
   

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen  

for ekspropriationskommissionen  
 

vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring.  
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147. hæfte  
 

Mødet den 10. oktober 2013 
 

(Generelle del) 

 
 

Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 9.00 samledes 

kommissionen i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 

København N, for at behandle nogle fremsatte erstat-

ningskrav vedrørende naboretlige gener fra beboerne 

ved Skjolds Plads på baggrund af dagsarbejderne 

med etableringen af Metrostation Skjolds Plads i 

anledning af anlæg af en Metro-Cityring i Køben-

havn og på Frederiksberg (jf. lov nr. 552 af 6. juni 

2007) i Københavns Kommune. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-

ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 

Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen samt det 

ene af de fra den fælleskommunale liste udvalgte 

medlemmer Frants Hagen Hagensen, idet det andet 

medlem Kim Christensen havde meldt forfald. 

Som repræsentant for Københavns Kommune tiltråd-

te Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 

Kjerside Hansen. 

For Metroselskabet I/S mødte enhedschef Christine 

Hammer, projektleder Jesper Jørgensen, landinspek-

tør Anna Sandmann Pedersen, miljø- og myndig-

hedskoordinator Jens Ulrik Jensen (deltog kun ved 

informationsmødet), construction manager Arnaud 

Guilbert og advokat Hanne Mølbeck (advokatfirmaet 

Bech-Bruun). 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-

sen, kommissariatet. 

Fra kommissariatet mødte endvidere fuldmægtig Pia 

Pals. 

Følgende passerede:  

 

Fællesmødet 

Kommissarius orienterede om baggrunden for afhol-

delsen af kommissionens møde. 

Kommissionen har modtaget en række henvendelser 

fra beboere ved Skjolds Plads, som anmoder om er-

statning m.v. på grund af arbejderne med etablerin-

gen af metrostationen ved Skjolds Plads.  

Metroselskabet har desuden gjort kommissionen 

opmærksom på, at der for visse lejligheder ved 

Skjolds Plads kan være forhold, der kan sidestilles 

med forholdene ved visse lejligheder ved Metrostati-

on København H. Bl.a. fremgår det, at der ligesom 

ved København H ikke har været plads til at opsætte 

arbejdshegn rundt om hele metroarbejdspladsen, idet 

der arbejdes fra facade til facade. Desuden er det 

nødvendigt at ophænge støjmåtter på facaderne, der i 

et vist omfang kan sidestilles med anvendelsen af 

mobil støjskærm ved København H.  

Det fremgår bl.a. af protokollen for ekspropriations-

forretningen d. 10. og 12. maj 2010 (forhandlingspro-

tokollens 35. hæfte) ved Rådmandsmarken (Skjolds 

Plads), at ”selv om kommissionen ikke har fundet 

grundlag for at imødekomme de fremsatte overtagel-

seskrav, vil kommissionen ikke på forhånd afvise, at 

grænsen for, hvad man skal tåle ud fra naboretlige 

synspunkter, kan blive overskredet, navnlig i de peri-

oder, hvor de vejledende grænseværdier for støj og 

vibrationer ikke kan overholdes, og at der derfor kan 

blive tale om ydelse af en økonomisk kompensation 

for forringelse af lejlighedernes brugsværdi. Kom-

missionen finder imidlertid først, at dette vil kunne 

vurderes, når stationsarbejdspladsen er etableret i 

2012. De berørte beboere henvises derfor til at frem-

sætte eventuelle erstatningskrav efter dette tids-

punkt”. 
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Det fremgår, at arbejdspladsen nu er i fuld drift, 

hvorfor spørgsmålet herefter kan behandles. 

Kommissionen vil efter fællesmødet afholde indivi-

duelle møder med nogle af de beboere, der har hen-

vendt sig. Herefter vil kommissionen besigtige ud-

valgte lejligheder og opgange samt de ophængte 

støjmåtter og deres anvendelse. 

Kommissionen vil på baggrund af det ved fællesmø-

det passerede, besigtigelsen af arbejdspladsen og 

udvalgte lejligheder, de fremsendte henvendelser 

m.v. drøfte sagen og træffe en principbeslutning. 

Endelig vil kommissionen træffe afgørelse i de indi-

viduelt rejste enkeltsager. Disse sager vil fremgå af 

protokollens specielle del, der optrykkes i et separat 

hæfte. 

Metroselskabet fremlagde herefter sagen ved power-

pointpræsentation m.v. De væsentligste oplysninger 

er gengivet i det følgende: 

Opsummering af gennemgangen:  

Metroarbejderne ved Skjolds Plads blev påbegyndt 

med ledningsomlægninger i juli 2010 samt ombyg-

ninger i bygninger og baggårde fra september 2010 

til december 2011. Fra februar 2012 overtog entre-

prenøren byggepladsen. Der blev i perioden frem til 

marts 2013 etableret arbejdshegn og port i enderne af 

arbejdspladsen. Arbejderne med metrostationen er nu 

et stykke inde i fasen med etablering af selve stati-

onsboksen, idet der i perioden fra marts 2013 til for-

ventet januar 2014 (en periode på ca. 48 uger) sker 

etablering af selve stationsboksen ved forboring af 

pæle, boring af sekantpæle og støbning i forbindelse 

hermed. Denne periode forventes at være den mest 

støjende. Arbejdet har dog været stoppet i 5 af de 

uger, hvor arbejderne har været i gang. Det er tidlige-

re ved ekspropriationsforretningen i maj 2010 oplyst, 

at perioden med sekantpælearbejdet ville vare ca. 26 

uger.  

Københavns Kommune har for så vidt angår støj ved 

påbud af 4. juni 2013 fastsat en støjgrænse på 75 

dB(A) på hverdage i perioden 7.00 -18.00. Hvis pro-

blemer med f.eks. trafik eller geologi medfører for-

sinkelser, indeholder påbuddet en fleksibilitet til, at 

støbning i særlige og uforudsete tilfælde kan fortsæt-

tes frem til kl. 19. Fra 6. december 2012 til 4. juni 

2013 lød påbuddet fra kommunen på 77 dB(A). Da 

etablering af sekantpæle vanskeligt kan holde sig 

under denne grænse, forventes det, at Københavns 

Kommune snart vil tillade, at arbejdet med etablering 

af sekantpæle med tilknyttede aktiviteter kan støje op 

til 82 dB(A). Støjmålingerne ligger således gennem-

snitligt i størrelsesordenen 80-81 dB(A), Gennem-

snitsværdien er som foreskrevet af kommunen bereg-

net over de 8 mest støjende sammenhængende timer 

på dagen. Støjen ved lejlighedens facade ligger ty-

pisk i intervallet 66 dB(A)-80 dB(A), og er højest, 

når maskinen er lige ud for. Der foretages målinger 

hele døgnet rundt.  

En facade uden støjmåtte dæmper typisk på 25 – 27 

dB, afhængig af især vinduernes stand. De nu opsatte 

støjmåtter dæmper støjen med yderligere ca. 10 dB i 

de lejligheder, som dækkes af støjmåtter. 

Støjmåtterne monteres på smalle stilladser langs 

bygningerne på de ejendomme, hvor der er indgået 

aftale med Metroselskabet herom. I disse ejendomme 

har alle lejligheder i stuen og på 1. sal, som har faca-

de ud mod byggepladsen, og som ikke har arbejds-

hegn ude foran, fået opsat stillads og vil være berørt 

af stilladserne i perioden frem til sekantpælearbej-

derne er afsluttet. Lejlighederne vil endvidere være 

berørt at mørklægning fra støjmåtterne i samlet ca. 

25 dage. Det varierer fra ejendom til ejendom, i hvil-

ket omfang 2. sal er berørt af stillads og/eller støjmåt-

te, idet de respektive etager i bygningerne ikke ligger 

lige højt. Støjmåtterne nedtages hver dag ved ar-

bejdstids ophør. Der kommer stort set ikke dagslys 

ind bag støjmåtterne, og de rum i lejlighederne, der 

vender ud mod byggepladsen, vil i de pågældende 

perioder være mørkelagt.  

Metroselskabet oplyste endvidere, at der fra februar 

2014 forventes at foregå følgende aktiviteter på byg-

gepladsen: 

 Forberedelse til støbning, udgravning til top-

plade, nedbrydning af pæletoppe. 

 Støbning af låg på stationsboksen. 

 Opstilling af tårnkran 

 Udgravning af stationsboksen. 

 Borttransport af jord i lastbiler.  

Metroselskabet forventer, at ovennævnte arbejder vil 

foregå i udvidet arbejdstid. Det bemærkes, at der 

også er støjgener forbundet med disse arbejder. 

Det kan oplyses, at kommissionen ved principbeslut-

ning af 10. juli 2013 har fastsat retningslinjer for 

erstatningsbetingelser og erstatningsniveau for nabo-

erne til metroarbejdspladser med udvidet arbejdstid. 

Metroselskabet vil tilbyde de erstatningsberettigede 

naboer erstatning i overensstemmelse hermed. Me-



 1161 10.10.2013 

 

 

troselskabet vil kontakte de berørte, når det måtte 

blive aktuelt.  

Der vil blive opsat arbejdshegn mellem byggepladsen 

og facaden i sommeren 2014, således at der igen er 

mulighed for passage på fortovet langs bygningerne. 

På de steder, hvor der er opsat arbejdshegn langs 

facaden, men hvor der i dag ikke er mulighed for 

passage, vil arbejdshegnet blive rykket ind, så passa-

ge på fortovet langs bygningerne er muligt.  

Metrostationens forpladsarbejder forventes færdige i 

2017. 

Projektet er i øvrigt ændret i forhold til det ved ek-

spropriationsforretningen i 2010 oplyste, idet hoved-

trappen til metrostationen er flyttet ud i vejen. Ha-

raldsgade vil i derfor i den sydvestlige ende blive 

lukket for gennemkørende biltrafik. Desuden er stati-

onsboksen blevet forlænget, så den nu stopper ud for 

Haraldsgade 9 i stedet for Haraldsgade 7. 

Metroselskabet tager fortsat forbehold for denne 

tidsplan mht. uforudsigelige hændelser, som f.eks. 

geologiske forhold, maskinnedbrud, ekstreme vejr-

forhold o.l.  

Metroselskabet oplyste, at ekspropriationskommissi-

onen ved mail af 23. september 2013 har pålagt Me-

troselskabet at etablere aflastningsfaciliteter i forbin-

delse med metroarbejderne ved Skjolds Plads. Af-

lastningsfaciliteterne skal i lighed med aflastningsfa-

ciliteterne ved København H kunne rumme de for-

skellige behov, som beboerne måtte have, herunder 

med hensyn til børnefamilier og personer med 

hjemmearbejde m.v. Såfremt aflastningsstedet senere 

viser sig ikke at blive benyttet – eller kun benyttes 

minimalt – kan Metroselskabet anmode kommissio-

nen om at godkende, at ordningen ophører. 

Metroselskabet har på den baggrund stillet hhv. ho-

telværelser og kontorhotel til rådighed. Ordningen er 

blevet sat i drift uge 41. Beboerne er orienteret ved 

brev af 8. oktober 2013. 

Metroselskabets powerpoint-præsentation kan i sin 

helhed findes på:  

http://www.m.dk/#!/stations/byggepladser/skjolds+pl

ads/pp+praesentation+fra+10+oktober 

Fremkomne bemærkninger ved informationsmødet. 

Det blev fra flere af de fremmødte beboeres side 

understreget, at det er meget belastende at bo så tæt 

ved byggepladsen på grund af især vibrationer og 

støj. Det er f.eks. umuligt at holde møder el. lign. i de 

lokaler, der vender ud mod byggepladsen. Det larmer 

og vibrerer især, når boremaskinen ”ryster jord ud” – 

og det sker hyppigt. Der er flere beboere, der er flyt-

tet på grund af generne fra metroarbejderne. Støjen 

fra byggepladsen kan ikke sammenlignes med trafik-

støj. 

Endvidere udtrykte flere beboere utilfredshed med 

Metroselskabets støjmålinger, idet man fandt, at de 

ikke var brugbare. Bl.a sidder støjmålerne i ca. 4 m 

højde og maskinerne støjer mest i 2 – 3 m højde. 

Endvidere har støjmåleren i en lang periode været 

placeret i den anden ende af byggepladsen, end hvor 

arbejderne foregik, hvorved støjen ikke er registreret 

korrekt. Flere beboere havde målt mindst 84 dB, 

hvilket ikke passer sammen med Metroselskabets 

målinger. 

Der blev endvidere spurgt, om der fortsat vil blive 

målt på støj- og vibrationsniveauet. 

Flere beboere udtrykte bekymring over, at bygge-

pladsen går helt op til facaderne. Maskinerne kører 

helt tæt på facaderne, og åbner man vinduet, kan man 

næsten røre ved maskinerne. Dette skaber utryghed 

ved ophold i sit eget hjem, og den rekreative værdi af 

ens hjem er ikke længere eksisterende. Der blev 

spurgt til, hvorfor støjmåtterne ikke gik helt op, så de 

også kunne beskytte beboerne på 2., 3. og 4. sal og 

evt. 5. sal. Der blev også spurgt til, om støjmåtterne 

kastede lyden opad. En beboer gav udtryk for, at hun 

ikke ønskede støjmåtte ude for vinduerne grundet 

mørklægningen. 

Der blev spurgt til lastbiltransporterne. Flere beboere 

fandt det uheldigt, at lastbilerne holder i tomgang og 

venter nedenfor lejlighederne, som giver både foru-

rening af dieselos og støj til lejlighedernes beboere. 

Med hensyn til revnedannelser og sætningsskader 

blev der fra beboernes side spurgt, hvordan man skal 

forholde sig med hensyn til eventuelle fremtidige 

skader, herunder registrering af skader, og udbedring 

heraf. 

Der blev spurgt, hvorfor der hele tiden er så mange 

ændringer til projektet og tidsplanen. Det har været 

svært at gennemskue og fyldt med ubehagelige over-

raskelser for beboerne. Det virker underligt, at Me-

troselskabet først regner med at kunne gennemføre 

sekantpælearbejderne på 26 uger – men at det nu 

forudses at vare 48 uger.  

Flere beboere understregede, at det er vigtigt, at in-

formationsniveauet fra Metroselskabets side er i or-

den. Der bør informeres om, hvornår boremaskinerne 

(både forboringsmaskinen og sekantpæleboremaski-
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nerne) skal arbejde ude foran ens lejlighed, og såle-

des også om der kan forventes at være opsat støjmåt-

te foran vinduerne f.s.v.a. stuen og 1. sal.  

En udlejer af en beboelseslejlighed gav udtryk for, at 

Metroselskabet burde overtage lejligheden, da det på 

grund af metroarbejderne ikke var muligt at oppebæ-

re en passende og rentabel lejeindtægt. Alternativt 

måtte Metroselskabet betale erstatning – svarende til 

den mistede leje. 

Metroselskabet svarede til de ovenstående spørgsmål 

og bemærkninger, at det kan bekræftes, at der fortsat 

vil blive målt på støj for at sikre, at det af Køben-

havns Kommune udstedte påbud på lige nu 75 

dB(A), men forventeligt snart 82 dB(A), overholdes. 

Der er tale om gennemsnitsværdier målt over en 8 

timers (sammenhængende) periode, og det er den 

mest støjende periode på dagen, der er afgørende. 

Det bemærkes, at der i en periode alene var én støj-

måler, hvilket ikke var tilstrækkelig til at vise et reelt 

billede af støjniveauet i hele byggepladsens længde. 

Der er derfor senere opsat en supplerende støjmåler. 

Sekantpæleboremaskinerne ved Skjolds Plads er 

konstrueret anderledes end ved f.eks. Stampesgade 

(København H). På grund af boremaskinernes ander-

ledes konstruktion har det ikke været nødvendigt at 

sætte presenninger op for at beskytte mod mudder-

sprøjt på vinduer og facader, som ved bl.a. Køben-

havn H. 

Vibrationerne på denne arbejdsplads er lidt mindre 

end ved København H. Den opborede jord rystes ud 

af hovedet på borerøret ca. hvert kvarter, hvilket 

ganske rigtigt støjer meget. Men den gennemsnitlige 

støj er ikke højere end ved andre sammenlignelige 

arbejdspladser, herunder København H 

Støjen måles fortsat på facaden – ikke bagved støj-

måtten. Støjmåtten er konstrueret til at absorbere 

lyden og reflekterer ikke lyden op ad på bygningens 

facade. Der er minimal refleksion fra støjmåtten – 

mindre end fra bygningens facade. Der er sat støj-

måtter op i ca. 8 meters højde, svarende til den forud-

satte støjskærms højde. 

Lastbilerne kører i Københavns Kommunes miljøzo-

ner, hvor der er særlige krav til forureningsgrad. Ud-

ledningen af alle lastbiltransporter til og fra alle me-

troarbejdspladserne i hele projektet er beregnet til at 

svare til den samlede udledning i hele København i 3 

dage. 

Metroselskabet udbedrer skader på bygninger, som er 

en følge af metroarbejderne. Det bliver konkret vur-

deret, om de anmeldte skader skyldes metroarbejder-

ne. Metroselskabet opfordrede beboerne til at anmel-

de eventuelle skader til Metroselskabet.  

Metroselskabet er klar over, at beboerne er udsat for 

betydelige ulemper i deres hverdag på grund af æn-

drede adgangsforhold og gener fra byggepladsen. 

Selskabet bestræber sig hele tiden på at forbedre 

informationsniveauet og vil også fremover informere 

beboerne om boremaskinernes og støjmåtternes fore-

stående placeringer, i det omfang dette er muligt. 

Det er korrekt, at perioden for sekantpæleborearbej-

derne er ændret fra de oprindelige ca. 26 uger til ca. 

48 uger (dog med fradrag af 5 uger). Udvidelsen 

skyldes hovedsagligt de geologiske forhold, og at der 

ved anvendelsen af de tidligere benyttede sekantpæ-

leboremaskiner viste sig en risiko for skade på nogle 

af naboejendommene i Haraldsgade.  

Metroselskabets synspunkter vedrørende erstatning. 

Metroselskabet har nærmere redegjort for selskabets 

synspunkter vedrørende gener og erstatning m.v. i 

notat af 4. oktober 2013 til kommissionen. 

Metroselskabets hovedsynspunkt er, at forholdene 

ved Skjolds Plads i vidt omfang kan sammenlignes 

med forholdene i Stampesgade (København H), også 

i erstatningsmæssig henseende. Støjniveau og vibra-

tionsniveau er sammenlignelige. Længden af perio-

den med sekantpælearbejder er stort set den samme. 

Ligeledes er nærhedsgenerne fra byggepladsen sam-

menlignelige, idet der på begge arbejdspladser arbej-

des fra facade til facade. 

Metroselskabet finder på den baggrund, at der bør 

fastsættes en erstatning til beboerne i stuen og på 1. 

sal på grund af udtalt nærhed til arbejdspladsen samt 

mørklægning grundet støjmåtte. For så vidt angår de 

beboere på 2. sal, der påføres gener som følge af 

stillads og støjmåtter, er det Metroselskabets opfat-

telse, at tålegrænsen kan være overskredet i mindre 

grad.  

Metroselskabet finder ikke, at tålegrænsen er over-

skredet for de øvrige beboeres vedkommende (dvs. 

delvis 2. sal, 3. sal, 4. sal og evt. 5. sal). Hvis kom-

missionen finder, at tålegrænsen er overskredet for 

disse beboere, gør Metroselskabet gældende, at be-

boerne ikke skal modtage erstatning, idet de kan be-

nytte sig af de aflastningsfaciliteter, der stilles til 

rådighed af Metroselskabet. 
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Det er endvidere Metroselskabets opfattelse, at bebo-

ere (lejere) i de lejligheder, som Metroselskabet har 

overtaget permanent eller midlertidigt i forbindelse 

med metroarbejderne, ikke har krav på erstatning, da 

lejerne har været bekendt med metroarbejderne ved 

lejekontrakternes indgåelse, og lejen er endvidere 

fastsat lavt som følge af arbejderne. 

Kommissionens generelle betragtninger og stil-

lingtagen: 

Forudsætninger m.v. 

Som det fremgår af Metroselskabets ovennævnte 

beskrivelse er der sket nogle ændringer i projektet i 

forhold til det oprindelige, som blev forelagt kom-

missionen i maj 2010: 

Det fremgår af protokollen for forretningen i maj 

2010, at de mest generende arbejder, som vil være 

etableringen af sekantpæle, vil tage ca. 26 uger. Bo-

rearbejderne foregår kun i dagtimerne (kl. 7-18) på 

hverdage, og der vil i hele boreperioden blive foran-

staltet lokal afskærmning og indkapsling ved bore-

maskinen. I boreperioden vil det udendørs støjniveau 

overstige den vejledende, maksimale gennemsnit-

grænse på 70 dB(A). Den vejledende grænse på gen-

nemsnitligt 55 dB(A) for indendørs støj vil i denne 

periode stort set ikke blive overskredet. Vibrationer-

ne vil overstige den vejledende, maksimale komfort-

grænse på 80 dB(KB). Perioden varierer fra 13 til 20 

uger for de forskellige lejligheder. Med hensyn til 

strukturlyd (indendørs bygningstransmitteret lyd) vil 

den vejledende grænseværdi på 55 dB(A) blive over-

skredet for 25 lejligheder i op til 13 uger.   

Endvidere anførte Metroselskabet, at arbejdspladser-

ne i Haraldsgade (og i Stampesgade) adskiller sig fra 

de øvrige arbejdspladser, idet der arbejdes i hele ga-

dens bredde, dvs. fra facade til facade, og hovedind-

gangen til forretninger og opgange afspærres i en del 

af anlægsperioden. Når ledningsomlægningerne er 

afsluttet, vil der blive opsat et 2½-3 m højt arbejds-

hegn rundt om arbejdspladsen. Det vil fortsat være 

muligt at åbne alle vinduer i beboelseslejlighederne, 

og af hensyn til lysindfald monteres der gennemsig-

tigt materiale i arbejdspladshegnet ved vinduerne i 

stueetagen. Arbejdspladshegnet berører ikke vindu-

erne på 1. sal og opefter.  

Metroselskabet anførte endvidere, at hvis der er be-

boere, der har et særligt behov for ro i dagtimerne, fx 

som følge af natarbejde, er Metroselskabet indstillet 

på at medvirke til at finde en passende løsning for de 

pågældende i de perioder, hvor de vejledende græn-

seværdier overskrides i forbindelse med sekantpæle-

arbejdet. Der kan fx stilles et værelse i nærområdet til 

rådighed for den pågældende, som personligt aflast-

ningsrum. 

I forhold til disse forudsætninger kan det nu konstate-

res, at 

 Perioden for sekantpælearbejdet er udvidet 

fra ca. 26 uger til i alt forventeligt ca. 48 uger 

(heraf har arbejdet dog stået stille i ca. 5 

uger). 

 Der er indført en arbejdsproces med forbo-

ringer forud for de egentlige sekantpælebo-

ringer. Forboringer er særdeles støjende og 

virker voldsommere end sekantpæleboringer. 

 Der er kun i en mindre del af arbejdspladsen 

foretaget afskærmning af ejendommene med 

et ca. 4 meter højt arbejdshegn tæt ved faca-

den. Der er monteret støjmåtter på smalle 

stilladser, der dækker facaden ud for de en-

kelte lejligheder i stuen og på 1. sal (samt 

delvist på 2. sal), mens borearbejdet står på. 

De lejligheder i stuen og på 1. sal, som der 

ikke bores ud for, er således uafskærmede 

mod byggepladsen. 

 Støjmåtterne dækker vinduerne helt eller 

delvis i lejlighederne fra stuen og til og med 

2. sal, dog afhængig af, hvor højt beliggende 

2. salslejlighederne er. Støjmåtterne er opsat 

på hverdage i en samlet periode på ca. 25 ar-

bejdsdage foran den enkelte lejlighed. Støj-

måtterne nedtages hver dag efter arbejdstids 

ophør, men stilladserne til støjmåtterne ned-

tages ikke og vil stå ude foran den enkelte 

lejlighed i hele perioden, mens sekantpælene 

bores. 

 Københavns Kommune har ved påbud fast-

lagt tidsrummet for de støjende aktiviteter på 

byggepladsen til kl. 7.00 - 18.00 på hverda-

ge, hvilket svarer til de oprindelige forud-

sætninger. 

 Påbuddet indeholder en fleksibilitet, idet 

støbning i særlige og uforudsete tilfælde kan 

fortsættes frem til kl. 19.00. 

 Kommunen har endvidere tilladt et udendørs 

støjniveau på op til 75 dB(A). Metroselska-

bet har anmodet om et nyt påbud på 82 

dB(A) i forbindelse med sekantpæleborear-

bejdet i perioden frem til arbejdets forvente-

de afslutning januar 2014.  
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 I forbindelse med påbuddet har kommunen 

ikke meddelt en særskilt grænse for vibratio-

ner. Derfor gælder der for tiden ikke nogen 

grænseværdi for det indendørs vibrationsni-

veau.  

 Støjmålingerne viser, at den indendørs støj-

grænse på 55 dB(A), som normalt gælder for 

bygge- og anlægsaktiviteter i Københavns 

kommune, i det store hele ikke overskrides. 

Dog forventes som forudsat enkelte over-

skridelser vedrørende strukturstøj.  

Betragtninger vedrørende sikkerhed og forsvarlighed 

Ud fra det oplyste lægger kommissionen til grund, at 

metroarbejdspladsen er lovligt indrettet og har de 

fornødne tilladelser teknisk, sikkerhedsmæssigt og 

miljømæssigt, og at kontrol og tilsyn hermed foreta-

ges af de ansvarlige myndigheder. 

Kommissionen ønsker at understrege, at man ud fra 

besigtigelsen af forholdene og de foreliggende oplys-

ninger ikke finder, at der er lejligheder ved metrosta-

tion Skjolds Plads, der kan siges at være ubeboelige 

eller helbredsmæssige uforsvarlige at opholde sig i 

på baggrund af de naboretlige gener fra metroar-

bejdspladsen.  

Efter kommissionens opfattelse er forholdene sam-

menlignelige med situation ved metrostation Køben-

havn H, i hvilken forbindelse kommissionen havde 

kontakt til embedslægen i Hovedstaden. Embedslæ-

gen udtalte, dengang med hensyn til de anførte støj-

gener, at oplevelsen af støj er meget forskellig fra 

person til person. Der findes personer, der er meget 

følsomme over for selv små støjpåvirkninger, mens 

andre personer kan tåle relativt høje værdier, inden 

det påvirker helbredet. Der er således ikke nogen 

”facitliste” for, hvilket støjniveau man kan tåle.  

Kommissionen må anlægge en objektiv og generel 

vurdering, jf. retspraksis. De personer, som måtte 

være særligt følsomme over for støj og vibrationer 

m.v. henvises til muligheden for særskilt at indbringe 

sagen for kommissionen, idet særlige personlige for-

hold, herunder helbredsmæssige eller særlige famili-

emæssige forhold, kan afstedkomme særordninger, 

herunder evt. en midlertidig overtagelse af lejlighe-

der. Der vil normalt skulle fremlægges udførlig do-

kumentation i form af speciallægeerklæring, erklæ-

ring fra børnesagkyndig el. lign. for det pågældende 

forhold. 

For så vidt angår problematikken vedrørende emissi-

oner (dieselos m.v.) henvises til, at dette henhører 

under Københavns Kommunes miljøkontrol. Det er 

miljøkontrollen, der påser, at de anvendte maskiner 

og køretøjer er lovlige i henhold til miljøforskrifter 

m.v.  

Betragtninger vedrørende den naboretlige tålegræn-

se i øvrigt 

Selvom kommissionen ikke finder, at lejlighederne er 

ubeboelige, kan den naboretlige tålegrænse godt væ-

re overskredet. 

Kommissionen har i forbindelse med sagens behand-

ling besigtiget forholdene omkring arbejdspladsen, 

og herunder besøgt en del lejligheder beliggende på 

forskellige etager i ejendomme, som grænser op til 

metroarbejdspladsen ved Skjolds Plads. 

For så vidt angår støj- og vibrationsgenerne finder 

kommissionen som udgangspunkt fortsat ikke, at 

tålegrænsen er overskredet. Det tillægges i den for-

bindelse vægt, at Københavns Kommune har fast-

holdt arbejdstiden for sekantpælearbejderne til hver-

dage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00 (med mulighed for 

at fortsætte til kl. 19.00 med henblik på afslutning af 

støbeproces). Arbejdstiden for sekantpæleborearbej-

det er således ikke ændret i forhold til det grundlag, 

som ekspropriationskommissionen traf beslutning ud 

fra tilbage i 2010 samt vedrørende de sammenligne-

lige forhold omkring metrostation København H. Der 

henvises endvidere til Taksationskommissionens 

behandling af sag Ta I 7/10 og sag Ta I 8/10. På bag-

grund af de foretagne støjmålinger samt kommissio-

nens iagttagelser i øvrigt må det konstateres, at for-

udsætningerne for kommissionens afgørelse tilbage i 

maj 2010 (forhandlingsprotokollens 35. hæfte) fortsat 

er gældende. Kommissionen har lagt vægt på, at den 

indendørs vejledende støjgrænse på 55 dB(A) som 

udgangspunkt ikke forventes overskredet. Perioden 

for sekantpælearbejderne er forlænget fra ca. 26 uger 

til ca. 48 uger, hvoraf arbejderne dog, efter det af 

Metroselskabet oplyste, har stået stille i ca. 5 uger.  

Kommissionen finder heller ikke, at denne forlæn-

gelse af sekantpælearbejderne isoleret set indebærer 

en overskridelse af den naboretlige tålegrænse. 

Kommissionen skal i denne forbindelse henvise til, at 

man ifølge retspraksis som beboer i et centralt byom-

råde må være forberedt på at måtte tåle betydelige 

naboretlige gener. Der forekommer i centrale byom-

råder således jævnligt støjende bygge- og anlægsar-

bejder til mange forskellige formål – privat og offent-

ligt nybyggeri, bygningsrenovering, vejomlægninger, 

ledningsarbejder osv. 
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Kommissionen finder dog, at forlængelsen af perio-

den for sekantpæleborearbejderne, og de øvrige ar-

bejder indtil topdækket er støbt, i kombination med 

andre gener ved metroarbejderne, herunder gener der 

ikke har været forudsat ved ekspropriationskommis-

sionens beslutninger i 2010, kan anses som så væ-

sentlige ændringer i projektet, at tålegrænsen må 

anses for overskredet. Kommissionen finder, at der i 

den forbindelse skal skelnes mellem de nederst be-

liggende lejligheder og de øverst beliggende lejlighe-

der, idet der er stor forskel på graden af genernes 

samlede belastning på de nederst beliggende lejlig-

heder og de øverst beliggende lejligheder.  

Kommissionen skal bemærke, at byggepladsen går 

fra facade til facade, og nu – i modstrid med de i 

2010 opstillede forudsætninger – stort set uden af-

grænsning/afskærmning i form af arbejdshegn mel-

lem arbejdspladsen og bebyggelsen. Byggepladsen 

virker især i den midterste og sydvestlige ende meget 

kompakt og indeklemt. Kombinationen af den mang-

lende faste afskærmning, maskinernes nærhed, ind-

bliksgener og lys fra arbejdspladsen m.v. gør, at man 

i stueetagen og på 1. sal har en oplevelse af at bo på 

selve byggepladsen. Hertil kommer, at der er opsat 

stilladser til støjmåtter, og at der i perioder hænger 

støjmåtter foran vinduerne, som afskærer muligheden 

for dagslys i de rum, der vender ud mod arbejdsplad-

sen. Kommissionen finder også, at lejlighederne på 2. 

sal ud fra en samlet vurdering er væsentlig belastet af 

nærhedsfølelsen. Dette hænger sammen med, at det 

efter kommissionens opfattelse har en betydning, at 

de boremaskiner, der anvendes ved Skjolds Plads, er 

af en anden type og virker mere dominerende end 

boremaskinerne ved andre metrostationer. Der er 

således monteret en meget stor gearkasse, som bevæ-

ger sig op og ned, og i hvileposition befinder sig i en 

højde meget tæt på vinduerne på 2. sal. Hertil kom-

mer, at flere af opgangene (ejendommene) i Haralds-

gade er lavere beliggende end ved København H. 

Endvidere er også mange af lejlighederne på 2. sal 

berørt af stillads og montering af støjmåtter. 

Det skal nævnes, at langt de fleste af stueplanslejlig-

hederne er midlertidigt eksproprieret, idet der i det 

store hele er tale om erhvervslejemål uden fornøden 

vejadgang i byggeperioden.  

Der er under alle omstændigheder ved kommissio-

nens beslutning kun taget stilling til lejligheder, der 

anvendes til beboelse.  

 

Kommissionen finder ud fra en samlet betragtning, at 

den naboretlige tålegrænse er overskredet for de lej-

ligheder i stuen, på 1. sal og på 2. sal, som har vindu-

er ud mod byggepladsen, og hvor der ikke har været 

plads til opsætning af arbejdshegn og/eller hvor lej-

lighederne i øvrigt ligger så tæt på byggepladsen, at 

det har været nødvendigt opsætte stillads til brug for 

montering af støjmåtter ud for lejlighederne. Det 

bemærkes endvidere, at selvom stillads og støjmåtter 

ikke direkte måtte berøre lejligheder på 2. sal, men 

kun i stuen og på 1. sal, har kommissionen fundet, at 

også lejligheder på 2. sal, ud fra en samlet betragt-

ning skal have erstatning grundet især dominans fra 

boremaskinernes gearkasse m.v. Det bemærkes sam-

tidig, at der vil være tale om en graduering af erstat-

ningen, således at lejlighederne på 2. sal får en væ-

sentlig lavere erstatning end lejlighederne i stuen og 

på 1. sal. 

I ejendommene Haraldsgade 7 og Haraldsgade 9 

samt Tagensvej 98 og 100 er lejligheder i stuen og på 

1. sal, som både har arbejdshegn, støjstillads og 

støjmåtte foran vinduerne. Normalt er det sådan, at 

der ikke ydes erstatning, såfremt lejlighederne er 

”beskyttet” af et arbejdshegn. I dette tilfælde er lej-

lighederne dog samtidig udsat for dominans fra stil-

ladset til ophængning af støjmåtte samt i en periode 

af mørklægning grundet ophængning af støjmåtte. 

Endvidere bemærkes, at arbejdshegnet ved ejen-

dommen Haraldsgade 7, Tagensvej 98 og Tagensvej 

100 er etableret meget tæt på vinduerne. I ejendom-

men Haraldsgade 9 er der større afstand mellem ar-

bejdshegn og vinduerne. Det fremgår imidlertid, at 

arbejdshegnet i en længerevarende periode er nedta-

get og erstattet med et trådhegn på grund af en udvi-

delse af stationsboksen. Kommissionen finder ud fra 

en samlet betragtning, at disse lejligheder samlet set 

skal have en erstatning svarende til halvdelen den 

erstatning, der bliver ydet til lejligheder, hvor der 

(slet) ikke er opsat arbejdshegn, men hvor der ligele-

des er monteret stillads og støjmåtte. 

Kommissionen finder, at perioden for overskridelse 

af tålegrænsen og den erstatningsberettigede periode 

løber fra 1. maj 2013 til 1. august 2014 (15 mdr.), 

idet sekantpælearbejderne blev påbegyndt marts 

2013 og arbejdet de første (godt) to måneder ligger 

under tålegrænsen. Det er kommissionens opfattelse, 

at de gener fra metroarbejderne der ligger før nævnte 

periode og efter denne periode ikke overstiger den 

naboretlige tålegrænse. Det bemærkes, at efter 1. 

august 2014 vil de værste af anlægsarbejderne være 

afsluttet, idet anlægsarbejdet i hovedsagen herefter 

vil foregå under jorden (”under topdæk”). Arbejds-
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pladsen vil blive reduceret, hvorefter der er plads til 

at opsætte arbejdshegn.  

Kommissionen finder herefter, at 

Beboelseslejlighederne i stueetagerne har betydelige 

gener som følge af den udtalte nærhed til byggeplad-

sen, herunder det manglende arbejdspladshegn og 

den deraf følgende følelse af at ”bo på byggeplad-

sen”, og/eller gener fra støjmåttens ”mørklægning” af 

lejlighederne, dominans fra maskiner, indbliksgener 

og gener fra arbejdslys. Kommissionen finder på den 

baggrund, at der pr. måned skal ydes et beløb pr. 

lejlighed i erstatning svarende til 50 % af det skøn-

nede gennemsnitlige huslejeniveau i området Køben-

havns N, der skønnes at udgøre ca. 8.000 kr. pr. må-

ned. Erstatningen til stuetagelejlighederne vil herefter 

udgøre 4.000 kr. pr. måned i perioden 1. maj 2013 – 

1. august 2014. Erstatningen udgør for samtlige ge-

ner i den erstatningsberettigede periode 60.000 kr. 

For Haraldsgade 7 og Haraldsgade 9 samt Tagensvej 

98 og Tagensvej 100 fastsættes erstatningen til det 

halve, jf. ovenfor, dvs. til 2.000 kr. pr. mdr., svarende 

til 30.000 kr. i den erstatningsberettigede periode. 

Beboelseslejlighederne på 1. sal har store gener som 

følge af den udtalte nærhed til byggepladsen, herun-

der grundet manglende arbejdspladshegn og den 

deraf følgende følelse af at ”bo på byggepladsen”, 

og/eller gener fra støjmåttens ”mørklægning” af lej-

ligheden, indbliksgener, dominans fra maskiner og 

gener fra arbejdslys. Kommissionen finder på den 

baggrund, at der pr. måned skal ydes et beløb pr. 

lejlighed i erstatning til afhjælpende foranstaltninger 

svarende til ca. 37,50 % af det gennemsnitlige husle-

jeniveau i området København N, der skønnes at 

udgøre ca. 8.000 kr. pr. måned. Erstatningen for 1. 

salslejlighederne vil herefter udgøre 3.000 kr. pr. 

måned i perioden 1. maj 2013 – 1. august 2014. Er-

statningen udgør for samtlige gener i den erstat-

ningsberettigede periode 45.000 kr. For Haraldsgade 

7 og Haraldsgade 9 samt Tagensvej 98 og Tagensvej 

100 fastsættes erstatningen til det halve, jf. ovenfor, 

dvs. til 1.500 kr. pr. mdr., svarende til 22.500 kr. i 

den erstatningsberettigede periode. 

Beboelseslejlighederne på 2. sal har væsentlige gener 

som følge af nærheden til byggepladsen, idet ar-

bejdspladsen går fra facade til facade uden opsat 

arbejdshegn ud for ejendommens facade og/eller for 

gener fra stilladser og støjmåtter, indbliksgener, do-

minans fra maskiner og gener fra arbejdslys. Kom-

missionen finder på den baggrund, at der pr. måned 

skal ydes et beløb pr. lejlighed i erstatning til afhjæl-

pende foranstaltninger svarende til ca. 12,50 % af det 

gennemsnitlige huslejeniveau i området København 

N. Erstatningen for 2. salslejlighederne vil herefter 

udgøre 1.000 kr. pr. måned i perioden 1. maj 2013 – 

1. august 2014. Erstatningen udgør for samtlige ge-

ner i den erstatningsberettigede periode 15.000 kr. 

For Haraldsgade 7 og Haraldsgade 9 samt Tagensvej 

98 og Tagensvej 100 fastsættes erstatningen til det 

halve, jf. ovenfor, dvs. til 500 kr. pr. måned, svarende 

til 7.500 kr. i den erstatningsberettigede periode. 

For at sikre, at erstatningen kommer beboerne til 

gode inden for rimelig tid vil erstatningen blive udbe-

talt løbende og kvartalsvis bagudrettet til beboerne, 

dvs. de personer, der har folkeregisteradresse og bor i 

lejlighederne. Den første udbetaling, der som vil 

omhandle perioden 1. maj 2013 – 31. januar 2014, vil 

dog ske samlet. 

Beboelseslejlighederne på 3. og 4. sal (og evt. 5. sal) 

vil ikke få gener som følge af ophængning af støj-

måtter, da stilladser og støjmåtter ikke når op i denne 

højde. Kommissionen finder ud fra en samlet be-

tragtning endvidere ikke, at disse lejligheder bliver 

belastet af så væsentlige nærhedsgener fra arbejds-

pladsen, herunder dominans af boremaskinernes 

gearkasse m.v., jf. ovenfor, at der skal ydes erstat-

ning herfor. Lejlighederne er efter kommissionens 

opfattelse så højt beliggende, at de er ”løftet op” over 

den markante nærhed til byggepladsen og ikke i 

samme grad som de underliggende etager er belastet 

af gener i form af ”byggerod”, dominans fra maski-

ner og indbliksgener mv. 

De lejligheder, der er berettigede til erstatning, er 

herefter: 

Tagensvej 100, 1. og 2. 

Haraldsgade 1, tv. og th. og 2. tv. og th. 

Haraldsgade 3, 1. tv. og th. og 2. tv. og th. 

Slangerupgade 1A, 1. th. og mf. og 2. th. og mf. 

Haraldsgade 7, stuen tv. og th., 1. tv. og th. og 2. tv. 

og th. 

Haraldsgade 9, stuen tv. og th., 1. tv. og th. og 2. tv. 

og th. 

Tagensvej 98, 1.tv. og 2.tv. 

Haraldsgade 2, 1. tv. og th. og 2. tv. og th. 

Haraldsgade 4, stuen tv. og th., 1. tv. og th. og 2. tv. 

og th. 

Det bemærkes, at der ikke skal betales erstatning til 

beboerne i de lejligheder, som Metroselskabet er ejer 
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af. Beboerne har ved indgåelsen af lejekontrakterne 

været bekendt med metroarbejderne, ligesom der i 

selve lejekontrakterne er taget forbehold fra Metro-

selskabets side om, at beboerne ikke kan gøre krav 

gældende i den anledning. Lejen er endvidere fastsat 

under hensyn til metroarbejderne. 

Kommissionen skal bemærke, at det ikke kan ude-

lukkes, at der i perioden med sekantpæleborearbej-

derne kan ske en mindre overskridelse af den nabo-

retlige tålegrænse for de lejligheder, der er beliggen-

de på 3., 4. og evt. 5 sal. Kommission har tidligere 

pålagt Metroselskabet at etablere aflastningsmulig-

heder for beboerne ved Skjolds Plads. Kommissionen 

har således pålagt Metroselskabet at tilbyde disse 

aflastningsfaciliteter til alle beboere, der har lejlighe-

der ud til byggepladsen, dvs. ikke bare lejlighederne i 

stuen, 1. og 2. sal, men også på de øvrige etager. 

Kommissionen finder, at dette er tilstrækkeligt til 

imødegåelse af den nævnte mindre overskridelse af 

tålegrænsen.  

Kommissionen forudsætter, at de af Metroselskabet 

allerede etablerede tilbud om generelle aflastnings-

muligheder for beboerne er dækkende, idet de forud-

sættes at kunne i imødekomme de forskellige behov, 

som beboerne har, herunder med hensyn til børnefa-

milier og personer med hjemmearbejdsplads. Disse 

aflastningstilbud til beboerne skal gælde i hele perio-

den mens sekantpæleborearbejderne pågår. Såfremt 

aflastningsstedet ikke benyttes – eller kun benyttes 

minimalt - kan Metroselskabet anmode kommissio-

nen om at godkende at ordningen ophører. Det be-

mærkes, at der i forbindelse med at metroarbejds-

pladsen måtte overgå til at arbejde i udvidet arbejds-

tid også vil være krav om etablering af aflastningsfa-

ciliteter i forbindelse hermed. 

Kommissionen finder endvidere, at der skal der til-

bydes de beboere, der har natarbejde eller arbejder på 

„skæve arbejdstider“, mulighed for ro i dagtimerne, 

f.eks. ved at Metroselskabet anviser beboerne et ho-

telværelse el. lign, i de perioder, hvor de mest støjen-

de arbejder pågår, jf. også Kommissionens beslutning 

vedrørende metrostation København H.  

Det er i øvrigt vigtigt for kommissionen at bemærke, 

at helt særlige personlige forhold kan berettige per-

manent eller midlertidig overtagelse af lejlighed 

(helbredsmæssige eller særlige familiemæssige for-

hold mod forevisning af speciallægeerklæring, bør-

nesagkyndig erklæring el. lign)  

Kommissionen vil fremsende skriftlige erstatnings-

forslag til de beboere i stuen, 1. sal og på 2. sal, som 

kommissionen har fundet udgør kredsen af erstat-

ningsberettigede.  

De beboere, der allerede har henvendt sig direkte til 

kommissionen og dermed har rejst en individuel sag, 

vil få deres sag behandlet i den til denne protokol 

tilknyttede ”specielle del”, der vil blive optrykt i et 

separat hæfte. 

Beboere, der på et senere tidspunkt vil blive berørt af 

udvidet arbejdstid, vil blive tilskrevet direkte af Me-

troselskabet, jf. ovenfor. 

Alle øvrige, der har fået indkaldelse til fællesmødet, 

vil få fremsendt en udskrift af protokollen og vil her-

af kunne udlede, om man er tilkendt erstatning eller 

aflastning. 

De beboere, som ønsker at påklage kommissionens 

beslutning, kan rejse en individuel sag ved at hen-

vendelse til ekspropriationskommissionen og kræve 

afsagt en kendelse. Kendelsen kan indbringes for 

taksationskommissionen, der er ekspropriations-

kommissionens overinstans, jf. § 19 i ekspropriati-

onsprocesloven.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 

 

Helle S. Andersen 

Helge Sølgaard   Leif Luxhøj-Pedersen   Frants Hagen Hagensen 

Jørgen Poulstrup   Søren Kjerside Hansen      

/Sine H. Kjeldsen 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Henriette Swierkosz 


