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0 Resume 

FORCE Technology har for Ekspropriationskommissionen foretaget målinger af støj og vibrationer i 16 boli-

ger beliggende tæt på Metro Cityringen i København og på Frederiksberg. Målingerne blev foretaget i juli, 

august, september og oktober 2020.  

Målingerne er foranlediget af klager over støjen fra togpassagerne, som kan høres i nogle af boligerne over 

tunnelrørene. 

Ekspropriationskommissionens har til opgave at vurdere, om den naboretlige tålegrænse er overskredet, og 

resultaterne af målingerne skal benyttes ved denne vurdering. 

Hovedresultaterne af målingerne er angivet herunder. I afsnit 5.1 og 5.2 er de viste måleparametre forkla-

ret. 

 

    
Middelværdi  Højeste værdi ved en passage 

Baggr. 
støj 

Vibr. 
Middel 

Adresse Nr. LAeq LpA,LF LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LAeq LpA,LF LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LAeq Law 

Olufsvej X 1 26 21 32 29 31 33 31 45 39 41 21 68 

Carit Etlars Vej X 2 24 20 29 27 28 28 27 39 33 34 19 67 

Hothers Plads 3 22 15 26 24 25 24 18 29 27 28 22 71 

Holger Danskes Vej X 4 25 17 31 29 31 28 20 39 34 36 20 70 

Nyvej 5 26 21 32 29 31 30 24 40 34 37 20 68 

Dronningens Tværgade 6 21 14 25 23 25 26 20 34 30 32 19 66 

Brumleby 7 23 17 29 26 28 27 24 38 33 35 19 66 

Carit Etlars Vej Y 8 24 19 30 28 29 26 25 38 32 34 19 67 

Haraldsgade 9 23 20 31 28 30 26 25 38 32 33 18 65 

Holger Danskes Vej Y 10 26 21 34 31 33 29 26 40 34 37 18 71 

Tåsingegade 11 25 20 34 31 33 28 28 43 36 38 18 61 

Lyrskovgade 12 24 19 29 26 28 27 20 35 30 33 19 70 

Jagtvej 13 27 25 33 31 32 33 33 43 38 40 20 - 

Vesterbrogade 14 27 19 32 29 31 33 27 42 38 40 22 - 

Dronning Olgas Vej 15 30 23 33 31 32 32 26 39 33 35 25 - 

Olufsvej Y 16 27 22 32 29 31 31 29 39 35 36 22 68 

Tabel 1 Tabellen viser et udvalg af resultaterne af målingerne. Middelværdierne af LAeq, LpA,LF, 

LpA,max,FAST, LpA,max,SLOW og L5 er middelværdierne af alle togpassager målt i boligen.  

”Højeste værdi ved en passage” er den højeste værdi, en mikrofon har målt i boligen  

ved en togpassage. Der er i hver bolig, i ét rum, målt med 4 mikrofoner. 

LAeq og LpA,LF beskriver ”den samlede støj”, som en togpassage, der typisk varer 10-15 sekunder, giver i boli-

gen. Disse ”støjdoser” pr. togpassage skal yderligere fordeles over en referenceperiode, der fx kan være 

10 minutter. Inden for referenceperioden samles ”støjdoserne” for alle tog, der kan passere i perioden. In-

den for 10 minutter kan der i myldretiden passere 7 tog under boligerne, dog kan der under bolig 6 passere 

14 tog, da der under denne bolig ligger to metrolinjer. 

LpA,max,FAST, LpAmax,SLOW og L5 angiver det maksimale kortvarige støjniveau, en togpassage giver i boligen.  

  



 

119-36367 / TC-101603 Rev. 2  Side 6 af 69 

1 Indledning  

Metroselskabet har efter åbningen af Metro Cityringen (M3) i september 2019 modtaget klager over støj fra 

nogle af de beboelser, som ligger oven på eller i nærheden af tunnelrørene. Frem til den 25. februar 2020 

var der modtaget 204 klager, efter at der var foretaget skinneslibning og tilkørsel af togene, jf. [1].  

Der klages over, at støjen fra passager af tog kan høres, og at dette virker generende. Afhængigt af beboel-

sens placering i forhold til tunnelrørene, baggrundsstøjen og andre faktorer høres hver passage i op til cirka 

15 sekunder. De fleste af klagerne er modtaget fra beboere over de dele af M3’s tunnelrør, der alene betje-

ner M3. Mellem København H og Østerport deles tunnelrørene af linjen til Orientkaj (M4) og M3. Afhængigt 

af tidspunktet på dagen (og dermed antallet af metrotog i omløb) er der 10 til 40 togpassager under boli-

gerne pr. time. For strækninger, der betjenes af både M3 og M4, vil der passere op til 80 tog pr. time. Ikke 

alle passager kan nødvendigvis høres i beboelserne, da baggrundsstøj, eventuelle bremseflader på togets 

hjul, jordbundsforhold, beliggenheden af tunnelrørene i forhold til boligen og andet kan dæmpe eller for-

stærke den oplevede og målbare støj i beboelserne. 

I visse beboelser høres passager fra begge tunnelrør nogenlunde lige tydeligt, mens der i andre beboelser 

hovedsageligt kun høres passager fra det ene tunnelrør. 

Metroselskabet har foretaget orienterende støjmålinger i en lang række beboelser. I en status fra Metrosel-

skabet fra februar 2020 (refereret i [1]) efter målinger hos 34 beboere er det oplyst, at der er målt maksi-

malniveauer for LpA,LF,1sekund på op til 39 dB(A), middelværdier af LpA,LF,1sekund på 27,3 dB(A) (for de togpassa-

ger, hvor LpA,LF,1sekund var større end 20 dB(A)) og middelværdier over 10 minutter på op til 15,7 dB(A) for 

LAeq,10min.  

Der findes ikke – som for de fleste andre typer miljøstøj – vejledninger eller grænseværdier, der entydigt 

omfatter støj fra tog i undergrunden, hvilket må tilskrives, at den type støj er et nyt fænomen i Danmark.  

I forbindelse med Ekspropriationskommissionens arbejde med at vurdere, om den naboretlige tålegrænse er 

overskredet, er FORCE Technology blevet rekvireret til at måle støjen fra metrotogpassagerne i 16 boliger 

hvorfra der er modtaget klager over støjen. Desuden er der orienterende målt vibrationer i 13 af de 16 boli-

ger. Disse målinger af støj og vibrationer er rapporteret i nærværende rapport.  

Endvidere har FORCE undersøgt reglerne for støj fra metrotog i en række andre lande (rapporteret i [5]), 

ligeledes til brug for Ekspropriationskommissionens vurdering af støjen hos klagerne.  

Målingerne blev foretaget fra den 20. juli til den 15. oktober 2020. Sideløbende med målingerne blev under-

søgelsen af reglerne i andre lande gennemført. 

Der benyttes en del støjtekniske begreber i denne rapport. I Bilag 1 og Bilag 2 er de vigtigste af disse be-

skrevet.  

1.1 Kontaktpersoner  

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne: Sine H. Kjeldsen. 

Metroselskabet: Jesper Nielsen. 

Målinger og analyser er udført af Rasmus Stahlfest Holck Skov, Michelle Herlufsen og Claus Backalarz fra 

FORCE Technology (FORCE).  
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1.2 Rapporteringsform 

Normalt skal støjmålinger, der benyttes til myndighedernes afgørelser, være rapporteret som ”Miljømåling – 

ekstern støj”. Forudsætningerne for en sådan rapport er overordnet: 1) målingerne er udført af en certifice-

ret person eller et akkrediteret firma, 2) målingerne er udført med kalibreret og kontrolleret udstyr og 3) må-

lingerne er udført efter en metode på målefirmaets metodeliste. For miljøstøj er metoden oftest en vejled-

ning fra Miljøstyrelsen.  

Som nævnt er der ikke umiddelbart en egnet dansk vejledning eller metode til brug for måling af støj fra tog 

i undergrunden.  

På grund af den manglende metode (betingelse 3 ovenfor) er det besluttet at rapportere målingerne i de 16 

lejligheder i en rapport uden klassifikationen ”Miljømåling – ekstern støj”. De øvrige betingelse 1) og 2) er 

opfyldt. 

I Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen, jf. [2], er det anført, at frekvensanalyser af støjen i hvert målepunkt 

(både for totalstøjen og baggrundsstøjen) skal dokumenteres. Af hensyn til rapportens omfang og overskue-

lighed er det valgt ikke at medtage disse. Hvis det ønskes, kan der udarbejdes en bilagsrapport, hvor de 

mange data, der ligger til grund for resultaterne i rapporten, vises.  

1.3 Tidligere rapport 

Beslutningen om måling af støjen i boligen på Olufsvej Y (måling nr. 16) blev taget af Ekspropriationskom-

missionen, efter at rapporten om målingerne i de første 15 boliger blev frigivet den 5. oktober 2020. Rappor-

teringen af målingerne i alle 16 boliger samles i denne rapport TC-101603, som erstatter rapporten af 5. ok-

tober 2020 (TC-101598). Udover rapporteringen af måling nr. 16 er der i nærværende rapport foretaget ret-

telser og tilføjelser i forhold til rapport TC-101598. 

2 Målinger af støj fra metrotog 

2.1 Måling af miljøstøj generelt 

Danmark har siden 1970’erne via Miljøbeskyttelsesloven (og Planloven) haft regler for støjbelastningen af 

miljøet fra forskellige aktiviteter. I Miljøstyrelsens orienteringer og vejledninger er der angivet vejledende 

støjgrænser for forskellige typer af støj, fx støj fra jernbaner, vej, industri, skydebaner og motorsportsbaner. 

Støjgrænser, målemetode (evt. beregningsmetode) og måleparametre er oftest forskellige for de respektive 

støjtyper og tilgodeser forskellige hensyn, herunder primært den gene støjen i gennemsnit giver anledning 

til.  

Indtil Københavns metrolinjer blev etableret, var der kun korte strækninger i Danmark med underjordiske 

tog, og støjen fra sådanne har derfor ikke spillet den store rolle. Af samme grund er der ikke specielle støj-

krav eller målemetoder for støjen internt i boliger, der hidrører fra tog i undergrunden. 

2.2 Manglende egnede grænseværdier for metrotog 

Orienterende målinger af støjen i to lejligheder foretaget af FORCE i oktober 2019 viste, at hovedparten af 

støjen fra passager med et metrotog i undergrunden ligger i det lavfrekvente område 10-160 Hz. I Oriente-

ring 9/1997 fra Miljøstyrelsen ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”, jf. [2], er der fore-

slåede, generelle grænseværdier for lavfrekvent støj. Orienteringen specificerer ikke, hvilke støjkilder græn-

serne gælder for (som ellers er normalt i orienteringer og vejledninger om støj fra Miljøstyrelsen), så orien-

teringen må anses at gælde for metrotog også. FORCE’s målinger viste, at med midlingstiden 10 minutter, 

som orienteringen anbefaler, er der ikke overskridelser af grænseværdierne for lavfrekvent støj.  
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Selvom det ikke er eksplicit beskrevet i orienteringen, er det FORCE’s vurdering, at orienteringen er møntet 

på nogenlunde stationær støj fra fx ventilations- og fyringsanlæg. Med en midlingstid på 10 minutter og 

manglende grænser for maksimalværdier er orienteringen i praksis ikke er egnet til at regulere kortvarige 

hændelser som fx passager af tog i undergrunden.  

Foreløbigt må det konkluderes, at der formodentlig ikke i Miljøstyrelsens udgivelser er grænseværdier, der er 

egnede til den ”nye støjtype” i Danmark, som passager af tog i undergrunden er. 

2.3 Mikrofonplaceringer 

Som nævnt er støjen, som passager med metrotog forårsager i boligerne, hovedsagelig lavfrekvent med ho-

vedparten af energien i frekvensområdet 10-160 Hz. Analyserne af FORCE’s målinger i juli-oktober 2020 vi-

ser dog, at der også over 160 Hz er støj fra togene. Målemetode og mikrofonplaceringer, som er beskrevet i 

Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen, jf. [2], er netop udviklet med henblik på at måle lavfrekvent støj, så 

anvisningerne om mikrofonplaceringer vurderes af FORCE som velegnede til at måle støjen fra metrotogene. 

Den del af støjen, der ligger over 160 Hz lader sig også udmærket måle med mikrofonplaceringerne beskre-

vet i [2] (jf. afsnit 6 i Vejledning 6/1984 fra Miljøstyrelsens [4] om måling af ”almindelig” støj internt). 

2.4 Midlingstid og måleparametre 

Orientering 9/1997 anbefaler som nævnt en midlingstid på 10 minutter og giver hovedsageligt kun anvisnin-

ger på måling af et mere eller mindre konstant bidrag fra støjkilden, hvilket netop ikke karakteriserer støjen, 

når metrotogene passerer under boligen. Som det ses af afsnit 4.3 er støjen fra en togpassage forholdsvis 

kortvarig (10-15 sekunder) og varierer målt med tidsvægtning FAST op til 20-25 dB under passagen. Derfor 

er midlingstiden 10 minutter og måleparameteren LpA,LF,10minutter ikke velegnet til alene at beskrive støjgenen i 

boligerne.  

Orienteringen giver også anvisninger på måling af infralyd og vibrationer, men disse er ifølge klagerne og 

målingerne ikke betydende. Der er orienterende foretaget målinger af vibrationer i 13 af de 16 besøgte boli-

ger. Desuden er der foretaget analyser af den målte støj i infralydsområdet under 20 Hz.  

Analyserne af støjmålingerne i de 16 boliger har afsløret, at den indledende antagelse om, at stort set al lyd-

energien fra togpassagerne er lavfrekvent (som i Orientering 9/1997 er defineret som frekvensområdet 10-

160 Hz), ikke er helt korrekt. Når hele det hørbare område medtages i analyserne (svarende til LAeq), er LAeq 

ca. 3-8 dB større end LpA,LF for typiske togpassager. I gennemsnit er forskellen ca. 6 dB. Hvis al lydenergien 

lå i det lavfrekvente område, ville der i gennemsnit ikke være forskel på LAeq og LpA,LF.  

At støjen fra togene i boligerne ikke kun ligger i frekvensområdet 10-160 Hz betyder ikke, at den ikke er lav-

frekvent. Det betyder blot, at den ikke formelt ifølge Orientering 9/1997 alene er lavfrekvent. Frekvensanaly-

ser af støjen i boligerne (se eksemplerne i Bilag 8) viser, at der generelt kun er ubetydelig lydenergi over 

315 Hz, og frekvenser under ca. 500 Hz opfattes og omtales alligevel i det daglige som lavfrekvent støj. 

Dette svarer også til, at beboerne bl.a. omtaler støjen som ”rumlen som torden” og ”lyden af en rullekuf-

fert”.  

Med denne viden om den faktiske frekvensfordeling af støjen i boligerne er det besluttet også at medtage 

måleparametrene for ”almindelig” støj LAeq og LpA,max,FAST i analyserne.  
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2.5 Grænseværdier i Danmark og andre lande 

Nedenstående tabel er fra litteraturundersøgelsen ”Undersøgelse af regler for støj fra metrotog i andre 

lande”, jf. [1].  

Tabellen viser de vigtigste grænseværdier for støj indendørs i boliger, der er fundet i undersøgelsen. De fle-

ste relaterer til strukturbåren støj forårsaget af metrotog. Den danske foreslåede grænse i [2] for LpA,LF gæl-

der for ”alle” støjkilder og også for luftbåren støj, evt. i kombination med strukturbåren støj.  

 

 A-vægtet lydtrykniveau i dB re 20µPa 

 LpA,LF LAeq LpA,maxSLOW LpA,max,FAST L5 

Norge −  − 32 32 

Sverige −  30 − − 

Storbritannien −  − 35/40 (6) − 

Tyskland 35/25 (1)  − 45/35 (7) − 

Australien −  40/35 (5) − − 

Danmark 25/20 (2) 30/25 (4) − 40 (8) − 

Danmark 30 (3)  − − − 

Tabel 2 Grænseværdier i forskellige lande. (1) Dag- og natværdier. De generelle regler for strukturbå-

ren støj inde i bygninger, hvis støjkilden er industri og kommerciel. (2) 10 min. ækvivalentni-

veau (LAeq,LF 10 min) i henh. dagperioden kl. 07-18 og aften-/natperioden kl. 18-07. (3) Døgnækvi-

valentniveau LAeq,24 for togtrafik indenfor. (4) LAeq i henh. dagperioden kl. 07-18 og aften-/nat-

perioden kl. 18-07. (5) Dag- og natværdier. Der refereres til det maksimale støjniveau, som ikke 

er overskredet i 95 % af tiden. (6) Henholdsvis ved projektering og for eksisterende anlæg. (7) 

Dag- og natværdier. (8) LpA,max,FAST i natperioden kl. 22-07.  

Alle værdier er i dB re 20 µPa.  
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3 Målesteder 

De 16 adresser, hvor der er målt støj, er vist på Figur 1. Tallene på kortet angiver rækkefølgen, målingerne 

er foretaget. 

 

 

Figur 1 De 16 adresser er markeret, hvor der er målt støj. På adresserne 1-12 og 16 er der tillige målt 

vibrationer. Screendump fra krak.dk. 

For alle de valgte målesteder gælder, at der inden målingerne har været klager over støjen fra metrotogene. 

Metroselskabet har i de fleste af de udvalgte boliger på et tidligere tidspunkt foretaget orienterende støjmå-

linger. Ved udvælgelsen af boligerne til brug for Ekspropriationskommissionens arbejde er det tilstræbt at 

udvælge boliger på de strækninger på Metro Cityringen, hvor antallet af klager er koncentreret og i øvrigt 

måle i de fleste af de områder, hvorfra der er modtaget klager. 

Der er fra Metroselskabet eller Ekspropriationskommissionen ikke meldt om klager over vibrationer eller in-

fralyd. Vibrationer fra undergrunden vil oftest kunne mærkes kraftigere i bygningers øverste etager, men da 

der efter det oplyste ikke er modtaget klager over vibrationer, er det alene støjen, der har haft fokus ved 

udvælgelsen af målestederne. 

Rækkefølgen af målingerne blev bestemt af beboernes muligheder for at kunne give FORCE adgang til boli-

gerne.  

I nærværende rapport benyttes de viste numre til kort at henvise til målinger i en bolig. 
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4 Målinger og analyser 

4.1 Målepositioner 

Anbefalingerne for mikrofonplaceringer i Orientering fra Miljøstyrelsen: ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrati-

oner i eksternt miljø”, jf. [2], vurderes som nævnt at være de mest egnede, da disse netop er beregnet for 

måling af lavfrekvent støj. De anbefalede mikrofonplaceringer er beskrevet i Bilag 5, som indeholder en ret-

telse til afsnittet i [2] om mikrofonplaceringer. For at tilgodese orienteringens anbefalinger om flere end 3 

målepositioner i større rum over 30 m2 eller uregelmæssige rum er der konsekvent målt i 4 positioner i alle 

boliger. 

Som det fremgår af Bilag 5, bør beboeren udpege det rum og det område i rummet, der opleves mest støj-

belastet. Ved alle målingerne af støjen fra metrotogene er beboeren/beboerne blevet bedt om at udpege det 

sted i boligen, hvor støjen oplevedes kraftigst eller mest generende. Ikke alle beboere kunne udpege et spe-

cielt støjbelastet rum, men beskrev støjen som hørbar overalt i beboelsen. En del beskrev soveværelset som 

det sted, hvor støjen var mest belastende. For alle målinger gjaldt, at rummet blev valgt i enighed med be-

boeren, og i de tilfælde, hvor der var ønsker til en placering af en måleposition, blev der målt i dette punkt.  

For alle boliger er der målt i ét og kun ét rum. Der er målt samtidigt i 4 mikrofonmålepositioner placeret ef-

ter anvisningerne i Bilag 5, og der er målt i opholdsrum (og dermed ikke i gangarealer eller på toiletter).  

Målinger af de lodrette vibrationer blev foretaget på gulvet i det rum, hvor støjmålingerne blev foretaget.  

4.2 Praktisk gennemførelse af målingerne  

Målingerne blev udført af Rasmus Stahlfest Holck Skov, Michelle Herlufsen og Claus Backalarz, alle fra 

FORCE Technology. Målingerne 1-12 og 16 blev udført af 2 medarbejdere, måling 13-15 blev udført af én 

medarbejder. 

Når målepunkterne i samråd med beboeren var fastlagt, blev der på stativer opsat 4 målemikrofoner. Acce-

lerometret (vibrationsmåleren) blev fastgjort til en tung monteringsklods, der via 3 spidse ben havde kontakt 

til gulvet, som i de fleste tilfælde bestod af træ på bjælker eller strøer. Hvis det var muligt at identificere un-

derliggende bjælker eller strøer, blev accelerometret placeret mellem disse som anbefalet i [2].  

Var der tæppe på gulvet, blev de spidse ben trykket igennem gulvtæppet, så der var god kontakt til det un-

derliggende gulv. Vibrationsmålinger er ligesom støjmålinger beskrevet i [2]. Accelerometret blev under de 

fleste målinger flyttet efter ca. 15 togpassager for at få målinger i flere punkter.  

Signalet fra mikrofoner og accelerometret blev via ledninger ført til forstærkere placeret i målerummet. Fra 

disse blev linjesignalerne via koaksialkabler ført til et andet rum i beboelsen, hvorfra målingerne kunne sty-

res og overvåges. Døre mellem målerum og sidstnævnte rum blev lukket (eller hvis kablerne umuliggjorde 

dette, lukket på klem) for at undgå forstyrrelser fra måleteknikerne og beboere.  

Hvis der var forstyrrende ure i målerummet, blev disse fjernet eller stoppet, ligesom det nogle steder var 

nødvendigt at slukke køleskabe eller andet forstyrrende for målingerne.  

Signalerne fra målerummet blev i A/D-konvertere digitaliseret og via USB-portene på 2 bærbare PC’er over-

ført til programmet noiseLAB og WB Quick, hvor henholdsvis støjniveauerne og vibrationsniveauerne kunne 

overvåges og optages. Stikprøvevis blev der lyttet til signalerne fra linjekablerne med hovedtelefoner.  

Når en togpassage kunne høres, blev tidspunktet for passagen noteret, og screendump af tidsforløbet af vi-

brationsniveauet under passagen blev gemt. I nogle beboelser kunne der opstå tvivl, om en ”lydhændelse” 

var en passage af et metrotog eller uvedkommende baggrundsstøj fra fx en bilpassage.  
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Hvis der var tvivl, blev dette noteret, og lyden fra den mulige togpassage blev under de senere analyser igen 

vurderet via aflytning i hovedtelefoner af signalerne fra de 4 mikrofoner. Hvis der efter denne aflytning sta-

dig var tvivl, blev ”lydhændelsen” ikke medtaget i den videre databehandling. 

Generelt har målet været at opnå 25-30 togpassager målt under et besøg i en bolig. Nogle steder er dette 

mål ikke nået, fordi målte togpassager ved analysen har måttet kasseres på grund af samtidig forstyrrende 

baggrundsstøj fra fx bilpassager eller støj fra trappeopgangen/naboer.     

Før eller efter målingerne blev der foretaget opmålinger af rummet samt af mikrofoners og accelerometrets 

placering i forhold til vægge og gulv. Instrumenterne blev kalibreret før og efter målingerne. 

Nogle beboere valgte at forlade hjemmet under målingerne. Der var under ingen af målingerne betydende 

baggrundsstøj fra boligens beboere. 

4.3 Analyser af støjmålinger 

I Figur 2 er vist et eksempel på et tidsforløb af målesignalet i én af de 4 mikrofoner under 4 togpassager. De 

grønne markeringer er de togpassager, der er udtaget til videre analyse. Bredden af de grønne markeringer 

svarer til tidsperioden, fra toget netop kan høres i et par kvalitetshovedtelefoner, til lyden netop ikke mere 

kan høres.  

 

Figur 2 Eksempel på tidsforløbet af det A-vægtede støjniveau LpA,FAST over ca. 5½ minut målt med én af 

de 4 mikrofoner. [LpA,FAST i dB re 20µPa]. 

Det ses, at i eksemplet i Figur 2 er det generelle baggrundsstøjniveau ca. 18 dB(A), og at togpassagerne kan 

høres i ca. 10-15 sekunder. De maksimale LpA,FAST-niveauer under togpassagerne varierer fra ca. 21 dB(A) til 

ca. 37 dB(A). De smalle støjspidser er uvedkommende støj fra et naborum. Det er ved analyserne sikret, at 

sådanne kortvarige lydimpulser ikke har optrådt under togpassagen og dermed givet anledning til fejlagtige 

værdier af LpA,max,FAST. 

 

Figur 3 Eksempel på tidsforløbet af det A-vægtede støjniveau LpA,FAST over 80 sekunder målt med én af 

de 4 mikrofoner. [LpA,FAST i dB re 20µPa]. 
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I eksemplet i Figur 3 ses, at det generelle baggrundsstøjniveau er ca. 20-22 dB(A), og at togpassagerne kan 

høres i ca. 15 sekunder. De maksimale LpA,FAST-niveauer under togpassagerne er 32,0 dB(A) og 30,4 dB(A). 

De gentagne ”buler” i baggrundsstøjen mellem togpassagerne kan høres på optagelserne, når signalet for-

stærkes og aflyttes i hovedtelefoner, men det er uklart, hvad kilden til disse er. Den gentagne lyd kunne ikke 

høres med det blotte øre under optagelserne i boligen. De påvirker ikke LpA,max,FAST-værdierne, men vil øge 

LAeq-værdierne en anelse. I Bilag 5 er tidsforløbet vist for alle 4 mikrofoner. 

De grønne områder markerer såkaldte klip, der er udtaget til videre analyse, efter at det ved aflytning af sig-

nalet er sikret, at der er tale om togpassager, og at de enkelte perioder med togpassager ikke indeholder 

betydende baggrundsstøj. Udover klippene med togpassager er der også udtaget klip i stille perioder mellem 

togpassagerne for at kunne rapportere det omtrentlige støjniveau i boligen/måleværelset, når der ikke er 

forstyrrelser fra naboer, vejtrafik m.m. Dette niveau må forventes at svare nogenlunde til støjniveauet i væ-

relset en stille nat.  

Alle klip er foretaget i samme tidsrum for signalerne fra alle 4 målemikrofoner. Således hører der til hver af 

de viste klip i Figur 1 (og alle andre klip for de 16 måleadresser) tre andre klip. Et eksempel på tidssignalet 

fra alle 4 mikrofoner kan som nævnt ses i Bilag 5.  

Udvælgelse af klip og aflytning af togpassagerne er foretaget med programmet noiseLAB Capture. Efterføl-

gende er der i programmet noiseLAB Batch foretaget analyser af de enkelte klip, herunder klip af baggrunds-

støjen. 

Ved enkelte togpassager har det ikke været muligt at bestemme den korrekte LpA,max,SLOW-værdi for én eller 

flere mikrofonplaceringer. Ved disse togpassager er signalet fra den eller disse mikrofonplacering(er) ude-

ladt, og middelværdien for disse passager består derved af optagelser fra to eller tre mikrofoner. Hvis det 

ikke har været muligt at bestemme værdien for mindst én mikrofonplacering, er togpassagen udeladt i den 

videre analyse. 

Resultaterne af analyserne er for hvert klip: 

− LAeq,t: Det A-vægtede ækvivalente støjniveau for en togpassage med varigheden t. 

− LAeq,baggrund,t: Det A-vægtede ækvivalente støjniveau for en udvalgt periode med baggrundsstøj med va-

righeden t. 

− LpA,max,FAST: Det maksimale A-vægtede støjniveau med tidsvægtningen FAST under togpassagen. 

− LpA,max,SLOW: Det maksimale A-vægtede støjniveau med tidsvægtningen SLOW under togpassagen. 

− LpA,LF: Det A-vægtede lavfrekvente støjniveau i frekvensområdet 10-160 Hz. 

− L5: Det A-vægtede, ækvivalente støjniveau LAeq, der er overskredet i 5 % af tiden. Kan benyttes til at 

angive maksimalniveauet af en støjhændelse. 

− SEL (LAE): Det A-vægtede støjniveau svarende til, at al lydenergien for en hændelse er koncentreret i 

1 sekund. Værdien rapporteres ikke, men benyttes ved beregning af andre parametre. 

Desuden er der for hele optagelsen fundet: 

− L95: Det A-vægtede støjniveau, der er overskredet i 95 % af tiden. L95 anvendes til at angive niveauet af 

baggrundsstøjen mellem støjhændelser.  

Med udgangspunkt i ovenstående analyseværdier er forskellige andre støjindikatorer beregnet, jf. 5.1. 

4.4 Analyser af vibrationsmålinger 

Figur 4 viser et eksempel på tidsforløbet af det KB-vægtede vibrationsniveau målt på gulvet i en bolig. I det 

viste eksempel passerer to tog under boligen kort tid efter hinanden (ét tog i hver retning). Første tog giver 

et maksimalt bidrag på Law,max = 67 dB, og andet tog giver et maksimalt bidrag på Law,max = 69 dB. Der er 

tale om lodrette accelerationsniveauer med referenceværdien 1 µm/s2.  
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Erfaringsmæssigt er det de lodrette vibrationsniveauer, der er de højeste i bygninger, og det er de lodrette 

helkropsvibrationer, der kan give anledning til gener, hvis de er over den foreslåede grænseværdi på Law = 

75 dB re 1 µm/s2.  

Under målingerne blev Law for hver togpassage registreret og gemt. Efterfølgende er de målte Law-værdier 

indtastet i et regneark til brug for præsentationen af vibrationsmålingerne.  

 

 

Figur 4 Eksempel af tidsforløbet over 176 sekunder af det KB-vægtede accelerationsniveau Law med 

tidsvægtning SLOW for de lodrette vibrationer målt på et gulv. Lidt ekstraordinært er der her to 

togpassager tidsmæssigt ganske tæt på hinanden. [Law i dB re 1 µm/s2]. 

4.5 Analyser af infralyd 

Der er for samtlige målte togpassager foretaget analyser af indholdet af infralyd, der i Orientering fra Miljø-

styrelsen: ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” er defineret som støj i frekvensområdet 

under 20 Hz, jf. [2]. Infralyd måles med en speciel frekvensvægtning kaldet G-filter ifølge [2]. Dette filter 

sørger for at addere fra 50 til 70 dB til 1/3-oktaverne med centerfrekvenserne 5 Hz, 6,3 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 

12,5 Hz, 16 Hz og 20 Hz. Det betyder, at det er betydeligt højere niveauer (i forhold til de tilsvarende A-

vægtede værdier), som man får ved G-vægtningen.  

Den orienterende grænseværdi for boliger angivet i [2] er LpG = 85 dB(G).  

Der er ikke fundet LpG-værdier under togpassager, som overstiger 76 dB(G). 

For hver bolig er den højeste LpG-værdi, der er målt i en mikrofon under en togpassage, angivet.  
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5 Resultater 

Der er som nævnt målt støj i 16 boliger og orienterende målinger af vibrationer i 13 af disse. Resultaterne 

fra hver af målingerne gennemgås i det følgende.  

For plantegningerne gælder, at de blå markeringer er mikrofonplaceringer, og de gule markeringer viser de 

omtrentlige placeringer af accelerometret, der målte lodrette vibrationer på gulvet. Mikrofonernes afstande 

til vægge og højden af mikrofonerne over gulv er angivet på tegningerne. Alle mål er i meter. 

For hver bolig viser figuren til højre for plantegningen placeringen af tunnelrørene. Den røde markering viser 

den omtrentlige placering af det værelse, der er målt i. 

Plantegningen af rummet er udarbejdet på grundlag af opmålinger i forbindelse med støjmålingerne og skal 

anses som vejledende. Mikrofonernes placering i forhold til vægge og mikrofonhøjden er præcist opmålt. 

Angivelsen ”Højde” på plantegningerne er loftshøjden i forhold til gulv.  

Figuren med rørplaceringerne er ikke skaleret, men det kan oplyses, at den ydre diameter af hvert tunnelrør 

er 5,5 meter.  

5.1 Resultater af støjmålingerne 

For at belyse måleresultaterne bedst muligt og på grund af manglende anbefalede måleparametre for tog-

passager i undergrunden er det valgt at analysere for en del parametre. Præsentationen af disse komplice-

res af, at der er målt med 4 mikrofoner i op til 30 togpassager. 

Der er således i forbindelse med midlinger af støjbidragene både tale om rumlige midlinger (midlinger af bi-

dragene fra hver mikrofon) og om tidsmæssige midlinger (midlinger af støjen fra et antal forbikørsler). 

I Tabel 3 er vist et eksempel på et resultatskema for støjmålingerne i en bolig. 

 

Antal målte passager: 22 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  25,0 31,4(1) 28,9 30,7 16,7(1) 

  Min, passage 22,2 25,9 24,4 25,4 14,6 

  Max, passage 27,8 37,3 34,3 36,2 20,0 

Overordnet  Min, alle 21,7 25,2 23,8 25,0 12,9 

  Max, alle 29,0 39,4 36,3 38,1 20,7 

   Middel af  Kraftigste    

   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog   

LAeq,10min   15,1 16,6 17,4 18,4   

LpA,LF,10min   6,0 7,5 8,9 10,9   

Bag. støj stille periode [LAeq]  20,6       

Bag. støj hele optagelsen [L95]  19,1           

Tabel 3 Eksempel på et resultatskema for støjmålingerne i en bolig.  
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Herunder følger forklaringer på de viste parametre: 

− Antallet af målte, uforstyrrede togpassager er vist øverst til venstre. 

− De 3 rækker under ”Togpassager” gælder for rumlige gennemsnitsværdier, dvs. middelværdien af signa-

lerne fra de 4 mikrofoner. 

− Middelværdier i række 2 (”Middelværdi”) markeret med (1) er middelværdier beregnet på energibasis. De 

øvrige 3 værdier i række 2 er middelværdier beregnet aritmetisk. Middelværdier beregnet på energibasis 

giver generelt lidt højere værdier end værdier beregnet som aritmetiske gennemsnitsværdier. Populært 

sagt foregår aritmetiske gennemsnitsberegninger på dB-værdierne direkte. Ved beregning af middelvær-

dier på energibasis omregnes dB-niveauerne først til lydtryk udtrykt som µPa, og gennemsnitsberegnin-

gen foretages for lydtrykkene. Derefter omregnes det gennemsnitlige lydtryk igen til en dB-værdi. Miljø-

styrelsen anbefaler både den ene og den anden metode ved beregning af gennemsnitsværdier i forskel-

lige orienteringer og vejledninger. De i skemaet valgte metoder afspejler gængs praksis. 

− Middelværdier i række 2 (”Middelværdi”) er middelværdier af de 4 mikrofonsignaler, for hvilke der yder-

ligere er foretaget gennemsnitsberegninger med hensyn til antallet af togpassager angivet øverst til ven-

stre (i eksemplet 22 passager). Der er altså tale om en kombination af rumlige og tidsmæssige midlin-

ger. 

− Rækken ”Min, passage” angiver den mindste værdi af middelværdien for de 4 mikrofoner, der er regi-

streret for en togpassage under målingerne. 

− Rækken ”Max, passage” angiver den største værdi af middelværdien for de 4 mikrofoner, der er regi-

streret for en togpassage under målingerne. 

− De to rækker til højre for ”Overordnet” er ikke midlet og gælder for værdier målt af én mikrofon. 

− Rækken ”Min, alle” er den mindste værdi, der er målt med en mikrofon. I det viste tilfælde med 22 tog-

passager og 4 mikrofoner er den mindste værdi fundet blandt 4x22=88 værdier. 

− Rækken ”Max, alle” er den største værdi, der er målt med en mikrofon. Samme betragtninger vedr. an-

tal værdier som ovenfor. 

− I rækken ”LAeq,10min” angiver ”Middel af 5 tog” og ”Middel af 7 tog” den aritmetiske middelværdi af 

LAeq,10min for henholdsvis 5 og 7 togpassager over 10 minutter. De 10 minutter er midlingstiden anbefalet 

i [2], og de 5 og 7 togpassager svarer til det gennemsnitlige antal togpassager over 10 minutter hen-

holdsvis uden for myldretiden og inden for myldretiden. Værdierne er beregnet på grundlag af en mid-

delværdi af alle målte togpassager. For Måling 6, Dronningens Tværgade, er der yderligere resultater for 

10 og 14 togpassager pr. 10 minutter. Det skyldes, at der nær denne bolig ligger tunnelrør for både me-

trolinjerne M3 og M4, og at der derfor potentielt kan høres det dobbelte antal tog i forhold til de øvrige 

boliger i denne rapport. 

− I rækken ”LpA,LF,10min” gælder samme systematik som ovenfor, blot for den lavfrekvente del af støjen ud-

trykt ved LpA,LF,10min. Ved at angive både LAeq,10min (der gælder hele det hørbare frekvensområde) og   
LpA,LF,10min (der gælder det lavfrekvente område) får man en indikation af, om støjbidraget fra togpassa-

gerne hovedsageligt er lavfrekvent eller ej. For både LpA,LF,10min og LpA,LF,10min gælder, at resultaterne gæl-

der for andre referenceperioder end 10 minutter, blot referenceperioden er et multiplum af 10 minutter.  

− For søjlerne ”Kraftigste 5 tog” og ”Kraftigste 7 tog” gælder samme betragtninger som ovenfor, blot er de 

viste værdier for LAeq,10min og LpA,LF,10min beregnet på grundlag af de henholdsvis 5 og 7 mest støjende 

togpassager.  

− Rækken ”Bag. støj stille periode [LAeq]” angiver baggrundsstøjen LAeq,baggrund i en typisk stille periode mel-

lem to togpassager. 

− Rækken ”Bag. støj hele optagelsen [L95]” angiver baggrundsstøjen under hele optagelsen af alle togpas-

sager målt som L95. 

Alle værdier A-vægtede og angivet i dB re 20µPa. 

Som supplement til skemaerne med måleparametrene er der også for hver bolig vist en graf over middel-

værdien af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST under hver togpassage, se Figur 5. 
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LAeq er det energimidlede støjniveau målt over den tid, passagen kan registreres, jf. de grønne klip i Figur 2 

og Figur 3. Det angivne målenummer i grafen er et løbenummer, der ikke nødvendigvis svarer til nummeret i 

grafen for vibrationsmålingerne. Afvigelserne skyldes, at støjmålingerne er mere følsomme for forstyrrelser 

end vibrationsmålingerne. Derfor er der kasseret flere støjmålinger end vibrationsmålinger. 

 

 

Figur 5 Eksempel på en graf over middelværdien af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og 

LpA,max,FAST  under hver togpassage.  
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5.2 Resultater af vibrationsmålingerne 

Resultaterne for vibrationsmålingerne er aflæst på kurverne over tidsforløbet af det KB-vægtede accelera-

tionsniveau Law. Et eksempel er vist i Figur 6. 

Under de første 12 målinger samt ved måling 16 blev der foretaget målinger af vibrationsniveauet. For hver 

af disse målinger/boliger er der i de følgende afsnit vist hovedresultaterne af de orienterende vibrationsmå-

linger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 1 µm/s2. Middelværdien, det mindste og største målte ni-

veau, er angivet i en tabel. Middelværdien er beregnet på energibasis, jf. anbefalingerne i [2]. 

Desuden viser en graf de målte Law-værdier sammen med middelværdien af målingerne samt den foreslåede 

grænseværdi på 75 dB fra [2]. 

 

Figur 6 Eksempel på resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er 

middelværdien af måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede 

grænseværdi i [2].  

Det angivne målenummer i grafen er et løbenummer, der ikke nødvendigvis svarer til nummeret i grafen for 

støjmålingerne. Som nævnt skyldes afvigelserne, at støjmålingerne er mere følsomme for forstyrrelser end 

vibrationsmålingerne. Derfor er der kasseret flere støjmålinger end vibrationsmålinger. 
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5.3 Olufsvej X, 2100 København Ø. Måling 1. 

Målingerne blev udført den 20. juli 2020 i tidsrummet ca. kl. 13:50 til 14:40. Beboelsen er et rækkehus i 3 

etager med kælder. Der er målt i stueplan i et ungdomsværelse mod sydøst. Der var i gennemsnit 94 sekun-

der mellem to tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

             

 

Antal målte passager: 28 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager  Middelværdi  25,5 32,1 29,4 31,2 21,2 

  Min, passage 22,9 27,2 25,8 26,4 16,4 

  Max, passage 32,7 42,1 39,3 41,2 31,5 

Overordnet  Min, alle 22,6 26,2 25,2 25,6 15,2 

  Max, alle 35,9 45,1 42,0 44,4 34,1 

   Middel af Kraftigste   

   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog   

LAeq,10min   15,1 16,5 20,2 21,0   

LpA,LF,10min   11,0 12,5 18,2 18,7   

Bag. støj stille periode [LAeq] 21,1       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 20,2           

Tabel 4 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) Hz under en togpassage var LpG = 58 dB(G).  



 

119-36367 / TC-101603 Rev. 2  Side 20 af 69 

 

Figur 7 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne.  

 

Vibrationsmålinger Olufsvej X. Måling 1. 

 Middel Min Max 

Law  68 62 74 

Tabel 5 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. Der er ikke nødvendigvis overensstem-

melse mellem målenummeret for støj- og vibrationsmålingerne.  

 

Figur 8 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

af måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.4 Carit Etlars Vej X, 1814 Frederiksberg C. Måling 2. 

Målingerne blev udført den 21. juli 2020 i tidsrummet ca. kl. 15:55 til 16:50. Beboelsen er en etageejendom. 

Der er målt i stueplan i en stue mod vest. Der var i gennemsnit 65 sekunder mellem to tog, der kunne hø-

res. 

Støjmålinger 

 

         

  

Tabel 6 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 64 dB(G).  

Antal målte passager: 22 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  23,9 28,7 26,9 28,0 19,6 

  Min, passage 19,9 22,2 21,1 21,7 13,1 

  Max, passage 27,7 34,7 32,8 34,0 26,5 

Overordnet Min, alle 19,5 21,7 20,6 21,0 12,1 

  Max, alle 29,8 38,8 35,7 38,0 29,1 

   Middel af Kraftigste   

   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog   

LAeq,10min   14,1 15,6 16,4 17,6   

LpA,LF,10min   9,8 11,2 14,0 14,9   

Bag. støj stille periode [LAeq] 18,8       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 18,9           
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Figur 9 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne.  

 

Vibrationsmålinger Carit Etlars Vej X. Måling 2. 

 Middel Min Max 

Law  67 60 75 

Tabel 7 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 10 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2]. 
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5.5 Hothers Plads, 2200 København N. Måling 3.  

Målingerne blev udført den 22. juli 2020 i tidsrummet ca. kl. 09:45 til 10:55. Beboelsen er en etageejendom. 

Der er målt på 1. sal i en stue mod vest. Der var i gennemsnit 109 sekunder mellem to tog, der kunne hø-

res. 

Støjmålinger 

 

             

  

Tabel 8 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

 

 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 75 dB(G).  

Antal målte passager: 11 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  22,2 25,6 24,0 25,1 15,0 

  Min, passage 20,9 23,3 22,2 23,0 12,5 

  Max, passage 24,0 28,7 26,8 28,2 18,4 

Overordnet Min, alle 20,4 22,7 21,7 22,4 10,6 

  Max, alle 25,5 29,4 27,3 28,8 19,2 

   Middel af Kraftigste   

   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog   

LAeq,10min   10,4 11,8 11,6 12,6   

LpA,LF,10min   3,2 4,6 5,0 5,9   

Bag. støj stille periode [LAeq] 21,5       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 18,9           
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Figur 11 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne.  

 

Vibrationsmålinger Hothers Plads. Måling 3. 

 Middel Min Max 

Law  71 65 77 

Tabel 9 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 12 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

af måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.6 Holger Danskes Vej X, 2000 Frederiksberg. Måling 4.  

Målingerne blev udført den 22. juli 2020 i tidsrummet ca. kl. 12:15 til 13:10. Beboelsen er en etageejendom. 

Der er målt i stueetagen i et soveværelse mod nord. Der var i gennemsnit 88 sekunder mellem to tog, der 

kunne høres. 

Støjmålinger 

 

                

  

Tabel 10 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 60 dB(G). 

  

Antal målte passager: 23 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  24,9 31,2 28,7 30,5 16,6 

  Min, passage 22,2 25,9 24,4 25,4 14,6 

  Max, passage 27,8 37,3 34,3 36,2 20,0 

Overordnet Min, alle 21,7 25,2 23,8 25,0 12,9 

  Max, alle 29,0 39,4 36,3 38,1 20,7 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   14,1 15,6 17,4 18,4  
LpA,LF,10min   5,9 7,3 8,0 9,1  
Bag. støj stille periode [LAeq] 19,5       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 18,9           
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Figur 13 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Holger Danskes Vej X. Måling 4. 

 Middel Min Max 

Law  70 67 75 

Tabel 11 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 14 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

af måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2]. 
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5.7 Nyvej, 1851 Frederiksberg C. Måling 5.  

Målingerne blev udført den 27. juli 2020 i tidsrummet ca. kl. 09:50 til 10:50. Beboelsen er en etageejendom. 

Der er målt i stueetagen i en stue mod nordøst. Der var i gennemsnit 113 sekunder mellem to tog, der 

kunne høres. 

Støjmålinger 

 

        

  

Tabel 12 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 61 dB(G). 

  

Antal målte passager: 15 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  25,6 32,2 29,4 31,3 20,6 

  Min, passage 21,3 23,8 22,4 23,4 16,5 

  Max, passage 30,1 37,2 34,3 36,5 23,9 

Overordnet Min, alle 20,9 23,1 21,9 22,8 14,8 

  Max, alle 31,0 40,3 35,5 39,2 25,0 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   15,3 16,7 17,8 18,8  
LpA,LF,10min   10,3 11,8 12,9 13,9  
Bag. støj stille periode [LAeq] 20,2       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 19,7           
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Figur 15 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Nyvej. Måling 5. 

 Middel Min Max 

Law  68 64 73 

Tabel 13 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 16 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

af måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.8 Dronningens Tværgade, 1302 København K. Måling 6.  

Målingerne blev udført den 27. juli 2020 i tidsrummet ca. kl. 12:40 til 13:50. Beboelsen er en etageejendom. 

Der blev målt på 2. sal i et soveværelse mod nordvest. Der var i gennemsnit 122 sekunder mellem to tog, 

der kunne høres. 

Støjmålinger 

        

Tabel 14 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Denne bolig ligger (som den eneste i undersøgelsen) i nærheden af tunnelrør, der betjener både M3 og M4. 

Der er således potentielt dobbelt så mange togpassager, der kan høres i forhold til de andre boliger, der er 

målt i. Derfor er der i Tabel 14 også vist resultater for henholdsvis 10 og 14 togpassager pr. 10 minutter. 

Den gennemsnitlige tid mellem to tog på 122 sekunder tyder på, at kun tog i øverste tunnelrør kan høres.   

Antal målte passager: 26 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  21,3 25,4 23,5 24,8 14,5 

  Min, passage 19,4 22,9 21,2 22,3 10,0 

  Max, passage 25,6 33,1 30,3 32,3 20,0 

Overordnet Min, alle 18,8 21,7 20,6 21,4 8,3 

  Max, alle 26,0 33,6 30,5 32,5 22,2 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   10,9 12,4 13,2 14,2  
LpA,LF,10min   4,2 5,6 8,9 9,8  
  10 tog 14 tog 10 tog 14 tog  

LAeq,10min  13,9 15,4 15,4 16,5  

LpA,LF,10min  7,2 8,6 11,3 12,8  

Bag. støj stille periode [LAeq] 19,4       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 18,3           
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Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 70 dB(G). 

 

Figur 17 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Dronningens Tværgade. Måling 6. 

 Middel Min Max 

Law  66 60 78 

Tabel 15 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 18 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  



 

119-36367 / TC-101603 Rev. 2  Side 31 af 69 

5.9 Brumleby, 2100 København Ø. Måling 7.  

Målingerne blev udført den 13. august 2020 i tidsrummet ca. kl. 12:55 til 13:55. Beboelsen er et rækkehus. 

Der blev målt i stueetagen i en stue mod nordvest. Der var i gennemsnit 107 sekunder mellem to tog, der 

kunne høres. 

Støjmålinger 

 

    

Tabel 16 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 56 dB(G). 

  

Antal målte passager: 28 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  22,6 28,7 26,3 27,9 16,7 

  Min, passage 19,6 22,2 21,0 21,7 12,1 

  Max, passage 27,1 36,7 32,9 34,8 24,2 

Overordnet Min, alle 19,0 21,3 20,3 21,0 8,7 

  Max, alle 27,3 37,7 33,7 35,9 25,1 

   Middel af Kraftigste   

   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog   

LAeq,10min   13,5 15,0 17,4 18,2   

LpA,LF,10min   7,7 9,1 13,5 14,1   

Bag. støj stille periode [LAeq] 18,8       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 18,5           
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Figur 19 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Brumleby. Måling 7. 

 Middel Min Max 

Law  66 60 70 

Tabel 17 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 20 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 
af måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.10 Carit Etlars Vej Y, 1814 Frederiksberg C. Måling 8. 

Målingerne blev udført den 13. august 2020 i tidsrummet ca. kl. 15:25 til 16:20. Beboelsen ligger i en etage-

ejendom. Der blev målt i stueetagen i en stue mod nordvest. Der var i gennemsnit 99 sekunder mellem to 

tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

     

 

Tabel 18 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 58 dB(G). 

  

Antal målte passager: 22 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  23,9 30,3 28,2 29,4 18,9 

  Min, passage 21,2 26,1 24,0 25,1 15,1 

  Max, passage 25,9 34,4 32,5 33,5 25,4 

Overordnet Min, alle 20,3 23,6 22,2 23,2 12,7 

  Max, alle 28,3 38,3 35,0 37,0 27,9 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   14,9 16,3 17,3 18,4  
LpA,LF,10min   9,9 11,3 15,0 16,1  
Bag. støj stille periode [LAeq] 19,0       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 18,5           
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Figur 21 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Carit Etlars Vej Y. Måling 8. 

 Middel Min Max 

Law  67 63 73 

Tabel 19 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 22 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].   
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5.11 Haraldsgade, 2200 København N. Måling 9.  

Målingerne blev udført den 13. august 2020 i tidsrummet ca. kl. 18:15 til 19:15. Beboelsen ligger i en etage-

ejendom. Der blev målt i stueetagen i en stue mod sydøst. Der var i gennemsnit 117 sekunder mellem to 

tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

    
 

Tabel 20 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 62 dB(G). 

  

Antal målte passager: 25 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  23,1 31,1 28,0 29,5 19,8 

  Min, passage 19,9 24,5 23,1 23,9 15,0 

  Max, passage 26,1 35,3 31,9 33,5 24,6 

Overordnet Min, alle 19,4 23,9 22,8 23,4 13,7 

  Max, alle 28,2 38,4 34,8 37,0 26,1 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   14,5 16,0 17,3 18,4  
LpA,LF,10min   10,6 12,0 14,5 15,7  
Bag. støj stille periode [LAeq] 18,4       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 17,7           
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Figur 23 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. Der mangler 3 værdier for LpA,Max,FAST. Det skyldes, at en tone ved ca. 50 Hz pe-

riodisk forstyrrede målingerne, hvilket medførte, at LpA,Max,FAST ikke kunne bestemmes. 

 

Vibrationsmålinger Haraldsgade. Måling 9. 

 Middel Min Max 

Law  65 62 70 

Tabel 21 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 24 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.12 Holger Danskes Vej Y, 2000 Frederiksberg. Måling 10.  

Målingerne blev udført den 13. august 2020 i tidsrummet ca. kl. 20:25 til 21:15. Beboelsen ligger i en etage-

ejendom. Der blev målt i stueetagen i et soveværelse mod nord. Der var i gennemsnit 140 sekunder mellem 

to tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

      
 

Tabel 22 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 62 dB(G). 

  

Antal målte passager: 19 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  25,7 33,9 31,2 32,8 21,1 

  Min, passage 21,2 28,3 26,5 27,5 15,5 

  Max, passage 28,7 37,6 34,3 36,6 25,8 

Overordnet Min, alle 20,2 27,4 25,3 26,2 12,9 

  Max, alle 29,6 39,9 35,5 38,4 27,8 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   16,9 18,4 19,6 20,8  
LpA,LF,10min   12,3 13,8 16,8 17,8  
Bag. støj stille periode [LAeq] 18,3       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 17,9           
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Figur 25 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpAmMax,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Holger Danskes Vej Y. Måling 10. 

 Middel Min Max 

Law  71 67 75 

Tabel 23 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 26 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.13 Tåsingegade, 2100 København Ø. Måling 11.  

Målingerne blev udført den 13. august 2020 i tidsrummet ca. kl. 22:40 til 23:30. Beboelsen ligger i en etage-

ejendom. Der blev målt i stueetagen i et soveværelse mod nord. Der var i gennemsnit 153 sekunder mellem 

to tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

      
 

Tabel 24 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 65 dB(G). 

  

Antal målte passager: 18 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  25,2 34,0 31,2 32,7 20,5 

  Min, passage 20,7 25,8 23,8 24,9 13,9 

  Max, passage 28,5 39,8 36,0 38,2 28,0 

Overordnet Min, alle 20,2 24,9 22,4 24,0 13,2 

  Max, alle 30,5 42,7 38,9 41,2 29,5 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   16,8 18,2 20,1 21,2  
LpA,LF,10min   12,0 13,5 18,8 19,3  
Bag. støj stille periode [LAeq] 17,7      
Bag. støj hele optagelsen [L95] 17,5           
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Figur 27 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Tåsingegade. Måling 11. 

 Middel Min Max 

Law  61 54 70 

Tabel 25 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 28 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

af måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.14 Lyrskovgade, 1758 København V. Måling 12.  

Målingerne blev udført den 18. august 2020 i tidsrummet ca. kl. 20:35 til 22:00. Beboelsen ligger i en etage-

ejendom. Der blev målt i stueetagen i et soveværelse mod nord. Der var i gennemsnit 221 sekunder mellem 

to tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

    
 

Tabel 26 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 57 dB(G). 

  

Antal målte passager: 15 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  23,7 28,9 26,2 28,4 18,6 

  Min, passage 20,8 23,2 21,9 22,8 16,4 

  Max, passage 26,7 33,2 30,0 32,6 20,3 

Overordnet Min, alle 19,7 21,9 20,3 21,7 12,6 

  Max, alle 27,4 35,1 31,3 34,6 23,4 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   10,6 12,1 13,1 14,2  
LpA,LF,10min   5,4 6,9 6,6 7,8  
Bag. støj stille periode [LAeq] 19,0       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 18,9           
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Figur 29 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne.  

 

Vibrationsmålinger Lyrskovgade. Måling 12. 

 Middel Min Max 

Law  70 67 74 

Tabel 27 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Figur 30 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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5.15 Jagtvej, 2200 København N. Måling 13. 

Målingerne blev udført den 9. september 2020 i tidsrummet ca. kl. 19:20 til 20:30. Beboelsen ligger i en eta-

geejendom. Der blev målt i stueetagen i køkken mod syd. Der var i gennemsnit 150 sekunder mellem to tog, 

der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

       
 

Tabel 28 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 67 dB(G). 

  

Antal målte passager: 23 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  27,0 33,1 30,6 32,4 24,5 

  Min, passage 22,8 25,7 24,4 25,2 18,6 

  Max, passage 33,0 40,6 38,3 39,8 33,2 

Overordnet Min, alle 22,3 25,1 23,4 24,4 17,6 

  Max, alle 35,6 43,1 40,9 42,9 35,7 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   15,8 17,3 20,2 21,2  
LpA,LF,10min   13,3 14,8 18,9 19,5  
Bag. støj stille periode [LAeq] 20,0       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 19,6           



 

119-36367 / TC-101603 Rev. 2  Side 44 af 69 

 

Figur 31 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage.  

 

Der er ikke foretaget vibrationsmålinger på Jagtvej. Måling 13. 
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5.16 Vesterbrogade, 1620 København V. Måling 14. 

Målingerne blev udført den 9. september 2020 i tidsrummet ca. kl. 08:45 til 09:40. Beboelsen ligger i en eta-

geejendom. Der blev målt i stueetagen i et værelse mod øst. Der var i gennemsnit 151 sekunder mellem to 

tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

      
 

Tabel 29 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 62 dB(G). 

  

Antal målte passager: 21 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  26,9 31,7 28,9 31,2 19,5 

  Min, passage 23,4 25,9 22,6 25,5 14,2 

  Max, passage 32,7 40,2 37,5 39,8 26,5 

Overordnet Min, alle 22,1 24,2 22,6 23,6 14,2 

  Max, alle 33,8 42,0 37,5 41,6 26,5 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   13,6 15,1 17,8 18,8  
LpA,LF,10min   6,2 7,6 9,3 10,4  
Bag. støj stille periode [LAeq] 22,3       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 21,1           
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Figur 32 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage.  

 

Der er ikke foretaget vibrationsmålinger på Vesterbrogade. Måling 14. 
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5.17 Dronning Olgas Vej, 2000 Frederiksberg. Måling 15.  

Målingerne blev udført den 10. september 2020 i tidsrummet ca. kl. 10:50 til 12:00. Beboelsen ligger i en 

etageejendom. Der blev målt på 1. sal i et værelse mod nord. Der var i gennemsnit 137 sekunder mellem to 

tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

 

         
 

Tabel 30 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 76 dB(G). 

  

Antal målte passager: 17 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  29,6 32,9 30,8 32,5 23,3 

  Min, passage 27,5 30,7 29,0 30,4 19,0 

  Max, passage 31,8 36,1 33,5 35,5 25,7 

Overordnet Min, alle 26,2 28,9 27,9 28,7 16,9 

  Max, alle 33,0 38,9 35,0 38,2 26,5 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   15,5 17,0 16,9 18,1  
LpA,LF,10min   9,3 10,7 10,8 12,1  
Bag. støj stille periode [LAeq] 24,7       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 23,4           
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Figur 33 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage.  

 

Der er ikke foretaget vibrationsmålinger på Dronning Olgas Vej. Måling 15. 
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5.18 Olufsvej Y, 2100 København Ø. Måling 16.  

Målingerne blev udført den 15. oktober 2020 i tidsrummet ca. kl. 17:10 til 18:20. Beboelsen er et rækkehus i 

3 etager uden kælder. Der er målt i stueplan i et rum indeholdende stue og køkken mod nordvest. Der var i 

gennemsnit 95 sekunder mellem to tog, der kunne høres. 

Støjmålinger 

             
 

 

Tabel 31 Hovedresultater af støjmålingerne. Betydningen af den angivne værdier er forklaret i afsnit 5.1. 

Alle værdier på nær antallet af tog pr. 10 minutter er A-vægtede og angivet i dB re 20 µPa. 

Det maksimale G-vægtede lydniveau (infralyd) under en togpassage var LpG = 66 dB(G). 

  

Antal målte passager: 27 LAeq LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 LpA,LF 

Togpassager Middelværdi  26,7 31,8 29,3 31,2 22,4 

  Min, passage 23,4 26,1 23,4 25,8 16,3 

  Max, passage 30,9 37,4 35,3 36,1 28,8 

Overordnet Min, alle 22,3 24,8 23,4 24,4 16,3 

  Max, alle 31,3 39,2 35,3 37,6 28,8 

   Middel af Kraftigste  
   5 tog 7 tog 5 tog 7 tog  
LAeq,10min   15,5 17,0 19,3 20,3  
LpA,LF,10min   11,3 12,7 16,5 17,4  
Bag. støj stille periode [LAeq] 22,5       

Bag. støj hele optagelsen [L95] 21,7           
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Figur 34 Middelværdier af støjen målt i de 4 målemikrofoner af LAeq og LpA,max,FAST  under hver togpas-

sage. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem målenummeret for støj- og vibrati-

onsmålingerne. 

 

Vibrationsmålinger Olufsvej Y. Måling 16. 

 Middel Min Max 

Law  68 63 74 

Tabel 32 Hovedresultat af de orienterende vibrationsmålinger angivet som KB-vægtede værdier i dB re 

10-6 m/s2. Middelværdien er beregnet på energibasis. 

 

Tabel 33 Resultater af vibrationsmålingerne for de enkelte togpassager. Den blå streg er middelværdien 

måleresultaterne regnet på energibasis. Den grå streg angiver den foreslåede grænseværdi i 

[2].  
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6 Ubestemthed 

I Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997, jf. [2], er ubestemtheden på målinger af lavfrekvent støj angivet at 

være omkring 5-7 dB, hvilket er en stor ubestemthed sammenlignet med ubestemtheden ved måling af fx 

industristøj, hvor man anbefaler, at støjbidraget bestemmes med en ubestemthed på under 3 dB. 

Ved målingerne rapporteret i denne rapport er der følgende usikkerhedsbidrag: 

Instrumenter. De anvendte instrumenter til støjmålingerne er alle underlagt FORCE’s kalibreringsrutiner og 

bliver jævnligt kalibreret af et eksternt kalibreringsfirma. Det instrumentbetingede usikkerhedsbidrag vurde-

res på det grundlag at være 0,5 dB eller derunder. 

Baggrundsstøj. Optagelserne af togpassager er alle overvågede, og ved udvælgelsen af togpassager til vi-

dere analyse er der lyttet til optagelserne, og tidsforløbet af mikrofonsignalerne er undersøgt. Er der konsta-

teret forstyrrende baggrundsstøj, der ikke ved analysen kunne ”klippes” ud fra togpassagen, er den pågæl-

dende passage ikke benyttet. Nogle steder har det generelle baggrundsstøjniveau været relativt højt, fx i 

boligen på Dronning Olgas Vej. Det betyder, at man først kan registrere/høre en togpassage relativt sent, og 

støjen fra toget forsvinder relativt hurtigt igen ”ned i baggrundsstøjen”. Det betyder, at klippene af togpas-

sagerne bliver korte, og at man derfor får medtaget mindre af togets lydenergi for de måleparametre, der 

baserer sig på energimiddelværdier (LAeq og LpA,LF). De parametre, der måler maksimalniveauer (LpA,max,FAST, 

LpA,Max,SLOW og L5) er ikke påvirket af et generelt højt baggrundsstøjniveau. Det vurderes, at baggrundsstøjen 

giver et usikkerhedsbidrag på 1-2 dB for de måleparametre, der er baseret på energimiddelværdier og under 

1 dB for måleparametre, der er baseret på maksimalniveauer.   

Metrotogene. Støjkilden, som jo er de enkelte metrotog, giver det største usikkerhedsbidrag. Ved at lytte til 

togpassagerne i boligerne og på optagelserne kan man konstatere, at der er betydelig forskel på, hvor me-

get støj de enkelte tog forårsager i boligerne. Dette er også, hvad de fleste beboere nævnte i forbindelse 

med målingerne i de 16 boliger. Målt i boligen vil det samme tog give anledning til nogenlunde samme støj-

bidrag målt over fx en dag (forudsat at det passerer boligen med nogenlunde samme fart og/eller accelera-

tion/deceleration). Men over tid kan støjbidraget fra et tog ændres pga. bremseflader på hjulene og til en vis 

grad også skinnernes ruhed. I Bilag 7 er der vist middelværdi og standardværdier for måleparametrene. Det 

ses, at de overordnede usikkerhedsbidrag for måleparametrene er ca. 2-3 dB. Det vurderes, at togenes gen-

nemsnitlige usikkerhedsbidrag (for alle målte boliger og alle tog) er i samme størrelsesorden. Det ses i Bilag 

7, at usikkerhedsbidragene for en bolig varierer fra ca. 1 til 5 dB. 
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7 Konklusion 

FORCE Technology har for Ekspropriationskommissionen foretaget målinger af støj og vibrationer i 16 boli-

ger beliggende tæt på Metro Cityringen i København og på Frederiksberg. Målingerne blev foretaget i juli, 

august, september og oktober 2020.  

Med udgangspunkt i orienterende målinger foretaget af FORCE i oktober 2019 var det forventningen, at ho-

vedparten af støjen målt i lejlighederne ville ligge i det lavfrekvente område 10-160 Hz. Men målingerne har 

vist, at LAeq (der gælder hele det hørbare frekvensområde ca. 5-20.000 Hz) i gennemsnit er ca. 6 dB større 

end LpA,LF (det lavfrekvente område 10-160 Hz). Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at vurdere støjge-

nen alene på grundlag af LpA,LF-værdierne i frekvensområdet 10-160 Hz som defineret i Orientering fra Miljø-

styrelsen nr. 9/1997, jf. [2]. Støjen fra togene er lavfrekvent, men ligger delvist over 160 Hz og hovedsage-

ligt under 315 Hz. En del af den målte lydenergi falder derfor uden for definitionen i [2]. 

Gennemsnitsværdierne af de målte støjparametre LpA,max,SLOW, LpA,max,FAST og L5, der alle er parametre for 

maksimalværdier, ligger omkring 30 dB(A). Dette svarer omtrent til de grænseværdier, der benyttes i Norge 

og Sverige for strukturbåren støj fra underjordiske tog. I Bilag 9 er de målte værdier for disse parametre vist 

i Graf 1. Det ses, at de svenske og norske grænseværdier overskrides i nogle af boligerne. I Graf 2 er vist de 

maksimale værdier målt i en mikrofon under en togpassage. Man vil normalt ved vurderinger af støj ikke 

bruge enkelthændelser som i Graf 2, men man vil benytte middelværdier som vist i Graf 1. Graf 2 er medta-

get til orientering. 

For industristøj, der hovedsageligt transmitteres i bygninger, er grænseværdien for LpA,max,FAST i Danmark i 

natperioden (kl. 22-07) 40 dB(A). Der er ikke en tilsvarende grænseværdi for dag- og aftenperioden i Dan-

mark. Det ses af Graf 3 i Bilag 9, at den danske vejledende grænse ikke overskrides.  

For lavfrekvent støj er der i Danmark en orienterende støjgrænseværdi for LpA,LF på 20 dB(A) i natperioden. 

Det ses af Graf 4 i Bilag 9, at denne grænse ikke overskrides. 

Der er ikke under målingerne fundet overskridelser af den orienterende grænseværdi for vibrationer i boliger 

på Law = 75 dB re 1 µm/s2. 

Der er heller ikke fundet overskridelser af den orienterende grænseværdi for infralyd i boliger på LpG = 

85 dB(G). 
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 Generelt om støj 
Hvordan opfattes støjniveauer? 

Generelt skal støjniveauet øges med 10 dB, for at man i gennemsnit opfatter dette som en fordobling af 

støjniveauet. Tilsvarende skal støjniveauet dæmpes med 10 dB, for at det opfattes som en halvering af støj-

niveauet. 

En forskel i lydtrykniveauet på 3 dB vil de fleste mennesker netop kunne opfatte. Ikke alle kan høre en for-

skel på 1 dB. Eksemplerne gælder såkaldte A-B-test, hvor man først præsenteres for den ene lyd og straks 

efter den anden lyd. Er der længere tid mellem lydeksemplerne, vil de fleste have svært ved at vurdere en 

forskel på 3 dB. 

Lytter man til to ens støjkilder i samme afstand, vil lydtrykniveauet falde med 3 dB, hvis den ene støjkilde 

slukkes. Det er forudsat, at der ikke høres andre betydende støjkilder.  

Hvis en støjkilde i en given afstand giver et bidrag på fx 55 dB(A), vil X tilsvarende kilder, der tændes i 

samme afstand, give et samlet bidrag på 55 + 10*log(X) dB(A), hvor log betegner titals-logaritmen. Eksem-

pel: Hvis én betonhammer i 100 m afstand giver et støjbidrag på 55 dB(A), så vil 3 ekstra identiske beton-

hamre, der startes tæt på den første, give en forøgelse på 10*log(3) = 4,8 dB, så det samlede bidrag bliver 

55 + 4,8 = 59,8 dB(A). 

Hvis forskellen mellem to støjbidrag er større end 10 dB, vil man – hvis ellers støjspektrene er nogenlunde 

ens – ikke kunne høre den svageste af de to støjkilder. Tilsvarende vil summen af to støjbidrag, hvis indbyr-

des forskel er mere end 10 dB, være omtrent lig med den kraftigste kildes bidrag. Adderes to støjbidrag på 

fx henholdsvis 50,0 og 60,0 dB fås et samlet støjniveau 60,4 dB, se eksempler i afsnittet ”Addition af støjni-

veauer”. 

Driftstid 

Hvis en støjkilde er i drift i 50 % af tiden i en given periode (fx 1 time), vil støjbidraget midlet over denne 

tidsperiode stige med 3 dB, hvis driftstiden ændres til 100 %. 

A-vægtning 

Generelt angiver A’et i fx dB(A), LWA, LpA og LAeq, at der er A-vægtet. Med A-vægtningen opnås, at lyden må-

les eller beregnes i overensstemmelse med menneskets hørelse ved frekvenserne 20-20.000 Hz, som er det 

hørbare frekvensområde for et ungt, normalthørende menneske. Vi hører bedst ved frekvenser i området 

500-5000 Hz og fx ca. 30 dB dårligere ved 50 Hz. En lydtrykmåler vil, når den indstilles til A-vægtning, 

filtrere støjen, så den lavfrekvente og højfrekvente del af lyden bidrager mindre end mellemfrekvensområ-

det, når det samlede lydtrykniveau beregnes. Er en dB-værdi ikke A-vægtet (eller på anden måde vægtet), 

taler man om det ”lineære niveau”, og enheden angives da af og til som dBlin eller dB(Z). 

Maksimalværdier, LpA,maxFAST  

For at beskytte folks nattesøvn stilles der i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 – udover kravet til gennem-

snitsstøjen (støjbelastningen) – også et krav til de maksimalt forekommende støjniveauer (øjebliksværdier), 

der kan forekomme i hele natperioden kl. 22-07: LpA,maxFAST. Grænseværdien for denne maksimalstøj er nor-

malt 15 dB højere end grænsen for gennemsnitsstøjen om natten. Fx gælder der for normal industristøj i 

etageboligområder en vejledende støjgrænse for støjbelastningen i natperioden på 40 dB(A), og en grænse 

for maksimalstøjen på: 40 dB + 15 dB = 55 dB(A). Når der måles LpA,maxFAST benyttes en midlingstid på 

125 ms, hvilket medfører, at når målingerne vises grafisk, fremstår de som meget fluktuerende kurver med 

generelt højere værdier end gennemsnitsstøjen. 

Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen om lavfrekvent støj nævner ikke LpA,maxFast, så der er ikke særskilte 

grænseværdier for denne måleparameter. 
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Midlingstid 

I forbindelse med ekstern industristøj (herunder byggepladsstøj) midles støjen over en bestemt periode, fx 

8 timer i dagperioden kl. 07-18, 1 time i aftenperioden kl. 18-22 og ½ time i natperioden kl. 22-07. Derud-

over vil man normalt udvælge den periode, hvor støjbidraget er størst, og man kan fx benytte vendingen 

”den værst belastede ½ time i natperioden”. Man benytter det A-vægtede, energimidlede lydtrykniveau LAeq. 

Der midles, fordi der altid er en vis variation i støjbidraget, og fordi genen af støjen i store træk afspejles i 

middelværdien. I forbindelse med trafikstøj benytter man Lden, der vægter støjbidrag i aften- og natperioden 

højere end i dagperioden. 

Midlingstidens længde er meget afgørende for den middelværdi LAeq, der beregnes. I det ekstreme tilfælde, 

hvor der midles over få sekunder, kan der fås meget høje niveauer i en (kort) periode, hvor der netop er en 

støjende aktivitet, fx når en gummihjulslæssers grab rammer underlaget. Omvendt kan støjen fra samme 

gummihjulslæsser, hvis den kun opererer 5 minutter om dagen, blive helt ubetydeligt, hvis der midles over 

et helt døgn.  

Af disse grunde bør man altid angive midlingstiden, når LAeq-værdier angives.  

Da støjen fra metrotogene, der høres i bygningerne over tunnelrørene, hovedsagelig er lavfrekvent (10-

160 Hz), kan det komme på tale at benytte en midlingstid på 10 minutter som Orientering 9/1997 fra Miljø-

styrelsen anbefaler.   

Impulser og toner 

Mange undersøgelser har vist, at impulsholdig støj og støj med tydeligt hørbare toner er mere generende 

end støj uden disse komponenter. Hvis der er toner eller impulser i den målte støj hos naboerne, vil man 

normalt addere 5 dB til støjbidraget (der kan højst gives ét 5 dB tillæg, også hvis der både er impulser og 

toner i støjen). I nogle sammenhænge er der ”indbygget” et fast impulstillæg i den vejledende grænse-

værdi, fx ved støj fra skydebaner, og denne støjgrænse er så 5 dB lavere, end hvis der havde været tale om 

konstant støj. 

For lavfrekvent støj (som støjen fra metrotogene hovedsagelig består af) gives der ikke tillæg for tydeligt 

hørbare toner. Hvis der er impulser i støjen, skærpes grænseværdierne med 5 dB, hvilket i praksis er det 

samme som at tildele et 5 dB tillæg. 

Støjen aftager med afstanden 

Støj i det fri aftager som håndregel med 6 dB pr. afstandsfordobling. Hvis der fx 25 m fra en lastbil i tom-

gang måles LpA,25m = 60 dB(A), vil der i 50 m afstand måles LpA,50m = 54 dB(A), og i 100 m afstand måles 

LpA,100m = 48 dB(A). Dette kan generelt udtrykkes ved LpA,R2 = Lp,R1 – 10*log((R2)2/(R1)2), hvor LpA,R2 og LpA,R1 

er lydtrykniveauet i henholdsvis afstanden R2 og R1. 

For strukturbåren støj gælder der ikke simple regler for, hvordan støjen/vibrationerne aftager med afstan-

den. Men vibrationerne fra hjul/skinner dæmpes ved transmissionen gennem undergrunden (kalk/sand/grus) 

og op gennem bygningen, og derfor er det som hovedregel de nærmeste boliger over tunnelrørene, der er 

mest belastet med vibrationer og dermed støj.  

Addition af støjniveauer 
Støjbidrag adderes logaritmisk efter formlen: 

 
LpA.total = 10*log(10(LpA1/10)+ 10(LpA2/10)+…+10(LpAn/10)) 

 
Eksempler:  

60dB(A) ”+” 60dB(A) = 63dB(A) og  

55dB(A) ”+” 60dB(A) ”+” 63dB(A) = 65dB(A). 
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Afrunding af dB 

I ”daglig brug” giver det normalt ikke mening at angive dB-værdier med decimaler pga. af det menneskelige 

øres manglende evne til at skelne små lydniveauforskelle og usikkerheden på støjmålinger og -beregninger 

generelt. I forbindelse med ekstern støj benytter man alligevel dB-værdier med én decimal, dels i forbindelse 

med kontrol af overholdelse af grænseværdier, dels for ikke at skjule virkninger af ændrede driftsforhold 

m.m. i afrundingsfejl. 
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 Væsentligste måleparametre 
Måleparametrene i det følgende er angivet, som de typisk benævnes i Danmark. Men i litteraturen både fra 

udlandet og fra Miljøstyrelsen kan der forekomme afvigende notationer. 

Måleværdier og grænseværdier angives i dB. Til en dB-værdi hører altid en referenceværdi. For støj er den 

20 µPa (en tryk-værdi), og for vibrationer vil den i forbindelse med Miljøstyrelsens grænser være 10-6 m/s2 

(en accelerationsværdi).   

LAeq,t: Middelværdien af støjen i tidsperioden t. Midlingstiden er typisk 10, 30 og 60 minutter. For nogle typer 

støj er midlingstiden 8 timer. Tidligere benyttede man også 24 timer som midlingstid for tog- og vejstøj. Det 

er underforstået, at målingerne/beregningerne af LAeq,t foregår med tidsvægtningen FAST. LAeq dækker det 

hørbare område fra ca. 20-20.000 Hz. A’et betyder, at støjen er A-vægtet (se afsnittet A-vægtning herun-

der). Eq betyder, at der er tale om en værdi, der er ækvivalent med middelværdien af støjen i perioden t. 

Tidsvægtning FAST og SLOW: Disse begreber beskriver, hvor hurtigt lydtrykmåleren kan registrere ændrin-

ger i lydtrykniveauet. FAST har en tidsvægtning på 125 millisekunder og er den mest benyttede i forbindelse 

med miljøstøj. Tidsvægtning SLOW har en tidsvægtning på 1 sekund og benyttes sjældent. Tidligere – og 

før lydtrykmålere løbende kunne måle og beregne LAeq – var SLOW-indstillingen en måde at få nålen i viser-

instrumentet til at bevæge sig med en hastighed, så lydniveauet lettere kunne aflæses. SLOW benyttes til 

vibrationsmåling i forbindelse med helkropsvibrationer inden for miljøstøj. Andre tidsvægtninger benyttes 

inden for bl.a. skudstøj. 

LpA,maxFAST: Det maksimale niveau målt med lydtrykmåleren indstillet med tidsvægtning FAST. Denne værdi 

benyttes for bl.a. industristøj, hvor det normalt er en del af grænseværdierne/vilkårene, at LpA,maxFAST i natpe-

rioden i boligkvarterer ikke må overstige grænseværdien for LAeq med mere end 15 dB. Dette skal sikre na-

boerne mod at blive vækket af få kortvarige, støjende hændelser, der kun bidrager lidt til LAeq. 

LpA,LF: Det A-vægtede støjniveau i det lavfrekvente område 10-160 Hz. I praksis er der tale om LAeq (middel-

værdien) i det lavfrekvente område. Hvis der ikke er (særligt meget) lydenergi uden for dette område, er 

LAeq og LpA,LF omtrent ens. Dette er gældende for støjen fra metrotogene målt i boligerne over tunnelrørene: 

Kun lidt lydenergi over ca. 200-300 høres i boligerne.  

Lg: Hvis der er tale om meget lavfrekvent lyd, taler man om infralyd. Miljøstyrelsen vejledning 9/1997 anbe-

faler, at man måler med et såkaldt G-filter indkoblet for at filtrere støjen over 20 Hz fra. Desuden ”forstær-

kes” støjen ved nogle frekvenser i området 0-20 Hz, så de værdier, man måler, er store, hvis man sammen-

ligner dem med værdier målt med fx A-filteret koblet til. Der er ikke fundet væsentlig infralyd i støjen fra 

metrotogene målt i beboelserne. 

L5: Det A-vægtede, ækvivalente støjniveau LAeq, der er overskredet i 5% af tiden. Benyttes af og til at angive 

niveauet af en støjhændelse (hvilket også L10 benyttes til). 

L95: Det A-vægtede, ækvivalente støjniveau LAeq, der er overskredet i 95% af tiden. Benyttes af og til at an-

give niveauet af baggrundsstøjen ”mellem” støjhændelser.  

Law: Det KB-vægtede accelerationsniveau. KB-vægtningen giver en tilpasning til menneskers gennemsnitlige 

følsomhed for mærkbare vibrationer (svarende nogenlunde til A-vægtning på støjområdet) og måles i dB re 

10-6 m/s2. Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi er en maksimalværdi af Law – det KB-vægtede accelera-

tionsniveau med tidsvægtning SLOW. Den højeste værdi af Law betegnes Law,max.  
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 Støj og vibrationer fra metrotog – en kort 

introduktion 
Skinnebåren trafik vil i en eller anden grad give anledning til vibrationer i materialet, der bærer skinnerne. 

Normalt er der ikke gummibelægninger eller andet på togets hjul eller skinner, der kan dæmpe vibrationer-

nes opståen og udbredelse. Uanset om et tog kører på terræn eller – som metrotog – kører i betonrør i un-

dergrunden, er der en risiko for, at vibrationerne kan transmitteres til boliger.  

Da metrotogenes hjul ikke er perfekt runde, og skinnerne ikke er uden ujævnheder, vil togets masse (vægt) 

påvirke skinnerne i form af hovedsageligt lodrette kræfter, som sætter skinner og skinneunderlag i svingnin-

ger. Svingningerne transmitteres via skinneunderlaget til tunnelrørene og videre ud i den omgivende under-

grund (kalk/sand/grus) og derfra op i de bygninger, der er placeret ovenpå tunnelrørene. Vibrationerne i un-

dergrunden overføres til bygningernes fundament og udbredes i bygningsstrukturen. Derved sættes bygnin-

gens indvendige overflader i svingninger.   

Hvis vibrationerne er kraftige nok, vil de kunne mærkes som helkropsvibrationer – altså rystelser i fødderne 

på en stående person. Selvom vibrationerne ikke er mærkbare, vil mindre kraftige vibrationer kunne udstråle 

hørbar lyd fra bygningskonstruktionen. I praksis vil gulve, vægge og lofter vibrere en smule under en tog-

passage under bygningen. Dermed vil der opstå lyd, som vil kunne opfattes af det menneskelige øre. Det er 

efter samme princip en højttaler virker. Membranens bevægelse ”skubber” til luftens molekyler, som sættes i 

bevægelse. Disse bevægelser kan opfattes af øret, hvis de er tilstrækkeligt kraftige (udsvingene er tilstræk-

keligt store), og hvis bevægelserne foregår i et frekvensområde, der kan registreres af øret. En normalthø-

rende kan opfatte frekvenser i området ca. 5-20.000 svingninger pr. sekund. 

Hvor meget støj fra en togpassage, der kan høres og måles i en bygning ovenpå eller nær tunnelrørene, er 

afhængigt af flere faktorer, bl.a. undergrundens beskaffenhed det pågældende sted, bygningens konstruk-

tion (herunder anvendelse og kombinationen af lette og tunge bygningsmaterialer), afstand til tunnelrørene, 

materialer anvendt til og på vægge, gulve og loft, indretningen af rummet, og hvilken etage i bygningen der 

måles eller lyttes i. Det kan forekomme, at støjen stiger med stigende etagenummer, særligt i bygninger ud-

ført i lette materialer. 
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 Instrumentliste 
 

Måling 1-13 og 16    Kalibrering 

Instrumentnr. Type 
 Fabrikat og  

typenr. 
Seneste  Næste  

0213T Målemikrofon B&K 4145 1" 13-07-2020 14-07-2022 

0214T Målemikrofon B&K 4145 1" 14-07-2020 14-07-2022 

0215T Målemikrofon B&K 4145 1" 14-07-2020 14-07-2022 

0545AL Målemikrofon B&K 4145 1" 30-04-2019 30-04-2021 

1395L Mikrofonforforstærker B&K 2619 25-05-2020 25-05-2022 

0853L Mikrofonforforstærker B&K 2619 20-02-2020 20-02-2022 

1048L Mikrofonforforstærker B&K 2619 09-10-2018 09-10-2020 

0464T Mikrofonforforstærker B&K 2619 20-02-2020 20-02-2022 

1646L Lydkort NI USB-9162 14-07-2020 14-07-2022  

1647L Lydkort NI USB-9162 14-07-2020 14-07-2022  

1635L Lydkort NI USB-9162 01-03-2019  01-03-2021  

1120L (måling 1-13) Akustisk kalibrator B&K 4231 20-02-2020 20-08-2020 

1190L (måling 16) Akustisk kalibrator B&K 4231 25-05-2020 25-11-2020 

1392L 
Mikrofonspændings- 

forsyning 
B&K 5935 26-05-2020 26-05-2022 

1585L 
Mikrofonspændings- 

forsyning 
B&K 5935 13-11-2019 13-11-2021 

0660L Ladningsforstærker B&K 2638 07-05-2019 07-05-2021 

1593L Accelerometer B&K Type 4378 01-10-2019 01-10-2021 

1588L Accelerometer B&K Type 4381 01-10-2019 01-10-2021 

 
Måling nr. 13-15 

    

0213T Målemikrofon B&K 4145 1" 13-07-2020 14-07-2022 

0214T Målemikrofon B&K 4145 1" 14-07-2020 14-07-2022 

0215T Målemikrofon B&K 4145 1" 14-07-2020 14-07-2022 

0545AL Målemikrofon B&K 4145 1" 30-04-2019 30-04-2021 

1395L Mikrofonforforstærker B&K 2619 25-05-2020 25-05-2022 

0853L Mikrofonforforstærker B&K 2619 20-02-2020 20-02-2022 

1048L Mikrofonforforstærker B&K 2619 09-10-2018 09-10-2020 

1200L Mikrofonforforstærker B&K 2619 29-01-2019 29-01-2021 

1646L Lydkort NI USB-9162 14-07-2020 14-07-2022  

1647L Lydkort NI USB-9162 14-07-2020 14-07-2022  

1190L Akustisk kalibrator B&K 4231 25-05-2020 25-11-2020 

1392L 
Mikrofonspændings- 

forsyning 
B&K 5935 26-05-2020 26-05-2022 

1585L 
Mikrofonspændings- 

forsyning 
B&K 5935 13-11-2019 13-11-2021 

Softwareprogrammer: 

noiseLAB Capture version 4.0.4  

noiseLAB Batch 4.1 

noiseLAB Batch 4.1.4b  
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 Tillæg til Orientering fra Miljøstyrelsen 

9/1997 
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 Eksempler på analyser 

 

Eksempel på tidsforløbet af det A-vægtede støjniveau LpA,FAST over 80 sekunder målt i de 4 mikrofoner. En plantegning af måleværelset 

er indsat. Det ses, at det generelle baggrundsstøjniveau er ca. 20-22 dB(A), og at togpassagerne kan høres i ca. 15 sekunder. De mak-

simale LpA,FAST-niveauer under togpassagerne er 32,0 dB(A) og 30,4 dB(A) målt med mikrofon 1. De gentagne ”buler” i baggrundsstøjen 

mellem togpassagerne i mikrofon 1 og 4 kan høres på optagelserne, når signalet forstærkes og aflyttes i hovedtelefoner, men det er 

uklart, hvad der er kilden til disse. De kunne ikke høres med det blotte øre under optagelserne i boligen. De påvirker ikke LpA,max,FAST-

værdierne, men vil øge LAeq-værdierne målt i disse mikrofoner en anelse.  
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 Statistik 

 

De viste parametre LAeq, LpA,max,fast, LpA,max,SLOW, LpA,LF, L5 og L95 er forklaret i afsnit 5.1. Da resultaterne er be-

nyttet til beregning af statistiske parametre (middel og standardafvigelse) er der for alle parametre benyttet 

aritmetiske middelværdier. Derfor kan resultaterne i skemaet for LpA,max,SLOW og LpA,LF afvige en smule fra re-

sultaterne i skemaerne for de enkelte boliger. 

”Antal passager” er antallet af de målte togpassager, der er medtaget i analyserne. Nogle af de målte tog-

passager var forstyrret af uvedkommende støj og måtte kasseres. 

”LAeq” er middelværdien af de målte LAeq-værdier for hver passage. 

”Varighed” er middelværdien af varigheden af de klip, der er medtaget i analysen for den pågældende bolig. 

”Middel” er aritmetiske middelværdier af parameteren (herunder antal passager og varigheden af disse).  

”Midl. st.afv.” er middelværdien af de viste standardafvigelser i søjlen. 

”Min st.afv.” er den mindste standardafvigelse i søjlen.  

”Max st.afv.” er den største standardafvigelse i søjlen. 

”Min, parameter” er den mindste måleparameter i søjlen. 

”Max, parameter” er den største måleparameter i søjlen. 

Nr.

Antal 

passager Varighed LAeq LpA,LF

LAeq-

LpA,LF LpA,max,FAST LpA,max,SLOW L5 L95

Olufsvej X 1 Middel 28 11,0 25,5 21,2 4,3 32,1 29,4 31,2 20,2

St.afv. 2,2 2,6 3,6 4,4 3,7 4,2

Carit Etlars Vej X 2 Middel 22 10,4 25,0 16,5 8,5 31,4 28,9 30,7 18,9

St.afv. 2,4 1,6 1,4 3,0 2,7 2,9

Hothers Plads 3 Middel 11 8,0 22,2 14,8 7,5 25,6 23,9 25,1 18,9

St.afv. 1,6 1,1 2,0 2,0 1,6 1,9

Holger Danskes Vej X 4 Middel 22 10,3 24,9 16,5 8,4 31,2 28,7 30,5 18,9

St.afv. 2,4 1,7 1,4 3,1 2,8 3,0

Nyvej 5 Middel 15 11,7 25,6 20,5 5,1 32,2 29,3 31,3 19,4

St.afv. 4,2 2,3 2,5 3,4 2,9 3,4

Dronningens Tværgade 6 Middel 26 11,3 21,3 14,2 7,1 25,4 23,4 24,8 18,3

St.afv. 2,1 1,3 2,5 2,1 1,8 2,1

Brumleby 7 Middel 28 15,5 22,6 16,5 6,0 28,7 26,3 27,9 18,5

St.afv. 5,0 1,9 2,9 3,7 3,1 3,5

Carit Etlars Vej Y 8 Middel 22 15,6 23,9 18,6 5,3 30,3 28,1 29,4 18,5

St.afv. 4,6 1,1 3,0 2,1 2,0 2,0

Haraldsgade 9 Middel 25 14,6 23,1 19,6 3,5 31,1 28,4 29,5 17,7

St.afv. 2,1 1,9 3,1 3,5 2,9 2,9

Holger Danskes Vej Y 10 Middel 19 16,5 25,7 20,9 4,8 33,9 31,1 32,8 17,9

St.afv. 4,2 2,0 3,0 2,9 2,6 2,8

Tåsingegade 11 Middel 18 17,5 25,2 20,3 4,9 34,0 30,9 32,7 17,5

St.afv. 3,2 2,6 4,4 4,4 3,8 4,2

Lyrskovgade 12 Middel 15 6,0 23,7 17,9 5,8 28,9 26,1 28,4 18,9

St.afv. 1,3 1,9 0,9 3,4 2,8 3,3

Jagtvej 13 Middel 23 9,6 27,0 24,3 2,7 33,1 30,3 32,4 19,6

St.afv. 3,0 2,4 3,3 3,4 3,1 3,3

Vesterbrogade 14 Middel 21 5,9 26,9 19,3 7,6 31,7 28,8 31,2 21,1

St.afv. 2,3 3,0 2,3 4,5 3,8 4,5

Dronning Olgas Vej 15 Middel 17 4,9 29,6 23,3 6,3 32,9 30,7 32,5 23,4

St.afv. 1,4 1,2 1,7 1,5 1,2 1,4

Olufsvej Y 16 Middel 27 9,4 26,7 22,4 4,3 31,8 29,3 31,2 21,7

St.afv. 2,3 1,8 2,9 3,0 2,6 2,8

Alle 16 boliger Middel 21,2 11,1 24,9 19,2 5,7 30,9 28,3 30,1 19,3

Midl. st.afv. 2,8 1,9 2,5 3,1 2,7 3,0

Min st.afv 1,3 1,1 0,9 1,5 1,2 1,4

Max st.afv. 5,0 3,0 4,4 4,5 3,8 4,5

Min, parameter 11,0 4,9 21,3 14,2 2,7 25,4 23,4 24,8 17,5

Max, parameter 28,0 17,5 29,6 24,3 8,5 34,0 31,1 32,8 23,4
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 Frekvensanalyser 
Herunder er vist eksempler på frekvensanalyser i 1/3-oktaver af den A-vægtede støj målt i boligerne under 

forbikørsel af tog. Der er også vist frekvensanalyser af den målte støj i stille perioder (uden støj fra fx na-

boer, trappeopgang og bilpassager) mellem togpassager. De viste spektre er middelværdien af 1/3-okta-

verne af støjen målt samtidigt i 4 mikrofoner. 

Værdierne på X-aksen er centerfrekvensen for 1/3-oktaverne. Værdierne på Y-aksen er det A-vægtede støj-

niveau i dB re 20 µPa. 

Der er indsat en lodret linje ved 160 Hz, der viser den øvre frekvens for lavfrekvent støj ifølge definitionen i 

[2]. 
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 Grafer 
 

Graf 1 og 2:  

Grafer over de målte støjparametre LpA,max,FAST , LpA,max,SLOW og L5 i de 16 boliger. Disse parametre er veleg-

nede til at beskrive maksimalniveauer af støjen. I Danmark vil man vurdere støjgener på grundlag af middel-

værdier vist i Graf 1. Graf 2 er medtaget til orientering.  

Den grå vandrette øverste stiplede streg viser den danske vejledende grænseværdier i natperioden kl. 22-07 

for LpA,max,FAST på 40 dB(A) og den grå fuldt optrukne streg angiver 30 dB(A), der er grænseværdien for 

LpA,max,SLOW i Sverige. For LpA,max,FAST og L5 er der i Norge grænseværdier på 32 dB, som er angivet med den 

nederste grå stiplede streg. 

 

Graf 3 og 4: 

Grafer over de målte støjparametre LAeq (alle hørbare frekvenser) og LpA,LF (lavfrekvent støj) midlet over 10 

minutter i de 16 boliger. Der er vist værdier for 5 og 7 passager pr. 10 minutter svarende til perioder uden-

for og indenfor myldretiden. For bolig 6 er der vist værdier for 10 og 14 tog, da der under denne bolig ligger 

to metrolinjer. 

Disse parametre er et udtryk for hvor meget lydenergi fra togpassager, der kan måles i boligerne. Værdierne 

vil også gælde for andre referenceperioder, der er længere end 10 minutter.  

De grå vandrette streger viser de danske vejledende og orienterende grænseværdier i aften-natperioden kl. 

18-07 for LAeq og LpA,LF målt internt.  
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