
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring 

Metro-Cityringen 

(Generel del) 

365. hæfte 

Besigtigelse den 7., 8. og 20. oktober 2020 samt  
møder den 2. november og 15. december 2020. 

 

Onsdag den 7. oktober 2020, kl. 9.00 samledes kom-
missionen i kommissariatet, Rentemestervej 8, 2400 
København NV for at påbegynde behandling af klager 
over støj- og vibrationsgener fra metrotogenes kørsel 
i tunnelerne i anledning af anlæg af Metro Cityringen 
i Københavns og Frederiksberg Kommune, jf. lov nr. 
552 af 6. juni 2007 med senere ændringer. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Sine H. Kjeldsen, de af transportmi-
nisteren udpegede medlemmer af kommissionen, Leif 
Luxhøj-Pedersen og Bjarke Abel, samt de fra Den 
Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne 
medlemmer, Anders Pedersen og Frants Hagen Ha-
gensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør v/ Kar-
sten Willeberg-Nielsen. 

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup. 

Der deltog ikke nogen repræsentant for Frederiksberg 
Kommune. 

Som sagkyndig bistand (støjekspert) for kommissio-
nen mødte Claus Backalarz, FORCE Technology. 

Fra kommissariatet mødte endvidere kommissarius 
Helle S. Andersen. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Nanna Dahl 
Pedersen. 

Mødet den 7. oktober 2020 blev indledt internt i kom-
missionen med en kort gennemgang af støjrapportens1 
                                                      
1 Måling af støj fra Metro Cityringen i 16 boliger i 2020, 
FORCE Technology. 

begreber og faglige udtryk samt undersøgelsen af reg-
ler for støj fra metrotog i andre lande2, idet kommissi-
onens støjekspert forklarede kommissionen nærmere 
herom. 

Efter denne introduktion påbegyndtes besigtigelse i 
prøvesagerne ude i byen, idet kommissionen besigti-
gede 6 boliger denne dag for at opleve støjgenerne 
m.v. fra metrotogene og for at tale med beboerne.  

Under de enkelte besigtigelser mødte således bebo-
erne og/eller repræsentanter for beboerne af de pågæl-
dende boliger. 

Under besigtigelsen af boligerne mødte endvidere fra 
Metroselskabet chef for Naboer og Ejendomme, 
Hanne Tærsbøl Schmidt samt rådgiver og landinspek-
tør Jesper Nielsen. 

Der blev overværet et antal togpassager i hver bolig, 
der efter kommissionens opfattelse gav et rimeligt ind-
tryk af situationen i boligen, idet kommissionen og 
kommissionens hjælpere var opdelt i to eller tre hold 
under besigtigelserne.  

Indlæg og bemærkninger m.v. fra beboerne i de en-
kelte prøvesager fremgår nærmere af forhandlingspro-
tokollens 365. hæfte specielle del, der indeholder ken-
delserne i prøvesagerne. 

 

 

2 Undersøgelser af regler for støj fra metrotog i andre 
lande, FORCE Technology. 
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Torsdag den 8. oktober 2020, kl. 9.00 fortsatte kom-
missionen besigtigelserne i prøvesagerne, idet kom-
missionen besigtigede 4 boliger denne dag for at op-
leve støjgenerne m.v. fra metrotogene og for at tale 
med beboerne. 
Deltagerne var de samme som ved mødet den 7. okto-
ber 2020, jf. ovenfor. 
Herudover mødte under de enkelte besigtigelser bebo-
erne og/eller repræsentanter for beboerne af de pågæl-
dende boliger. 
Under besigtigelsen af boligerne mødte endvidere fra 
Metroselskabet chef for Naboer og Ejendomme, 
Hanne Tærsbøl Schmidt samt rådgiver og landinspek-
tør Jesper Nielsen. 
Der blev overværet et antal togpassager i hver bolig, 
der efter kommissionens opfattelse gav et rimeligt ind-
tryk af situationen i boligen, idet kommissionen og 
kommissionens hjælpere var opdelt i to eller tre hold 
under besigtigelserne.  
Indlæg og bemærkninger m.v. fra beboerne i de en-
kelte prøvesager fremgår nærmere af forhandlingspro-
tokollens 365. hæfte specielle del, der indeholder ken-
delserne i prøvesagerne. 
Torsdag den 20. oktober 2020, kl. 9.00 fortsatte 
kommissionen besigtigelserne i prøvesagerne, idet 
kommissionen besigtigede 4 boliger denne dag for at 
opleve støjgenerne m.v. fra metrotogene og for at tale 
med beboerne. 
Deltagerne var de samme som ved mødet den 7. okto-
ber 2020, jf. ovenfor. 
Under de enkelte besigtigelser mødte beboerne og/el-
ler repræsentanter for beboerne af de pågældende bo-
liger. 
Under besigtigelsen af boligerne mødte endvidere fra 
Metroselskabet chef for Naboer og Ejendomme, 
Hanne Tærsbøl Schmidt samt rådgiver og landinspek-
tør Jesper Nielsen. 
Der blev overværet et antal togpassager i hver bolig, 
der efter kommissionens opfattelse gav et rimeligt ind-
tryk af situationen i boligen, idet kommissionen og 
kommissionens hjælpere var opdelt i to eller tre hold 
under besigtigelserne.  
Indlæg og bemærkninger m.v. fra beboerne i de en-
kelte prøvesager fremgår nærmere af forhandlingspro-
tokollens 365. hæfte specielle del, der indeholder ken-
delserne i prøvesagerne. 
 

Mandag den 2. november 2020, kl. 9.00 mødtes 
kommissionen for internt at drøfte de 14 prøvesager 
(dvs. uden deltagelse af Metroselskabet og de pågæl-
dende beboere). 
Deltagerne var de samme, som ved det indledende 
møde den 7. oktober 2020, jf. ovenfor. 
Tirsdag den 15. december 2020, kl. 9.00 mødtes 
kommissionen for at afslutte kommissionens interne 
drøftelser fra mødet den 2. november 2020. Delta-
gerne var de samme, som ved mødet den 2. november 
2020. Dog havde repræsentanten for Københavns 
Kommune, Jørgen Poulstrup, meldt forfald, og kom-
missionens sekretær specialkonsulent Nanna Dahl Pe-
dersen deltog ikke denne dag. Bo Rasmussen mødte 
som repræsentant for Frederiksberg Kommune. Da Bo 
Rasmussen ikke havde deltaget ved de andre møder i 
kommissionen, herunder ved besigtigelsen i boligerne 
i prøvesagerne, deltog han udelukkende som observa-
tør.  
Det skal bemærkes, at besigtigelserne af boligerne den 
7., 8. og 20. oktober 2020 samt møderne i kommissi-
onen den 2. november og 15. december 2020 i øvrigt 
blev gennemført under iagttagelse af sundhedsmyn-
dighedernes gældende anbefalinger for at undgå ud-
bredelse af coronasmitte. 
Baggrund og proces for kommissionens behand-
ling af sagerne ved møderne den 7., 8. og 20. okto-
ber samt den 2. november og 15. december 2020 
Sagens opstart 
Ekspropriationskommissionen modtog allerede kort 
tid efter Cityringens åbning i efteråret 2019 klager 
over støjgener m.v. fra metrotogenes kørsel fra bebo-
ere, der bor oven over metrotunnelerne. Metroselska-
bet modtog et større antal klager fra beboere.  
Metroselskabet oplyste dengang, at generne forment-
lig skyldtes, at der endnu ikke var foretaget slibning af 
skinnerne i metrotunnelerne, og Metroselskabet for-
ventede, at skinneslibningen ville reducere generne 
for de omkringboende.  
Det blev meddelt de beboere, som havde klaget, at de 
måtte rette henvendelse til kommissionen eller Metro-
selskabet på ny, såfremt de efter skinneslibningen fort-
sat oplevede gener. Kommissionen tilkendegav endvi-
dere, at såfremt der efter skinneslibningen fortsat op-
leves støj fra togenes kørsel i metrotunnelerne måtte 
det forventes, at der ville blive behov for at foretage 
støjmålinger, herunder akkrediterede målinger i nær-
mere udvalgte boliger. Kommissionen anførte, at der i 
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givet fald ville blive indkaldt en uvildig støjekspert til 
at validere og bistå med støjmålingerne.  
Skinneslibningen var tilendebragt den 3. december 
2019. Da der fortsat efter skinneslibningens afslutning 
indkom klager over støjgener, lod Metroselskabet i 
vinteren 2019 og foråret 2020 foretage en række ori-
enterende støjmålinger i boligerne hos nogle af de be-
boere, der havde klaget. I perioden frem til maj 2020 
har Metroselskabet således foretaget orienterende må-
linger i mere end 50 lejligheder/huse. 
Kommissionen fulgte i vinteren 2019 og foråret 2020 
situationen gennem orienteringer (opdateringer) fra 
Metroselskabet, og kommissionen forberedte samtidig 
en proces for kommissionens behandling af sagerne i 
tilfælde af, at der fortsat var beboere, som måtte føle 
sig generet af støj m.v. ved Cityringens færdigmel-
ding. Der henvises til forhandlingsprotokollens 336. 
hæfte, 342. hæfte, 347. hæfte og 350. hæfte, hvoraf 
bl.a. fremgår, at kommissionen først ville behandle et 
antal prøvesager, udvalgt blandt de lejligheder, hvor 
der var blevet foretaget orienterende målinger. Af 350. 
hæfte fremgår også en opdateret oversigt over de 72 
boliger ved M3 og M4, hvor Metroselskabet i perio-
den november 2019 til maj 2020 havde foretaget ori-
enterende støjmålinger. Der blev lagt vægt på, at prø-
vesagerne udgjorde et repræsentativt udsnit af kla-
gerne, både i forhold til det støjniveau, som de orien-
terende målinger viste, men også sagernes lokalitets-
mæssige/geografiske udbredelse. Udvælgelsen ville 
blive foretaget efter vejledning fra en af kommissio-
nen udpeget særlig sagkyndig (støjekspert). Den sær-
lig sagkyndige støjekspert skulle foretage egentlige 
støjmålinger i de udvalgte prøvesager og efterfølgende 
udarbejde en rapport, hvoraf også eventuelt gældende 
regler og vejledninger for støj m.v. ville fremgå. Des-
uden ville en undersøgelse af håndteringen m.v. af lig-
nende problemstillinger i andre lande indgå i rappor-
ten. Det fremgår endvidere af den fastlagte proces, at 
kommissionen efter udarbejdelsen af støjrapporten 
ville besigtige de udvalgte boliger (prøvesager) for 
selv at få et indtryk af problemstillingens omfang, og 
at kommissionen derefter ville træffe afgørelse i de en-
kelte prøvesager. Kommissionen ville i forbindelse 
med afgørelsen af prøvesagerne komme med en gene-
rel tilkendegivelse/principbeslutning vedrørende støj-
gener m.v. fra metrotogene, som alle, der har klaget, 
ville blive informeret om.  
Det var forudsat, at Metroselskabet i perioden indtil 
prøvesagerne er færdigbehandlet i kommissionen, 
fortsat vil tilbyde generamte beboere mulighed for 

overnatning på hotel, såfremt der måtte være behov 
herfor. 
 
Metroselskabets færdigmelding af Cityringen 
Efter at have undersøgt forskellige muligheder med 
henblik på nedbringelse af støjen færdigmeldte Metro-
selskabet anlægget af Cityringen den 26. juni 2020. 
Metroselskabet har således orienteret kommissionen 
om, at Metroselskabet bl.a. har udmeldt følgende til de 
beboere, der har klaget over støjgener m.v. fra metro-
togene (uddrag): 
Anlægstekniske tiltag afsluttes 
Metroselskabet har siden afslutningen af skinneslib-
ningen i december 2019 gennemført analyser af mu-
lighederne for at reducere antallet af hørbare tog 
yderligere.  
Analyserne har ikke peget på gennemgribende tekni-
ske løsninger, der giver sikkerhed for en lydreduce-
rende effekt, og som er mulige at gennemføre, uden at 
det samtidigt er nødvendigt med en fuld lukning af M3 
Cityringen i en sammenhængende periode på 3-6 må-
neder. Metroselskabet vurderer derfor, at generne for 
de daglige passagerer og usikkerhederne ved disse 
løsninger er for store i forhold til, at anlægget over-
holder de gældende grænseværdier på området. Som 
konsekvens heraf har Metroselskabet besluttet ikke at 
gennemføre yderligere større anlægstekniske tiltag på 
M3 Cityringen. 
Optimering af metrodriften fortsætter 
Metroselskabet lægger imidlertid stor vægt på, at drif-
ten af M3 Cityringen fremover afvikles på en måde, 
hvor antallet af hørbare tog er så lavt som muligt. Vi 
er derfor i tæt dialog med vores transportsystem-leve-
randør Hitachi Rail om at rette de fejl, der naturligt 
opstår, når et nyt komplekst transportsystem tages i 
brug. Disse ”børnesygdomme”, som også var til 
stede, da metrolinjerne M1 og M2 i sin tid åbnede, for-
ventes erfaringsmæssigt at bidrage til en marginal og 
trinvis forbedring i løbet af de første par års drift. 
Hitachi Rail fortsætter i samarbejde med operatøren 
Metro Service bestræbelserne på at reducere antallet 
af bremseflader og at optimere togenes kørsel gene-
relt. Optimeringstiltagene vil blive afprøvet som led i 
det almindelige vedligehold af M3 Cityringen. Trods 
disse bestræbelser forventer Metroselskabet, at der 
fortsat vil opstå bremseflader, ligesom der fortsat vil 
være naboer, som vil kunne høre togene på M3 City-
ringen. 
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Fremtidige klagemuligheder 
Det er Ekspropriationskommissionen, som er en selv-
stændig og uafhængig institution under Transport- og 
Boligministeriet, der tager stilling til, om lydgenerne 
overskrider den såkaldte naboretlige tålegrænse. Du 
kan læse mere om kommissionen på www.ko-
moe.dk...” 

Udvælgelsen af prøvesagerne m.v. 
Ekspropriationskommissionen har i perioden efter 
skinneslibningens afslutning den 3. december 2019 og 
indtil medio oktober 2020 modtaget ca. 50 klager fra 
beboere, der er generet af støj m.v. i forbindelse med 
driften af Metro Cityringen. Metroselskabet har i 
samme periode modtaget ca. 266 klager. (Metrosel-
skabet har oplyst, at der er ca. 15.000 boliger belig-
gende henover metrotunnelerne – dvs. at der er mod-
taget klager fra ca. 2 pct. af boligerne). 

Kommissionen har med henvisning til den ovenfor be-
skrevne proces udvalgt i alt 16 prøvesager, der efter 
kommissionens opfattelse udgør et repræsentativt ud-
snit af klagerne. De 16 prøvesager er bl.a. udvalgt ud 
fra, hvor Metroselskabets orienterende støjmålinger 
viste de højeste niveauer. Boligerne i prøvesagerne 
ligger oven over ét eller begge tunnelrør, dvs. i en af-
stand af nul til få meter (i en enkelt sag var afstanden 
15 meter), hvis tunnelrørene blev ”projiceret op i ter-
ræn”. Metrotunnelerne ligger under boligerne i prøve-
sagerne i en dybde i intervallet 12-25 meter fra terræn 
til metrorørenes top. 
Nedenstående plan illustrerer de 16 prøvesagers pla-
cering i forhold til de ca. 266 klagesager, som Metro-
selskabet har modtaget.
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Udvælgelsen af prøvesagerne er, som anført ovenfor, 
foretaget efter vejledning fra en af kommissionen ud-
peget særlig sagkyndig (støjekspert fra FORCE Tech-
nology), der i perioden hen over sommeren og efter-
året 2020 har foretaget støjmålinger i de 16 prøvesa-
ger. I én af prøvesagerne har beboerne dog ønsket, at 
sagens behandling i kommissionen blev udsat, hvilket 
kommissionen har efterkommet. I en anden af prøve-
sagerne ønskede beboerne af frafalde klagen, da de 
ikke længere følte sig generet af støj, hvorfor denne 
sag ikke behandles af kommissionen. Der er således 
pt. behandlet 14 prøvesager af kommissionen (idet 
støjrapporten dog indeholder undersøgelser og data 
for alle 16 sager). 

Fremlagt materiale i sagen m.v. 

Der er i sagerne fremlagt følgende dokumenter: 

• Orientering dateret 17. september 2020 med 
bilag 1-3 fra Metroselskabet vedrørende status 
for hørbare metrotog (fremsendt den 30. sep-
tember 2020) 

• Metroselskabets indlæg af 17. september 
2020 med redegørelse for Metroselskabets 
synspunkter om hørbare tog  

• Teknisk notat af 19. oktober 2020 (revision 2) 
om regler for støj fra metrotog i andre lande 
udarbejdet af uvildig støjekspert fra FORCE 
Technology 

• Støjrapport af 28. oktober 2020 (revision 1) 
udarbejdet af uvildig støjekspert fra FORCE 
Technology  

Ovenstående bilag er ligeledes fremsendt til beboerne 
i de udvalgte prøvesager. 

Endvidere er der fremlagt en række indlæg m.v. fra 
berørte beboere i de omhandlede prøvesager. Beboe-
rens indlæg m.v. er medtaget i forhandlingsprotokol-
lens 365. hæfte specielle del. 

Uddrag af Metroselskabets opdatering af 17. septem-
ber 2020 (fremsendt 30. september 2020): 

Tekniske tiltag til yderligere reduktion af antallet af 
hørbare tog  

Som tidligere nævnt er bremsefladerne på hjulene en 
væsentlig faktor i at forklare forskellene i støjniveau 
mellem tog. Sammen med operatøren arbejdes der sta-
dig på at reducere forekomsten af flader.  

Operatøren har foretaget en række tests med henblik 
på at afklare hvorfor og hvor bremseflader opstår. Det 

indebærer undersøgelser af de enkelte togsæt samt lø-
bende optimering af køresystemet. Senest er det un-
dersøgt, om bremsesystemet på togene fungerer som 
de skal. Dette er gjort ved at teste tog på Kontrol- og 
Vedligeholdelsescentret (KVC), hvor der har været 
smurt sæbe på skinnerne. I den forbindelse er der ikke 
konstateret fejl, og togene har bremset, som de skulle 
uden at give flader. Næste tiltag bliver at montere må-
leudstyr på et tog og køre M3 Cityringen igennem for 
at undersøge om der opstår hjulflader på bestemte 
dele af strækningen.  

Som led i at reducere antallet af tog i drift med brem-
seflader, og sikre at togene hurtigt bliver taget ud af 
driften, foretages der automatiske støj- og vibrations-
målinger i tunnelen ved Trianglen. Støjen fra toget 
måles, og hver aften kl. 20.00, hvor antal af tog redu-
ceres til aften- og natdrift kan driftsoperatøren se, 
hvilke tog, der støjer mest, og tage disse ud af syste-
met. Udtagning af tog er dog med forbehold for, at der 
kan være behov for toget i drift for at opretholde ser-
viceniveauet. Der er fortsat et højere antal flader pr. 
tog pr. uge end forventet. Sammenlignet med M1-M2 
afdrejes der således ca. fire til fem gange så mange 
flader på M3-M4. Der vil dog altid kunne opstå brem-
seflader på tog, det kan ganske enkelt ikke undgås og 
kendes også fra M1/M2, fra S-tog samt Intercitytog og 
andre baner.  

Tiltag fremover  

Metroselskabet arbejder i de kommende måneder vi-
dere med test af smøring og korrektiv slibning, som er 
nævnt i bilag 1. Det er tiltag, som efter yderligere ana-
lyse og test kan gennemføres, uden at det har store 
konsekvenser for driften, og de mange tusinde passa-
gerer som hver dag er afhængige af, at metroen kører.  

November 2020 er der planlagt skinneslibning af M3 
Cityringen og M4 Nordhavn, som en del af den nor-
male vedligeholdelse. Det er selskabets forventning, at 
skinneslibning vil medvirke til at reducere støjen fra 
driften.  

De ”børnesygdomme” som systemet har, tager tid at 
komme til livs og Metroselskabet har stadig en for-
ventning om at reducere antallet af bremseflader og 
dermed også antallet af naboer, der føler sig generet 
af hørbare tog. Der vil dog formentlig altid være nogle 
naboer, som vil være generet af at kunne høre M3 Ci-
tyringen uanset at de vejledende grænseværdier over-
holdes. 

(Metroselskabet har efterfølgende oplyst, at der er fo-
retaget skinneslibning i november 2020). 
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Uddrag af Metroselskabets indlæg af 17. september 
2020 om hørbare tog: 

Den vejledende grænseværdi for lavfrekvent støj eller 
strukturlyd er 25 dB(A) om dagen (kl. 07.00-18.00) og 
20 dB(A) om aftenen og natten (kl. 18.00-07.00). (Ori-
entering fra Miljøstyrelsen, nr. 9/1997: Lavfrekvent 
støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, side 25). 
Støjen måles over 10 min. Den vejledende grænse-
værdi for ”peaks”, som er korte toppe af støj oven i 
”basisstøjen”, er 40 dB(A) om natten (kl. 22.00-
07.00). (Vejledning fra Miljøstyrelsen. Ekstern støj fra 
virksomheder. Vejledning nr. 5/1984, side 24.) Der er 
ikke fastsat nogen grænseværdi for peaks i dagti-
merne. 

Det blev i 2008 i VVM’en påpeget, at nogle beboere 
kunne opleve lavfrekvent støj eller strukturlyd, der var 
højere end den vejledende grænseværdi: ”Driften af 
Cityringen kan medføre begrænsede overskridelser af 
grænseværdien for strukturlyd (20 dB(A)) for omkring 
3.300 boliger i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 07. Der 
er tale om et betydeligt antal overskridelser af perma-
nent karakter. Der er dog tale om begrænsede over-
skridelser på mindre end 3 dB. Skadevirkningen heraf 
må dog anses for at være begrænset, idet et niveau på 
20 dB(A) er meget lavt og selv om natten kan være 
vanskelig at skelne fra andre kilder, så som vejtrafik, 
ventilation, køleskabe, radiatorer mv. (Cityringen – 
VVM-redegørelse og miljørapport fra 2008, side 201). 

Metroselskabet skal beklage, at det både i forbindelse 
med besigtigelse- og ekspropriationsforretninger 
samt i kommunikation med naboer er blevet meldt ud, 
at man ikke ville komme til at høre Cityringen i drift. 
Metroselskabet har stort set ikke modtaget nogen hen-
vendelser om støj fra beboerne ved metroen, der har 
været i drift siden 2002 og ovennævnte udmelding var 
først og fremmest baseret på disse erfaringer. Metro-
selskabet mener ikke, dette har nogen betydning for 
Metroselskabets erstatningsansvar, herunder for vur-
deringen af den naboretlige tålegrænse. 

Metroselskabets støjmålinger 

Metroselskabet har gennemført støjmålinger i 58 bo-
liger på tunnelstrækningen, og 14 steder er der målt 2 
gange. Støjmålingen er foretaget over ca. ½ time for 
at sikre, at alle passerende tog blev målt. Der blev ikke 
målt støj over 25 dB(A) (grænseværdien om dagen). 
Der blev i ét enkelt tilfælde målt støj over 20 dB(A) 
(grænseværdien om aftenen og natten). Målingerne, 
der primært er foretaget i dagtimerne, er også repræ-
sentative for togdriften i aftentimerne i tidsrummet 

kl.18.00-20.00, da der køres med samme tog og 
samme frekvens. 

Hvad mener Metroselskabet?  

Metroselskabet kan konstatere, at der er beboere, som 
er generet af den lavfrekvente støj fra Cityringen. Me-
troselskabet vil som nævnt fortsat forsøge at begrænse 
generne. Da Metroselskabet imidlertid må konstatere, 
at det formentlig ikke er muligt at fjerne den lavfre-
kvent støj, er det hensigtsmæssigt, at Ekspropriations-
kommissionen behandler sagerne nu. 

Den naboretlige tålegrænse 

Ekspropriationskommissionen skal vurdere, om bebo-
erne skal have erstatning. Det afhænger af, om den 
såkaldte naboretlige tålegrænse er overskredet. Her 
er det i praksis afgørende, om støjen overstiger, ”hvad 
der med rimelighed må påregnes som led i den almin-
delige samfundsudvikling på trafikområdet”. Det be-
tyder, at der skal foretages en konkret vurdering, hvor 
bl.a. følgende momenter indgår: Nærhed, støjbelast-
ning, trafikintensitet, områdets karakter samt ejen-
dommens beliggenhed og karakter. 

Det er flere gange fastslået, at der navnlig i større 
byer som København og Frederiksberg skal meget til, 
før den naboretlige tålegrænse er overskredet. Bebo-
erne må være forberedt på at tåle betydelige naboret-
lige gener. Der er støj i bybilledet, som fx biler, bus-
ser, lastbiler, tog og fly - også om natten. Hertil kom-
mer, at bybilledet løbende ændrer karakter - nye lyde 
kommer til, og andre forsvinder. Cityringen er et nyt 
element i bybilledet, men en hel naturlig del af byens 
udvikling og en konsekvens af den vækst, som Køben-
havn og Frederiksberg oplever i disse år. 

Metroselskabet har anlagt en metro, der er inden for 
rammerne af VVM’en og som overholder de af Miljø-
styrelsen fastsatte vejledende grænseværdier, med en 
enkelt undtagelse i de foretagne målinger. Hvorvidt 
den naboretlige tålegrænse er overskredet i dette ene 
tilfælde eller i andre tilfælde, vil Metroselskabet over-
lade den konkrete vurdering til Ekspropriationskom-
missionen 

Afslutning 

Hvis Ekspropriationskommissionen på baggrund af en 
konkret vurdering mener, at den naboretlige tåle-
grænse er overskredet, vil kommissionen almindelig-
vis fastsætte en erstatning. Efter de naboretlige regler 
vil en eventuel erstatning blive betalt til ejeren af den 
støjramte bolig. Dette kan give udfordringer i disse 
sager, idet beboerne ofte ikke ejer den støjramte bolig, 
men bor til leje el.lign. Metroselskabet anmoder Eks-
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propriationskommissionen om at være opmærksom på 
denne særlige problemstilling. Den er ikke relevant 
ved betaling af kompensation på grund af støjgenerne 
forbundet med metrobyggeriet, fordi der er særlige 
regler på området (nabopakkebekendtgørelsen). Me-
troselskabet ser frem til, at Ekspropriationskommissi-
onen vurderer om den naboretlige tålegrænse er over-
skredet, om der skal betales erstatning og hvem erstat-
ningen i givet fald skal betales til. Det er Ekspropria-
tionskommissionens afgørelse. 

Opsummering af beboernes hovedsynspunkter vedrø-
rende støj- og vibrationsgener fra metrotogene 

I langt hovedparten af de behandlede prøvesager, og i 
øvrigt i lang hovedparten af de indkomne klager til 
kommissionen, har beboerne givet udtryk for, at det er 
støjen fra de passerende metrotog i tunnelerne under 
boligen, der er generende. Kun få har nævnt, at de også 
følte sig generet af vibrationer i forbindelse hermed. 
Beboerne giver generelt set udtryk for, at det ikke så 
meget er støjniveauet i sig selv, der er generende, når 
et metrotog passerer, men mere frekvensen (hyppig-
heden) af metrotogenes passager - med ca. 3 minutters 
mellemrum om dagen og med ca. 6 minutters mellem-
rum sen aften/nat i hver tunnel (fra natten til mandag 
til torsdag morgen er der kun drift i det ene tunnelrør i 
tidsrummet 00.00 til 05.00). Endvidere er der enkelte 
tog, der støjer særligt meget, og støjniveauet m.v. kan 
i det hele taget variere meget fra dag til dag, så der 
opleves ”gode metrotog-dage” og ”dårlige metrotog-
dage”. De fleste beboere føler sig især generet om af-
tenen og natten, og de har enten svært ved at falde til 
ro og/eller bliver vækket af metrotogenes passage, 
men en del af beboerne føler sig også generet om da-
gen – f.eks. i forbindelse med hjemmearbejde m.v. Af 
disse er enkelte dog ikke generet om natten, da de ”so-
ver godt”. Lyden af metrotogene beskrives som ”en 
rullekuffert over brosten”, ”jordskælvsagtigt”, ”rum-
lende torden”, ”bumlende”, ”susende”, ”skurrende”, 
”hvinende”, ”hylende” m.v. Flertallet af beboerne gi-
ver udtryk for, at de først og fremmest ønsker støjen 
nedbragt, og at de ikke er specielt interesseret i erstat-
ning. Hvis støjen ikke nedbringes, ønsker nogle af be-
boerne genhusning eller overtagelse af boligen (af-
hængig af, om det er en lejebolig, andelslejlighed eller 
ejerlejlighed), mens andre ønsker erstatning for det 
ejendomsværditab, som de mener, at støjen fra metro-
togene påfører deres bolig. Flere af beboerne anfører, 
at støjen fra metrotogene ikke bare er generende og 
irriterende, men at den også går ud over boligens re-
kreative og restituerende værdi og virker stressende på 
krop og sjæl. Det anføres endvidere, at lyden er af en 

helt anden karakter end almindelig trafikstøj, idet me-
trostøjen er værre. Flere af beboerne har anført, at de 
finder, at støjen fra metrotogene er forværret de sene-
ste måneder. Mange af beboerne har gjort gældende, 
at det ikke er alle tog, der er generende, og at nogle 
dage er bedre end andre. Beboerne har derfor svært 
ved at forstå, at Metroselskabet ikke kan sørge for, at 
alle tog kører optimalt, dvs. støjsvagt i forhold til bo-
liger beliggende oven over tunnelerne. Andre beboere 
har anført, at Cityringen må være ”fejlkonstrueret”, og 
at det er blevet lovet, at der ikke ved metrotogenes pas-
sage i tunnelerne ville være støjgener m.v. i boliger 
oven over. Dette må være en skærpende omstændig-
hed, også erstatningsmæssigt set. 

Beboernes synspunkter i de udvalgte prøvesager er 
som nævnt ovenfor nærmere beskrevet i de individu-
elle kendelser (afgørelser) i protokollens specielle del. 

Kommissionens undersøgelser og overvejelser  

Kommissionens opdrag og kompetence 

Der har i forbindelse med kommissionens udvælgelse 
og behandling af prøvesagerne været rejst spørgsmål 
omkring kommissionens kompetence til at behandle 
klagerne over støj- og vibrationsgener fra metroto-
gene. Enkelte beboere har således anført, at hvis kom-
missionen ikke kan påbyde Metroselskabet at ned-
bringe støjen m.v., må det være Metroselskabets 
ejere/ledelse eller miljømyndighederne, der bør tage 
affære, i hvert fald i første omgang. 

Som det fremgår ovenfor, har Metroselskabet den 26. 
juni 2020 færdigmeldt Cityringen. Først herefter har 
kommissionen kunnet påbegynde selve behandlingen 
af de indkomne klagesager vedrørende nærføringsge-
ner fra anlægget. Kommissionens kompetence i sa-
gerne hviler på Cityringlovens § 13 og Ekspropriati-
onsproceslovens § 20 (og § 21, hvis der har været fo-
retaget ekspropriationsindgreb vedr. den pågældende 
bolig). Ekspropriationsproceslovens § 20 har følgende 
formulering: ”Rejses der krav om erstatning i anled-
ning af et ekspropriationsanlæg af nogen, der ikke er 
omfattet af ekspropriation, kan spørgsmål efter den 
pågældendes begæring påkendes af vedkommende ek-
spropriationskommission, hvis den anser sagen for 
egnet til behandling i kommissionen. Optages sagen 
til realitetsbehandling, finder bestemmelserne i §§17 
og 19 anvendelse med fornødne lempelser.” 

Der er helt sædvanligt, at ekspropriationskommissio-
nen behandler klager over nærføringsgener fra nye tra-
fikanlæg eller udvidelse af eksisterende trafikanlæg, 
som kommissionen har foretaget ekspropriation til 
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gennemførelsen af. Det gælder f.eks., når nye jernba-
neanlæg og motorveje m.v. tages i drift. Der gælder 
efter Ekspropriationsproceslovens § 20 og § 21 en 1-
års frist for indbringelse af sager for kommissionen ef-
ter anlægget er taget i drift og/eller færdigmeldt. 

Men hensyn til kommissionens kompetence set i for-
hold til andre myndigheder, skal det understreges, at 
kommissionen ikke er en miljømyndighed, og kom-
missionens kompetence i relation til klager over støj-
gener m.v. fra metrotogene skal ses i en erstatnings-
retlig sammenhæng. Dette fremgår også af Taksati-
onskommissionens kendelse af 11. november 2019 fra 
taksationsforretningen den 23. september 2019 vedr. 
gener fra metro-arbejdstog (TS81001-00200), hvor 
Taksationskommissionen udtaler: ”Taksationskom-
missionen kan ikke tage stilling til kommunens tilsyn 
med støj m.v., men kan alene tage stilling til spørgs-
målet om erstatning for støj- og vibrationer”. 

Det ville selvfølgelig være naturligt og hensigtsmæs-
sigt, at kommissionen i en sag som denne afventer af-
gørelsen af eventuelle klager hos miljømyndighe-
derne, forinden kommissionen behandler og træffer 
afgørelse vedrørende de erstatningsretlige aspekter i 
sagen. For kommissionen at se synes der dog ikke at 
være mulighed for at klage til miljømyndighederne 
over støj- og vibrationsgener fra metrotogenes passa-
ger i tunnelerne. Kommissionen antager, at der alle-
rede i forbindelse med etableringen af lovgrundlaget 
og ved den foretagne VVM-vurdering i 2008 er taget 
stilling til de miljømæssige aspekter af anlægsprojek-
tet, og at der i den sammenhæng er givet den nødven-
dige godkendelse til anlæggets etablering m.v.  

Kommissionen er desuden via de kommunale repræ-
sentanter i kommissionen bekendt med, at Køben-
havns Kommune som miljømyndighed har afvist at re-
alitetsbehandle klager over støjgener m.v. fra metroto-
genes kørsel med henvisning til, at kommunen ikke 
har mulighed for at påbyde Metroselskabet afhjæl-
pende foranstaltninger ved støj fra den almindelige 
brug af jernbanenettet. Frederiksberg Kommune har 
heller ikke behandlet indkomne klager efter miljølov-
givningen, men har oplyst beboerne om, at proble-
merne med støjgener m.v. fra metrotogenes kørsel vil 
blive taget op på kvartalsmøde i Metrosekelskabets 
ejerkreds.  

Kommissionen er endvidere bekendt med to afgørel-
ser fra Natur- og Miljøklagenævnet, NMK-10-01009 
og NMK-10-00350, som kommissionen finder belyser 
kompetencespørgsmålet: 

I afgørelsen NMK-10-01009 fik en kommune med-
hold efter en beboerklage i sit ”ikke-påbud” vedrø-
rende regionstogs jernbanetrafik. Nævnet udtaler bl.a.: 
”…det er i praksis antaget, at miljøbeskyttelsesloven 
ikke regulerer støjgener og andre ulemper fra den al-
mindelige benyttelse af jernbanenettet. Miljøbeskyttel-
seslovens § 42 ville således ikke kunne anvendes til 
begrænsning af ulemper, der forårsages af den almin-
delige benyttelse af jernbanenettet”. 

NMK-10-00350 omhandlede spørgsmålet om påbud 
fra luftforurening på Nørreport Station, hvor sagen 
bl.a. rejste det principielle spørgsmål, om miljøbeskyt-
telseslovens § 42 giver tilsynsmyndigheden hjemmel 
til at gribe ind med påbud om nedbringelse af sund-
hedsskadelig luftforurening fra jernbaneaktivitet på en 
underjordisk perron på en station. Det fremgår, at de 
gennemkørende tog, som udgør den primære årsag til 
forureningen af luften under jorden på perronarea-
lerne, efter nævnets opfattelse ikke er en del af virk-
somheden ”Nørreport Station”, hvorfor nævnet fandt 
det udelukket at stille krav til togene med hjemmel i 
miljøbeskyttelseslovens § 42. 

Kommissionen finder det dog vigtigt at understrege, 
at det må være op til de respektive kommuner, Miljø-
styrelsen eller Miljø- og Fødevareklagenævnet og 
eventuelt Transport- og Boligministeriet, at vurdere, 
om der kan stilles yderligere miljømæssige krav til 
Metroselskabet i forbindelse med metrotogenes drift. 
Det er i denne sammenhæng også vigtigt at under-
strege, at kommissionens behandling af prøvesagerne 
ikke ses at være til hinder for miljømyndighedernes 
eventuelle realitetsbehandling af klager, såfremt dette 
alligevel måtte vise sig muligt med baggrund i miljø-
beskyttelseslovens § 42 m.v.  

Det er også fortsat muligt, at en klage til Folketingets 
Ombudsmand kan behandles af ombudsmanden, 
selvom kommissionen måtte have taget stilling til de 
erstatningsmæssige aspekter. Klager til Folketingets 
Ombudsmand har i øvrigt ikke opsættende virkning 
for kommissionens behandling af prøvesagerne.  

Det bemærkes, at kommissionen har udsat behandlin-
gen af én af prøvesagerne efter ønske fra de pågæl-
dende beboere. Beboerne har klaget til Folketingets 
Ombudsmand, Københavns Kommune, Frederiksberg 
Kommune og Transport- og Boligministeriet. At kom-
missionen har udsat behandlingen af sagen skyldes 
ikke, at sagen er tillagt opsættende virkning, men at 
kommissionen selvfølgelig ikke vil ”tvinge” beboerne 
til at lade sagen behandle i kommissionen. Der er ikke 
tale om ekspropriation (som er et tvangsindgreb), men 

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/2fe19a88-cc9a-40f3-8d77-3368883111e9?highlight=NMK-10-00350
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/2fe19a88-cc9a-40f3-8d77-3368883111e9?highlight=NMK-10-00350
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om naboret, hvorfor ønsket om/accepten af en behand-
ling af sagen i kommissionen naturligvis først og 
fremmest må komme fra de beboere, som føler sig ge-
neret af støj m.v. fra metrotogene. 

Det vil uanset kommissionens behandling af prøvesa-
gerne fortsat være muligt for staten og de to kommu-
ner at gribe ind i kraft af deres ejerskab af Cityringen 
og bestemmende indflydelse i Metroselskabet. Kom-
missionen må dog, når andet ikke er meddelt, gå ud 
fra, at ejerne og selskabets ledelse fortsat henholder 
sig til den færdigmelding, som forelå fra Metroselska-
bet pr. 26. juni 2020.  

Den naboretlige tålegrænse og spørgsmålet om erstat-
ning 

Kommissionens opgave i prøvesagerne er at be-
dømme, om der foreligger sådanne nærføringsgener 
fra metrotogenes passage i tunnelerne, at der er grund-
lag for at yde erstatning for ejendomsværdiforringelse 
for boligerne, der er beliggende ovenover tunnelerne. 
Dette skal vurderes på baggrund af naboretlige regler. 
Der er tale om en skønsmæssig vurdering. Hvis kom-
missionen vurderer, at den naboretlige tålegrænse er 
overskredet, kan kommissionen, afhængig af de kon-
krete omstændigheder, enten fastsætte en erstatning 
svarende til den del af ejendomsværditabet, der over-
stiger tålegrænsen, eller kommissionen kan beslutte at 
tilbyde ejeren overtagelse af ejendommen. Kommissi-
onen kan, som ovenfor nævnt, ikke påbyde Metrosel-
skabet at nedbringe støjgenerne m.v.  

Naboretten er ikke reguleret ved lov, men skabt gen-
nem domspraksis, og der kan for så vidt angår en nær-
mere beskrivelse af den naboretlige tålegrænse henvi-
ses til bl.a. U.2018.1441 H.  

I sagen udtaler højesteret bl.a.: 

”Efter almindelige naboretlige regler kan en ejer af 
en fast ejendom tilpligtes at fjerne varige naboulem-
per, i det omfang ulemperne overstiger, hvad der med 
rimelighed må påregnes som led i den samfundsmæs-
sige udvikling på det ulempeforvoldende område. 
Hvad en nabo må tåle, beror på en konkret rimelig-
hedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og 
påregnelighed sammenholdt med ejendommens ka-
rakter og beliggenhed og områdets karakter. Ved 
denne vurdering må der tillige tages hensyn til en 
eventuel offentligretlig regulering af den ulempefor-
voldende virksomhed. Der kan herved henvises til Hø-
jesterets dom af 10. august 2009 (UfR 2009.2680).”  

 

I dommen UfR 2009.2680 fastslog Højesteret, at 
dansk rets almindelige regler, hvorefter der blev ydet 
erstatning for værditab som følge af varige naboulem-
per fra anlæg af almen samfundsmæssig værdi, i det 
omfang, ulemperne oversteg, hvad der med rimelig-
hed måtte påregnes som led i den samfundsmæssige 
udvikling på det ulempeforvoldende område, også 
gjaldt på vindmølleområdet. Ud fra en konkret rime-
lighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed 
og påregnelighed sammenholdt med ejendommens 
karakter og beliggenhed og områdets karakter samt 
under hensyntagen til den offentligretlige regulering 
af vindmøller, tiltrådte Højesteret i den konkrete sag, 
at grænsen for, hvad ejeren måtte tåle uden erstatning, 
ikke var overskredet. 

Vedrørende naboretlige principper m.v. kan henvises 
til flere principielle domme, herunder U 1999.353 H 
og U 1999.360 H (vedrørende vejstøj). Heraf fremgår, 
at alle ejendomme, der er udsat for vejtrafikstøj fra nye 
vejanlæg, skal acceptere en vis værdinedsættelse, 
uden at der er grundlag for at få erstatning. Dette er 
ikke i strid med Grundlovens § 73 om fuldstændig er-
statning. Den såkaldte ”tålegrænse” skal altså være 
overskredet, for at der kan ydes erstatning, og erstat-
ning kan så kun fastsættes til den værdinedgang, der 
ligger ud over tålegrænsen. (Det skal bemærkes, at der 
ved nærføringsgener fra veje ofte vil være tale om ikke 
bare støjgener, men også (synlige) gener ved domi-
nans, lysindfald og indblik fra vejen/trafikken på ve-
jen. Synlige gener er selvfølgelig ikke aktuelt ved me-
trotogenes kørsel i tunnelerne. 

Det er, jf. også de nævnte domme, almindeligt antaget 
i taksations- og domspraksis, at erstatningen for den 
naboretlige krænkelse som udgangspunkt skal mod-
svare det værditab, som ligger ud over den naboretlige 
tålegrænse. Det betyder med andre ord, at naboerne 
må tåle et vist værditab, der ikke kompenseres for, 
selvom den naboretlige tålegrænse overskrides. 

VVM-rapporten 

Det er fra flere beboeres side blevet anført, at Cityrin-
gen grundet støjgenerne fra metrotogenes kørsel i tun-
nelerne må være ”fejlkonstrueret”. I den forbindelse 
har kommissionen undersøgt, hvilke kriterier der er 
lagt vægt på i VVM-vurderingen i forbindelse med an-
læg af Cityringen og har noteret sig følgende (uddrag 
af VVM-redegørelse og miljørapport 2008, s. 202): 
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10.8 VIBRATIONER  

10.8.1 Virkninger  

Bygningsskadelige vibrationer  

Modelberegningen har vist, at bygningsskadelige vi-
brationer maksimalt vil blive 0,12 mm/s, hvilket er 
langt under det strengeste krav på 3 mm/s for byg-
ningsskadelige vibrationer. Målinger foretaget ved 
Cut & Cover-delen af Metroen ved Islands Brygge i 
glaciale aflejringer i forbindelse med VVM til Metro-
ens etape 3 viser endnu lavere niveauer.  

Det er derfor usandsynligt, at driften af Cityringen vil 
medføre bygningsskader. Dette understøttes af erfa-
ringer fra Metroens etape 1 og 2A, hvor bygningsska-
delig vibration fra driften ikke forekommer.  

Komfort  

Ved modelberegningen er der ikke fundet overskridel-
ser af grænseværdier for komfort. Der er dog beregnet 
at ca. 5.500 ejendomme vil opleve et komfortniveau på 
71 - 73 dB(KB) hvilket er svagt følbart men ikke over-
skrider grænseværdien på 75 dB(KB).  

Det vurderes, at driften af CMC ikke vil give anled-
ning til mærkbare vibrationer i de omkringliggende 
bygninger.  

Strukturlyd  

Driften af Cityringen kan medføre begrænsede over-
skridelser af grænseværdien for strukturlyd (20 
dB(A)) for omkring 3.300 boliger i tidsrummet mellem 
kl. 18 og kl. 07. Der er tale om et betydeligt antal over-
skridelser af permanent karakter. Der er dog tale om 
begrænsede overskridelser på mindre end 3 dB. Ska-
devirkningen heraf må dog anses for at være begræn-
set, idet et niveau på 20 dB(A) er meget lavt og selv 
om natten kan være vanskelig at skelne fra andre kil-
der, så som vejtrafik, ventilation, køleskabe, radiato-
rer mv.  

Infralyd  

Infralyden er beregnet for et standardrum på 15 m³. 
Det maksimale niveau er beregnet til 54 dB(G), hvilket 
er langt under laveste grænseværdi på 85 dB(G) for 
beboelsesrum.  

10.8.2 Afværgeforanstaltninger  

Som udgangspunkt er det mest effektivt at dæmpe vi-
brationer tættest muligt på kilden, dvs. at vibrationer 
fra Metrotog skal dæmpes ved at dæmpe sporunder-
bygningen i tunneller. Evt. indbygning af dæmpning i 
sporunderbygningen skal foregå i anlægsfasen.  

10.8.3 Overvågning  

Det anses ikke for nødvendigt med en permanent over-
vågning i driftsfasen, idet belastningen af omgivel-
serne vil være konstant.  

10.8.4 Kommunernes vurdering  

De udførte beregninger viser, at der om natten - så-
fremt der ikke gennemføres særlige foranstaltninger - 
kan være en mindre overskridelse af grænseværdien 
(20 dB(A)) for strukturlyd. Det indgår som en del af 
projektet, at der i anlægsfasen gennemføres undersø-
gelser og evt. nødvendig dæmpning af sporsystemet.  

Det vurderes, at der ikke vil være vibrationsmæssige 
problemer i driftsfasen.  

Metroselskabets undersøgelser og tiltag vedrørende 
dæmpning af sporunderbygningen i anlægsfasen 

Kommissionen har, efter kommissionens møde den 2. 
november 2020 og med baggrund i det i VVM-rappor-
ten anførte, rettet skriftlig henvendelse til Metrosel-
skabet med anmodning om at få oplyst, hvilke under-
søgelser og evt. nødvendig dæmpning af sporsyste-
met, der er foretaget i anlægsfasen.  

Metroselskabet har ved brev af 4. december 2020 sva-
ret følgende herpå (uddrag): 

Processen for valg af sportype/sporsystemet på M3 
Cityringen  

Fremgangsmåden for fastlæggelse af spordesignet 
har været:  

1) Leverandøren af transportsystemet har designet 
sporkonstruktionen med henblik på at overholde de 
krav, der er stillet til vibrationsniveauerne på tunnel-
væggen. På M3 Cityringen førte det til to forskellige 
sporkonstruktioner: standardløsningen Standard LVT 
og den for visse frekvenser mere dæmpende løsning 
LVT-HA. ”LVT” står for ”Low Vibration Track” og 
”HA” står for ”High Attenuation”.  

2) Selskabet og selskabets rådgivere har gennem de-
signprocessen kontrolleret, at designet opfylder de 
krav, der er stillet.  

3) Efter tunnelen er boret har selskabet målt udbre-
delsen af vibrationer fra tunnelvæggen til udvalgte 
bygninger (Bilag: Vibrationsmålinger Samlerapport).  

4) Ud fra målingerne har transportsystementreprenø-
ren fastlagt, hvor der lægges Standard LVT hhv. LVT-
HA.  
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5) Desuden har transportsystementreprenøren målt 
vibrationsniveau på tunnelvæggen som dokumenta-
tion for opfyldelse af kravene (Bilag: Test Standard 
LVT og Test LVT-HA).  

Ovennævnte bilag under punkt 5 omhandler test af 
Standard LVT og LVT-HA efter sportypen er etableret 
i tunnelen. Formålet her var at teste, at begge sporty-
per, levede op til vibrationskravene. Der blev testet 
ved at udsætte hhv. tunnelens betongulv og skinnerne 
for mekaniske vibrationer. Begge sportyper levede op 
til kravene. Bilag til rapporterne kan fremsendes, så-
fremt dette ønskes.  

Sportyperne  

Dæmpningen af støjen foretages ved at såvel skinne 
som svelle har en vis tyngde og derudover dæmpes 
der, dels ved et mellemlæg mellem skinne og svelle, 
dels med en elastisk måtte under svelleblokken.  

Sporkonstruktionen er vist nedenfor som tværsnitsteg-
ning af tunnelen og med tilsvarende foto af det instal-
lerede spor. Svelleblokkene med gummi galoche ses 
nedenfor.  

De to anvendte sporkonstruktioner fungerer således 
på samme måde, men egenskaberne er forskellige.  

• For lave frekvenser (vibrationer og lavfrekvent 
strukturlyd under 30 Hz) har Standard LVT og LVT-
HA samme egenskaber.  

• For mellem frekvenser i strukturlydsområdet 60–90 
Hz dæmper LVT-HA væsentligt bedre end Standard 
LVT.  

• For frekvenser i det højere strukturlydsområde (120-
200 Hz) dæmper Standard LVT lidt bedre end LVT-
HA.  

Det er med andre ord ikke givet, at LVT-HA altid vil 
være den bedste og mest dæmpende løsning, men for 
visse frekvenser er den bedre end Standard LVT. 

Metoden på M3 Cityringen, hvor der er blevet målt i 
tunnelen, inden typen af sporkonstruktionen er valgt, 
sikrer, at sporkonstruktionen tilpasses de lokale, spe-
cifikke behov. 

(Placeringen af de to sportyper fremgår af illustration 
under afsnittet ”Kommissionens betragtninger m.v. 
efter besigtigelsen af boligerne i prøvesagerne” neden-
for). 

 

 

 

Orienteringer og vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Kommissionen har bl.a. i sin behandling af sagerne 
været opmærksom på følgende bekendtgørelser, vej-
ledninger og orienteringer fra Miljøstyrelsen om 
grænseværdier for støj- og vibrationer, herunder angå-
ende lavfrekvent støj: 

• Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 - Støj 
og vibrationer fra jernbaner  

• Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 - 
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eks-
ternt miljø 

• Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 - 
Ekstern støj fra virksomheder 

• Bekendtgørelse nr. 1735 af 21/12/2015 om 
miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 

• Bekendtgørelse nr. 135 af 07/02/2019 om støj 
fra vindmøller 

I rapporten ”Måling af støj fra Metrocityringen i 16 
boliger” (i det følgende benævnt ”støjrapporten”) og 
rapporten ”Undersøgelse af regler for støj fra metrotog 
i andre lande” (i det følgende benævnt ”undersøgel-
sen”), begge udarbejdet af FORCE Technology er 
bl.a. Miljøstyrelsens orienteringer og vejledninger 
nærmere beskrevet i forhold til støj- og vibrationsge-
nerne fra metrotog, jf. også nedenstående. 

Støjrapport m.v. udarbejdet af kommissionens støjek-
spert (FORCE Technology) 

I det følgende søges kortfattet gengivet/beskrevet 
visse centrale dele af støjrapporten og undersøgelsen 
foretaget af FORCE Technology, idet det her be-
skrevne er tilpasset forhandlingsprotokollens form og 
læsbarhed:  

I forbindelse med Ekspropriationskommissionens ar-
bejde med at vurdere, om den naboretlige tålegrænse 
er overskredet, er FORCE Technology blevet rekvire-
ret til at måle støjen fra metrotogenes kørsel i tunne-
lerne i 16 boliger, hvorfra der er modtaget klager over 
støjen. Desuden er der orienterende målt vibrationer i 
13 af de 16 boliger. Disse målinger af støj og vibrati-
oner er rapporteret i støjrapporten. Endvidere har 
FORCE Technology undersøgt reglerne for støj fra 
metrotog i en række andre lande til brug for Ekspro-
priationskommissionens vurdering af støjen hos kla-
gerne. Målingerne blev foretaget i perioden fra den 20. 
juli til den 15. oktober 2020. Sideløbende med målin-
gerne blev undersøgelsen af reglerne i andre lande 
gennemført.  
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Generelt vedrørende ”typer” af støj, forklaringer på 
fagbetegnelser samt nærmere om fremgangsmåden 
ved foretagelsen af målingerne 

Analyserne af lydoptagelserne målt i de 16 boliger vi-
ser, at støjen fra metrotogene hovedsageligt er lavfre-
kvent, det er er altså ”baslyde”, der høres. Støjen bli-
ver af beboerne beskrevet som bl.a. en ”rumlen”, men 
beskrives også som ”hvinende” og ”hylende”, jf. 
ovenfor. Analyserne viser, at hovedparten af lydener-
gien under metrotogpassager ligger i frekvensområdet 
ca. 50-315 Hz, som af de fleste vil opfattes som lav-
frekvent. 

I forbindelse med miljøstøj opdeler Miljøstyrelsen stø-
jen i ”almindelig støj” og lavfrekvent støj. Lavfre-
kvent støj er defineret som støj i frekvensområdet 10-
160 Hz, og almindelig støj omfatter hele det hørbare 
område, som er ca. 5-20.000 Hz. Efter denne officielle 
definition ligger det meste af lydenergien fra metroto-
gene i boligerne i det lavfrekvente område, men der er 
også lydenergi over 160 Hz. Blandt andet derfor er der 
i støjrapporten fra kommissionens støjekspert angivet 
resultater for både den lavfrekvente støj og den almin-
delige støj. Endelig er der også den helt lavfrekvente 
støj (de ”dybeste” lyde) som kaldes infralyd. Infralyd 
er defineret som lyd i frekvensområdet 0-20 Hz. 

Ofte er støj varierende i styrke, og det er nødvendigt 
at måle en middelværdi, hvis man med en enkel dB-
værdi skal beskrive støjniveauet. I Miljøstyrelsens 
vejledninger og orienteringer benyttes bl.a. middel-
værdierne LAeq og LpA,LF for henholdsvis den almin-
delige støj og den lavfrekvente støj. Til en middel-
værdi hører også en midlingstid, som for den alminde-
lige støj er afhængig af tidspunktet på dagen, idet den 
er 8t, 1t og ½t i henholdsvis dag-, aften- og natperio-
den. For den lavfrekvente støj er midlingstiden 10 mi-
nutter døgnet rundt. På 10 minutter kan der passere i 
alt 7 tog i myldretiden og 5 tog uden for denne. (Under 
boligen i Dronningens Tværgade kører det dobbelte 
antal tog, da der her kører to metrolinjer). For middel-
værdier kan man angive midlingstiden som fx 
LpA,LF,10min eller LAeq,10min. Hvis midlingstiden ikke er 
angivet på denne måde/ved brug af disse forkortelser, 
skal midlingstiden fremgå af den øvrige tekst. 

Som supplement til middelværdier er der også støjpa-
rametre, der beskriver maksimalværdier. Miljøstyrel-
sen benytter LpA,max,FAST, og i udlandet benyttes tillige 
bl.a. støjparametrene L5 og LpA,max,SLOW. Med disse 
parametre beskrives den maksimale støj, som kortva-
rigt kan høres og måles. I Danmark er der for industri-
støj en vejledende grænseværdi for LpA,max,FAST i nat-
perioden i boligområder, der er 15 dB højere end 

grænsen middelstøjen LAeq. (I bymæssig bebyggelse 
vil den vejledende grænse for støj, der hovedsageligt 
transmitteres gennem bygningskonstruktioner, være 
40 dB(A) for LpA,max,FAST målt indendørs). Denne 
grænse skal sikre en uforstyrret nattesøvn, så man ikke 
bliver vækket af én eller få enkelte støjhændelser, der 
er så kortvarige, at de midlet over 30 minutter ikke 
medfører overskridelser af grænseværdien for LAeq. 
Der er for lavfrekvent støj ikke en tilsvarende grænse-
værdi for den maksimale, kortvarige støj.  

Hvis støjen ikke er konstant (hvilket f.eks. er tilfældet 
ved støj fra metrotogpassager), vil middelværdien 
LAeq være en del mindre end de LpA,max-niveauer, der 
forekommer under målingen i midlingstiden. Eksem-
pelvis er der i en bolig målt LpA,max-niveauer, der i gen-
nemsnit er 32 dB(A), og som har en LAeq,10min-værdi 
på 17 dB(A) under passage af 7 tog (myldretid). 

Hvis der forekommer tydeligt hørbare toner eller im-
pulser i støjen, der høres i boligen, skal der i visse til-
fælde adderes et genetillæg til den målte LAeq- eller 
LpA,LF-værdi. (Der er i ingen af boligerne observeret 
tydeligt hørbare toner eller impulser, jf. også neden-
for). 

For alle de valgte målesteder (boliger) gælder, at der 
inden målingerne har været klager over støjen fra me-
trotogene. Metroselskabet har i de fleste af de udvalgte 
boliger på et tidligere tidspunkt foretaget orienterende 
støjmålinger. Metroselskabet har foretaget oriente-
rende støjmålinger i en lang række beboelser. I en sta-
tus fra Metroselskabet fra februar 2020 efter målinger 
i 34 boliger, er det oplyst, at der er målt maksimalni-
veauer for LpA,LF,1sekund på op til 39 dB(A), middelvær-
dier af LpA,LF,1sekund på 27,3 dB(A) (for de togpassager, 
hvor LpA,LF,1sekund var større end 20 dB(A)) og middel-
værdier over 10 minutter på op til 15,7 dB(A) for 
LAeq,10min.  

Ved udvælgelsen af boligerne til brug for Ekspropria-
tionskommissionens arbejde er det tilstræbt at ud-
vælge boliger på de strækninger på Metro Cityringen 
(M3), hvor antallet af klager er koncentreret, og i øv-
rigt at måle i de fleste af de områder langs Cityringens 
tracé, hvorfra der er modtaget klager. 

Afhængigt af beboelsens placering i forhold til tunnel-
rørene, baggrundsstøjen og andre faktorer høres hver 
togpassage i op til cirka 15 sekunder. De fleste af kla-
gerne er modtaget fra beboere over de dele af M3’s 
tunnelrør, der alene betjener M3. Mellem København 
H (KH) og Østerport (KK) deles tunnelrørene af linjen 
til Orientkaj (M4) og M3. Afhængigt af tidspunktet på 
dagen (og dermed antallet af metrotog i omløb) er der 
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10 til 40 togpassager under boligerne pr. time. For 
strækninger, der betjenes af både M3 og M4, vil der 
passere op til 80 tog pr. time. Ikke alle togpassager kan 
nødvendigvis høres i beboelserne, da baggrundsstøj, 
eventuelle bremseflader på togets hjul, jordbundsfor-
hold, beliggenheden af tunnelrørene i forhold til boli-
gen og andet kan dæmpe eller forstærke den oplevede 
og målbare støj i beboelserne. I visse beboelser høres 
metrotogenes passager fra begge tunnelrør nogen-
lunde lige tydeligt, mens der i andre beboelser hoved-
sageligt kun høres passager fra det ene tunnelrør.  

Der findes ikke – som for de fleste andre typer miljø-
støj – vejledninger eller grænseværdier, der entydigt 
omfatter støj fra tog i undergrunden, hvilket må tilskri-
ves, at den type støj er et nyt fænomen i Danmark. Fo-
reløbigt må det konkluderes, at der formodentlig ikke 
i Miljøstyrelsens udgivelser er grænseværdier, der er 
målrettet til den ”nye støjtype” i Danmark, som passa-
ger af tog i undergrunden er.  

Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 ”Støj og vibra-
tioner fra jernbaner” beskriver, at der i Danmark i for-
bindelse med togstøj er grænseværdier, der skal over-
holdes i form af en døgnmiddelværdi, LAeq,24h = 30 dB 
re 20μPa. Denne grænseværdi gælder sædvanligvis 
luftlyd. Den oprindelige grænse på 30 dB(A) (LAeq,24h) 
var korreleret med Bygningsreglementets krav til in-
dendørs støj fra trafik, som i dag er Lden = 33 dB(A), 
hvilket vil være naturligt at anvende i stedet. Der er 
ingen vejledende grænseværdier opført for LpAmax in-
dendørs. 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfre-
kvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” be-
skriver 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 støj-
grænser gælder for ækvivalentniveauet over det måle-
tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. De fo-
reslåede grænseværdier er baseret på, at infralyd og 
lavfrekvent lyd ikke virker generende, hvis lydtrykni-
veauet er lavere end høretærsklen. Ovenstående græn-
ser gælder ikke eksplicit for jernbane/metro, og jern-
bane/metro er ikke nævnt i orienteringens beskrivelse 
af lavfrekvent støj og infralyd. Jernbaner omtales i ori-
enteringens afsnit om vibrationer. Almindeligvis vil 
grænser for lavfrekvent støj fra tunnelstrækninger 
være beskrevet i den tilhørende anlægslov, og det er 
kutyme at anvende disse grænseværdier som projekte-
ringsgrundlag 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 gennem luften. Luftbåren 
lyd fra metrostrækninger i undergrunden vil dog 
næppe forekomme.  

Miljøstyrelsen har foreslåede grænseværdier for vi-
brationer i boliger på 75 dB (KB-vægtet accelerations-
niveau, Law). KB-vægtningen udgør en tilpasning til 
menneskers gennemsnitlige følsomhed for mærkbare 
vibrationer (svarende nogenlunde til A-vægtning på 
støjområdet). Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi 
er en maksimalværdi af Law – det KB-vægtede accele-
rationsniveau med tidsvægtning Slow. Den højeste 
værdi af Law betegnes Law,max. Der er tale om et inden-
dørs niveau, og den enkelte bygningskonstruktion har 
indflydelse på niveauet. Grænsen på 75 dB gælder for 
mærkbare vibrationer på gulv i opholdsrum. For tog-
drift gælder, at den værdi, der skal sammenlignes med 
grænseværdien, bestemmes som et estimat af middel-
værdien af Law for den togtype, som giver anledning 
til de kraftigste vibrationer. Der benyttes kun én tog-
type på Metro Cityringen.  

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 ”Ekstern støj 
fra virksomheder” angiver vejledende grænseværdier 
for støj hovedsageligt transmitteret gennem bygnings-
konstruktioner, hvilket f.eks. kan være tilfældet, når 
en virksomhed og en bolig eller et kontor ligger i 
samme bygning. Der angives vejledende grænsevær-
dier 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 referencepe-
riode. For natperioden kl. 22-07 angives desuden en 
vejledende grænseværdi på 40 dB(A) for LpA,max,FAST. 
I Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 er det i af-
snit 4.5.4 angivet, at LpA,max,FAST fastlægges som den 
aritmetiske middelværdi af mindst 5 målte LpA,FAST-
værdier.  

Bekendtgørelse nr. 1735 af 21/12/2015 om miljøgod-
kendelse af hurtigfærgeruter 

Det følger af ovennævnte bekendtgørelsens bilag 1, at 
der ved godkendelse af hurtigfærger gælder en grænse 
for lavfrekvent støj på 25 dB(A) aften/nat. Støjgræn-
serne gælder for det maksimale niveau indendørs, 
midlet over et tidsrum på 2 minutter, hvor støjen er 
kraftigst.  
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Det følger endvidere af bilaget til bekendtgørelsen, at 
maksimalværdien for ”almindelig støj” er på 70 dB(A) 
udendørs aften/nat.  

Kommissionens støjekspert har udtalt, at under anta-
gelse af, at der passerer 7 tog pr. 10 minutter (det er 
dét der er kalkuleret med i myldretiden) vil en nedsæt-
telse af midlingstiden fra 10 minutter til 2 minutter øge 
støjbidraget med 0,4 dB. Det vil sige, at såfremt der 
anvendes den midlingstid, der gælder for grænsevær-
dierne for lavfrekvent støj fra hurtigfærger, så vil støj-
bidraget fra metrotogene stige med 0,4 dB(A) i for-
hold til den midlingstid på 10 minutter, der gælder ef-
ter orienteringen fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 for lav-
frekvent støj. En stigning på 0,4 dB må anses for at 
være ubetydelig. 

Bekendtgørelse nr. 135 af 07/02/2019 om støj fra 
vindmøller 

Det følger af bekendtgørelsen, at den samlede lavfre-
kvente støj fra vindmøller indendørs i beboelse i det 
åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom are-
alanvendelse ikke må overstige 20 dB(A) ved en vind-
hastighed på 8 m/s og 6 m/s. Der måles et antal lyd-
spektre i perioder, som skal være på 10 eller 60 sekun-
der nær vindmøllen, og på det grundlag beregnes støj-
bidraget hos naboerne, både udenfor (almindelig støj) 
og indenfor (lavfrekvent støj).   

Særligt vedrørende impulsstøj 

Enkelte beboere har anført, at der bør tages højde for 
”impulsstøj” ved målingerne af støjen fra metrotoge-
nes kørsel. Om et eventuelt tillæg for impulsstøj har 
kommissionens støjekspert udtalt, at der ikke er kon-
stateret impulsagtig støj i de 16 boliger, hvor der er 
foretaget støjmålinger. Støjen er kortvarig, typisk hø-
res togene 10-15 sekunder pr. passage, men støjni-
veauet vokser relativt langsomt og forsvinder relativt 
langsomt igen. Støj med impulser er f.eks. slag med en 
hammer eller støj fra genbrugsvirksomheder, hvor der 
håndteres metal. Der skal derfor ikke adderes 5 dB til 
den målte støj i boligerne.  

Særligt vedrørende ubestemthed/usikkerhed på målin-
ger 

Enkelte beboere har anført, at der bør tages højde for 
måleusikkerheden, som må komme beboerne til gode, 
og der bør således tillægges 2-3 dB til måleresulta-
terne. Om et eventuelt tillæg for måleusikkerhed har 

kommissionens støjekspert udtalt, at hvis der måles 
der efter Orientering 9/1997, medregnes usikkerheden 
ikke, når det skal vurderes, om grænseværdien er over-
skredet. Måles der efter Vejledning 6/1984 er der præ-
cedens for, at usikkerheden kommer ”den støjende 
part” til gode. Støjgrænsen skal således overskrides 
med mere end ubestemtheden, for at det betragtes som 
en overskridelse. Som beskrevet ovenfor, skal der ikke 
gives et tonetillæg på 5 dB. 

Undersøgelse af regler for støj fra metrotog i andre 
lande 

I forbindelse med Ekspropriationskommissionens ar-
bejde med at vurdere, om den naboretslige tålegrænse 
er overskredet, har FORCE Technology gennemgået 
reglerne for støj fra metrotog i en række sammenlig-
nelige lande. Formålet med undersøgelsen er at af-
klare, om der i andre lande findes erfaringer, måleme-
toder eller grænseværdier vedrørende støj fra tog i un-
dergrunden, der kan støtte Ekspropriationskommissi-
onens arbejde. Efter en kort beskrivelse af de fysiske 
forhold, der forårsager støj fra tog i undergrunden, 
gennemgås i undersøgelsen reglerne gældende i 
Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien 
og Danmark. 

Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at der i de nævnte 
lande gælder følgende grænseværdier for den almin-
delige støj:  

• Norge LpA,max,FAST 32 dB(A)  

• Sverige LpA,max,SLOW 30 dB(A) 

• England LpA,max,FAST 35 dB(A) ved projekte-
ring, LpA,max,FAST 40 dB(A) ved eksisterende 
anlæg  

• Tyskland LpA,max,FAST 35 dB(A) aften/nat 

• Australien LpA,max,SLOW 35 dB(A) aften/nat 

Uddrag af støjrapportens resultater (støj- og vibrati-
onsmålinger) 

Hovedresultaterne af målingerne er angivet i støjrap-
portens tabel 1:  
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  Middelværdi Højeste værdi ved en  

passage 

Baggr. 

Støj 

Vibr. 
Middel 

Adresse (anonymi-
seret) 

Nr. LAeq LpA,L
F 

LpA,max, 

FAST 

LpA,max, 

SLOW 

L5 LAeq LpA,L
F 

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 Tvær-
gade  

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 

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 togpas-
sager 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 
boligen. Disse ”støjdoser” pr. togpassage skal yderli-
gere fordeles over en referenceperiode, der fx kan 
være 10 minutter. Inden for referenceperioden samles 
”støjdoserne” for alle tog, der kan passere i perioden. 

Inden 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 
(tunnelerne betjener her både M3 og M4).  

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

Det fremgår bl.a. af støjrapporten, at målinger i prøve-
sagerne viser, at middelværdien af LAeq ligger i inter-
vallet 21-27 dB(A) og middelværdierne af LpA,LF lig-
ger i intervallet 15-25 dB(A). 
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Det fremgår endvidere, at middelværdierne af 
LAeq,10min (af 7 tog) ligger i intervallet 11,8-18,4 dB(A) 
og middelværdien LpA,LF,10min (af 7 tog) ligger i inter-
vallet 4,6 -14,8 dB(A). 

Endelig fremgår det, at middelværdierne af 
LpA,max,FAST ligger i intervallet 25-34 dB(A) og middel-
værdierne LpA,max,SLOW ligger i intervallet 23-31 
dB(A).  

I forbindelse med kommissionens besigtigelser af de 
14 boliger, blev der foretaget lydmålinger med en en-
kelt lydtrykmåler for at illustrere udsving og niveauer 
ved togpassager samt af baggrundsstøj m.v. Disse lyd-
målinger var dog alene orienterende i forhold til kom-
missionens besigtigelse, indtryk af lydbilledet og vur-
deringer på stedet, og kan ikke sammenholdes med de 
officielle lydmålinger, der er angivet i støjrapportens 
tabel 1 ovenfor. Der er dog korrelation mellem støj-
rapporten og de målinger, der blev foretaget i forbin-
delse med kommissionens besigtigelser på den måde, 
at der ved kommissionens besigtigelser blev målt lyd-
niveauer (LpA,max,FAST), der følger støjrapportens med 
en variation på +/- 1-2 dB(A) (dog med en enkelt und-
tagelse, hvor forskellen var ca. 4 dB), og således at der 
i de boliger, der ligger højest, middel og lavest i støj-
rapporten, også ved besigtigelsesmålingerne overord-
net blev målt hhv. højest, middel og lavest. De orien-
terende lydmålinger i forbindelse med kommissionens 
besigtigelse af de 14 boliger gav således overordnet et 
retvisende billede af støjniveauet, som det var under 
de officielle målinger rapporteret i støjrapporten. 
Kommissionen har i øvrigt i sine vurderinger lagt vægt 
på støjrapportens målinger.  

Støjrapportens konklusion 

Det fremgår af støjrapportens konklusion, at gennem-
snitsværdierne af de målte støjparametre LpA,max,SLOW, 
LpA,max,FAST og L5, der alle er parametre for maksimal-
værdier, ligger omkring 30 dB(A). Dette svarer om-
trent til de grænseværdier, der benyttes i Norge og 
Sverige for strukturbåren støj fra underjordiske tog. 
Det ses, at de svenske og norske grænseværdier over-
skrides i nogle af boligerne. Man vil normalt ved vur-
deringer af støj ikke bruge enkelthændelser, men man 
vil benytte middelværdier. 

For industristøj, der hovedsageligt transmitteres i byg-
ninger, er grænseværdien for LpA,max,FAST i Danmark i 
natperioden (kl. 22-07) 40 dB(A). Der er ikke en til-
svarende grænseværdi for dag- og aftenperioden i 
Danmark. Det ses, at den danske vejledende grænse 
ikke overskrides.  

For lavfrekvent støj er der i Danmark en orienterende 
støjgrænseværdi for LpA,LF midlet over 10 minutter på 
20 dB(A) i natperioden. Det ses, 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 orien-
terende grænseværdi for infralyd i boliger på LpG = 85 
dB(G). 

Kommissionens betragtninger og vurderinger 

Spørgsmålet om relevante vejledende støjgrænser 

Kommissionen har noteret sig, at støjrapporten viser, 
at støjgrænsen for den lavfrekvente støj LpA,LF, (midlet 
over 10 minutter) er 20 dB(A), og som der forudsættes 
at være lagt vægt på i VVM-redegørelsen, ikke ses 
overskredet i nogen af prøvesagerne (værdierne for 
LpA,LF,10min fremgår ikke af tabellen ovenfor, men de er 
vist i støjrapporten og ligger i intervallet 4,6 -14,8 
dB(A)), og de er endvidere angivet i forhandlingspro-
tokollens specielle del for hver af de behandlede 14 
prøvesager). Der er ikke i Danmark fastsat en vejle-
dende grænse for maksimalværdi for lavfrekvent støj. 
For den ”almindelige” støj, der dækker hele det hør-
bare frekvensområde, ses ofte, at grænseværdier for 
maksimalstøj LpA,max,FAST er 15 dB højere end grænsen 
for gennemsnitsstøj i natperioden (22-07). For byg-
ningstransmitteret støj LAeq (midlet over 30 minutter) 
er grænseværdien i natperioden 25 dB(A) og grænse-
værdien for maksimalværdien LpA,max,FAST er 40 
dB(A). Disse grænseværdier er ikke overskredet i prø-
vesagerne, da den højest målte LAeq-værdi er langt un-
der 25 dB(A) og den højest målte LpA,max,FAST-værdi er 
34 dB(A) (middelværdi af alle målte passager). Kom-
missionen har desuden noteret sig, at en maksimal-
værdi for den ”almindelige” støj i aften/natperioden 
(LpA,max,FAST) på 35-40 dB(A) er den grænseværdi, der 
hyppigst bliver brugt for metrotogstøj i togtunneler i 
lande, som vi normalt sammenligner os med, dog er 
den i Norge på 32 dB(A).  

Det bemærkes i øvrigt, at en overskridelse af grænse-
værdierne ikke nødvendigvis indebærer, at der er tale 
om en overskridelse af den naboretlige tålegrænse og 
et erstatningsberettiget tab, jf. nærmere i nedenstående 
afsnit ”Kommissionens principbeslutning”. 

VVM-vurderingens betydning 

Efter det anførte i VVM-vurderingen finder kommis-
sionen ikke at der er belæg for at konkludere, at City-
ringen er ”fejlkonstrueret”. For kommissionen at se, er 
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de forudsætninger, som lå til grund for VVM-vurde-
ringen, og dermed miljømyndighedernes godkendelse 
af anlægsprojektet, overholdt.  

Det er dog uheldigt, at Metroselskabet under anlægs-
perioden har meddelt en del beboere, at man ikke ville 
opleve gener fra metrotogene i drift. Kommissionen 
finder imidlertid ikke, at denne udmelding kan tillæg-
ges afgørende betydning for spørgsmålet om, hvorvidt 
den naboretlige tålegrænse er overskredet. Ligeledes 
er de miljømæssige vurderinger, som lå til grund ved 
VVM-godkendelsen, ikke i sig selv afgørende for 
kommissionens vurdering af erstatningsspørgsmålet 
på anden vis, end at det i 2008 må have været et udtryk 
for en norm, dvs. at det for miljømyndighederne var 
acceptabelt, hvis grænsen for lavfrekvent støj (i VVM-
vurderingen benævnt som strukturstøj) på 20 dB(A) 
blev overholdt. Dette er også i overensstemmelse med 
orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997 - Lavfrekvent 
støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Det skal 
bemærkes, som det også fremgår ovenfor, at Miljøsty-
relsen ikke siden 1997 er fremkommet med nyere ori-
enteringer eller vejledninger med generelle grænse-
værdier for lavfrekvent støj. Der er dog siden udarbej-
det grænseværdier for lavfrekvent støj fra hurtigfærger 
og for vindmøller, jf. ovenfor. 

Kommissionens betragtninger m.v. efter besigtigelsen 
af boligerne i prøvesagerne 

Kommissionen har noteret sig, at de pågældende prø-
vesager er udvalgt blandt de sager, der ved de oriente-
rende målinger har vist nogle af de højeste støjni-
veauer m.v. Kommissionen har ved egne observatio-
ner af støjniveauet m.v. under besigtigelserne i prøve-
sagerne ved møderne den 7., 8. og 20. oktober 2020 
oplevet, at en del af metrotogenes passager let blev 
overdøvet af anden støj fra trappeopgange, samtale, 
bevægelse i rummet, fjernsyn/radio, køleskabe, vejtra-
fik, byggeri- og renoveringsarbejder i nærheden eller 
lignende. Nogle af togpassagerne var i det hele taget 
svære at skelne fra den almindelige baggrundsstøj. 
Men der var også en del passager, som var tydeligt 
hørbare. Der blev primært lyttet i det rum, hvor støj-
målingen var foretaget, og som udgangspunkt også var 
det rum, der af beboerne var udpeget som det mest 
støjramte.  

Kommissionen har også noteret sig, at Metroselskabet 
under besigtigelserne og i de skriftlige indlæg har op-
lyst, at de mest støjende tog tages ud af driften om af-
tenen for eftersyn og vedligehold. Heraf må det rent 
logisk følge, at metrotogene generelt og samlet set stø-
jer mindre sent om aftenen og om natten end de gør 

om dagen. Togene kører heller ikke med en så hyppig 
frekvens sen aften og nat som om dagen. Kommissio-
nen er dog fuldt opmærksom på, at der sent om aftenen 
og om natten er mere stille i byen, hvorfor der generelt 
set vil være en lavere baggrundsstøj end om dagen. 
Det bevirker, at støjgener fra de passerende tog ikke 
så let overdøves af andre lyde sent om aftenen og om 
natten.  

I forhold til støjniveauet for de metrotog, der kørte på 
M3 den 7., 8. og 20. oktober 2020, hvor kommissio-
nens besigtigelser foregik, har Metroselskabet oplyst, 
at de automatiske målinger (der i henhold til det ud-
drag af Metroselskabets opdatering af 17. september 
2020 (fremsendt 30. september 2020), som er gengivet 
i afsnittet ”Tekniske tiltag til yderligere reduktion af 
antallet af hørbare tog” ovenfor, foretages løbende i 
tunnelen ved Trianglen (TRI)), viser, at der den 7., 8. 
og 20. oktober 2020 blev målt noget højere vibrations-
gennemsnitværdier for metrotog i både spor 1 og 2 end 
gennemsnittet for alle tog i den foregående periode fra 
27. februar – 24. oktober 2020. Særligt for den 20. ok-
tober 2020 har Metroselskabet oplyst, at der blev målt 
høje vibrationsniveauer for metrotogene. Det er såle-
des kommissionens opfattelse, at metrotogene på be-
sigtigelsesdagene i hvert fald ikke har støjet mindre 
end gennemsnitligt. 

Endvidere har kommissionen noteret sig, at Metrosel-
skabet gentagne gange har oplyst, at der fortsat er tale 
om ”børnesygdomme”, dvs. indkøringsvanskelighe-
der, og at man fortsat arbejder ihærdigt på at nedbringe 
støjen.  

Endelig har kommissionen noteret sig, at der i forbin-
delse med anlæg af Metrocityringen er etableret to for-
skellige skinnetyper (Standard LVT og LVT-HA). 
Når placeringen (adressen) for de ca. 266 klager over 
støjgener, som Metroselskabet har modtaget efter af-
slutning af skinneslibningen i december 2019 i perio-
den frem til oktober 2020, sammenholdes med hvor de 
to skinnetyper er etableret, så ses der ikke en direkte 
eller entydig sammenhæng mellem skinnetype og kla-
ger over støjgener fra metro i drift, om end hovedpar-
ten af de ca. 266 klager – og dermed også hovedparten 
af prøvesagerne - er placeret over strækninger, hvor 
der er anlagt Standard LVT-skinner. Den af de 16 prø-
vesager, der viste de højeste støjmålinger, ligger imid-
lertid over tunnelen, hvor der er etableret LVT-HA-
skinner. Se illustrationen nedenfor.
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Det er således kommissionens opfattelse, at de ople-
vede støjgener m.v. fra Metrocityringen i drift kan 
henføres til et komplekst samspil mellem anlægget 
(konstruktionen af tunneller og stationer m.m.), skin-
netyper og støjdæmpende foranstaltninger, vedlige-
holdelsesniveau og -frekvens for både tog (hjulslib-
ning m.m.) og skinner (skinneslibning m.m.), place-
ring og nærhed af boliger (i forhold til erhverv m.m.) 
i forhold til tunneller, geologiske forhold, jordbunds-
forhold, konstruktion af beboelsesbygninger, Metro-
selskabets driftsoperatørs evne til at optimere fart, 
nedbremsning, acceleration osv. for de enkelte metro-
tog på de enkelte delstrækninger mellem stationerne 
m.m.  

Kommissionen har i den forbindelse noteret sig, at der 
efter det oplyste fra Metroselskabet, ikke har været til-
svarende antal naboklager over gener fra M1- og M2-
metrotogs passager i tunneller i driftsfasen. Om dette 
kan henføres til forskelle i de ovennævnte forhold og 
faktorer er uklart, men efter det oplyste fra Metrosel-
skabet er f.eks. vedligeholdelsesniveau og -frekvens 
for både tog (hjulslibning m.m.) og skinner (skinne-
slibning m.m.) ens for både M1, M2, M3 og M4. Om 
antallet af klager ved idriftsættelse af hhv. M1 og M2 
oplyser Metroselskabet, at det eksakte antal klager 
ikke er registreret, men at oplevelsen i dag er, at det 
var et begrænset antal. Metroselskabet har dog oplyst, 
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at driftsoperatøren på M1/M2 (Metro Service) i perio-
den 1. januar – 30. november 2020 har modtaget 47 
klager om støj fra driften. Af disse klager omhandler 
38 gener fra M1/M2 over terræn, en klage er uden 
adresse, og 8 klager er fra M1/M2 i tunnel, og er der-
med at sammenligne med de klager, som selskabet 
modtager fra naboer til M3/M4. Til sammenligning er 
2x16 km af M3/M4 i tunnel. For M1/M2 er det 2x9 
km, som er i tunnel. 

Det er vigtigt for kommissionen at understrege, at det 
forhold, at togene kan høres (eller mærkes) og kan 
være generende, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at 
det kan udløse erstatning efter den almindelige nabo-
ret. Det er også vigtigt at understrege, at det forhold, 
at grænseværdierne måtte være overskredet, ikke er 
det samme som, at den naboretlige tålegrænse er over-
skredet. Endelig skal det bemærkes, at enkelte beboe-
res særlige individuelle følsomhed eller sensitivitet 
over for f.eks. støjgener normalt ikke kan tillægges 
vægt i forhold til den naboretlige tålegrænse.  

Kommissionen har ikke fundet anledning til at ind-
drage sundhedsmæssig ekspertise i sagerne. Kommis-
sionen har ved vurderingen heraf, ud over kommissi-
onens egne oplevelser af støjen m.v. ved besigtigel-
serne i prøvesagerne, lagt vægt på, at støj- og vibrati-
onsmålinger i prøvesagerne viser, at der ikke er tale 
om en overskridelse af de gældende grænseværdier, 
og generelt set heller ikke af de grænseværdier, der 
gælder i andre sammenlignelige lande. I Norge og 
Sverige ses grænseværdierne i et par af sagerne over-
skredet, men kun med få decibel. Situationen kan efter 
kommissionens opfattelse ikke sammenlignes med 
forholdene under metroanlægsarbejderne, hvor der på 
mange af metroarbejdspladserne i lange perioder fore-
kom betydelige overskridelser af grænseværdierne for 
støj, herunder specielt om aftenen og om natten. 

Kommissionen finder, at man skal tåle meget i en me-
tropol som København, og at det er påregneligt, at der 
etableres nye trafikanlæg og meget andet byggeri i en 
storby.  Det er således også helt naturligt, at der etab-
leres en ny metrolinje. Der kunne også have været tale 
om omlægning af veje, buslinjer, flyruter, taxiholde-
pladser, S-tog eller lignende. At støjgenerne m.v. fra 
metrotogenes kørsel kommer ”nedefra” og ikke ”ude-
fra” er efter kommissionens opfattelse i høj grad en 
tilvænningssag, idet kommissionen har fuld forståelse 
for, at det kan være vanskeligt at vænne sig til en ny 
lyd af en anderledes karakter i bybilledet.  

I den forbindelse kan der bl.a.  henvises til Taksations-
kommissionens kendelse af 11. november 2019 fra 

taksationsforretningen den 23. september 2019 vedr. 
gener fra metro-arbejdstog (TS81001-00200), hvor 
Taksationskommissionen bl.a. udtaler: ”at der er tale 
om et centralt byområde, hvor man må være forberedt 
på betydelige gener fra trafik samt bygge- og anlægs-
arbejder.” Det skal i øvrigt bemærkes, at der ifølge de 
foretagne målinger i forbindelse med ekspropriations- 
og taksationskommissionernes behandling i oven-
nævnte sag om støjgener m.v. fra arbejdstog var tale 
om et betydeligt højere støjniveau ved arbejdstogenes 
passage end i de her omhandlende prøvesager vedrø-
rende metrotogenes passager.  Der forelå i oven-
nævnte sag ved arbejdstogenes passager – i modsæt-
ning til, hvad der gælder i nærværende prøvesagerne -  
en overskridelse af den vejledende grænseværdi på 20 
dB(A) for lavfrekvent støj jf. orientering nr. 9/1997 fra 
Miljøstyrelsen. Hverken ekspropriationskommissio-
nen eller taksationskommissionen fandt dog, at der 
ved arbejdstogenes passage var tale om en overskri-
delse af den naboretlige tålegrænse, og der blev ikke 
tilkendt nogen erstatning. Det skal bemærkes, at der 
var tale om midlertidige støjgener m.v. i en del af an-
lægsperioden, hvor arbejdstogene kørte i tunnelerne 
på midlertidige ikke-støjdæmpede skinner. (Det er så-
ledes ikke de samme skinner, som metrotogene kører 
på). 

Betragtninger om ejendomsværditab m.v. 

Kommissionen har foretaget en vurdering af, hvor me-
get støjgenerne m.v. fra metrotogene må antages at 
”smitte af” på prisen for de ramte boliger (ved lejebo-
liger for brugsværdien heraf). Det er kommissionens 
opfattelse, at priserne på boliger i en storby ikke er 
særligt påvirkelige over for bl.a. øget trafikstøj af den 
omhandlede karakter. I en storby er det normalt andre 
parametre der er vigtigere for boligpriserne, bl.a. nær-
hed og tilgængelighed, herunder transportmæssigt, til 
centrum. Kommissionen anerkender dog, at der er for-
skel på områderne selv i den centrale del af en storby, 
idet nogle områder er mere stille end andre. Kommis-
sionen finder dog ikke, at der i nogen af de behandlede 
prøvesager må antages at være sket en betydelig ned-
gang i ejendomsværdien - eller for lejeboliger i brugs-
værdien.  

Når og hvis der viser sig sager, hvor kommissionen 
vurderer, at der er tale om overskridelse af den nabo-
retlige tålegrænse, vil det indgå i kommissionens over-
vejelser vedrørende erstatningsfastsættelsen, om der 
skal ske fradrag i/bortfald af erstatningen grundet de 
fordele, som anlægget af metroen har medført for 
ejendommen/boligen. Undersøgelser har vist, at etab-
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leringen af en metro er en så væsentlig transportmæs-
sig forbedring, at priserne stiger for ejendomme belig-
gende inden for flere hundrede meters afstand fra me-
trostationerne. 

Kommissionens principbeslutning 

Kommissionens afgørelse  

Kommissionen har ud fra en samlet betragtning vur-
deret, at den naboretlige tålegrænse ikke kan anses for 
overskredet i nogen af de 14 prøvesager, der på nuvæ-
rende tidspunkt er behandlet af kommissionen. Som 
tidligere nævnt, fremgår kommissionens afgørelse 
(kendelse) i de enkelte sager af forhandlingsprotokol-
lens 365. hæfte specielle del, hvor også indlæg og be-
mærkninger fra de enkelte beboerne er medtaget. 

Kommissionen har, ud over grænseværdierne i orien-
teringen fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent 
støj, som ikke i noget tilfælde er overskredet, lagt vægt 
på, at støjen i prøvesagerne ikke overstiger - eller kun 
med få decibel overstiger - de maksimalværdier, der 
er fastsat i lande, som Danmark normalt sammenligner 
sig med, og som er omhandlet i undersøgelsen. Det er 
således kun Norges og Sveriges maksimumsgrænse-
værdier der med få decibel (op til 2 dB) ses overskre-
det i et par af prøvesagerne. (Det bemærkes, at 1 dB 
stigning næppe er hørbar, 3 dB stigning er hørbar og 
10 dB stigning subjektivt vurderet i gennemsnit er en 
fordobling af støjen). Det skal understreges, at det for-
hold, at en grænseværdi overskrides, ikke automatisk 
betyder, at den naboretlige tålegrænse også er over-
skredet, men det indgår som et moment i vurderingen 
sammen med andre momenter, herunder lokaliteten, i 
dette tilfælde en storby, hvor støjniveauet må forven-
tes at kunne være ganske højt. Det forhold, at støjen er 
hørbar og nogle gange tydeligt hørbar og generende, 
er således ikke det samme som, at den naboretlige tå-
legrænse er overskredet. 

Ud fra naboretlige principper skal man skal tåle det, 
der med rimelighed må påregnes som led i den almin-
delige samfundsudvikling, herunder på trafikområdet. 
I vurderingen skal således særligt indgå, hvad der må 
forventes af ulemper på den pågældende lokalitet – 
dvs. at det har betydning, hvor boligen er beliggende, 
herunder om den ligger i det åbne land eller i en storby 
som København. Når man er bosat i den centrale del 
af en storby som København, vægter man bylivet med 
hvad dertil hører, herunder nærhed til centrum og in-
stitutioner m.v. Heri ligger også, at man nødvendigvis 
må være indstillet på bymæssige forandringer og æn-
dringer i trafikmønsteret, og at der kan være støjgener 

m.v. fra omgivelserne af den ene eller anden art. Der 
kan ikke forventes fredelige forhold på samme måde 
som i landlige omgivelser. Kommissionen finder her-
efter ikke, at støjgenerne m.v. medfører en så betyde-
lig forringelse af boligernes ejendomsværdi eller 
brugsværdi, at der er tale om en overskridelse af den 
naboretlige tålegrænse. I denne sag hører det også med 
i den samlede betragtning, at Metrocityringen samti-
dig indebærer en stor transportmæssig fordel for den 
centrale del af byen som helhed, herunder også for de 
berørte beboere. Som ovenfor nævnt er det påregne-
ligt, at der i en storby etableres nye transportforbindel-
ser, herunder metro. 

Kommissionen finder således ud fra en konkret rime-
lighedsvurdering ikke, at den naboretlige tålegrænse 
er overskredet i nogle af prøvesagerne, ud fra ulem-
pens karakter, væsentlighed og påregnelighed sam-
menholdt med boligernes karakter og beliggenhed 
samt områdernes karakter. Endvidere er der ikke ved 
målingerne i prøvesagerne påvist nogen overskridelse 
af de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for støj 
og vibrationer. Kommissionen finder samlet set ikke, 
at ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed må 
påregnes som led i den samfundsmæssige udvikling 
på trafikområdet. 

Kommissionen skal dog samtidig understrege, at kom-
missionen har forståelse for, at støjen, herunder den 
forholdsvise hyppige frekvens af metrotogenes passa-
ger, kan virke generende for beboerne, især for de be-
boere, der er ramt af de højeste (gennemsnitlige) støj-
niveauer. 

Kommissionen finder det derfor også vigtigt, at Me-
troselskabet fortsat arbejder på at nedbringe støjen 
m.v., og at dette også må være muligt, herunder fra de 
mest støjende tog. Kommissionen er således enig med 
beboerne i, at det burde være muligt at opnå udeluk-
kende ”gode” metrotog-dage, og at der ikke kører me-
trotog rundt med væsentlige bremseflader på hjulene, 
som, efter det af Metroselskabet oplyste, synes at være 
én af hovedårsagerne til støjgenerne m.v. Det er såle-
des kommissionens opfattelse, at Metroselskabet for-
mentlig fortsat kan reducere støjforholdene ved at for-
bedre de faktorer, som Metroselskabet og deres drifts-
entreprenør har indflydelse på (optimering og tilpas-
ning af M3-metrotogenes kørselsmønstre og -pro-
grammer, hastigheder, nedbremsninger osv. på de en-
kelte delstrækninger af M3 mellem stationerne, drifts- 
og vedligeholdelsesprocedurer og tiltag m.m.). Kom-
missionen har dog også noteret sig de givne faktorer, 
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som Metroselskabet ikke har indflydelse på (geologi-
ske forhold, bygningers konstruktionsmæssige for-
hold osv.). 

Metroselskabet har under besigtigelserne oplyst, at 
operatøren om aftenen tager tog ud af drift, og at det 
her stræbes efter, at det er de mest støjsvage tog, der 
kører sent om aftenen og om natten. Metroselskabet 
har dog også oplyst, at det ikke altid er muligt af hen-
syn til at opretholde driften i systemet. 

Kommissionen skal på den baggrund opfordre Metro-
selskabet til at sørge for, at togreserven (og hjulslib-
ningskapaciteten) er så tilstrækkelig, at alle de tog, 
hvor hjulene trænger til at blive slebet m.v. løbende 
kan tages ud af driften for vedligehold. Desuden skal 
kommissionen opfordre Metroselskabet til at under-
søge om en hyppigere skinneslibning, der på nuvæ-
rende tidspunkt (kun) foretages én gang om året, ville 
kunne nedbringe støjgenerne m.v.  

Kommissionen har i den forbindelse noteret sig, at 
Metroselskabet i dets indlæg og høringssvar m.v. samt 
ved møderne med beboerne har udtalt, at Metroselska-
bet fortsat vil bestræbe sig på at nedbringe støjgenerne 
m.v. fra metrotogenes kørsel.  

Afsluttende bemærkninger 

Kommissionen skal afslutningsvis bemærke, at prøve-
sagerne er udvalgt blandt de sager, der ved oriente-
rende målinger har vist nogle af de højeste støjni-
veauer fra de områder, hvor der har været flest klager. 
Da der ikke er tale om overskridelse af den naboretlige 
tålegrænse i nogen af prøvesagerne, finder kommissi-
onen det ikke særligt sandsynligt, at der er andre sager, 

hvor der kan blive tale om en overskridelse af den na-
boretlige tålegrænse og dermed et erstatningsspørgs-
mål. Kommissionen kan dog ikke helt udelukke dette, 
og indkomne klagesager vil derfor blive visiteret, un-
dersøgt og håndteret i lyset heraf. Det bemærkes, at 
såfremt berørte beboere fortsat efter kommissionens 
principbeslutning ønsker deres sag indbragt for kom-
missionen, skal anmodning herom fremsendes til 
kommissionen pr. mail (komoe@komoe.dk) eller via 
e-boks. Såfremt klagen indeholder følsomme eller for-
trolige oplysninger, skal klagen fremsendes via e-
boks. Endelig kan klagen også sendes pr. post til kom-
missionen (Kommissarius ved Statens Ekspropriatio-
ner på Øerne, Rentemestervej 8, 2400 København 
NV).  

Der gøres opmærksom på, at der gælder en 1 års frist 
for indbringelse af sager for ekspropriationskommis-
sionen efter anlæggets (Cityringens) færdigmelding. 
Klager over støjgener m.v. fra metrotogenes kørsel 
kan således ikke indbringes efter den 26. juni 2021 til 
behandling i Ekspropriationskommissionen, jf. § 20 
og § 21 i ekspropriationsprocesloven. 

Der skal oplyses, at beboere, der ønsker at klage over 
støjgener m.v. fra metrotogenes passager har mulig-
hed for at anlægge sag ved de almindelige domstole, 
uden at sagen først er indbragt for og behandlet af tak-
sationsmyndighederne, dvs. ekspropriationskommis-
sionen og taksationskommissionen (der er ekspropria-
tionskommissionens overinstans). 

Herefter afsluttedes mødet, og protokollen blev under-
skrevet. 
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