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1 Indledning 

Metroselskabet har efter åbningen af Metro Cityringen i september 2019 modtaget klager over støj fra nogle 

af de beboelser, der 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.  

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

sens placering i forhold til rørene, baggrundsstøjen og andre faktorer høres passagerne i op til 10 sekunder. 

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

vedsageligt kun høres passager i det ene tunnelrør. 

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

bruar 2020 og efter målinger hos 34 beboere er det oplyst, at der er målt maksimalniveauer på op til 

LpA,max,fast = 39 dB(A) og middelværdier over 10 minutter på op til LAeq,10min = 16 dB(A).  

Disse værdier overskrider ikke vejledende grænseværdier for togstøj, industristøj eller intern støj fra Miljø-

styrelsens vejledninger, orienteringer og bekendtgørelser. 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.  

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

støjen fra en passage med et metrotog i undergrunden ligger i det lavfrekvente område 10-160 Hz. I Orien-

tering 9/1997 fra Miljøstyrelsen ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” er der angivet ge-

nerelle orienterende grænseværdier for lavfrekvent støj. Orienteringen specificerer ikke, hvilke støjkilder 

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

orienteringen må anses at gælde for metrotogene også. FORCE’s målinger viste, at med midlingstiden 

10 minutter, som orienteringen anbefaler, er der ikke overskridelser af grænseværdierne for lavfrekvent støj. 

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 max-værdier er det klart, at orienteringen i praksis ikke er egnet til at regulere kort-

varige hændelser som fx passager af tog i undergrunden. 

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

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

I forbindelse med Ekspropriationskommissionens arbejde med at vurdere, om den naboretslige tålegrænse 

er overskredet, har FORCE derfor gennemgået reglerne for støj fra metrotog i en række sammenlignelige 

lande.  

Formålet med undersøgelsen er at afklare, om der i andre lande findes erfaringer, målemetoder eller græn-

seværdier vedrørende støj fra tog i undergrunden, der kan støtte Ekspropriationskommissionens arbejde. 

Efter en kortbeskrivelse af de fysiske forhold, der forårsager støj fra tog i undergrunden, gennemgås reg-

lerne gældende i Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien og Danmark. 

I Bilag 8 findes en gennemgang af nogle af de begreber, der benyttes inden for miljøstøj. 
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2 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 skinnerne, der kan dæmpe vibratio-

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

undergrunden, 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 togenes masse 

(vægt) påvirke skinnerne i form af hovedsageligt lodrette kræfter, som sætter skinner og skinneunderlag i 

svingninger. Svingningerne transmitteres via skinneunderlaget til tunnelrørene og videre ud i den omgivende 

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

nerne i undergrunden overføres til bygningernes fundament og udbredes i bygningsstrukturen. Derved vibre-

rer bygningens indvendige overflader.  

Oftest er vibrationerne ikke kraftige nok til at kunne mærkes som helkropsvibrationer. Men disse mindre 

kraftige vibrationer vil kunne udstråle hørbar lyd fra bygningskonstruktionen. I praksis vil gulve, vægge og 

lofter vibrere en smule under en togpassage under bygningen. Dermed vil der opstå lyd, som vil kunne op-

fattes 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 tilstrækkeligt store), og hvis bevægelserne foregår i et frekvensom-

råde, der kan registreres af øret. En normalthørende kan opfatte frekvenser i området ca. 5-20.000 svingnin-

ger 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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3 Væsentligste måleparametre og begreber 

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 2 sekunder 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 an-

give 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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4 Sammenfatning  

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

De fleste er relateret til strukturbåren støj, men den danske foreslåede grænse for LpA,LF gælder også for 

luftbåren 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 1 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-natpe-

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

er overskredet i 95 % af tilfældene. (6) Henholdsvis ved projektering og for eksisterende an-

læg. (7) Dag- og natværdier. (8) LpA,max,FAST i natperioden kl. 22-07.  

Alle værdier er i dB re 20 µPa. 

5 Norge  

De fundne rapporter, der omtaler udbygning af jernbanetunneler eller metro, henviser til den norske stan-

dard NS 8175 beskrevet sidst i kapitlet.  

Den strukturbårne støj fra tunneller defineres i Norge som værende støj fra tekniske installationer – hvilket 

anvendes i den normale lovgivning.  

5.1 Rapport InterCity Dovrebanen – KU Fagrapport Strukturstøy og vibrasjoner  

Nedenstående går igen i flere norske rapporter.  

Følgende i kursiv er frit oversat fra norsk – originalen kan findes i Bilag 1 i [1]. 

Når man står udenfor, og togene kører forbi, hører man støj. Denne støj kaldes luftoverført støj eller luftbå-

ret støj, fordi den overføres i luften. 
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Når togene passerer, overføres vibrationer også fra hjulene ned i skinnerne og videre via sveller og ballast til 

jorden. I jorden vil vibrationerne forplantes, hvor man står, og kroppen kan føle vibrationer eller rystelser. 

Hvis man står inde i en bygning ved siden af banen, kan vibrationer på gulvet være stærkere end på jorden 

udenfor. 

Det er vibrationerne med lave frekvenser, som du føler som vibrationer eller rystelser. Vibrationer med hø-

jere frekvenser overføres også, og disse kan udstråle støj. Denne støj kaldes strukturbåret støj. Når togene 

passerer i tunneler, overføres vibrationer op til overfladen, hvilket udstråler strukturbåret støj. På grund af 

anden støj, er dette normalt ikke hørbart udendørs. Hvis der imidlertid står bygninger ovenpå tunnelen, vil 

den strukturelle støj forstærkes inde i lokalerne i forhold til udendørs og vil i nogle tilfælde være godt hørbar 

og give gene. 

Strukturbåret støj fra tunneler er af en anden art end støj, der kommer gennem vinduerne. Beboere tolere-

rer mindre støj fra en tunnel, der går under huset, og som de ikke ser, end fra et tog, der går forbi foran 

vinduet. Derfor er der strengere grænser for strukturel støj fra tunneler end for luftoverført støj gennem fa-

cader. 

I vejledningen til tekniske forskrifter for plan- og bygningsloven henvises til NS 8175 for grænseværdier for 

f.eks. strukturstøj. I standarden er der angivet grænseværdier i klasser A, B, C og D, hvor A er det bedste 

lydforhold, og D er det ringeste. Det anføres, at klasse C opfylder mindstekravene i byggeforskrifterne. 

Grænseværdien for strukturel støj fra trafik i underføring og tunnel er LpAF,max = 32 dB i klasse C. Kravet gæl-

der kun underføringer og tunneler.  

For åbne strækninger er der ingen officielle støjgrænser, der vedrører strukturel støj. Det er den samlede 

støj (luftbåren støj og strukturbåren støj), der skal holdes inden for grænseværdien for maksimale støjni-

veau i stuer og soveværelser om natten, Lp,AF,max = 45 dB i klasse C.  

I rum, der vender mod banen, er det ofte luftbåren støj, der passerer gennem facaden, da luftbåren støj er 

dominerende i forhold til strukturstøjen. I lokaler, der vender væk fra banen, i kældre eller i hjem bag støj-

skærme, kan strukturstøj derimod være den dominerende støjkilde. Når strukturstøjen forekommer alene 

eller er den dominerende støjkilde, er det naturligt at stille strengere støjkrav, da tolerancegrænsen er lavere 

for støjkilde, der ikke kan ses. 

På dagsektioner er grænseværdien for luftbåren støj og strukturstøj samlet til Lp,AF,max = 45 dB i stuer og so-

veværelser om natten. For boliger, hvor strukturel støj klart er dominerende i forhold til luftbåren støj, bru-

ges Lp,AF,max = 37 dB som et mål. 

Følgende grænseværdier anbefales anvendt som grundlag for strukturstøj i projektet: 

Tunnel og underføringer: Grænseværdi i NS 8175: Lp,AF,max = 32 dB. 

Åbne strækninger: Målsætning: Lp,AF,max = 37 dB. 

5.2 Detalj- og reguleringsplan Holmestrand- Nykirke Program for miljøoppfølging i anleggs

 perioden  

Det følgende i kursiv er frit oversat fra norsk – originalen kan findes i Bilag 2 i [2]. 

Strukturstøj fra jernbane i tunnel og underføring må ikke overstige L5AF = 32dB.  

Vibrationer fra jernbanedrift må ikke overstige vw 95 = 0,3 mm/s i boliger i overensstemmelse med klasse 

C-kravene til den vægtede statistiske maksimale værdi for vibrationshastighed i NS8176. 

Den kommunale sundhedslov giver lokale myndigheder mulighed for at gribe ind i enkeltsager, der kan have 

en negativ indvirkning på helbredet, uanset om grænseværdierne er overholdt eller ej i henhold til reglerne.  
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5.3 NS 8175:2019 Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper  

Det følgende i kursiv er frit oversat fra norsk, [3]. 

Bygninger inddeles i Norge (og Danmark) i 4 klasser opdelt på følgende måde: 

Klasse A – svarer lydmæssigt til: Specielt gode lydforhold der berører personer som kun undtagelsesvis bli-

ver forstyrret af lyd og støj 

Klasse B – svarer lydmæssigt til: Meget gode lydforhold, men berørte personer kan blive forstyrret af lyd og 

støj til en vis grad. 

Klasse C – svarer lydmæssigt til: Tilfredsstillende lydforhold for en stor andel berørte personer. 

Klasse D – svarer lydmæssigt til: Lydforhold hvor en stor andel af berørte personer kan forventes at blive 

forstyrret af lyd og støj.  

”For trafik fra kulverter (underføring eller nedgravet tunnel) og tunneler brukes de samme grenseverdier for 

A-veid maksimalt lydtryksnivå i sove- og oppholdsrom som for tekniske installasjoner på rad 1 i tabell 3”:  

 

Tunnel og kulvert (underføring): Grænseværdi i NS 8175: Lp,AF,maks = 32 dB(A). 
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6 Sverige 

De fundne rapporter fra Sverige kredser om en lokal bestemmelse fra Stockholm (Miljöprogram 2000), der i 

sin helhed ikke længere er tilgængelig.  

6.1 Retningslinjer for støj og vibrationer Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting  

Det følgende i kursiv er frit oversat fra svensk – originalen kan findes i Bilag 3 i [4]. 

Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting har i 2015 skrevet følgende:  

Der findes i dag ingen nationalt vedtagne regler for strukturbåren støj fra jernbanetrafik. Trafikforvaltnings-

mål for strukturbåren støj er baseret på en tidligere lokalbestemmelse fra Stockholm (Miljöprogram 2000).  

Med hensyn til strukturbåren støj i eksisterende miljø er vurderingen af forstyrrelser i beboelsesrum, at ud-

gangspunktet 30 dB(A)max,slow ikke bør overskrides. Ved nye anlæg skal der ved beregninger tilstræbes at 

ligge 3-5 dB(A) under grænseværdien. 

Målinger af strukturbåren støj gennemføres ved at beregne logaritmisk middelværdi over målte passager for 

det maksimale lydniveau med tidsvægtningen Slow. Målingerne skal så vidt muligt dokumenteres med de 

tilhørende hastigheder på de enkelte passager.  

7 Storbritannien  

I Storbritannien er der ikke fundet lovgivning, som definerer grænseværdier for vibrationsbåren støj. Dog er 

der anbefalinger til nye anlæg.  

7.1 Noise and Vibration Asset Design Guidance London Tube  

Det følgende i kursiv er frit oversat fra engelsk – originalen kan findes i Bilag 4 i [5]. 

Der er ingen britiske lovgivningsstandarder eller kriterier, som definerer, hvornår strukturbåren støj bliver 

betydelig. London Underground Limited (LUL) har derfor udnyttet den tilgængelige erfaring med konstruk-

tion af nye underjordiske jernbaner og klager, der er modtaget fra eksisterende undergrunds- og jernbaner. 

Støjen fra nedgravede jernbaner og underjordiske jernbaner bør ikke anses for at være betydelig, hvis stø-

jen transmitteret via undergrunden, målt i en bolig, ikke giver anledning til et gennemsnitligt maksimalt støj-

niveau, der overstiger 40 dB LAmax,Fast. Dette er baseret på en vurdering af mindst 10 tog for den linje, der 

vurderes på (Bemærk: de to retninger på en linje vurderes separat). 

I erkendelse af at menneskers følsomhed over for støj kan variere markant, skal der under planlægning an-

vendes rimelige anstrengelser for at imødekomme et strengere krav på 35 dB LAmax,Fast. Støjniveauet refere-

rer til den maksimale støj på køretøjets passage. Ved nybygning oven på tunnelen skal konstruktionen udfø-

res så vibrationsstøjen minimeres. I planlægningsfasen skal der tilføjes en margin på 3-5 dB(A). 
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8 Tyskland 

Støj fra metrotog er i Tyskland lovgivningsmæssigt sidestillet med sporvogne [6]. Metoder til bestemmelse 

af maksimumstøjniveauer er benævnt i [7] og [8], men selve niveauerne fastsættes af kommuner og byer. 

Der er både krav til støjkilderne (ved levering af nyt materiel) og til støjen hos naboer [9], hvor både luftbå-

ren- og strukturbåren støj er nævnt. Krav er oftest baseret på beregninger og ikke målinger. Beregningsme-

toder for støj på facader er defineret i ”Schall 03”: Retningslinje for beregning af støjimmissioner fra jernba-

ner og sporvogne, som er Anneks 2 i ” BImSchV” [7]. Denne opsummering er udarbejdet i korrespondance 

med den tyske miljøstyrelse (Umweltbundesamt) og LÄRMKONTOR GmbH (FORCE’s samarbejdspartner i 

anden sammenhæng). 

8.1 DIN 4051-2 Menneskelig eksponering for vibrationer i bygninger 

Der er ikke regler eller grænseværdier for strukturbåren støj fra tog og metro i Tyskland, men der er fastsat 

anbefalede maksimalværdier for vibrationsbidrag i boliger i DIN 4150-2 [10]. Standardens anbefalinger for 

privatboliger er opsummeret i Tabel 2. 

 

 Gældende for Dag Nat 

  Au Ao Ar Au Ao Ar 

4. Bygninger i områder, der er overvejende eller 

helt beboelse 
0,15 3,0 0,07 0,10 0,20 0,05 

 Parametre til vurdering fra DIN 4150-2 KBFmax KBFTr KBFmax KBFTr 

Tabel 2 Immissionsværdier (IW) for vurdering af vibrationsimmissioner i lejligheder og lignende op-

holdsrum med behov for støjbeskyttelse. Oversat udsnit af Tabel 1, side 7 i [10]. 

Hvor 

− Grænseværdier for vibrationsimmission  

o Au er en nedre grænseværdi for hver vibrationsbegivenhed.  

o Ao er en øvre grænseværdi for hver vibrationsbegivenhed.  

o Ar er et genevægtet gennemsnit af vibrationsbegivenheder. 

− Måleenheder 

o KBFmax er måleenheden for maksimumniveauet af en vibrationsbegivenhed, som defineret i 

DIN 4150-2 [10]. 

▪ KB er frekvensvægtning, som defineret i DS/ISO 2631-2 [11]. Den beskriver menneske-

kroppens frekvensafhængige vibrationsfølsomhed (i området 1-80 Hz).  

▪ F er integrationstiden ”Fast” (125 ms). 

o KBFTr er måleenheden for et vægtet gennemsnit af vibrationsniveauet i hvileperioder (nat) og 

vågne perioder (dag) som defineret i DIN 4150-2 [10]. Hvileperiodens vibrationsniveau vægtes 

dobbelt så højt som i den vågne periode. 

▪ Hvileperioder er defineret som natperioder, kl. 06-07 og kl. 19-22 på hverdage og lør-

dag, samt hele døgnet på søn- og helligdage. 

− Dag- og natperioder 

o Dag er defineret som kl. 06-22 

o Nat er defineret som kl. 22-06. 
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Mens vibrationshastighed, v(t), typisk måles i mm/sek, så benævnes den frekvensvægtede enhed KBF.  

Bemærk, at usikkerheden på vibrationshastighedsmålinger opgives til typisk at være op til 15 %, og at kra-

vene skal være opfyldt inden for usikkerhederne i målingerne. 

I Figur 1 er vist et flowdiagram for bestemmelse af, om kravet er overholdt. Bemærk, at for togtrafik inkl. 

undergrundstog (og metro) må KBFmax ≤ Ar-kravet for natperioden godt overskrides i sjældne tilfælde. 

Som eksempel nævnes larmende hjul med bremseflader. Disse skal dog monitoreres, og togsæt med over-

skredne grænseværdier skal udbedres hurtigt (jf. afsnit 6.5.3.5). Ydermere beregnes KBFTr på en særlig 

måde for togsæt, hvor måleperioden er defineret som et antal togpassager og tiden imellem disse, jf. Ap-

pendiks A i [10], fremfor at være låst til en fast tidsperiode. 

Arbejdsgruppen LAI1 har i en orientering fra 2018 [12] anbefalet metoden DIN-4051-2 (fra 1999), som sta-

dig er aktuel.  

 

Figur 1 Flowdiagram for bestemmelse af om krav til vibrationshastighed er opfyldt. Adapteret fra DIN 

4150-2, Figur 2, side 6 i [10]. 

 

1 LAI: Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz. Dansk oversættelse: Delstats og national arbejdsgruppe for 
immissionsbeskyttelse. 
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8.2 Berlins metro 

I Tyskland findes ikke nationale støj- eller vibrationsgrænser. Disse fastsættes i stedet enten per delstat, 

kommune eller by. For Berlins Kommune specificeres i [13], afsnit 6.4.22 (side 207-209), at byens metro 

skal overholde følgende standarder og anbefalinger: 

− VDV 154: Støj fra tog for passagertransport i byer 

− VDV 611: Støj i kurver på togskinner offentligt transport 

− VDI 2716: Luftbåren- og strukturbåren støj fra lokal offentlig transport tog 

− DIN 45635: Måling af støjudbredelse fra maskiner: Luftbåren emmission… 

− DIN 4150: Strukturel vibration – Del 1: Prædiktion af vibrationsparametre 

− DIN 45672: Vibrationsmålinger associeret med togtrafik – Del 1: Målemetode for vibration  

− DIN 45672: Vibrationsmålinger associeret med togtrafik – Del 2: Evalueringsmetode 

− DIN 45681/ISO 1996-2: Detektion af tonale komponenter i støj og bestemmelse af tonetillæg til 

vurdering af støjimmissioner 

hvor: 

− DIN er det nationale standardiseringsorgan i Tyskland  

− VDV er Sammenslutningen af Tyske Transport Virksomheder og  

− VDI er Sammenslutningen af Tyske Ingeniører.  

Bemærk, at VDI 2716 er tilbagetrukket uden anden erstatning. VDI 2716 indeholder en metodebeskrivelse til 

beregning af den strukturbårne støj, dog med konklusion om at det ikke er muligt at lave en generel bereg-

ningsmetode pga. de ”komplicerede vibro-dynamiske strukturer”. 

8.3 Strukturbåren støj fra industri og kommercielle kilder 

Der findes generelle regler for strukturbåren støj inde i bygninger, hvis støjkilden er industri og kommerciel. 

Disse er beskrevet i tekniske instruktioner til beskyttelse mod støj [14] og definerer følgende grænsevær-

dier: 

Dag: 35 dB (A) 

Nat: 25 dB (A) 

Ydermere må individuelle kortvarige maksimalværdier ikke overskride disse med mere end 10 dB(A). 

Der er ikke angivet nærmere om værdierne, men man kan antage, at der er tale om hhv. LAEq- (middel-

værdi) og LpA,max-værdier. 
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9 Australien  

I Australien er der ingen lovbestemte grænseværdier, der skal overholdes. Dog er der anbefalinger til støjni-

veauer, der skal planlægges efter og gerne overholdes.   

9.1 New South Wales  

Det følgende i kursiv er frit oversat fra engelsk – originalen kan findes i Bilag 5 i [15]. 

Strukturbåren støj adskiller sig fra luftbåren støj, fordi de tilgængelige muligheder for at reducere eller 

undgå den er mere begrænsede. F.eks. kan luftbåren støj ofte reduceres ved lukning af vinduer, forbedring 

af den akustiske isolering af bygningens facade eller flytning af støjfølsomme aktiviteter i bygningen til et 

sted mere fjernt fra støjkilden. 

Disse muligheder vil sandsynligvis være relativt ineffektive mod strukturbåren støj, fordi støjen udsendes af 

selve bygningsstrukturen.  

Retrospektive foranstaltninger til at afbøde strukturbåren støj kan være vanskeligere og dyrere end luftbåren 

støjreduktion. Dette skyldes, at muligheden for at anvende disse foranstaltninger kan begrænses af mæng-

den af størrelsen/højden af tunnelen, eller ændring i sporopbygningen til at imødekomme yderligere reduk-

tion.  

Det er derfor vigtigt at sikre, at der anvendes et passende niveau af dæmpning under design og konstruk-

tion af underjordiske jernbaneprojekter. 

Der er begrænset forskning i virkningerne af strukturbåren støj, og information om praksis, der anvendes i 

udlandet, er også mangelfuld.  

Fra en gennemgang af tilgængeligt materiale ser det ud til, at de faktorer, der kan påvirke reaktionen på 

strukturbåren støj, inkluderer: 

− Støjniveauet 

− Hyppighed af passager 

− Om området allerede er udsat for jernbanestøj 

− Om området har lav baggrundsstøj. 

Det konkluderes, at strukturbåren støj ved eller under 30 dB(A) LAmax ikke vil resultere i klager, selv når støj-

kilden er ny og forekommer i områder med lave støjniveauer i omgivelserne.  

Niveauer på 35-40 dB(A) LAmax anvendes mere typisk og er sandsynligvis tilstrækkelige til de fleste bymæs-

sige bebyggelser selv ved et stort antal togpassager.  

I praksis kan højere niveauer af strukturbåren støj end grænseværdien til vurdering af påvirkninger være 

passende for byområder, hvor baggrundsstøjniveauet er relativt højt. 

De anbefalede grænseværdier er i dagperioden (07-22) 40 dB(A) LAmax,Slow og natperioden (22-07) 35 dB(A) 

LAmax,Slow. LAmax,Slow refererer til det maksimale støjniveau, der ikke er overskredet i 95 % at tilfældene, og der 

anvendes Slow vægtning. 
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10 Danmark 

Der er i Danmark i forbindelse med togstøj grænseværdier, der skal overholdes i form af en døgnmiddel-

værdi, LAeq,24h = 30 dB re 20µPa. Denne grænseværdi gælder sædvanligvis luftlyd. Dette er beskrevet i Mil-

jøstyrelsens vejledning fra 1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner” [16]. Denne indendørs værdi blev ikke 

opdateret i tillægget fra juli 2007 ved overgangen til Lden (en støjindikator, der vægter støjen i aften- og nat-

perioden med henholdsvis 5 og 10 dB ekstra). Den oprindelige grænse på 30 dB (LAeq,24h) var korreleret med 

Bygningsreglementets krav til indendørs støj fra trafik, som i dag er Lden = 33 dB, hvilket vil være naturligt at 

anvende i stedet. De er ingen vejledende grænseværdier opført for LpAmax indendørs. 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 [17] beskriver grænseværdier for lavfrekvent støj (10-160 Hz) i 

dagperioden (kl. 07-18) på 25 dB(A) og i aften-/natperioden (kl. 18-07) 20 dB(A) i beboelsesrum.  

Grænseværdierne for det G-vægtede infralydniveau (0-20 Hz) er 85 dB alle tider af døgnet. Begge støjgræn-

ser gælder for ækvivalentniveauet over det måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. De foreslå-

ede grænseværdier er baseret på, at infralyd og lavfrekvent lyd ikke virker generende, hvis lydtrykniveauet 

er lavere end høretærsklen. 

Ovenstående grænser gælder ikke eksplicit for jernbane/metro, og jernbane/metro er ikke nævnt i oriente-

ringens beskrivelse af lavfrekvent støj og infralyd. Jernbaner omtales i orienteringens afsnit om vibrationer. 

Almindeligvis vil grænser for lavfrekvent støj fra tunnelstrækninger være beskrevet i den tilhørende anlægs-

lov, og det er kutyme at anvende disse grænseværdier som projekteringsgrundlag for jernbane/metro. 

Det bemærkes, at grænseværdierne for lavfrekvent støj ikke kun gælder strukturtransmitteret, lavfrekvent 

støj, men det gælder for den samlede lavfrekvente støj, der i princippet også kan være transmitteret gen-

nem luften. Luftbåren lyd fra metrostrækninger i undergrunden vil dog næppe forekomme. 

Miljøstyrelsen har foreslåede grænseværdier for vibrationer i boliger på 75 dB (KB-vægtet accelerationsni-

veau, Law). KB-vægtningen udgør en tilpasning til menneskers gennemsnitlige følsomhed for mærkbare vi-

brationer (svarende nogenlunde til A-vægtning på støjområdet).  

Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi er en maksimalværdi af Law – det KB-vægtede accelerationsniveau 

med tidsvægtning Slow. Den højeste værdi af Law betegnes Law,max.  

Der er tale om et indendørs niveau, og den enkelte bygningskonstruktion har indflydelse på niveauet. Græn-

sen på 75 dB gælder for mærkbare vibrationer på gulv i opholdsrum.  

For togdrift gælder, at den værdi, der skal sammenlignes med grænseværdien, bestemmes som et estimat 

af middelværdien af Law for den togtype, som giver anledning til de kraftigste vibrationer. Der benyttes kun 

én togtype på Metro Cityringen. 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 [19] angiver i afsnit 2.3 vejledende grænseværdier for ”støj hoved-

sageligt [..] transmitteret gennem bygningskonstruktioner, hvilket f.eks. kan være tilfældet, når en virksom-

hed og en bolig eller et kontor ligger i samme bygning [..]”.  

Der angives vejledende grænseværdier for LAeq på 30 dB(A) og 25 dB(A) i henholdsvis dag- og aftenperioden 

kl. 07-22 samt natperioden kl. 22-07. Midlingstiderne (referenceperioderne) er som for den luftbårne støj 

henholdsvis 8, 1 og ½ time, og grænserne gælder for den mest belastede referenceperiode. 

For natperioden kl. 22-07 angives desuden en vejledende grænseværdi på 40 dB(A) for LpA,max,FAST. I Vejled-

ning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 [20] er det i afsnit 4.5.4 angivet, at LpA,max,FAST fastlægges som den aritme-

tiske middelværdi af mindst 5 målte LpA,FAST-værdier. I afsnit 6 (om målepositioner indendørs) er det angivet, 

at den aritmetiske middelværdi af støjen målt i mindst 3 målepositioner skal benyttes som resultat. Dette 

gælder (uden at det er nævnt eksplicit) for både målinger af LAeq og LpA,max,FAST.    
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 Riktlinjer Buller och vibrationer 
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 Rail Infrastructure Noise Guideline 
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 Tyskland – Tekniske instruktioner til 

 beskyttelse mod støj 
Kilde: [14] 

Sjette generelle administrative regulering for den føderale lov om immunitetskontrol 

(Tekniske instruktioner til beskyttelse mod støj - TA Lärm). 

Original tekst 

6.2 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte innerhalb von Gebäuden 

Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden oder bei Körperschallübertragung betragen die Immis-

sionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für betriebsfremde schutzbedürftige Räume nach DIN 4109, Aus-

gabe November 1989, unabhängig von der Lage des Gebäudes in einem der in Nummer 6.1 unter Buchsta-

ben a bis g genannten Gebiete 

Tags 35 dB(A) 

Nachts 25 dB(A). 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A) 

überschreiten. 

Weitergehende baurechtliche Anforderungen bleiben unberührt. 

 Tyskland – Vibrationsimmisionsgrænser for 

 togstøj 
Kilde: DIN 4150-2 [10] 

Structural vibration 

Part 2: Human exposure to vibration in buildings. 
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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:  

60 dB(A) ”+” 60 dB(A) = 63 dB(A) og  

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



 

119-36367 / TC-101596 Rev. 2  Side 30 af 30 

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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