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Torsdag den 28. januar 2021 drøftede kommissio-
nen på skriftligt grundlag den videre proces for hånd-
teringen af fastholdte klager og nye klager fra beboere 
over støjgener m.v. fra metrotogenes kørsel i tunne-
lerne i forbindelse med anlæg af en Cityring i Køben-
havn og på Frederiksberg, jf. lov nr. 552 af 6. juni 
2007 med senere ændringer. 

Kommissionens drøftelser er, på baggrund af de gæl-
dende corona-restriktioner og med henvisning til sa-
gens karakter, sket ved brevveksling mellem kommis-
sionens medlemmer: Kst. kommissarius ved Statens 
Ekspropriationer på Øerne, Sine H. Kjeldsen, de af 
transportministeren udpegede medlemmer af kommis-
sionen, Leif Luxhøj-Pedersen og Bjarke Abel, samt de 
fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udtagne medlemmer, Anders Pedersen og Frants Ha-
gen Hagensen.  

Endvidere har repræsentant for Københavns Kom-
mune, Jørgen Poulstrup, og repræsentant for Frede-
riksberg Kommune, Bo Rasmussen, deltaget ved drøf-
telserne og brevvekslingen. 

Desuden har kommissionens støjekspert Claus 
Backalarz deltaget ved drøftelserne og brevvekslin-
gen. 

Endelig har den ledende landinspektør v/Karsten Wil-
leberg-Nielsen deltaget i drøftelserne og brevvekslin-
gen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Silja Plohmann. 

Kommissionens plan for fremtidige målinger hos 
beboere, der klager over støjgener fra metrotoge-
nes kørsel i tunnelerne på Cityringen 

Ekspropriationskommissionen har på baggrund af op-
læg (dateret 29. januar 2021, revideret udgave af må-
leplan, fremsendt den 15. januar 2021) fra støjekspert 

Claus Backalarz, FORCE Technology, vedtaget føl-
gende plan for fremtidige støjmålinger hos de beboere, 
der har klaget til kommissionen over støjgener fra me-
trotogenes kørsel: 

Erfaringerne fra målingerne i sommeren/efteråret 
2020 var, at målinger foretaget efter Miljøstyrelsens 
Orientering 9/1997 er tidskrævende på grund af de 
mange mikrofonplaceringer og de efterfølgende ana-
lyser. Det kunne derfor være ønskeligt med en hurtig 
og indledende, orienterende støjmåling, med hvilken 
det kunne afgøres, om støjen fra metrotogene i den på-
gældende bolig har et niveau, der retfærdiggør de om-
fattende målinger, som orienteringen foreskriver.  

Resultaterne af 2020-målingerne viste bl.a., at 
LpA,max,fast (middelværdien af de højeste støjni-
veauer målt under en togpassage) er en god indikator 
for togenes støjbidrag i boligerne, jf. forhandlingspro-
tokollens 365. hæfte (generel del). Når en relativt lav 
LpA,max,FAST-værdi blev målt, blev der også målt 
relativt lave værdier af den gennemsnitlige støj over 
10 minutter.  

Fremgangsmåden bliver herefter følgende:  

1) Et tidspunkt for den orienterende måling afta-
les med beboeren. Hvis denne mener, at støjen 
er værre på visse tidspunkter af dagen, måles 
der så vidt muligt på et af disse tidspunkter.  

2) Beboeren anviser det rum og det sted i rum-
met, hvor støjen opleves mest generende.  

3) Der måles med 2 mikrofoner under hver tog-
passage i positioner, der følger anvisningerne 
i orienteringen (dvs. væk fra rummets symme-
trilinjer og ikke for tæt på vægge mv.). For 
hver passage aflæses og noteres 
LpA,max,FAST-værdierne for begge mikro-
foner.  
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4) For cirka hver femte togpassage flyttes den 
ene mikrofon til et nyt sted, der overholder 
orienteringens anvisninger. Den anden mikro-
fon forbliver placeret i samme position under 
hele målingen. Ved jævnligt at flytte den ene 
mikrofon sikres, at de forskelle i støjbidraget, 
der uvægerligt vil forekomme ved målinger i 
lukkede rum, indgår i den samlede vurdering. 
Den fastplacerede mikrofon sikrer, at støjbi-
dragene fra de målte tog kan sammenlignes 
direkte.  

5) Der måles i mindst 30 minutter, og der måles 
som udgangspunkt 20-30 passager. Hvis pas-
sagernes støjbidrag er meget svage, og alle 
togpassager derfor ikke kan registreres, kan 
antallet af målinger dog reduceres.  

6) Der måles baggrundsstøj som LAeq mellem 2 
togpassager i repræsentative perioder.  

7) Rummet og målepositionerne opmåles ikke.  

8) Målingerne rapporteres i en form for måleark 
med angivelse af adresse, måletidspunkt, 
rummet der er målt i, den målte baggrunds-
støj, antallet af målte togpassager og et skema 
med de målte LpA,max,FAST-værdier samt 
middelværdien af disse. Sidstnævnte er ”re-
sultatet” af den orienterende måling.  

9) Hvis middelværdien af de målte togpassager 
overstiger X dB(A), foretages der efterføl-
gende (en anden dag) en egentlig støjmåling, 
i stil med 2020-målingerne.  

Grænsen for, hvornår der skal foretages en egentlig 
måling (de X dB(A) i ovenstående), afgøres af kom-
missionen. Ved 2020-målingerne var den højeste gen-
nemsnitlige værdi for LpA,max,FAST 34 dB(A).  

Kommissionen vil, når resultatet af de første oriente-
rende støjmålinger foreligger i konkrete sager, tage 
stilling til, hvad ovennævnte X dB(A) skal være, og 
dermed også, om der ud over den orienterende måling 
skal fortages en egentlig måling i den konkrete klage-
sag. Kommissionen vil til den tid også tage stilling til, 
om kommissionen skal på besigtigelse i den konkrete 
klagesag, eller om sagen kan afgøres skriftligt på det 
foreliggende grundlag. Det kan under hensyn til de til 
enhver tid gældende corona-restriktioner være hen-
sigtsmæssigt og nødvendigt at afgøre sager på skrift-
ligt grundlag, naturligvis under forudsætning af, at sa-
gen vurderes tilstrækkeligt oplyst på baggrund af støj-
målinger og parternes skriftlige indlæg. 

Protokollen er underskrevet (efter godkendelse fra 
kommissionens medlemmer m.v.). 
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