den udvidede arbejdstid, og der er således 
ikke tale om at træffe individuelle afgørelser 

• Kommissionen har siden metroarbejdsplad-
sernes etablering fået mange henvendelser og 
talt med mange beboere om de gener og pro-
blemer, som støjen fra arbejdspladserne med-
fører, herunder også vedrørende de tilfælde, 
hvor arbejderne har fortsat ud på aftenen 
(ved støbeprocesser) 

• Metroselskabet har orienteret naboerne til 
byggepladserne om ansøgningen om udvidet 
arbejdstid, og kommissionen er bekendt med 
de naboklager, som kommunerne har modta-

get i forbindelse med drøftelserne om udvi-
delse af arbejdstiden 

• Kommissionen har også selv modtaget hen-
vendelser specifikt vedr. udvidelse af ar-
bejdstiden – herunder bl.a. fra Nørrebropar-
ken, hvor arbejderne om aftenen og natten 
har været i gang i nogle måneder 

• Kommissionen har ladet beboerrepræsentan-
ter fra Nørrebroparken og Marmorkirken fo-
retræde for kommissionen, hvor de har fortalt 
om deres oplevelser og fremsat deres syns-
punkter 

• Den valgte proces sikrer, at beboerne har 
mulighed for at få erstatning allerede inden 
arbejderne går i gang eller kort tid derefter. 
Efter sædvanlig procedure ville en sag skulle 
indbringes individuelt – med deraf følgende 
lang sagsbehandlingstid 

• Det er vigtigt, at der tages hånd om de hår-
dest ramte beboere så hurtigt som muligt - og 
så vidt det er muligt, inden arbejderne går i 
gang  

• Metroselskabet har ikke få lejlighed til at 
komme med partsindlæg vedr. subjektive / 
juridiske forhold i forbindelse med kommis-
sionens principbeslutning. (Det vil derimod 
være muligt, hvis en beboer efterfølgende 
anmoder om at få sin sag særskilt behandlet 
af kommissionen (individuel sag), fordi man 
ikke er tilfreds med kommissionens princip-
beslutning. Begge parter vil da blive hørt) 

• Såfremt nogle beboere ikke ønsker at indgå 
aftaler på baggrund af de af kommissionen 
fastsatte retningslinjer, kan man efterfølgen-
de rejse en individuel sag – med mulighed 
for anke til Taksationskommissionen. 

Kommissionens tidligere afgørelser vedr. Cityringen 
vedr. arbejdet om dagen: 

Kommissionen har tidligere behandlet en række hen-
vendelser fra naboer til metroarbejdspladserne i Kø-
benhavn og på Frederiksberg. Disse sager har angået 
de arbejder, som foregår om dagen (normalt fra kl. 
7.00 – 18.00 (kl. 19.00). Kommissionen har som 
udgangspunkt ikke givet erstatning for støjgener for 
de metroarbejder, der foregår om dagen – men der er 
ved metroarbejdspladserne ved København H og 
Frederiksberg Station givet erstatninger for nærhed 
til byggepladsen. Det bemærkes, at Ekspropriations-
kommissionen ved metroarbejdspladsen ved Køben-
havn H og ved Frederiksberg Station tillige har på-
lagt Metroselskabet at etablere aflastningsordninger 
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for beboerne. Metroselskabet har på den baggrund 
stillet aflastningslejlighed i DGI byen og aflastnings-
lejlighed på Frederiksberg til rådighed for beboerne. 
Endvidere har Transportministeriet og Københavns 
Kommune ultimo oktober anmodet Metroselskabet 
om at tilvejebringe yderligere aflastningsmuligheder. 
Metroselskabet har på den baggrund tilvejebragt 
yderligere 2 dobbeltværelser i DGI Byen, 2 dobbelt-
værelser på Zleep Hotel Astoria samt kontor- og 
mødelokaler på Regus/FirstClients kontorhotel. Her-
udover er der etableret en soveordning på Zleep Ho-
tel Astoria for naboer med dokumenteret natarbejde / 
skæve aftenarbejdstider.  

Metroselskabet har ikke anmodet om ændringer af 
støjgrænserne m.v. vedrørende arbejdet om dagen 
(kl. 7.00 – 18.00), og kommissionen ser derfor ikke 
noget behov for at ændre sine synspunkter og hold-
ning til denne del af metroarbejderne.  

Der er således ikke i kommissionens beslutning fast-
sat nogen ændring for så vidt angår ovennævnte 
holdning og principper vedrørende dagarbejde i tids-
rummet kl. 7.00 – 18.00. 

Det nye, som kommissionen skal tage stilling til, er 
om, og i givet fald, hvilke erstatningsmæssige konse-
kvenser den udvidede arbejdstid om aftenen og om 
natten medfører. 

Forudsætninger for kommissionens principbe-
slutning: 

Ekspropriationskommissionen har ved tidligere be-
handlede sager vedrørende dagstøj ved bl.a. metroar-
bejdspladserne København H og Marmorkirken, lagt 
til grund, at arbejdstiden for de mest støjende arbej-
der (etablering af afstivende vægge) var afgrænset til 
hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00 (med mulig-
hed for at fortsætte til kl. 19.00 med henblik på af-
slutning af støbeproces). Hertil kunne komme enkelte 
dage, hvor det var nødvendigt f.eks. af hensyn til 
støbeprocesser at arbejde i døgndrift. Arbejdstiden 
var således ikke ændret væsentligt i nogen af de be-
handlede sager i forhold til det grundlag, som eks-
propriationskommissionen i sin tid havde taget stil-
ling til i forbindelse med besigtigelserne. 

Kommissionen skal anføre, at der med kommunernes 
tilladelser til udvidede arbejdstider om aftenen, og på 
visse lokaliteter om natten, er sket en væsentlig æn-
dring af ovennævnte forudsætninger og de oprindeli-
ge forudsætninger for hele Cityringprojektet. Det var 
således forudsat, at der på de almindelige arbejds-
pladser ikke skulle foregå støjende arbejder om afte-
nen, natten eller i weekender. Det har for kommissi-

onen ved tidligere afgørelser været en afgørende 
forudsætning, at beboerne ved metroarbejdspladserne 
havde ”fred” om aftenen, om natten og i weekenden. 
De eneste arbejdspladser, hvor det fra starten har 
været forudsat at der skulle arbejdes i døgndrift, var 
tunnelarbejdspladserne ved Nørrebroparken, Øster 
Søgade og CMC-grunden. Døgnarbejdet skulle imid-
lertid først påbegyndes fra det tidspunkt, hvor tun-
nelborearbejderne gik i gang, og derfor er der også 
tale om ændring af de forudsatte arbejdstider for 
disse lokaliteter. 

Med den nu forudsatte udvidede arbejdstid med ar-
bejde om aftenen fra kl. 18.00 – 22.00, og på visse 
lokaliteter også om natten, er der derfor ikke bare tale 
om en meget væsentlig ændring i forhold til det for-
udsatte, men der er også tale om en ændring, som vil 
medføre væsentlige gener for en større kreds af be-
boere i København og på Frederiksberg.  

Det bemærkes, at Kommissionen har lagt de af Me-
troselskabet fremlagte tekniske og faktuelle oplys-
ninger til grund, idet kommissionen forudsætter, at 
dette er retvisende og anvendelige i den konkrete 
situation. Kommissionen har noteret sig det af Me-
troselskabet oplyste om, at beregning af støj fra an-
lægsarbejderne gennemføres på grundlag af den fæl-
les nordiske beregningsmodel, som er beskrevet i 
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 " Beregning af 
ekstern støj fra virksomheder". Beregningerne er 
foretaget vha. edb-programmet SoundPLAN ver. 7.1 
update 12-02-2013. Det bemærkes endvidere, at Me-
troselskabet som anlægsmyndighed har pligt til at 
levere objektive, saglige og valide tekniske og faktu-
elle oplysninger.  

Kommissionens opgave er – som tidligere nævnt - at 
træffe afgørelse om, hvorvidt den naboretlige tåle-
grænse er overskredet – og i givet fald - fastsætte de 
erstatningsmæssige konsekvenser af den udvidede 
arbejdstid, herunder også, om der er beboere, der 
bliver så hårdt ramt af gener, at de bør ydes en erstat-
ning, der muliggør leje af erstatningsbolig i en perio-
de. 

Kommissionen ønsker at understrege, at det er tale 
om en usædvanlig situation: 

• For det første er der tale om et anlægsprojekt, 
der har en længere varighed, end det er nor-
malt for anlægsarbejder, i hvert fald når det 
gælder arbejderne vedr. anlæg af de under-
jordiske metrostationer og tunnelarbejds-
pladser 
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• For det andet er anlægsarbejderne på lokali-
teterne ”stationært” – dvs. at de ikke på 
samme måde som ved anlæg af vej eller 
jernbane ”flytter sig” langs strækningen ef-
terhånden som arbejderne skrider frem. 

• For det tredje er der tale om, at der arbejdes i 
snævre byrum, flere steder fra facade til fa-
cade 

• For det fjerde er der nu tale om udvidelse af 
den daglige arbejdstid, således at der ud over 
arbejde om dagen også tillades aftenarbejde 
og tillige på enkelte lokaliteter natarbejde. 

Anlægsstøj m.v. 

Kommissionen er opmærksom på, at der ved anlægs-
arbejder sondres mellem luftbåren støj, strukturlyd 
og komfortvibrationer. Metroselskabet har oplyst, at 
der i forbindelse med den udvidede arbejdstid ikke er 
lavet beregninger af strukturlyd og komfortvibratio-
ner. Metroselskabet har endvidere oplyst, at støjbi-
draget fra strukturlyd er relativt lille i forhold til bi-
draget fra den luftbårne støj, og ved afstande over 20-
25 m fra aktiviteten er der generelt ikke problemer 
med strukturlyd og komfortvibrationer.  

Metroselskabet har i dets ansøgning til kommunerne 
oplyst, at perioderne med den udvidede arbejdstid vil 
blive forskellige for de enkelte arbejdspladser og vil 
variere fra nogle måneder til op til ca. 1 ½ år. Belast-
ningen på de enkelte arbejdspladser vil også variere 
over hele perioden – og vil typisk være opdelt i 3 
faser. Der henvises til Metroselskabets tekniske og 
faktuelle indlæg ovenfor under kommissionens møde 
d. 6. juni 2013. 

Baggrundsstøj. 

Kommissionen er endvidere opmærksom på, at der 
mange steder i København er en høj baggrundsstøj. 
Det fremgår af Miljøstyrelsens støjkort samt Køben-
havns Kommune, at der i Københavns bykerne (indre 
by) er en gennemsnitlig baggrundsstøj er på ca. 50 - 
60 db(A) – om aftenen og om natten, medmindre 
boligen ligger ud til en større vej, hvor der er en end-
nu større støjbelastning. I bro-kvartererne med de 
store indfaldsveje, ligger baggrundsstøjniveauet om 
natten mange steder på over 65 dB(A). På Frederiks-
berg ligger baggrundsstøjen om natten på et tilsva-
rende niveau ifølge Miljøstyrelsens støjkort. 

Københavns Kommune har ved lokale påbud i Nør-
rebroparken tilladt nattestøj op til gennemsnitsværdi-
er på op til 62 dB (A). 
 

Miljø- og sundhedsmæssige aspekter. 

Kommissionen har i forbindelse med sine vurderin-
ger set nærmere på de vejledninger og anbefalinger, 
der foreligger inden for området. Det fremgår bl.a., at 
genevirkningen af støj afhænger af, hvilket tidspunkt 
på døgnet, man udsættes for støjen.  

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virk-
somheder fremgår af Vejledning om ekstern støj fra 
virksomheder, nr. 5/1984. Vejledningen er ikke di-
rekte anvendelig på Metrobyggeriet, da den omhand-
ler støj fra virksomheder – altså permanent støj. Der 
er kun særligt støjende aktiviteter på metrostationer-
ne under selve anlægsfasen. Det fremgår af vejled-
ningen (s. 13), at såfremt miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier overholdes, skulle borgerne være 
sikre på, at de ikke udsættes for støj, der er urimelig. 
Det er anført i vejledningen, at det i denne forbindel-
se bør haves i erindring, at nogle mennesker er meget 
støjrobuste, mens andre er meget støjfølsomme. De 
nævnte grænseværdier er sat så lavt, at 85 – 90 % af 
naboer til virksomheden finder, at støj svarende til 
grænseværdierne ikke medfører ulemper af nævne-
værdigt omfang. I vejledningen (s. 15 og s. 16) er 
indeholdt tabeller over vejledende grænseværdier for 
støjbelastning og for maksimalværdier af støjniveau-
er målt udendørs.  

Støj fra jernbane: Ved regulering af ekstern støj fra 
virksomheder er der derfor forskellige vejledende 
grænseværdier for perioderne dag, aften og nat. Ved 
kortlægning af støj fra veje og jernbaner tillægges 
støj om aftenen et tillæg på 5 dB, mens støj om nat-
ten tillægges 10 dB.  

Desuden foreligger der som fortolkningsbidrag fra de 
to kommuner forskrifter vedr. bygge- og anlægsstøj. 
Københavns Kommunes vejledende støjgrænser for 
bygge- og anlægsstøj er fastsat i Forskrift for visse 
miljøforhold ved midlertidige bygge og anlægsarbej-
der i Københavns Kommune. Denne forskrift er dog 
ikke direkte anvendelig vedrørende påbud f.s.v. an-
går Metroarbejderne, hvor påbud fastsættes i henhold 
til § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. I Frederiksberg 
Kommune gælder forskriften for støjende og støven-
de bygge- og anlægsarbejder, hvorfra der vil blive 
givet dispensation til udvidelse af arbejdstiden, jf. 
også ovenfor. 

WHO-støjvurderinger  

Ud over de vejledende, danske grænseværdier for 
støj har WHO også vurderet acceptable støjbelast-
ninger om natten i forhold til genevirkning, søvnfor-
styrrelser og helbredseffekter. WHO-Europa har i 
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rapporten Night Noise Guidelines for Europe fra 
2009 undersøgt sammenhængen mellem støjniveauer 
om natten, søvnforstyrrelser og helbredseffekter. 
WHO konkluderer, at ved langvarige natstøjsni-
veauer under 40 dB, er de negative effekter meget 
begrænsede. Ved langvarige støjniveauer over 40 dB 
stiger sundhedseffekterne, idet befolkningen skal 
tilpasse deres liv til støjen, hvilket især går ud over 
sårbare grupper. Ved støjniveauer over 55 dB i lang 
tid stiger de sundhedsmæssige effekter, især med 
hensyn til hjertekarsygdomme. Ved disse støjniveau-
er er en stor del af befolkningen meget generet og 
påvirket af søvnforstyrrelser. WHO har endvidere i 
en rapport fra 2011 Burden of disease from environ-
mental noise konkluderet, at det bør tilstræbes, at der 
ikke er støj om natten på over 45 db(A) målt uden-
dørs. Det anføres dog, at en grænse på 55 db(A) målt 
udendørs anses for acceptabel i en periode i tilfælde 
af, at andet kun vanskeligt kan lade sig gøre.  

Embedslægen: 

Ekspropriationskommissionen har haft rettet henven-
delse til Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen 
Øst, og anmodet om en vurdering af de sundheds-
mæssige konsekvenser for beboere i nærheden af 
byggepladserne i forbindelse med den udvidede ar-
bejdstid. I den anledning har embedslægeinstitutio-
nen udtalt følgende: 

”Den helbredsmæssige effekt af støj hos det enkelte 
menneske kan ikke entydigt forudsiges på baggrund 
af et målt lydtryk. Der indgår mange andre faktorer 
end lydtrykket, og det er meget forskelligt hvordan 
støj opleves, og dermed hvordan de helbredsmæssige 
effekter eventuelt rammer den enkelte. 

Det forventede støjniveau er angivet ved boligernes 
facade. Det faktiske støjniveau indendørs hos bebo-
erne vil formentlig være meget forskelligt fra bolig til 
bolig. 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst no-
terer sig, at Kommissionen finder det vigtigt at be-
mærke, at baggrundsstøjen i områderne ligger mel-
lem 55 og 65 dB (A).  

På baggrund af et målt lydtryk får man kun oplys-
ning om en af flere faktorer, som er bestemmende for 
støjens effekt på helbredet, og man kan derfor ikke 
tillægge en direkte sammenligning mellem forskellige 
niveauer stor betydning. At baggrundsstøjen ligger 
på fx 55 dB betyder heller ikke, at man ikke vil kunne 
høre støjen fra metrobyggeriet, selv om denne måtte 
have et niveau på fx 52 dB. Desuden er lydens karak-
ter i forbindelse med arbejdet på Metroen formentlig 

en anden end baggrundsstøjens, og vil formentlig 
potentielt kunne genere en større del af beboerne end 
man umiddelbart skulle tro ud fra en simpel sammen-
ligning mellem lydtrykket fra metrobyggeriet og 
lydtrykket fra baggrundsstøjen. 

Støj, som forstyrrer nattesøvnen, har langt større 
helbredsmæssig effekt end støj om dagen. Det er 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Østs 
umiddelbare vurdering, at en betydelig del af bebo-
erne i forbindelse med metrobyggeriet allerede ved 
55 dB vil opleve væsentlige gener, især aften og spe-
cielt nat.” 

Kommissionens vurderinger og beslutning: 

Kommissionen skal indledningsvis henvise til, at 
man ifølge retspraksis skal tåle meget som led i sam-
fundets udvikling. Som beboer i et centralt byområde 
må være forberedt på at måtte tåle betydelige nabo-
retlige gener. Der forekommer i centrale byområder 
således jævnligt støjende bygge- og anlægsarbejder 
til mange forskellige formål – privat og offentligt 
nybyggeri, bygningsrenovering, vejomlægninger, 
ledningsarbejder osv. 

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen 
af principbeslutningen bl.a. genbesigtiget metroar-
bejdspladser, fået forelagt kort over støjudbredelse, 
gennemgået tekniske forhold i relation til anlægsfa-
serne, og har forelagt sundhedsmæssige aspekter for 
embedslægen samt har inddraget beboersynspunkter 
bl.a. fra erfaringerne med døgnarbejderne i Nør-
rebroparken, ligesom kommissionen har inddraget 
beboelseshenvendelser og beboeres udtalelser og 
synspunkter i dagspressen. Endvidere har kommissi-
onen orienteret sig om de naboklager, der er indsendt 
til kommunerne i forbindelse med kommunernes 
behandling af Metroselskabets anmodning om udvi-
delse af arbejdstiden, herunder i forbindelse med 
Københavns Kommunes forvarsling af påbud. Ende-
lig bemærkes, at kommissionen i flere omgange tid-
ligere har været på besigtigelse på arbejdspladserne. 
Desuden har kommissionen modtaget flere henven-
delser vedrørende den udvidede arbejdstid.  

Med hensyn til støjbelastningen fra anlægsarbejderne 
på metroarbejdspladserne, skal Kommissionen påpe-
ge, at Miljøstyrelsens vejledning ikke finder anven-
delse ved disse anlægsarbejder, idet der ikke er tale 
om en permanent situation (støj fra virksomheder). 
Støjbelastningen vil også være forskellig fra fase til 
fase og af den grund derfor heller ikke direkte sam-
menlignelig med virksomhedsstøj. Kommissionen 
finder dog, at vejledningen har en større relevans ved 
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anlægsarbejderne om aftenen og natten end om da-
gen, idet der netop normalt ikke foregår anlægsarbej-
der om aftenen og natten, og da de hensyn der ligger 
til grund for vejledningens grænseværdier for især 
aften og nat i et vist omfang er relevante i den aktuel-
le sag. 

Det fremgår endvidere, at Københavns Kommunes 
normale forskrift ikke finder direkte anvendelse for 
metroarbejderne. Sagerne om påbud afgøres i stedet i 
henhold til § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. For så vidt 
angår Frederiksberg Kommune, har kommunen som 
bekendt besluttet, at der dispenseres for den gælden-
de forskrift. 

Kommissionen skal bemærke med hensyn til oven-
stående vejledende støjgrænser, at det forhold, at de 
vejledende støjgrænser overskrides, ikke i sig selv 
medfører en overskridelse af den naboretlige tåle-
grænse. Omvendt ændrer det forhold, at Metrosel-
skabet fra kommunerne har fået påbud eller dispensa-
tioner, der tillader højere værdier for støj og vibratio-
ner, ikke ved at tålegrænsen kan blive overskredet.  

Kommissionen ønsker at påpege, at det er sjældent, 
at der tillades anlægsarbejder om aftenen – og i sær-
deleshed om natten - i en længere periode. Det be-
mærkes endvidere, at generne i forbindelse med den 
udvidede arbejdstid sker i forlængelse af generne fra 
metrobyggeriet i dagtimerne. Hertil kommer, at der 
er tale om arbejdspladser i snævre byrum, tæt på den 
enkeltes bolig. 

Det kan konstateres, at der er en betydelig bag-
grundsstøj i København om natten. Med hensyn til 
baggrundsstøj contra anlægsstøj, er det kommissio-
nens opfattelse, at der ved anlægsstøj i højere grad er 
tale om ”impulsstøj” – dvs. kortvarig høj støj, hvilket 
især kan være et problem om natten. Det fremgår 
også af embedslægens udtalelse, at lydens karakter i 
forbindelse med anlægsarbejderne på Metroen for-
mentlig er en anden end baggrundsstøjens. Kommis-
sionen finder, at baggrundsstøj ikke er fuld sammen-
lignelig med støj fra anlægsarbejdet, idet baggrunds-
støjen typisk består af trafikstøj, der opfattes som en 
mere jævn støj. Det er således kommissionens vurde-
ring, at anlægsstøj opleves særligt generende – også 
selv om baggrundsstøjen er høj. Især støj om natten 
skal betragtes alvorligt ud fra et sundhedsmæssigt 
hensyn. Kommissionen finder dog, at den normale 
baggrundsstøj fra omgivelserne har en vis betydning 
for vurderingen af tålegrænsen. 

Kommissionen finder generelt set, at den udvidede 
arbejdstid om aftenen og om natten vil bevirke, at 

boligens rekreative værdi vil blive væsentlig reduce-
ret grundet støj fra metroarbejdspladserne. For de 
mest belastede lejligheder vil den rekreative værdi 
helt forsvinde, og der er således tale om en betydelig 
påvirkning af de pågældende beboere. Også lysgener 
og udluftnings- og ventilationsproblemer har betyd-
ning. Kommissionen mener derfor, at den naboretlige 
tålegrænse vil være overskredet for en større kreds af 
beboere, og at beboerne vil være erstatningsberetti-
gede i forbindelse med udvidelse af arbejdstiden, 
eller i det mindste har krav på aflastningsmuligheder. 
Det må af de foreliggende oplysninger lægges til 
grund, at især arbejdet om natten, indebærer støjge-
ner, som går væsentligt ud over, hvad man må være 
forberedt på at skulle tåle, selv for en bolig med en 
beliggenhed i bykernen. Kommissionen finder ikke, 
at en støjbelastning, hvor der bl.a. er tale om for-
holdsvis kraftig støj om aftenen og om natten, kan 
sidestilles med ”normal” trafikstøj, jf. også embeds-
lægens udtalelse.  

Kommissionen har endvidere noteret sig WHO’s 
betragtninger.  

Kommissionen har endvidere noteret sig embedslæ-
geinstitutionens betragtninger med hensyn til specielt 
nattestøj og søvn, og at der er forskel på de hel-
bredsmæssige konsekvenser af støjpåvirkningen om 
aftenen og natten. 

Henset til arbejdernes karakter samt det af beboerne 
beskrevne vedrørende gener m.v., de ovennævnte 
forskrifter og vejledningen om støjgrænser, de be-
skrevne sundhedsmæssige aspekter, herunder em-
bedslægens udtalelse, har Kommissionen truffet føl-
gende principbeslutning vedrørende den udvidede 
arbejdstid: 

Døgnarbejde: 

Kommissionen vurderer, at den naboretlige tålegræn-
se er overskredet ved døgnarbejde, når støjen fra 
arbejderne overstiger et gennemsnitligt udendørs 
støjniveau på 55 dB (A) om natten, og kommissionen 
finder, at der skal ydes erstatning herfor. Erstatnin-
gerne skal dog gradueres under hensyn til niveauet 
for støjbelastning for den pågældende ejendom (målt 
ved facaden). Kommissionen finder således, at der til 
de beboere, der udsættes for støj på facaderne over 
65 dB(A) om natten skal ydes en erstatning, der er så 
stor, at beboerne har mulighed for at flytte til en er-
statningsbolig i den periode, hvor der pågår natarbej-
de med så høje støjniveauer. Beboerne vil bevare 
adgangen til og fuld rådighed over deres lejligheder. 
Der henvises i øvrigt til nedenstående skema vedrø-
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rende erstatningsniveauer. Det bemærkes, at døgnar-
bejde også omfatter aftenarbejde, og der ydes således 
ikke erstatning for både døgnarbejde og aftenarbejde.  

Aftenarbejde: 

Kommissionen vurderer, at den naboretlige tålegræn-
se er overskredet ved aftenarbejde, når støjen over-
stiger et gennemsnitligt udendørs støjniveau på 55 
dB (A) om aftenen. Der vil dog ikke blive ydet øko-
nomisk kompensation til de beboere, der får en støj-
påvirkning fra 55 – 60 dB(A), idet der kun vil være 
tale om en mindre overskridelse af tålegrænsen, og 
idet der vil blive tilbudt fælles aflastningsmuligheder 
som kompensation herfor. Først ved en støjpåvirk-
ning over 60 dB(A) udløses der erstatning i form af 
et pengebeløb, og erstatningerne gradueres under 
hensyn til niveauet for støjbelastning for den pågæl-
dende ejendom (målt ved facaden). Kommissionen 
finder således, at der til de beboere, der udsættes for 
et gennemsnitligt udendørs støjniveau på over 75 
dB(A) om aftenen skal ydes en erstatning, der er så 
stor, at beboerne har mulighed for at flytte til anden 
bolig i den periode, hvor der pågår aftenarbejde med 
så høje støjniveauer. Beboerne vil bevare adgangen 
til og fuld rådighed over deres lejligheder. Der henvi-
ses i øvrigt til nedenstående skema vedrørende er-
statningsniveauer. 

Ekspropriationskommissionen har fastsat erstatnin-
gerne ud fra den betragtning, at det vil være nødven-
digt at ”tilkøbe” afværgeforanstaltninger, for at be-
boerne kan få dagligdagen til at hænge sammen. Så-
ledes vil man nu ikke længere uden betydelige støj-
gener kunne have vinduerne mod byggepladsen åbne 
om aftenen og evt. natten, og man vil ikke kunne 
anvende eventuelle altaner i rekreativt øjemed, lige-
som de dele af lejligheden, der vender mod bygge-
pladsen i perioder vil være støjramt også med lukke-
de vinduer. Om aftenen og natten kan der også fore-
komme lysgener fra byggepladsen. Det kan derfor 
være nødvendigt med afværgeforanstaltninger i form 
af (evt. midlertidige) lyddæmpende forsatsvinduer, 
gardiner mod lysindfald, ventilationsanlæg, lydisole-
ring af soveværelsesdøre, midlertidig ommøblering 

af lejlighederne (således at sovepladser flyttes til en 
placering ”mod gården”, dvs. væk fra byggepladsen 
eller anden nyindretning af boligerne på en sådan 
måde, at generne fra støjen undgås bedst muligt). Det 
kan endvidere som aflastning være nødvendigt i vi-
dere omfang at opholde sig borte fra lejlighederne i 
aftentimerne, hvilket vil betyde en meromkostning 
for beboerne. Endelig kan det som nævnt være nød-
vendigt for de beboere, der bliver mest berørt af stø-
jen, at leje en erstatningsbolig i en periode, ligesom 
der kan forekomme øgede transportomkostninger. 
Erstatningen ydes til de berørte beboere, således de 
har mulighed for fortsat at få dagliglivet til at funge-
re, mens der arbejdes med de udvidede arbejdstider 
på metroarbejdspladserne.  

Ekspropriationskommissionen har fundet, at der skal 
ydes et passende erstatningsbeløb i forhold til støjbe-
lastning, arbejdstid og værelsesantallet i lejligheder-
ne, idet det forudsættes, at afværgeforanstaltninger 
bliver dyrere jo større lejlighederne er, hvad enten 
det gælder leje af erstatningsboliger eller foranstalt-
ninger i lejlighederne. Angivelsen på 100 % betyder, 
at beboerne i lejligheden har krav på erstatning på 
hele ”genhusningsudgiften”, svarende til hvad en 
gennemsnitslejlighed af den pågældende type nor-
malt koster i København. Beløbene er fastsat således, 
at de kan rumme de nødvendige afværgeforanstalt-
ninger, idet der i forbindelse med muligheden for at 
leje erstatningsbolig lægges vægt på lejlighedens 
funktionalitet. Der er taget afsæt i et gennemsnitligt 
huslejeniveau ud fra tilgængelige lejeboliger på det 
åbne marked. Dvs. at beboere, selvom de får maksi-
mal erstatning, ikke i alle situationer vil kunne leje en 
erstatningsbolig der er identisk med deres nuværende 
boligstandard. Som nedenfor nævnt under afsnittet 
flytteudgifter beholder beboerne adgang til og fuld 
rådighed over deres lejlighed. I beløbene er inklude-
ret eventuelle omkostninger til transport. Kommissi-
onen har de nedenfor anførte beløb passende store til 
brug for afværgeforanstaltningerne. Der er tale om 
erstatning for et formuetab, idet beboerne ellers selv 
skulle finansiere de nødvendige afhjælpningsforan-
staltninger. 
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Ved erstatningsberegningen bruges følgende lejlighedstyper og tilhørende ”normalhuslejer”: 

Gennemsnitshusleje pr. måned: 

Antal 

Værelser 

Husleje  

Maksimal 
erstatning 
(100 %) 

1  5.000 kr. 

2   7.500 kr. 

3 10.000 kr. 

4  15.000 kr. 

Over 4 20.000 kr. 

Erstatning: 

Erstatning pr. måned, døgnarbejde (kl. 18.00 – 7.00). Støjniveauer nat. 

(Maksimal erstatning udgør henholdsvis 5.000 kr, 7.500 kr, 10.000 kr. og 15.000 kr. og 20.000 kr. pr. måned. 
for de fem kategorier af lejligheder) 

Værelser 55 < dB ≤ 60 

35 % 

60 < dB ≤ 65 

50 % 

65 < dB ≤ 70 

100 % 

70 < dB ≤ 75 

100 % 

75 < dB  

100 % 

1  1.750 kr.*  2.500 kr.*  5.000 kr.  5.000 kr.  5.000 kr. 

2  2.625 kr.* 3.750 kr.*   7.500 kr.   7.500 kr.   7.500 kr. 

3  3.500 kr.* 5.000 kr.* 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 

4  5.250 kr.* 7.500 kr.*  15.000 kr.  15.000 kr.  15.000 kr. 

Over 4  7.500 kr.* 10.000 kr.* 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 
 
* Beboerne i disse lejligheder er tillige berettiget til at benytte de af Metroselskabet tilbudte fælles aflastningsordninger.  

Erstatning pr. måned, aftenarbejde (kl. 18.00 – 22.00). Støjniveauer aften. 

(Maksimal erstatning udgør henholdsvis 5.000 kr., 7.500 kr., 10.000 kr., 15.000 kr. og 20.000 kr.  pr. måned 
for de fem kategorier af lejligheder) 

Værelser 55 < dB ≤ 60 

0 % 

60 < dB ≤ 65 

20 % 

65 < dB ≤ 70 

35 % 

70 < dB ≤ 75 

50 % 

75 < dB  

100 % 

1 0 kr.* 1.000 kr.* 1.750 kr.* 2.500 kr.* 5.000 kr. 

2 0 kr.* 1.500 kr.*  2.625 kr.*  3.750 kr.* 7.500 kr. 
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3 0 kr.* 2.000 kr.* 3.500 kr.* 5.000 kr.* 10.000 kr. 

4 0 kr.* 3.000 kr.* 5.250 kr.* 7.500 kr.* 15.000 kr. 

Over 4 0 kr.* 4.000 kr.* 7.000 kr.* 10.000 kr.* 20.000 kr. 

 
* Beboerne i disse lejligheder er tillige berettiget til at benytte de af Metroselskabet tilbudte fælles aflastningsordninger.  
 
 
Lejlighedernes registrering i BBR benyttes ved fast-
læggelsen af antallet af værelser. I BBR registreres et 
kammer som et værelse. Ved erstatningsudmålingen 
er der især lagt vægt på lejlighedens funktionalitet, 
og der er derfor, at der er taget udgangspunkt i antal 
værelser. Der kan dog være lejligheder, hvor der er et 
stort misforhold mellem antallet af værelser og lej-
lighedens størrelse, f.eks. ”Newyorker”-lejligheder, 
der typisk er meget store men med få rum. I disse 
tilfælde vil det afhænge af en konkret vurdering, 
hvorvidt lejligheden kan ”rykke op” i en af de højere 
kategorier. Eksempelvis kan en 1-værelseslejlighed 
rykke op i kategorien 2-værelses- eller 3-
værelseslejlighed, såfremt boligarealet afviger væ-
sentligt fra, hvad der er typisk for en 1-værelses lej-
lighed.  

Særligt for hjørnelejligheder m.v. 

Hvis vinduerne i beboerens lejlighed er placeret i 
forskellige støjzoner, får beboeren erstatning efter 
støjzonen med det højeste støjniveau, som et eller 
flere af vinduerne er placeret i.  

Er beboerens lejlighed beliggende på adressen ”midt 
for” el. lign., hvor beboeren er afskærmet af nabolej-
lighederne, fastsættes erstatningen ud fra nabolejlig-
hedernes (”til højre” og ”til venstre”) støjzoner, idet 
beboeren i lejligheden ”midt for” er berettiget til 
halvdelen af erstatningen i henhold til den højeste af 
disse støjzoner. 

Flytteudgifter m.v.: 

Såfremt man hører til den gruppe, der får maksimal 
erstatning (genhusning), vil det være muligt at få 
yderligere et beløb på 20.000 kr. (inkl. moms) til 
dækning af flytteudgifter (10.000 kr. udflytning og 
10.000 kr. for tilbageflytning), såfremt man rent fak-
tisk fraflytter den støjramte bolig i en periode. For at 
få udbetalt dette beløb kræves dokumentation for, at 
man vil flytte / er flyttet, f.eks. ved fremvisning af 
lejekontrakt for erstatningsbolig eller ved fremvis-
ning af regning fra flyttefirma.  

Personer med helt særlige behov har mulighed for at 
søge Metroselskabet om et ekstra beløb til brug for 
etablering af særlige og nødvendige indretninger i 
erstatningslejligheden.  

Som ovenfor nævnt, vil beboerne bevare adgangen til 
og rådigheden over deres lejligheder, selvom de i en 
periode flytter til en erstatningsbolig. Man kan såle-
des vælge eventuel fortsat opholde sig lejlighedsvis i 
lejligheden og opbevare nogle møbler og ting i lej-
ligheden, hvis det er hensigtsmæssigt. (Det bemær-
kes, at dette ikke vil være muligt ved genhusning 
grundet særlige forhold jf. afsnittet nedenfor ”Mulig-
hed for overtagelse / genhusning ved helt særlige 
forhold (alvorlig sygdom m.v.”)) 

Beregning af erstatning for de enkelte anlægsfaser: 

Der laves for hver af de berørte beboelseslejligheder 
en beregning for hver enkelt af de anlægsfaser (fase 
1, 2 og/eller 3, jf. ovenfor fra mødet d. 21. maj 2013), 
som den godkendte udvidelse af arbejdstiden omfat-
ter. Såfremt beboerne i fase 1 og 3 er berettiget til 
maksimal erstatning (100 % jf. ovenstående skema) 
vil beboerne, såfremt de er flyttet i erstatningsbolig, 
også i den mellemliggende periode (fase 2), kunne få 
fuld erstatning, selvom de som udgangspunkt ikke 
måtte være berettiget hertil. Herved undgås, at bebo-
erne skal flytte ”frem og tilbage” flere gange under 
anlægsarbejderne. 

For alle berørte beboelseslejligheder regnes i hele 
måneder, således at den højeste støjbelastning tæller i 
begyndelsesmåneden og slutmåneden.  

Erstatningerne omfatter samtlige gener forbundet 
med den udvidede arbejdstid i den pågældende peri-
ode (fase), herunder gener i form af støj, støv, lys, 
vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation 
m.v. Skader på bygninger m.v. er ikke omfattet.  

Hvis tidsperioderne for de enkelte faser forlænges, 
har Metroselskabet pligt til at regulere erstatningen 
forholdsmæssigt. 



21. maj, 6. og 25. juni samt 10. juli 2013 1030  

Erstatningerne er totalbeløb i den forstand, at der 
ikke betales yderligere erstatninger for deposita og 
transport m.v.  

Overskridelse af støjintervallerne inden for de enkel-
te anlægsfaser der udbetales erstatning efter: 

Kommissionen har noteret sig, at Københavns 
Kommune ved aftalen om udmøntning af den politi-
ske beslutning om udvidet arbejdstid ved anlægsar-
bejder vedrørende Cityringen har styrket det døgn-
bemandede miljøtilsyn og forpligtet Metroselskabet 
til ugevis at indsende relevant information til Teknik- 
og Miljøforvaltningen, herunder information om, 
hvorvidt de af kommunen fastsatte støjgrænser over-
holdes. Metroselskabet er endvidere forpligtet til på 
selskabets hjemmeside løbende at offentliggøres 
monitorering af støj og aktiviteter via akkrediterede 
målinger, m.v., og endelig skal Teknik- og Miljøud-
valget på månedsbasis præsenteres for en sammen-
fatning af Metroselskabets støjmålinger m.v. 

På baggrund af de anførte støjmålinger forudsættes 
det muligt at udlede, om støjbelastningen har været 
væsentlig anderledes end forudsat på baggrund af 
beregningerne og de fremlagte støjudbredelseskort. 
Kommissionen vil anmode Metroselskabet om at 
fremsende sammenfatning af støjmålingerne samt at 
medsende korrigerede støjudbredelseskort, såfremt 
målingerne viser, at der har været tale om væsentlige 
overskridelser af støjgrænserne i den forløbne må-
ned.  

Tilsvarende forventes fremsendt en sammenfatning 
af støjmålingerne vedr. Frederiksberg. 

Der vil i givet fald kunne blive tale om en efterregu-
lering af erstatningsbeløbene, såfremt støjbelastnin-
gen på baggrund af støjmålingerne klart har over-
skredet det pågældende støjinterval med en gennem-
snitsværdi på mere end 5 dB(A) (dvs. svarende til 
næste erstatningskategori), og der er tale væsentlige 
og gentagne overskridelser. 

Aflastningsordninger i forbindelse med udvidet 
arbejdstid på Cityringen.  

Det fremgår af kommissionens beslutning ovenfor, at 
der skal tilbydes et tilstrækkeligt antal fælles aflast-
ningsordninger til de beboere, hvor tålegrænsen 
overskrides, dvs. når støjniveauet ligger over 55 
dB(A) i aftentimerne. Aflastningstilbuddene skal dog 
ikke tilbydes beboere, der har fået en fuld erstatning 
(100 %), idet disse beboere har mulighed for at leje 
en erstatningsbolig. Der bør som udgangspunkt til-
bydes fælles aflastningsmuligheder svarende til det 

der gælder for beboere ved metroarbejdspladsen Kø-
benhavn H (kontorhotel og aflastningsværelser og / 
eller lejlighed), jf. forhandlingsprotokollens 105. 
hæfte og 115. hæfte (generelle del). Aflastningstil-
buddene bør rumme forskellige behov og skal være 
tilpasset efter, at der er tale om aftenarbejde. F.eks. 
bør der med hensyn til kontorhotel søges holdt åbent 
til kl. 23.00. Kommissionen opfordrer Metroselska-
bet til dialog med andels- og ejerforeninger, lokalud-
valg m.v. om andre mulige aflastningstiltag f.eks. 
indretning og benyttelse af fællesrum eller ledige 
lokaler i nærområdet mv. Ekspropriationskommissi-
onen anbefaler også, at man ser bredt på andre mu-
ligheder for aflastningstiltag, som f.eks. benyttelse af 
skoler/fritidsklubber. 

Kommissionen vil ikke pålægge Metroselskabet at 
tilbyde særskilte aflastningsforanstaltninger om nat-
ten. Kommissionen finder, at beboerne ved døgnar-
bejdspladserne er dækket ind af de erstatninger, der 
ydes til erstatningslejlighed eller etablering af lyd-
dæmpende foranstaltninger og fra tid til anden mu-
ligvis nødvendigt til leje af hotelophold e. lign. De 
beboere, der ikke modtager maksimal erstatning, kan 
benytte de aflastningstilbud, der stilles til rådighed 
om aftenen (f.eks. kontorhotel m.v. jf. ovenfor). 

Aflastningsordningerne bør evalueres løbende. Så-
fremt det viser sig, at aflastningslejligheder m.v. ikke 
bliver brugt, må sagen genovervejes i kommissionen. 

Information, hotline og vejledning  

Metroselskabet opfordres til at informere nærmere 
om, hvor beboere kan søge vejledning med henblik 
på fælles aflastningsmuligheder og etablering af af-
værgeforanstaltninger.  

Mulighed for overtagelse / genhusning ved helt 
særlige forhold (alvorlig sygdom m.v.) 

For så vidt angår personer, der måtte være særligt 
følsomme over for støj og vibrationer m.v., er der en 
mulighed for særskilt at indbringe sagen for kommis-
sionen, idet særlige personlige forhold, herunder 
helbredsmæssige eller særlige familiemæssige for-
hold, kan begrunde krav om permanent eller midler-
tidig overtagelse af en lejlighed (jf. også kommissio-
nens tidligere beslutning herom i forhandlingsproto-
kollens 26. hæfte, der er gentaget i forhandlingspro-
tokollens 115. hæfte - generelle del). 

Der vil i disse tilfælde skulle fremlægges lægeerklæ-
ring, speciallægeerklæring, erklæring fra børnesag-
kyndig el. lign. som dokumentation for det pågæl-
dende forhold. Dette vil i praksis foregå på den må-
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de, at pågældende i første omgang retter henvendelse 
til Metroselskabet med henblik på at få sin sag be-
handlet. Hvis Metroselskabet kan efterkomme an-
modningen, vil der blive indgået en aftale mellem 
Metroselskabet og den pågældende beboer, som 
kommissionens skal godkende forinden aftalen sæt-
tes i kraft. Hvis Metroselskabet og den pågældende 
beboer ikke kan blive enige, vil sagen blive videre-
sendt fra Metroselskabet til behandling i kommissio-
nen.  

Ved imødekommelse af en anmodning om genhus-
ning på baggrund af særlige forhold vil der normalt 
ikke blive udbetalt et erstatningsbeløb – men i stedet 
indgået en genhusningsaftale, idet Metroselskabet i 
givet fald betaler udgifterne til genhusningslejlighe-
den i den pågældende periode, og man vil normalt 
ikke have adgang til sin egen lejlighed i den pågæl-
dende periode.  

Praktisk forløb, udbetaling og tidsplan: 

Praktisk forløb 

Da der er tale om et meget stort antal beboere bliver 
berørt af de udvidede arbejdstider ved Cityringens 
arbejdspladser, er det nødvendigt af praktiske og 
tidsmæssige grunde, at Metroselskabet varetager 
kontakten til beboerne. Såfremt Metroselskabet ac-
cepterer kommissionens principbeslutning, vil Me-
troselskabet således udarbejde aftaleudkast til bebo-
erne med baggrund i de af kommissionen fastsatte 
retningslinjer og stå for udbetaling af erstatningerne. 
Herved sikres den hurtigst mulige klarhed over de 
berørte beboeres retsstilling, udbetaling af erstatnin-
ger og beboernes mulighed for at indrette sig bolig-
mæssigt i forhold til de ændrede arbejdstider, der 
forventes at træde i kraft allerede i slutningen af juli 
måned d.å.  

Ved den valgte fremgangsmåde sikres beboerne en 
hurtig reaktion og afklaring, men afskæres samtidigt 
ikke af muligheden for at få behandlet deres sag in-
dividuelt. Finder man således ikke den i aftalen til-
budte erstatning dækkende i forhold til ens særlige 
forhold og konkrete tab, vil man kunne indbringe sin 
sag for Ekspropriationskommissionen med mulighed 
for at få en kendelse med henblik på anke til Taksati-
onskommissionen. Der må dog forventes en betyde-
lig sagsbehandlingstid i disse situationer. 

Kommissionen pålægger Metroselskabet at informere 
beboerne ved de enkelte metroarbejdsplader om 
kommissionens principbeslutning og den videre pro-
ces.  

Udbetaling af erstatning: 

Udbetalingen af erstatning sker pr. lejlighed til bebo-
erne i lejligheden. Aftalen skal underskrives af dem, 
der har folkeregisteradresse i lejligheden og er over 
18 år. Erstatningen udbetales til den konto, som be-
boerne angiver i aftalen. Fordelingen af erstatningen 
mellem beboerne i de enkelte lejligheder er kommis-
sionen og Metroselskabet uvedkommende.  

Erstatningen udbetales normalt månedsvis forud. 
Dog vil den første udbetaling omfatte 3 måneders 
erstatning forud. Metroselskabet kan i tilfælde, hvor 
erstatningen skal bruges til afværgeforanstaltninger, 
godkende en forudbetaling på mere end 3 måneder, 
såfremt udbetaling af beløbet anses nødvendigt i 
forbindelse med beboernes ønske om etablering af 
afværgeforanstaltninger, f.eks. lydisolering af vindu-
er i lejligheden. Metroselskabet kan ved forudbeta-
ling for mere end 3 måneder kræve, at beboerne do-
kumenterer, at beløbet skal bruges til etablering af 
afværgeforanstaltninger, og Metroselskabet kan end-
videre kræve, at beboeren afgiver erklæring om, at de 
pågældende afværgeforanstaltninger forbliver i lej-
ligheden, såfremt beboerne fraflytter denne inden 
metroarbejdernes afslutning. 

For Nørrebroparken vil der dog i sagens natur være 
tale om udbetaling af erstatning bagudrettet. 

Beboerne skal orientere Metroselskabet, hvis lejlig-
heden fraflyttes.  

Metroselskabet kan kræve ”tro og love erklæring” og 
tilbagebetaling af uretsmæssig udbetalt erstatning. 

Tidsplan 

Det forventes, at berørte beboere vil få tilsendt er-
statningsaftaler fra Metroselskabet i løbet af somme-
ren, idet aftalerne dog først kan fremsendes, når Kø-
benhavns Kommune har truffet endelig beslutning 
vedr. påbuddene ved de enkelte arbejdspladser og 
Frederiksberg Kommune har meddelt dispensatio-
nerne ved de enkelte arbejdspladser. De udvidede 
arbejdstider forventes udnyttet umiddelbart efter, at 
påbuddene og dispensationerne er givet. Først efter 
påbud / dispensation er givet vil Metroselskabet kun-
ne udarbejde endelige støjudbredelseskort, og der-
med kunne identificere de erstatningsberettigede 
beboere. Metroselskabet har oplyst, at arbejderne 
forventes igangsat umiddelbart efter, at påbuddene / 
dispensationer er givet.  
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Indbringelse af individuel sag, anke m.v. 

Såfremt Metroselskabet accepterer kommissionens 
principbeslutning, vil Metroselskabet fremsende en 
aftale om erstatning til beboerne.  

Såfremt beboerne ikke ønsker at acceptere den af 
Metroselskabet fremsendte aftale, kan sagen rejses 
individuelt over for Ekspropriationskommissionen, 
der herefter vil afsige en kendelse i sagen.  

Såfremt Metroselskabet ikke kan acceptere princip-
beslutningen, vil de pågældende beboere ligeledes 
skulle rejse sagen individuel over for Ekspropriati-
onskommissionen, idet der, som ovenfor nævnt, er 
tale om vurderinger i forhold til naboretten - og ikke 
om ekspropriation.  

Der må ved anmodning om en individuel behandling 
regnes med en væsentlig sagsbehandlingstid. 

Ekspropriationskommissionen vil i begge ovennævn-
te situationer behandle sagen med udgangspunkt i 
principbeslutningen. Ekspropriationskommissionen 
vil dog kunne ændre det erstatningsbeløb, der i den 
konkrete sag følger af principbeslutningen, såfremt 
der foreligger helt særlige forhold. Dette vil for så 
vidt kunne ske både i opadgående og nedadgående 
retning.  

Ved individuel indbringelse af en sag vil Ekspropria-
tionskommissionen først kunne udbetale en eventuel 
erstatning, når kommissionen har behandlet sagen. 

Begge parter vil kunne anke afgørelsen (kendelsen) 
til Taksationskommissionen, der er ekspropriations-

kommissionens overinstans. Det erstatningsbeløb, 
som Ekspropriationskommissionen har fastsat i sin 
kendelse, vil Taksationskommissionen kunne regule-
re både i opadgående og nedadgående retning, lige-
som det vil kunne stadfæstes. Taksationskommissio-
nens afgørelse kan efterfølgende indbringes for dom-
stolene. 

Begge parter vil både under sagens behandling i Eks-
propriationskommissionen og sagens behandling i 
Taksationskommissionen kunne komme med parts-
indlæg. 

Da der er tale om naboret, og ikke ekspropriation, vil 
sagerne endvidere kunne indbringes direkte for dom-
stolene uden Ekspropriationskommissionens og Tak-
sationskommissionens forudgående prøvelse.  

Kommissionen skal understrege, at det er en afgø-
rende forudsætning for kommissionen, at principbe-
slutningen betragtes som en samlet beslutning med et 
samlet sæt af retningslinjer. Metroselskabet kan såle-
des ikke vælge kun at acceptere dele af principbe-
slutningen.  

Såfremt forholdene omkring den udvidede arbejdstid 
ændrer sig væsentligt i forhold til kommunernes prin-
cipbeslutning, vil kommissionen kunne genoptage 
sagen vedr. fastsættelsen af retningslinjer m.v. Så-
fremt der måtte opstå fortolkningstvivl og uhen-
sigtsmæssigheder vedrørende retningslinjerne kan 
kommissionen justere og præcisere retningslinjerne. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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