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HØRINGSSVAR vedr.: 

VVM-redegørelse Nordhavnstunnel, sammenfattende 
rapport nr. 557 juni 2016.  

 
Høringssvaret er opdelt i følgende afsnit med: Indledning, spørgsmål, bemærkninger, 
afklaring og forslag m.v. i følgende afsnit: 

 

INDLEDNING: Er det mulig, at gennemføre projektet? Siderne 2 – 10    

A. Støj fra byggeriet til Svanemølleområdet. Siderne 11 – 18  

B. Vibrationer. Siderne 18 - 22 

C. Luftforurening – Støv. Siderne 22 – 23  

D. Trafikkapaciteter i tunnelen, vej m.v. 24 – 30  

E. Vejkrydset (SSSR) Strandvænget, Svanemøllebroen, Strandvejen og Ryvangs Allé. 
Siderne 30 – 31   

F. Vandmiljøet i Svanemøllen – havn og bugt. Siderne 31 – 33  

G. Solskærme ved alle tunnelportalerne. Siderne 33 – 33  

H. Tung trafik til og fra byggepladsen, støj og partikler m.v. Siderne 33 – 34  

I. Trafiksikkerheden i tunnelen og ved udfletningen ved helsingørmotorvejen samt 
transport af farligt gods. Sikkerheden ved passage oven på tunnelen ved 
vandkanten af en naturgasfordelingsledning. Siderne 34 – 37  

J. Naturgasfordelingsledning oven på tunnelen. Siderne 37 – 41  
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K. Nordhavnstunnel VVM-redegørelse Erstatningshavn, teknisk rapport 2016 Rambøll – 
Schønherr. Ref.: 1100017745 ID 95769-1 / NHT-B33-00195769 / NHT-B33-001. 
Siderne 41 – 41    

L. Nordhavnstunnel VVM-redegørelse stiforbindelse, teknisk rapport 2016, Rambøll – 
Schønherr. Ref.: 1100017745 ID 95768-1 / NHT-B32-001. Siderne 41 – 42  

M. Bilag vedlagt. Siderne 42 – 58.   
 

 

Indledning: 
En investering i en tunnel beregnes til at have en mindste holdbarhed på 100 år.  

Der fremgår endvidere af VVM-redegørelsen nr. 557 Nordhavnstunnelen juni 2016 med 
tilhørende Miljøvurdering og andre bilag, at der intet er til hindret for, eller at de tiltag i 
VVM-redegørelsen som modsiger, at en Nordhavnstunnel kan etableres. 
 
Passer det? 

Der er naturligvis intet teknisk, som modsiger at Nordhavnstunnelen kan bygges. 
 

Og dog – der bør naturligvis ses på de konsekvenser, som denne Nordhavnstunnelen 
skaber ved en fuld udbygget Nordhavn, samt med en videreførelses af tunnelen fra 
Nordhavn og til Amager.  

Hvad sker der miljømæssigt ved Helsingørmotorvejen ved Endrup broen med den øget 
trafikmængde?  

Der estimeres med en stigning i trafikmængden på Helsingørmotorvejen ved ind/ud 
fletningen og ved Emdrupbroen: 

En stigning på 49,5% til i alt køretøjer ÅDT 96.700; og til en stigning 92,7 % til i alt 
køretøjer ÅDT 124.700 giver følgende luftforurening og støj: Rød markering = over 
grænseværdien 

NO2 total fra 67,17µ/m3 til 86,58µ/m3 lovfæstet grænseværdi er <40µ/m3 som 
årsgennemsnit.  

PM10 total fra 43,25µ/m3 til 55,75µ/m3 lovfæstet grænseværdi er <40µ/m3 som 
årsgennemsnit. 

PM2,5 total fra 25,9µ/m3 til 33,45µ/m3 lovfæstet grænseværdi i 2016 er <25 µ/m3 som 
årsgennemsnit. (Denne grænseværdi er politisk skabt i EU, idet toksikologer ønsker en 
mindre grænseværdi, derfor arbejdes på, at nedsætte denne grænseværdi).  
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PM0,5 og PM0,1   eller ultrafine partikler, som samtlige sundhedsmyndigheder anser for de 
farligste, kendes forureningsgraden tallene ikke pt. på. Det skal bemærkes, at disse 
partikler forbliver i området og ikke nedbryder biodynamisk - sandsynligheden taler for at 
soden også indeholder PAH.    

Støjen for boligerne op til motorvejen ved Emdrupbroen vil udgøre fra 79,9dB(A)Lden til 
83,4dB(A)Lden: Vejdirektoratet arbejder ud fra, at ved nyanlæg eller ændringer af 
bestående veje gennem boligområde må støjniveauet ikke overstige 58dB(A)Lden. Ved en 
støjidentitet på >80dB(A) kræver Arbejdstilsynet høreværn samt max ophold i 8 timer 
daglig.  

 

Konklusion:  

Ud fra de af Vejdirektoratet estimerede trafiktal, vil luftforureningen langt 
overstige gældende grænseværdier, som skal overholdes ved 
Helsingørmotorvejen ved Emdrupbroen jf. EU luft direktivet, som er 
implanteret i den Danske lovgivning – og der skal henvises til EF Dom nr. C 
237/07 ved EF-Domstolen afsagt 25. juli 2008. På dette grundlag kan 
Nordhavns tunnelen samt forlængelsen fra Nordhavn til Amager ikke 
gennemføres – hvad agter Vejdirektoratet at foretage sig? 
 

Støjen samme sted, må betegnes som sundhedsskadelig, ud fra de normer, som 
er tilkendegivet fra Natur- og Miljøklagenævnet samt Sundhedsstyrelsen i 
Danmark, samt EU støj direktiv og fra de anbefalinger som foreligger fra WHO.   

Dermed skal der ske tiltag for at nedbringe luftforureningen samt støjen – hvad 
agter Vejdirektoratet at foretage sig?  

En løsning kan være, at der bør overvejes en overdækning af vejen med en 
tunnel og med støjdæmpning og særlig med luftrensning af NOxer og partikler, 
ved og på Helsingørmotorvejen fra Ryparkens Station og vider mod nord frem 
til Emdrupbroen med en tunnel videre herfra på 1-2 km til en tunnel på i alt ca. 
3 km. Hvad er prisen herfor – det bør undersøges. Der findes rensningsanlæg, 
som kan fjerne fra 95 til 98% af partiklerne og ca. 90% af NOxerne fx Spanien, 
Norge og Australien m.fl.  
Prisen for en cut & cover tunnel med 4 spor er pr. meter ca. 0,9 til 1 mio. kr. – 
så en pris kan løbe op i >300 mio. med luftrensning og støjdæmpning.   

 Ser vi på de estimerede trafikmængder og dermed øget luftforurening og støj: 

1. Der vil opstå problemer i tunnelens kapacitet jf. vejregel rådets normer for trafik 
mængder, ved en fuld udbygning af Nordhavn og med 40.000 beboer og 40.000 
arbejdspladser. Husk på, at en investering i en tunnel gælder mindst 100 år.  
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2. Det samme er gældende ved Helsingørmotorvejen – her vil trafikmængde langt 
overstige de normer som er givet af Vejregel rådet. 

Ad.1 med ÅDT 63.000 i tunnelen heraf ca. 6,7% tung trafik og med en længde på ca. 
1,9 km vil der opstå en luftforurening i tunnelen, da der ikke sket en rensning af 
tunnelluften.  
 
Emissionsfaktorer for trafikken i 2015, inklusiv emissioner for koldstart, dæk- og 
bremse slid, og vejslid Tabel 15.2 side 293 i miljøvurderingen: 

30 km/h 

                NO2 g/km   PM10 g/km   PM2,5 g/km   CO2 g/km    

Personbiler  0,2391       0,0859         0.0585         201     
Varebiler     0,8106       0,0859         0,0585         275   
Lastbiler      2,2294         0,0859         0,0585       1.168   
Bus             2,3486        0,0859         0,0585          978 

60 Km/h 

Personbiler  0,1700       0,0859         0.0585         161     
Varebiler     0,6254       0,0859         0,0585         203   
Lastbiler      1,0993         0,0859         0,0585         841 
Bus             1,2388        0,0859         0,0585         731  

Med ÅDT 63.000 heraf ca. 6,7% tung trafik og 1,9 km vil følgende gasarter 
udgør pr. år 

30km/h forurening pr. år 
NO2 Personbiler á 0,2391km/g x 1,9 km x 58.800 x 365 = ca.  9,8 tons 
NO2 Lastbiler    á 0,2294Km/ g x 1,9 km x 4.200 x 365  = ca.  0,7 tons 
I alt pr. år NO2 =                                                           ca. 10,5 tons. 

Partikler: 

PM10   Personbiler + Lastbiler 0,0859 x 63.000 x 1,9 km x 365 = ca. 3.7 tons 
PM2,2   Personbiler + Lastbiler 0,0585 x 63.000 x 1,9 km x 365 = ca. 2.6 tons 

60 km/h 

NO2 Personbiler á 0,1700 g x 1,9 km x 58.800 x 365 = ca. 7 tons 
NO2 Lastbiler    á 1,0993 g x 1,9 km x   4.200 x 365 = ca. 3,2 tons 
I alt pr. år NO2 =                ca. 10,2 tons  

Partikler: 

PM10    Personbiler + Lastbiler 0,0859 x 63.000 x 1,9 km x 365 = ca. 3,8 tons 
PM2,2    Personbiler + Lastbiler 0,0585 x 63.000 x 1,9 km x 365 = ca. 2,5 tons.  
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Med ÅDT 32 .000 heraf ca. 6,7% tung trafik og 1,9 km vil følgende gasarter 
udgør pr. år 

Ved 30km/h 

NO2 personbiler+ lastbiler pr. år = 5,2 tons 
PM10 personbiler + lastbiler pr. år = ca. 1,9 tons  
PM2,5 personbiler+ lastbiler pr. år= ca. 1,3 tons  

Ved 60 km/h 
NO2 personbiler+ lastbiler pr. år = 5,1 tons 
PM10 personbiler + lastbiler pr. år = ca. 1,9 tons  
PM2,5 personbiler+ lastbiler pr. år= ca. 1,3 tons  
 

Ved en tunnel på 1.9 km + 1 km = 2,9 km mængden af følgende pr. år 

Ved 30km/h 
NO2 personbiler+ lastbiler pr. år = ca.   8,6 tons 
PM10 personbiler + lastbiler pr. år = ca. 6,2 tons  
PM2,5 personbiler+ lastbiler pr. år= ca. 4,2 tons  

Ved 60 km/h  
NO2 personbiler+ lastbiler pr. år = ca. 16,7 tons 
PM10 personbiler + lastbiler pr. år = ca. 6,1 tons  
PM2,5 personbiler+ lastbiler pr. år= ca. 4,2 tons  

Tunnelmål indvendig ca.= 

Højde ca. 6 meter bredde 20 meter længde: 
ca. 1,9 km = 228.000 m3 

ca. 2,9 km = 348.000 m3 

Der er 3 steder, hvor den luftforurening skal slipper ud, og noget bliver tilbage i 
tunnelen?: 

1. Ved Ryparkens idrætsanlæg – til og frakørsels portal 

2. Ved til og frakørslerne på Strandvænget 2 vejspor hver vej. 

3. Nordhavn til/fra kørsels kørselsportalerne. 

4. Og hvor meget bliver i tunnelen?  

Hvorfor har Vejdirektoratet ikke i VVM-redegørelsen redegjort for, hvor meget 
sod der sættes sig på loft, vægge og kørespor samt kamera og trafikskilte, 
sprinteranlæg m.v. i tunnelen?  
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Hvorfor og fra følgende årsag er: 

1. At i Norge er der en tunnel ved ind og udkørslen af Oslo, hvor der ikke sker 
luftrensning. Her renses tunnelen ved lukning mindst 2 gange årligt og tunnelen 
vaskes af. Vaskevandet opsamles og deponeres på særlig losseplads for forurenede 
materialer. 

2. I Australien Sidney er der en biltunnel uden luftrensning, og hvor der også sker 
afvaskning af tunnelen 2 gange årligt og hvor der lukkes under afvaskningen. 
De australske sundhedsmyndigheder har foretaget en omfattende undersøgelse af 
de sundhedsskadelige virkningen ved begge portalernes åbninger. Rapporten 
konstaterer at der i en afstand på 700 meter fra tunnelportalerne er en 
overdødelighed på ca. 60% af beboerne af lungecancer inden for denne afstand til 
tunnelen portalerne sammenlignet med hele befolkningen i Sidney. Der foretages 
nu luftrensning. 

Der findes i dag luftrensning i tunneler fx M30 Spanien Madrid – Ringvejen M30 er bygget 
en i tunnel på ca. 30 km med 8 til 2 vejspor, ved boring samt cut & cover og cover & cut 
tunneler rundt om byen – her renses luften for NOxer med ca. 95% og partikler med 96 til 
98%. Fleming Kjer har været på studierejse og set det inde bag, med kontrol målinger 
med tilladelse af borgmesteren og med efterfølgende spørgsmål til entreprenøren.  
Desuden har man nedlagt ringvejen over jorden og gaderne, som er lavet om til grønt 
områder med ca. 5.000 træer og buske græs m.v. på 1.500 hektar (grønne områder i 
Københavns Kommune er ca. i alt 850 hektar). Resultat er, at der er fjernet ca. 40% af de 
totale luftforureningen i byen Madrid og støjen er reduceret med ca. 60%.  
Bemærk! Et voksent træ dækker med bladmassen på ca. 180 m2 og med en samlet krone 
på ca. 14 meter i omkreds, filtrer op til 1 tons støv/partikler og der passeres hver dag ca. 
50.000 m2 luft. Træet binder CO2 og nedbryder SO2. I vækstperioden producerer træet ilt, 
O ~ et menneskes års behov.     

Desuden er der ca. 27 tunneler i Norge, som renses for NOxer og partikler – desuden ses 
disse rensesystemer også i USA, GB og Tyskland m.fl.  

På dette grundlag, bør Vejdirektoratet set ud fra et sundhedsmæssigt 
synspunkt og for at overholde den givne lovgivning for luftforurening, 
gennemføre en luftrensning i tunnelen på de 2,9 km – samt ved en videreføring 
under Kronløbet og over til Amager m.v.!!!!!!!!!!      

HELSINGØRMOTORVEJEN og LYNGBYVEJ ved EMDRUPBROEN. 

Jf. tal fra Københavnerkortet: 

HELSINGØRMOTORVEJEN: 
 
ÅDT trafik 64.700 = 1. års trafikmængde ca. = 23,6 mio. køretøjer heraf 2% tung trafik 
Helsingørmotorvejen trafik begge veje, der er en stats vej. 
HVDT trafik ~: 76.300  
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LYNGBYVEJ: 
 
ÅDT trafik 4.500 = 1. års trafikmængde ca. = 1,6 mio. Lyngbyvej er kommunal vej trafik 
begge veje. 
HVDT trafik ~= 5.300 køretøjer  
ÅDT trafik cykler 5.600 1 års trafik mængde cykler ca. = 15,3 mio. cykler  

Registeret miljømålinger ved Helsingørmotorvejen ved Emdrup broen taget fra 
Københavner Kortet fra Københavns kommune: 

Partikler: 
PM10 = 28,93µ/m3 grænseværdi <40µ/m3 gennemsnit år fra 2005    
PM 2,5 = 17,36 µ/m3 grænseværdi <25 µ/m3 gennemsnit år fra 2015  
Der er ikke foretaget målinger/beregninger af PM0,1  

NOxer:  
NO2 44,93 µ/m3 grænseværdi <40µ/m3 gennemsnit skal overholdes siden 2010  

Konklusion af de miljømæssige konsekvenser:  

Med en trafikøgning af ÅDT fra Norhavnsvejen til Helsingørmotorvejen fra 32.000 til 
ca.63.000 køretøjer ~ 49,5% og 92,7% kan gældende grænseværdier for PM og NOxer 
ikke overholdes. 

Da grænseværdierne, som er lovfæstet i EU og Danmark allerede påvises, at NOxer bliver 
overtrådt ved Helsingørmotorvejen ved Emdrupbroen som gennemsnit pr. år, og med en 
øgning af trafikmængden, som der redegøres for i VVM-redegørelsen nr. 557 
Nordhavnstunnelen 2016 kan følgende dom ikke overholdes:     

Dom nr. C 237/07 ved EF-Domstolen afsagt 25. juli 2008. 
 
Det siger dommen: 
  
” Tilfælde af risiko for overskridelse af grænseværdier eller 
varslingstærskelværdier skal borgere, der er direkte berørt, kunne opnå, at de 
kompetente nationale myndigheder udarbejder en handlingsplan, selv om de i 
henhold til national ret har andre handlingsmuligheder til rådighed med henblik 
på at opnå, at disse myndigheder træffer foranstaltninger til bekæmpelse af 
luftforurening. ” 
 
Tysk opmærksomhed 
 
Afgørelsen fra EF-Domstolen har sit udspring i en sag fra München i Tyskland, hvor en 
borger, Dieter Janecek, lagde sag an mod myndighederne, fordi grænserne for mængden 
af luftforurening blev overskredet gentagne gange ved hans bopæl.  
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Efter at have tabt sagen ved de tyske domstole gav EF-Domstolen Dieter Janecek medhold 
i, at myndighederne skal udarbejde en handlingsplan for, hvordan forureningen skal 
nedbringes.  
Dommen er præjudiceret og sætter altså normen for, hvordan EU’s lande skal forholde sig 
til lignede borgerklager.  
Den har skabt betydelig opmærksomhed i Tyskland, hvor de grønne organisationer læser 
den, som en mulighed for, at enkelte borgere kan klage over, at der ikke bliver gjort nok 
for luftforureningen, og at man kan få de store dieselbiler ud af byerne hurtigere, end man 
ellers havde ventet. 
Energi- og klimamedarbejder Tarjei Haaland fra Greenpeace fremhæver 
demokratiaspektet i dommen.  
"Den viser, at almindelige mennesker kan komme igennem med en klage i EU og dermed 
overtrumfe den nationale domstol. Forhåbentlig får også borgere her i landet blod på 
tanden til at rejse lignende sager," siger han.  
 
SF’s medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken (SF), peger netop på, at dommen få 
afgørende betydning for den enkelte EU-borgers rettigheder.  
"Jeg er meget glad for denne dom. Ikke kun på miljøets vegne, men også fordi, at det nu 
bliver langt lettere for den enkelte borger at komme til orde, når EU’s love bliver overtrådt. 
Det er vældig betryggende, når en sag, som denne falder ud til fordel for borgerne," siger 
Margrete Auken.  
 
Derfor kan man ikke tilfører en ekstra trafikmængde til Helsingørmotorvejen fra 49,5% til 
92,7%, uden at man bevist vil overtræder de lovmæssige grænseværdierne fastsat af EU 
og Danmark, samt tilsidesætte dommen fra EU DOM nr. C 237/07 ved EF-Domstolen 
afsagt 25. juli 2008. 
 
Hvad agter Vejdirektoratet og Transportministeriet at foretage sig jf. neden 
under uddrag af bekendtgørelse, som skal overholdes?:  
 
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten1) 
I medfør af § 14, stk. 2, § 79, stk. 2 og 3, og § 80, stk. 1, i lov om 
miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret 
ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes: 
UDDRAG:  
                                                        Kapitel 5  

Grænseoverskridende luftforurening 

§ 12. Hvis en varslingstærskelværdi, en grænseværdi eller en målværdi samt en 
eventuel tolerance margen eller en langsigtet målsætning overskrides på grund af 
betydelig grænseoverskridende overførsel af luftforurenende stoffer eller deres 
prækursorer, samarbejder Miljøstyrelsen med myndighederne i de øvrige berørte 
medlemsstater og udarbejder om nødvendigt fælles eller koordinerede luftkvalitetsplaner 
med hensigtsmæssige og rimelige foranstaltninger. 
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Stk. 2. Hvis det er relevant i medfør af § 10, samarbejder Miljøstyrelsen med 
myndighederne i andre medlemsstater om at udarbejde og iværksætte fælles kortsigtede 
handlingsplaner for nabozoner. Miljøstyrelsen sender relevante oplysninger til de andre 
medlemsstaters kompetente myndigheder. 

Stk. 3. Hvis informations- eller varslingstærskelværdierne, jf. § 6, overskrides i zoner 
eller bymæssige områder tæt ved grænsen til udlandet, meddeler Miljøstyrelsen dette så 
hurtigt som muligt til de kompetente myndigheder i de berørte nabomedlemsstater. 

 
 

2. Nitrogendioxid og nitrogenoxider 

  
Timegrænseværdi for 
sundhedsbeskyttelse 
(NO2) 

Års grænse værdi for 
sundhedsbeskyttelse 
(NO2) 

Det kritiske års niveau 
for beskyttelse af 
plantevæksten og 
naturlige økosystemer 
(NOx) 

Øvre vurderingstærskel 

70 % af grænseværdien 
(140 µg/m3, må ikke 
overskrides mere end 18 
gange pr. kalenderår) 

80 % af grænseværdien 
(32 µg/m3) 

80 % af det kritiske 
niveau (24 µg/m3) 

Nedre vurderingstærskel 

50 % af grænseværdien 
(100 µg/m3, må ikke 
overskrides mere end 18 
gange pr. kalenderår) 

65 % af grænseværdien 
(26 µg/m3) 

65 % af det kritiske 
niveau (19,5 µg/m3) 

  
3. Partikler (PM10/PM2,5) 

  Døgngennemsnit PM10 Årsgennemsnit PM10 Årsgennemsnit PM2,5 [1] 

Øvre vurderingstærskel 

70 % af grænseværdien 
(35 µg/m3, må ikke 
overskrides mere end 35 
gange pr. kalenderår) 

70 % af grænseværdien 
(28 µg/m3) 

70 % af grænseværdien 
(17 µg/m3) 

Nedre vurderingstærskel 

50 % af grænseværdien 
(25 µg/m3, må ikke 
overskrides mere end 35 
gange pr. kalenderår) 

50 % af grænseværdien 
(20 µg/m3) 

50 % af grænseværdien 
(12 µg/m3) 

1) Den øvre vurderingstærskel og den nedre vurderingstærskel for PM2,5 gælder ikke for de målinger, 
der tjener til vurdering af, om målet for reduktion af eksponering for PM2,5 med henblik på 
sundhedsbeskyttelse er opfyldt. 

 

EFTER SKRIFT: 
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Hvad agter Vejdirektoratet at foretage sig i henholde Miljøstyrelsens normer til 
VVM-redegørelses standarter at gøre?  

1. Der er ikke plads til de estimerede køretøjsmængder ved ud og 
indfletningen ved Helsingørmotorvejen ved Emdrupbroen jf. rapport om 
”Fremtidssikring af Norhavnsvejen” hvor Transportministeriet, 
Vejdirektoratet og Københavns har udarbejdet denne rapport – desuden 
strider det imod de af ”Vejregel rådets” normer for vejspor og 
trafikmængde.  

2. At luftforureningen med de estimerede trafikmængder vil stride mod de 
lovfæstede grænseværdier for NO2, PM10 og PM2,5, samt måske flere 
andre forurenede luftarter med faste grænseværdier, og med henvisning 
til DOM nr. C 237/07 ved EF-Domstolen afsagt 25. juli 2008. 
 

Derfor kan der ikke realiseres en linjeføring mellem Nordhavn og 
Helsingørmotorvejen med en totalt udbygget Nordhavn med 40. 000 beboer og 
40.000 arbejdspladser over til Helsingørmotorvejen. 
 
Og med en forlængelse og udbygning af tunnelen fra Nordhavn og under 
Kronløbet over til Amager og videreføring til Malmø motorvejen, vil det ikke 
være realistisk med den trafikmængde på Helsingørmotorvejens indfletning 
ved Emdrupbroen – med mindre der fx foretages drastiske investering på mere 
end 300 mio. kr. samt ekspropriationer af boligerne på hver side af 
Helsingørmotorvejen på en strækning på >3 km samt investeringer m.v. i 
rensning af luften samt nedsættelse af støjen. 
 
Dermed er der uenighed om Vejdirektoratet tilkendegiver, at der intet i denne 
VVM-redegørelsen er, som ikke gør det muligt at bygge denne 
Nordhavnstunnel, dette må tilbagevises. 
 
Desuden er denne udvidelse af trafikken ved udfletningen ved 
Helsingørmotorvejen ved Emdrupbroen med trafikøgning på ÅDT + 30.000 og 
ÅDT + 63.000 ved Helsingørmotorvejen en tilsidesættelse af den i december 
2015 vedtaget i Borgerrepræsentationen Kommuneplan 2015 for Københavns 
Kommune – herunder særlig afsnit 4 Miljø. I bilag om Støj på side 43 i dette 
høringssvar - se udtræk af citater. 
 
På det foreliggende grundlag og hvis denne trafikmængde skal forbi 
Helsingørmotorvejen ved Emdrupbroen er det ulovligt rent juridisk og i 
særdeleshed i henhold til Kommune Planen 2015, mede mindre der foretages 
ændringer så luftforureningen og støjen fjernes.        
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A. STØJ fra byggeriet til Svanemølleområdet: 
Tunnelbyggearbejde, Køretøjer, Service og Værksteds, 
Svanemølleværket og Togstammer passage forbi Strandvænget.  

Der skal henvises til VVM-redegørelsen afsnit 8.11 siderne 114 – 124. Og afsnit 9.11 
siderne 145 – 148: 

Der er flere støjkilder ved Strandvænget/Strandpromenaden som bør tillæggets 
trafikstøjen for at give et retvisende billede af den støjmængde som beboerne udsættes 
for.  
Københavns Kommune har fra den 1. november 2010 foretaget støjmålinger jf. DIN 4150 
ud for Strandvænget 1 af aut. ingeniørfirma, og samtlige støjmålinger har været 
tilgængelige for beboerne med følgende data: Hver dag, samt opstillet som gennemsnit 
opdelt for hver måned i kurver for dag kl. 07.00 til 18:00 aften kl. 18:00 til 22.00 og nat 
kl. 22.00 til 07:00. Denne måling stoppede den 3. marts 2016. 
Afstanden fra målestation A1 og til DSB skel/spor er ca. 50 meter og til togremisserne og 
værksted er der ca. 180 meter.    

 

 Disse støj kilder er: 
 
1. Strandvænget 22, DSB Servicecenter (arbejder 24/7 – 365dage om året) 

2. Svanevænget 22 DSB, værksted rep. og vedligehold af Øresundstogene arbejder 24/7 – 
365 dage om året) 

3. Svanemølleværket Strandvænget, kun sjældent støj problemer.  

4. Passage af togstammer i døgnet ca.950 ved Strandvænget.  

DSB servicecenter, Strandvænget 22 2100 København Ø, er bygget i 1934, og udvidet til 
den dobbelte kapacitet i 2008 – uden at Københavns Kommune har foretaget den 
obligatoriske nabohøring, som der er pligt til. Der bør laves en miljøvurdering af dette DSB 
område jf. Miljøbeskyttelsesloven og over fører kontrollen jf. en § 33 virksomhed.  

STØJ i byggefasen som tager ca. 5 år, samt støj efter det afsluttet byggeriprojekt. 

De beboere som bliver mest berør af byggestøj er fra ca. ambassaden i nr. 21 til 25 
Strandvænget, samt Strandpromenaden 11 m.fl. (jf. støjkort fra VVM-redegørelsen 557).   

Der er fastsat de samme grænseværdier i VVM-redegørelsen 557 i dB som der er ved 
byggeriet af Nordhavnsvej — dog er der ændring af tidsrummet/timeantal der kan 
støjes i og det er hverdage kl. 07:00 til 19:00 <70dB(A) LAeq og lørdag kl. 
08.00 til 17:00 <70dB(A)LAeq; øvrig tid <40 dB(A) LAeq. 
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Dette er en væsentlig udvidelse af arbejdstimer i forhold til Nordhavnsvej, samt arbejde 
om lørdagen som man ikke må i dag + en time mere på hverdage, dvs. at støjen for 
beboerne på den sidste del af den østlige del af Strandvænget skal finde sig i, en 
støjdosislængde på ca.+ 25,5% i forhold til i dag. 

Der skal henvises til dom fra Københavns Byret afsagt 29. juni 2016 SS 2-7873/2016 CMT 
I/S (Copenhagen Metro Team I/S). Dommen er anket af CMT I/S.  
Anklagemyndigheden har anklaget CMT I/S for overtrædelse i flere tilfælde af: 
Bekendtgørelse nr. 230 af 26 februar 2015 (tidligere nr. 767 af 25 juni 2014) om 
forurening og gener fra anlægget af Cityringen § 22. stk. 1 nr. 1 jf. stk. 2 jf. § 6 stk. 1 og 
2 jf. § 5. Overskridelse af pålagte støjgrænseværdier, herunder aften og nat i tidsrummet 
kl. 18:00 til 07:00. 
At der er afsagt kendelser i Danmark fra Natur- og Miljøklagenævnet og Sundhedsstyrelse 
og at udsættes mennesker for støj mellem kl. 18:00 til 07:00 herunder lørdag og søndag 
på <40db LAeq og ingen målinger over 55dB(A) – disse forhold er givet som et påbud for 
CMT I/S.  
 
Er det forsvarligt set ud fra de nu kendte faktoren vedr. sundhedsskadelige relaterede 
sygdomme fremkaldende for støj som vi pt. kender og eskalerer over tid? 

Der skal henvises til Sundhedsstyrelsens ”Tænk Sundhed ind i miljøet” – Et 
prioriteringsværktøj og inspiration til kommuner forebyggende indsats version 1.0 dato 22. 
december 2009, elektronisk ISBN 978-87-7104-035-7. 
Denne rapports inspirationer bør indarbejde i projektet Nordhavnstunnel.     
 
Den permanente støj, når byggeriet er færdigt, vil ikke påvirket beboerne på 
Strandvænget siger Vejdirektoratet, men som det fremgår i de estimeret støjkort som 
foreligge fra Rambøll marts 2016 samt Vejdirektoratet, at med en støjskærm på 4 meter 
giver det beboerne et trafik støj billede (mangler øvrige støjkilder) fra nr. 5 til 25 
Strandvænget i 4,5 meter over terræn hvor facaderne påvirkes af 58 – 53db(A)Lden , og 
etagebygninger på nord og sydsiden af Strandvænget ligger støjen på facaden 68 – 
73dB(A)Lden  – spørgsmålet er blot, anvender man de rigtige tal fra trafikken, 
måske er støjen højre ??  

Vejdirektoratet har ikke lavet en særlig beregning hvor meget støjen stiger eller falder fra 
de to ramper i Strandvænget med en tunnel til Nordhavn. Det må være en mangel 
som bør fremskaffes.  

Der er tilkendegivet i tabel 9.5 følgende: Beregnet antal støjbelastede boliger langs 
influensvejnettet, hvor trafikken forventes at ændre sig med mere end 10% som følge af 
Nordhavnstunnelen. 

Støj dB(A) O-alternativ 2025 2025 Løsning Aa 2025 Løsning Ab 

58-63 2.191  2.209  2.443 
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63-68 1.216  1.241  1.284  
68-73 1.161  1.147  1.205 
> 73 386                     387     410 
I alt  4.954                   4.984   5.342  

Den vejledende grænseværdi er 58dB(A)Lden og med åbent vindue på 0,35 cm2 max 
33dB(A) inde i boligen. Vejdirektoratet har vedtaget at arbejde ud fra den 
grænseværdi ved anlæg af nye veje.  

Projekt O-alternativ, vil der ske en stigning af støjbelastningen i flere boliger i området 
med: 

dB 58-63 = 252 ~ 11,5% 
dB 63-68 =   68 ~  5,6% 
dB 68-73=    44 ~  3,8% 
dB >73  =    24 ~  6,2%   
I alt flere støjbelastede boliger med en Nordhavnstunnel er: 388 ~7,8%. 

De sundhedsmæssige grænseværdien for støj er fastsat både i EU og WHO samt af 
konkret rapporter/afgørelser fra, Embedslægen, Sundhedsstyrelsen og Miljø og 
Naturklagenævnet, ud fra de pt. kendte sundhedsmæssige støj relaterede kendte 
sygdomme som udløses af støj over tid m.v.   

Set ud fra disse støjstigninger af boliger på Strandvænget som får støj på >58dB(A) må 
lide et tab i salgsværdien ud fra Vejdirektoratets tilkendegivelse, at en bolig falder i værdi 
med ca. 1,3% for hver dB støjer er over 58dB(A) Lden dvs. at med 73dB(A) falder værdien 
med 19,5%.  
I øvrigt skal henvises til: ” Erstatning for vejstøj og forringende adgangsforhold ved 
nyanlæg af veje m.v. Betænkning nr. 1391, Afgivet af  Trafikministeriets Ekspertudvalg, 
Trafikministeriet København 2000” – herunder afsnit 3 Udviklingen inden for naboretten 
fra side 23 til 41 med domspraksis i Højesteret og Landsretten. mfl.   

Desuden skal henvises til Notat bestilt af Nordhavnsvejprojekter hos Rambøll: NVH 
811.008-0 Støjberegninger af støjskærmsløsninger af 14. marts 2016 – notatets 
støjberegninger er baseret på måske forkerte skøretøjsmængde som tidligere omtalt.  

Den 31. maj 2016 har Folketinget vedtaget nye tillæg til Vejloven om Miljø: 
Lov om ændring af lov om offentlig veje m.v. jernbaneloven og forskellige 
andre love. Lov nr. L 134 Transportministeriet      

Nu har Transportministeren fået Folketingets accept på, at genindførsel af enevælde ved 
miljøsager, så som, bygning af jernbaner, veje, broer, tunneler osv. at ”FOLKET” ikke kan 
gøre indsigelser vedr. støj, røg, støv osv. ved bygprojekter som ministeriet står for (min 
fortolkning). 

VVM-redegørelse Nordhavnstunnel vedr. forlængelsen af tunnelen gennem 
Svanemøllehavnen: 
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Da det er Vejdirektoratet som skal stå for denne opgave og også skal være bygherre – så 
er det vel den nye lov nr. L 134 som bliver gældende. 
Spørgsmålet er hvad kan Københavns Kommune omkring miljøet i byggefasen 
m.v. gøre, det er Københavns Kommune, som indirekte skal betaler (By og 
Havn I/S kommune ejer 95%)?  
Forslag: At denne ret som Transportministeriet har fået den 31. maj 2016 vedr. 
miljø,  undlades og der anlægsarbejdet pågår efter gældende regler som for 
Nordhavnsvej.  

Ad 1. Der har været og er mange påklager over støjen fra servicearbejde – 
serviceområdet blev udgivet i 2008 med en væg på ca. 175 meter i længden og mere en 2 
meter i højde hvor toppen af væggen danne en bukning ind mod togene på begge sider af 
væggen og det er en metal væg hvor der kan serviceres på togstammer på begge sider af 
væggen. Metalvæggen reflekterer støjen direkte over mod Strandvænget fra togenes 
ventilationsanlæg (placeret på taget af togene) for at nedkøle togene. 
Desuden anvendes der ikke altid fjern strøm (som skal minimerer støjen) – men man 
tager strømmen fra luft ledningerne – hvilket støjer meget, da togene også parkeres op 
langs Strandvænget i flere spor og kører hele natten for afkøling om sommeren, og 
opvarmning om vinteren  
Der er sket en udvidelse af de eksisterende togremiser i højden hvor der er installeret 
meget store ventilatorer for afkøling m.v. i remissen, disse kan høres særlig aften og nat 
og der er løbende mange påklager. 
Desuden har DSB udstedt cirkulære om at portene til remiserne skal holdes lukket, når der 
arbejdes på togene – idet der slibes men høj støjidentitet på hjul samt hammers og 
bankes. At holde portene lukket overholdes næsten aldrig. Må max støje dag 55dB(A) og 
nat <40dB(A) som på intet tidspunkt af aften og nat må overskrides.  
  
Ad 2. DSB har indrettet værksted for reparation af Øresundstogene samt dem til 
Tyskland. Der er udstedet støjpåbud på max 55dB(A) i skel som på intet tidspunkt i 
dagtimerne må overskrides og <40dB aften og nat som ikke må overskrides. Der har 
været mange klager fra beboerne og Københavns Kommunes Center for Miljøkontrol har 
afgivet mange påbud. Se også afsnit ad 1 som også uddybning tilkendegiver støj effekten 
og beskaffenhed. 

Ad 3. Der har været indgivet påklage fra beboerne, og Roskilde Miljøkontrol har ved 
målinger m.v. påvist overtrædelser af værkes givne støjgrænseværdi (§33 
Miljøbeskyttelses Loven) og givet et straks påbud.  
 

Ad 4. Der passerer ca. 950 togstammer hver vej i døgnet. Togstammerne er S Tog og 
Øresundstogene og enkelte godstog.  
Da der ved bygningen af Nordhavnsvej blev eksproprieret husene på Strandvænget nr. 4, 
6, 8 og 10 – disse huse dannede en såkaldt ”støjskærm” mod servicevæggen og særligt 
der togstammer som passerer og stopper på Svanemøllestationen. Der er nu totalt åben 
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direkte ned til banegraven. 
Der har været opsat støjmåler (af Københavns Kommune af aut. ingeniørfirma på 
adressen Strandvænget 1) fra den 1. november 2010 til 03. marts 2016.  
Laves der en analyse af støjen ved opstart aften og nat ligger den gennemsnitlig jf. 
måleblade fra Københavns Kommune på under 55 til 40 dB(A). Efter nedrivning af husene 
på Strandvejen nr. 4, 6, 8, og 10 samt blev en støjvæg fjernet, dette bevirkede en øgning 
at støjidentiteten aften og nat på ca. 10dB(A). Målingerne efter fjernelsen af støjværnet, 
ses på resultater fra kommunens egne støjkurver m.v. at støjen i gennemsnit for hver 
måned fra ligger på ca. 60dB(A) i gennemsnit. Ser vi på kommunens støjkurver i januar og 
februar 2016 har vi aften på ca. 59dB(A) og nat på ca. 61dB(A) alle dagene også lørdag 
og søndage. 

Som det fremgår af Miljø- og Naturklagenævnet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægen finder 
man, at støj aften og nat ikke er forenelig med den ro et menneske må have krav på hvis 
man overstiger 40 – 55dB(A). Disse grænseværdier findes også hos WHO og Støj 
cirkulæret fra EU. 
De danske myndigheders tilkendegivelse om støjgrænse sygdomsfremkaldendes effekt – 
har bevirket, at der i det tillæg til lov om Metrostationer omkring støjbelastning for beboer 
ved disse stationer, er fastsat dvs. regler m.v. 
Folketinget har vedtaget grænseværdier aften og nat m.fl. fremsat af Transportministeriet. 
At grænseværdien må max 55dB(A) i gennemsnit om aften og nat samt lørdag aften og 
nat og hele søndagen. Overholdes disse grænseværdier er der muligheder for 
kompensation, eller genhusning, eller at staten køber boligen.   

 

Konklusion: 

Miljøkontrollen har afgivet straks påbud at grænseværdien ikke må overskride i skel 
55dB(A) dag, aften nat <40dB fra DSB Strandvænget nr. 22 – at målestationen i nr. 1 
Svanevænget har en afstand på ca. 50 meter til DSB skel/spor og en afstand til 
remisebygningerne på ca. 180 meter.  

Der kan konstateres at ved opstart den 1, november 2010 af Nordhavnsvej og frem til 10. 
april 2011 blev støjgrænseværdien på 70dB(A) dag kl. 07:00 til 18:00 som var givet af 
Københavns kommune Center for Miljøkontrol tilsidesat med 72% af samtlige arbejdsdage. 
Herefter skete der genhusning i to omgange. 

Da VVM-redegørelsen lægger op til at der kan arbejde på hverdage mellem kl. 07.00 til kl. 
19 samt arbejde om lørdagen ~ til en udvidelse af støjpåvirkningen på ca. 25,5% for 
mennesker. Det bør præsideres at arbejde mellem kl.18:00 til 19:00 og arbejde om 
lørdagen ikke overskrider 40dB(A) LAeq.  

Årsagen som kommune støjoverskridelsen tillagde, var at der ikke var taget højde for 
baggrundsstøjen fra de allerede nævnte støjkilder.   
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Derfor må det være et krav, at der bør ske yderligere beregninger og oplyses i afsnittet 
om støj ved bygning og drift af Nordhavns tunnelens og de afledte trafikmængder og 
dermed en principal øgning af støjen i området for beboerne med tillæg af støj fra: 

DSB Service Center 55dB(A)   

DSB værksted 55dB(A) 

Gennemkørende togstammer samt start og stop på Svanemøllestation 65dB(A). 

 

Der skal forslås de af DELTA DTU statens rådgivende støj laboratorium givne regler for 
addition af støjkilder efter følgende formel: 

 

 Addition af dB-værdier. 

dB for lydtryk er defineret som dB ≡ 20·log(p/p0), hvor p er lydtrykket og p0 en 
trykreferenceværdi, normalt 20 µPa. dB-værdier kan således ikke blot adderes på normal 
vis. Selv lydtrykkene p kan ikke adderes, fordi det er såkaldte RMS-værdier. 

Har man to dB-værdier, dB1 og dB2, fås summen strengt matematisk som  

 dB(sum) = 10·log[10dB1/10 + 10dB2/10] (1) 

Lad os tage dB1 = 87 og dB2 = 84. Da får vi ved indsætning i (1): 

dB(sum) = 10·log[108.7 + 108.4] = 10·log[5.01·108 + 2.51·108] = 88.8 dB 

Nu er det jo ikke alle, der går rundt med en lommeregner, der kan klare potensopløftnin-
gerne i den firkantede parentes, så til brug for almindelige dødelige kan man konstruere 
grafen på næste side. 

Man finder forskellen mellem de to værdier i eksemplet: Delta1-ΔdB = 87 - 84 = 3 dB. Af 
grafen findes da, med Delta1-dB som abscisse, at Delta2-dB = 1.8 dB. Denne værdi 
adderes til den højeste af de to værdier, som er dB1, og man får det samlede lydtryk som: 

dB(sum) = 87 + 1.8 = 88.8 dB 

Metoden, som er universel (gælder ikke kun for lydtryk, men for alt, som udtrykkes i dB) 

Har man tre lydtryk, adderer man først to lydtryk og finder deres sum, og dernæst 
adderer man denne sum til det sidste lydtryk. Princippet kan anvendes til at finde summen 
af mange lydtryk ved at gå successivt frem. 

Bemærk, at summen af to lige store dB-værdier er værdien plus 3 dB. Ses af grafen, hvor 
Delta2-dB = 3, når Delta1-dB = 0. Dette ses selvfølgelig også af, at 10·log2 = 10·0.3010 
≈ 3. 
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1. Erfaring og fakta fra 
Nordhavnsvej ´s byggeriet godtgøre, at der er alt overvejende sandsynlighed for, at 
det totale støjbillede for beboerne som ligger tættes på Nordhavnstunnelen 
byggeriet på <70dB(A) som gennemsnit af 8 timer mellem kl. 07.00 til 19:00 
mandag til fredag og lørdag fra kl. 08:00 til 15:00, ikke kan overholdes. 
Desuden fik beboerne tilsagn om ved et møde, fra chefingeniøren på 
Nordhavnsvejsprojektet, at støj og vibrationsgrænseværdierne ville blive overholdt 
ved de forestående arbejder. Det var en oplysning som må betegnes som 
lemfældigt omgang med sandheden, med alle de støjmålinger, som viser i stor 
udstrækning tilsidesættelse af grænseværdierne.  

2. Det skal bemærkes, at beboerne skal udsættes for en meget længere tidsperiode 
med høj støjidentitet end ved Nordhavnsbyggeriet – beboerne skal udholde 
25,5% flere timers periode med en støj idensitet på >70dB(A).  
Derfor bør/skal timeantallet hvor beboerne udsættes for byggestøj nedsættes 
væsentligt set ud fra et kvalificeret sundhedsfagligt niveau, som ved 
Nordhavnsvejsprojektet. 
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Herunder den sundhedsfaglige viden fra Sundhedsstyrelsen samt WHO og EU om 
de angivet tidsfaktoren for ophold i en givet støjidentiteten, hvor mennesker bliver 
påvirket af støjen sygeligt. Tidsfaktoren og støjidentiteten give menneskets kan 
give sygdomme som fx hjertekarsygdomme, stress og diabetes 2 m.fl. og afledte 
sygdomme heraf.          

3. Derfor bør/skal der opsættes støjmålere. I alle husene som ligger i farezonen for få 
overskridelse af støj i dB (A) og dB(KB). Derfor bør/skal hver enkelt hus undersøges 
separat jf. beskrivelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven gældende regler DIN 
4150-3:1999-02. Title (tysk) Erschütterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen 
auf bauliche Anlage. Product image DIN 4150-3., idet alder og byggemetode samt 
husets beskaffenhed som er individuelt, bør fastsættes en tålegrænserværdier for 
det enkelt hus.  
Og at måleresultaterne er offentligt tilgængelig, på udvalgt boliger, for at 
konstaterer, de faktiske støjforhold, som beboerne udsættes for i byggefasen. Ud 
fra princippet: tillid er godt – kontrol er bedre. 

4. At det må være et krav, for borgerne, at der opsættes regler/cirkulærer for evt. 
handlinger ved byggearbejdet, der måtte overskridelse støjgrænseværdien som er 
retvisende og undlader enhver tvivl om, hvad der skal foretages: Fx kompensation 
eller genhusning eller andet. 
Fx kan de regler som anvendes ved Metrobyggeriet og som er vedtaget i 
Folketinget maj 2015 – og forslag fremsendt fra Transportministeriet.  

5. Det kan oplyses at Nordhavnsvejsprojektet har givet genhusning i hotellejlighed, 
betalt for at rejse væk i 14 dage, og at enkelte med nattevagter, som måtte sove 
om dagen, de fik kørepenge til og fra sommerhuset. Der er udbetalt erstatninger til 
>40 boliger på grund af skader og relateret til støj. Desuden er der kendskab til 
flere beboer som har været hos lægen, på grund af støjproblemer og fået medicin.  

6. At de nye lov/regler fremsat af Transportministeren, og som er vedtaget i 
Folketinget vedr. Vejloven m.fl.  af 30 maj 2016, særligt herunder de miljømæssig 
begrænsninger for påklage, at dette ikke får indflydelse på, hvis byggeriet 
overskride de gældende grænseværdier som er fastsat af Vejdirektoratet og bliver 
dokumenteret ved en opsat støjmåler af aut. ingeniørfirma.   

 

B. VIBRATIONER 

Der henvises til VVM-redegørelsen punkt 8.12 side 124 og 9.12 siderne 146 til 148. 
Her tilkendegives en grænseværdien i boligerne på <75dB(KB) – det oplyses af 
Vejdirektoratet, at man kan mærke vibrationerne fra 71-72dB(KB). Der er de samme 
regler som der er indskrevet i kontrakten projekt nr. 0080051, Nordhavnsvej- Vej- og 
Tunnelforbindelse SAB-TUN-04, version 2011-07-08 med Züblin for bygning af 
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Nordhavnsvej. Som i øvrigt er blev overtrådt rigtig mange gange og som har været 
mærkbart for beboerne langs Nordhavnsvejstunnelen. 
  
Det er min opfattelse, at de beboere der bliver udsatte hvor vibrationerne og kan mærkes 
mest, vil blive boligerne på Strandpromenaden nr.11,,13, 15, 17 og 19 samt fra Vesterled 
og mod øst, Strandvænget fra nr. 21 til og med 25. i byggefasen af Nordhavnstunnelen.  

Og etagebyggeriet langs vejtunnelen samt de parcelhuse som ligger tættes på tunnelen 
kan få vibrationer, når projektet Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen er færdigbygget og 
trafikken ruller i tunnelen. 
 
Sandsynligheder er stor, og kan godt være >75dB(KB) i lejlighederne på Strandvænget 1, 
2 og 3 og Strandvejen 59 - hvor afstanden fra tunnelen til fundamentet er meget lille fra 
87cm og op til 3 meter. 
 
Desuden er der mellem sekantpælene og tunnelvæggen opsat en træplade (træ vibrerer 7 
gange mere en beton) træet kan være en medvirkende faktor for, at forplante 
vibrationerne til fundamentet i etagebyggeriet (højtaler effekten) og måske også til 
parcelhusene på Strandvænget – med de mængder, af køretøjer som skal passerer i 
tunnelen, allerede fra opstart. 
 
Fx Banedanmark anlægger ikke togtunneler med mindre der er mindst 50 
meter til boliger. 
  
Desuden har Københavns Kommunes teknikforvaltning i 2005 fået udarbejdet en 
vibrationsrapport af ingeniørfirmaet Carl Bro. ”Rystelser fra trafikken” (Vej og Park 
Københavns Kommune).  
Vibrationsundersøgelse foretaget på Strandvejen og Strandøre og en sammenligning med 
Strandvænget som stort set sammen jordbonitet som de to nævnte veje jf. geodætiske 
undersøgelser jf. VVM-redegørelsen Nordhavnsvej januar 2009. 

Tabel 1 Vibrationsgrænser i til DIN 4150 Teil3 1999 
Almendig boligbyggeri >10Hz 5; 10<f<50 Hz 5-15; 50<f<100Hz 15-20. 

Målested         Vejbelægning       Fundament Vpeak i mm/s         Stuegulv dB(KB) 

Strandører           asfalt  0,12              75   
Strandlodsvej       asfalt  0,44              75   
Strandøre          beton  0,16              82  
Torvegade          asfalt/beton 0,70              75  
Strandvejen          Asfalt  0,33              87 

 

Citat fra rapporten: 
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””Uagtet at bygningens fundament ikke udsættes for store vibrationer, kan beboerne 
sagtens opleve endog meget store vibrationer langt over de anbefalede grænseværdier. 
Det er bemærkelsesværdier, at selv om vi har udvalgte steder med meget hård trafik og 
tung trafik overskrides vibrationerne målt på fundamentet ingen steder 0,7 mm/s. Hvilket 
er langt under den anbefalede grænseværdi på 1,0mm/s. Alle målingerne foretaget på 
stuegulvet ligger derimod på eller endog væsentligt over den anbefalede grænseværdi, 
hvilket er naturligt, idet vi jo har valgt målesteder ud fra klager fra beboerne. Hvorledes 
vibrationerne forplanter sig fra fundamentet til stuegulvet afhænger af bygningens 
konstruktion. 
Alligevel er det påfaldende, at de to steder, hvor beboerne generes mest af vibrationerne, 
og hvor målingerne på stuegulvet klart overskrider Miljøstyrelsen anbefalede 
grænseværdier, er påvirkningen af bygningens fundament ikke særlig stor. Den ligger 
endda i den lave ende af de målte værdier. Skal vibrationsgenerne for beboerne 
afhjælpes, er det mere bygningens konstruktion, der skal ses på. ””    
 
Carls Bros målingerne påviste, at der ved vibrationer i fundamentet på etagebygning på 
Strandvejen, som kom fra trafikken (ca. HVDT 12.000 køretøjer 2005) var rystelser på 
fundamentet 0,33mm/sek., dette bevirkede, at der i en afstand på 20 metres fra vejbanen 
blev målt i en lejligheden 87dB(KB) – grænseværdien er <75dB(KB) 

Derfor kan det ikke udelukkes med fuld udbygning til Nordhavn, at der vil være 
mærkbare vibrationer i etagebyggeriet og i parcelhusene som ligger tæt på 
tunnelen, særlig når der skal passerer i tunnelen (begge veje) ca. 21,9 mio. 
køretøjer heraf tungtrafik 1,6 mio. pr. år i tunnelen, tæt op ad 
husfundamenterne – hvordan undersøges det?  Og hvordan kan det evt. 
forebygges?  

Der skal henvises til: 

Højesterets Dom afsagt torsdag den 4. november 2010 sag nr. 166/2009 (2. 
afdeling). 

Udskrift fra Højesteret begrundelse og resultat; citater: 

””Forsvarets Bygnings- og Etableringstjeneste og Beredskabsstyrelsen var bekendt med, at 
der ved nedrivning som det omhandlede må udvises betydelig forsigtighed af hensyn til 
risiko for skader på nærliggende ejendomme. Arbejdet blev udført i myndighedens 
interesse, og de havde de tekniske og økonomiske muligheder for at begrænse og styrer 
risikoen ved arbejdets udførsels. ””  

””Det må efter skønsmandens forklaring lægges til grund, at vibrationsfremkaldte arbejder 
ca. 15 meter fra en ejendom vil kunne fremkalde skader på denne, uanset om arbejdet 
blev foretaget med en kugle eller med en hydraulikhamer, ligesom anvendelse af kugle ca. 
28 meter fra en ejendom i 20 minutter med sandsynlighed kan medføre skader. Efter 
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skønsmandens opfattelse burde der i det foreliggende tilfælde havde været foretaget en 
vibrationsmåling. ””   

Thi kendes for ret: citat 

””Nedbrydningsfirmaet P. Olsen & Sønner A/S, Forsvarets Bygnings- og 
Etablissementstjeneste og Beredskabsstyrelsen skal solidarisk til Leif Rasmussen betale 
68.750, med procesrenter fra den 30 marts 2007.””   

Morale: Der bør ske en individuel vurdering af de bygninger/boliger som ligger inden for 
en afstand på ca. 70 meter fra byggegruppen jf. Miljøbeskyttelsesloven herunder DIN 
4150 del 2 og 3, maj 1999 ” Erschütterungen im Bauwesen – Einwirkungen auf bauliche 
Anlage givne anvisninger krav som er gældende i Danmark – samt Miljøstyrelsens rapport 
nr. 9; 1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” se side 28 afsnit 4 
Vibrationer. 

 

Konklusion:  

Med de mange køretøjer som der estimeres med ved en fuld udbygning af Nordhavn samt 
til slutning til en Havnetunnel>60.000 køretøjer HVDT i tunnelen, og ved opstart af de 
estimerede køretøjsmængder for Nordhavnsvejes + Nordhavnstunnel, som der estimeres 
med, bør/skal der foretages følgende undersøges:   

1. Der må inden opstart af tunnel byggerier Nordhavnstunnelen og som et tillæg til 
VVM-redegørelsen, foretages en ingeniørmæssige undersøgelser, ud fra kendte 
resultater om: 
Tålegrænsen for vibrationer for de enkelte boliger ud fra at konstruktionerne er 
forskellige på Strandvænget  

2. Undersøgelsen bør/skal tilkendegive(r) de forhold som kan forebygges ved 
vibrationer rystelse på alle ejendommene langs Strandvænget fra nr. 1 til 25, 
således at grænseværdien holdes på <75dB(KB) og opfylde gældende krav i 
Miljøbeskyttelsesloven samt DIN 4150 Teil 3.  

3. At der gives en garanti for, at den enkelte boligejer på Strandvænget, ikke vil 
opleve en overskridelser af grænseværdien på <75dB(KB) af rystelser vibrationer 
fra tunnelen samt den lokale trafik.   

4. Kan det ikke godtgøres, at disse vibrationer / rystelser kan overholdes <75dB(KB) – 
skal der ske følgende: 
 
Ombygning af hus så vibrationer med sikkerhed er <75dB(A), projektet betaler. 
 
Eller at ejeren af huset eller ejerlejlighederne kan begære ønsker om 
ekspropriation, med betalt ud- og indflytningsomkostninger – projektet betaler. 



Fleming Kjer 
Strandvænget 3, 2. th 
2100 København Ø  

S i d e  22 | 58 

 

5. At der i en afstand på op til 70 meter fra vibrationskilder bør/skal opstilles 
vibrationsmålere på fundamentet.      

      

C. LUFTFORURENING – STØV.  

Der skal henvises punkterne i VVM-redegørelsen punkterne 8.13 til 8.19 siderne 124 til 
131 og punkterne 9.13 til 9.19 siderne 148 til 149  
 
Der er ikke i VVM-redegørelsen 557 Nordhavnstunnelen lavet beregninger, for de to 
ramper på Strandvænget – hvor meget at luftforureningen vil belaste vores område på 
Strandvænget med den øgede trafikmængde i tunnelen.  

Vejdirektoratet tilkendegiver: 
At lokalt omkring tunnelportalerne vil omfanget af emissioner påvirke 
luftkvaliteten: 
Det skyldes, at alle emissioner fra tunneltrafikken ledes ud ved mundingerne. 
Jo længere tunnelrøret er, des større koncentrationer opsamles ved 
tunnelportalen, hvor de vil medfører en lokal påvirkning. 

Vejdirektoratet konstaterer at der i 2025+ vil medføre/ske overskridelser af 
grænseværdier for luftkvaliteten (NO2) i en afstand af op til 50 meter fra hver sider af fra 
kørselsramperne ved tunnelportalen. Derved vil luftkvaliteten vil være sammenligning med 
H.C. Andersens Boulevard.   

Ved Strandvænget vil trafikken på rampen falde i forhold til den situation, hvor 
Nordhavnsvej er taget i brug uden en Nordhavnstunnel. 
Det skyldes, at Nordhavnsvejstunnelen vil reducerer omfanget af den trafik til Nordhavn, 
som kører via Strandvænget. 
Påvirkningen af luftkvaliteten fra tunnelen vil således være mindre ved Strandvænget, når 
Norhavnsvejen er i drift.  

 
Her må rejses tvivl om, at denne teksts konklusion holder, ud fra – hvis de 
trafikestimerede tal er forkerte, hvilket noget tyder på, se efterfølgende afsnit 
om ”Trafik kapaciteter i tunnelen og på vejene. ”  

Konklusion:    

1. At VVM-redegørelsen 557 kun har to figur/tegninger 9.19 og 9.20 som er 
tunnelportalerne ved Kattegatsvej og ned/op kørsel og ved boldbanerne til 
Nordhavnsvejstunnelen portal vest – der mangler en konkret beregning af de to 
tunnelportalerne på Strandvængets til og frakørsler. Ud fra følgende: 
Tunnelen som bygges i dag: Projekt Nordhavnsvej er på 920 meter – med 
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Nordhavstunnelen skal der tillægges ca. 1000 meter dvs. i alt biltunnel uden luft 
rensning er på 1.920 meter. 

2. Eller at Strandvænget tilføres luftforurening fra de 810 meter tunnel ved de to 
tunnel ramper, eller at det svarer til at forureningen bliver fordoblet – ud fra at 
vejlængden Strandvænget fra KRYDSET og ned til vander er ca. 400 meter. Derfor 
giver det en luftforurening som svare til en strækning på 1.210 meter luftforurening 
eller tre gange Strandvængets længde - hvilket efter min opfattelse, og de pt. 
kendte termer vil overskride gældende lovgivning fastsatte grænseværdier inden 
for sod/partikler, PAH, O2, og NOxer m.fl. 

3. Beregninger fra TMF afgivet af Rambøll viste, at der ved tunneludmundingerne 
skete en øgning af luftforureningen/emissionen med 33% - ud fra dette, at det ene 
tunnelrørs rampen ligger ca. 20 meter fra skel til boliger, taler sandsynligheden for, 
at emissions grænseværdierne jf. loven ikke kan overholdes – overholdes 
grænseværdierne her?   

4. Vejdirektoratet tilkendegiver: Luftkvaliteten ved begge tunnelprotaler vil blive målt 
årligt i en udvalgt periode. De to tunnelprotaler på Strandvænget bør også indgå i 
disse målingerne af luftkvaliteten, særligt, at det er her der bor borger tæt på den 
ene tunnel rampe ca. 20 meter. 

5. Hvad sker der hvis de pt. lovmæssige grænseværdier vedr. luftforurening 
overskrides, og hvilke tiltag kan tages til luftrensning i tunnelen?  

6. Hvad sker der, hvis emissionsværdierne ikke overholdes, dvs. holdes under de 
lovmæssige grænseværdier?  

7. Er der i tunnelen indbygget mulighed for at etablering luftrensning af tunnelluften i 
den 1,92 km lange tunnel?   

8. Der skal henvises til vedhæftet Notat om partikler – ud fra de lægefaglige 
tilkendegivelser af toksikologer vedr. partikler vil/kan fremtiden godtgøre at 
trafikmængden ved tunnelportalerne og ved Helsingørmotorvejen vil overskride 
grænseværdierne. Allerede nu overskrides grænseværdierne ved 
Helsingørmotorvejen ved Emdrupbroen jf. ”Københavner Kortet” fra Københavns 
Kommune og det er ca. ÅDT 68.000 køretøjer og med en skønnet trafik med en 
total Ringvej mellem Helsingørmotorvejen og Malmømotorvejen – Dette mangler 
der at blive redegjort for i VVM-redegørelsen for Nordhavnsvej – hvad vil 
Vejdirektoratet gøre ved det?     

Tilkendegivet vedr. støv – er mangelfuld – der bør indsætte et afsnit om støv, 
lige som Züblin har I deres anlægskontrakt, Nordhavnsvej. Dette skal ses ud fra 
den støvplage som beboerne har været udsat for ved bygning af Nordhavnsvej 
– der er kan fremskaffes foto som underbygger støvproblemets karakter.  
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 D. TRAFIK KAPASITETER I TUNNEL VEJE mv.   
     

Afsnit trafikforhold 9, side 132 – 149:    

9.1 Trafikale forhold.  

Der er anvendt OTM modellen for trafikberegningerne, samt at trafikken fra 2014 til 2025 i 
København vil stige med 12%   

I dette afsnit 9 opereres der med HVDT = Den gennemsnitlige trafik på et hverdagsdøgn. 
Og ÅDT = Den gennemsnitlige pr. døgn for hele året inkl. ferie- og helligdage.  

Omregningstabel: 

HVDT antal køretøjer kl. 06-19:00 x 1,32 
ÅDT   antal køretøjer kl. 06-19:00 X 1,19  

Ser vi på tabel 9.1 beregnet af antal køretøjer pr. hverdagsdøgn HVDT i år 2025 

Vej/tunnel       - O/alt.       A+B         C+D             Kattegatsvej        Færgehavnvej                              
Nordhavnstunnel 0           8.160          8.960                 35.460  36.360     

Norhavnsvej    23.500    29.290       29.660                   51.350  51.420  
 
Østlig Ring vej tilsluttet/Amager     Kattegatsvej        Færgehavnvej 

Nordhavnstunnel   63.140          63.370  

 

Figur 9.2 tallene udgør som ÅDT:                   O alternativ År 2025 Afvigelse    i % 

Strandvænget v/ro-sejl klubberne                    30.920 30.400       -520         -1,68 
Nordhavnstunnelen                                   23.500          29.290   +5.790      +24,64 
Strandvænget (Strandvejen/Strandpromenaden) 9.600  10.150      +550      + 5,73 
Strandører/Strandpromenaden                           4.710    5.260      +550      +11,68 

Som det fremgår, hvis der ikke laves en forlængelse af tunnelen til Nordhavn vil 
køretøjsmængden i 2025 ÅDT på Strandvænget (mellem Strandpromenaden og 
Strandvejen udgør 9.600 køretøjer = ÅDT pr. år = 3.504.000 køretøjer heraf ca. 2% tung 
trafik ~ 70.000 ÅDT. 

DVS. at med en forlængelse at Nordhavnstunnel til Nordhavn stiger 
trafikmængden i 2025 med ÅDT= 550 køretøjer = pr. år 200.750 køretøjer eller 
en stigning på 5,73 %, på Strandvænget.  
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Spørgsmålet?? Hvilke trafiktal er der anvendt ved støjkortenes tilblivelse, som vi modtog 
i marts 2016 med de to nye til og fra kørsler samt støjværn på 4 meter?  

Svar: NOTAT Rambøll 14. marts 2016 side 2: 

Nordhavnsvejsprojektet har her anvendt tal fra VVM-redegørelsen januar 2009 og de 
mindre veje er anvendt trafikmængder fra 2011, med følgende tal i VVM-redegørelsen: 
 
Norhavnsvej begge retninger (år 2018) HVDT 31.600 køretøjer heraf 7,3% 
tung trafik o/3,5t. 
Strandvænget mellem Strandvejen og Strandpromenaden HVDT 10.500  
Strandpromenaden/Strandøre HVDT 5.200  
Ud for Strandvængets roklubber HVDT 14.100  

Når trafikken fordeler sig i tre retninger ved Svanemøllehavnekrydset til: Strandvænget 
mod Strandvejen 10.500, Norhavnsvej 31.600, Strandpromenaden/Strandøre 5.200 = i alt 
HVDT 47.300 Køretøjer, men der er kun registeret 14.100 før forgreningen til de tre 
nævnte veje – derfor kan der rejses tvivl om støjberegninger og luftforurening er korrekte.  

Der er ikke i redegørelsen 557 foretaget støjmålingerne med den forlængende tunnel til 
Nordhavn, hvorfor ikke?       

Den sidste manuelle trafiktælling foretaget af Københavns Kommune ud for nr. 1 v/ø på 
Strandvænget var den 17. maj 2011 samlede trafikmængde øst/vest: 
ÅDT = 12.300 køretøjer heraf 10,2% tung trafik. HVDT 13.700 køretøjer heraf 10,2% 
tung trafik. 

Jf. VVM-redegørelsen med miljøvurdering Nordhavnsvej januar 2009 trafik konsekvenser 
afsnit 5.5 på side 65. ÅR 2018 – begge veje: 
 
Strandvænget mellem Strandpromenaden og Strandvejen HVDT = 10.500 køretøjer, og    
ÅDT= 9.300 køretøjer.  
Strandøre/ Strandpromenaden HVDT = 5.200 køretøjer og ÅDT = 4.600 køretøjer. 
Nordhavnsvej HVDT: 31.600 ÅDT 28.000 heraf 7,3 % Lastbiler 
Strandvænget ved roklubberne HVDT: 35.400  

Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej forsyner de tre veje: Strandøre/Strandpromenaden, 
Strandvænget mod Strandvejen og Nordhavnsvej trafikmængden på disse tre veje udgør 
41.400 køretøjer – men der tilføres kun fra Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej 35.400 
køretøjer til de tre veje – dvs. at der mangler 6.000 køretøjer     

VEJDIREKTORETET anvendte trafikmængder som ÅDT ved O alternativ år 20025: 
Strandvænget ud for roklubberne       ÅDT    30.920 
Strandvænget mod Strandvejen:        ÅDT      9.600 
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Strandpromenaden/Strandøre:           ÅDT      4.710 
Nordhavnstunnelen                           ÅDT    29.290  

Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej forsyner de tre veje: Strandøre/Strandpromenaden, 
Strandvænget mod Strandvejen og Nordhavnsvej trafikmængden på disse tre veje udgør 
43.600 køretøjer – men der tilføres kun fra Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej 30.920 
køretøjer til de tre veje – dvs. at der mangler 12.680 køretøjer. 

DVS. at Vejdirektoratet O alternativ, Rambøll støjkort 14. marts 2016 og tallene i VVM-
redegørelsen januar 2009 ikke er estimeret ens – spørgsmål hvad er rigtig? 

Da trafikken kører til og fra de tre veje, som er forsyningskilde til/fra 
Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej – de tre vejs samlede trafik mængde skal 
stort set være den trafikmængde, idet frakørselsmuligheder ikke er stor, for 
boligområde, Vesterled, Svanevænget, Østerled, Solvænget og 
Svanemølleknoppen som der er på Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej. 

RAMBØLL mangler trafik på Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej med 33.200 køretøjer     

Vejdirektoratet mangler trafik på Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej med 12.680 
køretøjer.    

VVM-redegørelsen jan. 2009 mangler trafik på Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej med 
6.000 køretøjer. 

Ved støjberegninger, er en halvering af antallet af køretøjer, = med en 
sænkning af støjen med 3dB(A). 

De oplyste trafiktal som danner basis for støjkortene – der må derfor rejses tvivl om, at 
disse støjberegninger som foreligger, er retvisende.  

Desuden mangler trafikestimater på vejene med en Nordhavnstunnel + Østlig Ringvej på: 
Strandvænget/Klakbrænderihavnsgade, Strandvænget, Strandpromenaden. 
Der er estimeret med en Østlig Ringvej gennem tunnel på Strandvænget Nordhavnsvej 
følgende trafikmængder: 

År 2025+ med Østlig Ringvej til Kattegatsvej             HVDT 63.140 køretøjer 

År 2025+ med en Østlig Ringvej til Færgehavnvej      HVDT 63.370 køretøjer 
 
Spørgsmålet er, med de oplyste og estimerede trafiktal i år 2025 – om så max kapaciteten 
er overskredet for tunnelens kapacitet – dvs. at der for en Østlig Ringvej ingen muligheder 
er for øgning af trafikken.      

Mål på tunnelrør indvendig samt opfyldelses af EU´s tunneldirektiv: 

Jeg har bemærket, at forlængelsen af tunnelen også bliver samme mål og opbygning som 
Nordhavnsvejstunnelen som er på: 1 meter+3,5+3,5+1meter = 9 meters bredde og 6 
meter høj total, i hvert tunnelrør, er der 4 vejspor 2 i hver rør, men ikke nødspor. 
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Bemærk at stitunnelen for gående og cyklister mellem Svaneknoppen og Nordhavn er 8 
meter bred.   

Desuden oplyser Vejdirektoratet, at man vil opfylder EU tunneldirektiv. 

I Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvarene: Side3 punkt 2.1 EU tunneldirektiv. 
Citat:  

” I et høringssvar er bemærkning til vigtigheden i at EU-tunneldirektiv 
overholdes. Der gøres specielt opmærksom på at sikkerheden i 
Nordhavnstunnelen bør opfylde EU´s tunneldirektiv. 
Vejdirektoratets bemærkninger:  
Nordhavnstunnelens dimensionering og sikkerhed, også set i forhold til EU-
tunneldirektivet, vil blive vurderet i VVM-undersøgelsen. Selv om der ikke er 
krav til at tunnelen skal opfylde EU´s tunneldirektiv, er det besluttet, at den 
kommende tunnel skal opfylde kravene i direktivet. 

Der skal henvises til EU´s tunneldirektiv implanteret i dansk lovgivning:  

Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet1)  
I medfør af § 109 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, 
§ 66 a i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008 og § 95, 
stk. 1 og 3 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1276 af 24. oktober 2007, 

Efter min opfattelse og de oplysninger der er tilgængeligt i VVM-redegørelsen nr. 557 
Nordhavnsvejstunnelen, opfyldes kravene ikke til tunnelen sikkerhed m.v., fx 
nødspor m.v.  

Kapaciteter i tunnelen på 1,910 km.  

Jf. Vejregelrådet (afd. i Vejdirektoratet som vejleder Transportministeren) de fastsætter 
vejstandarter/tunneler VST for trafikmængden og timeberegningsmetoden som bør følges, 
alt efter beskaffenheden af vejen eller tunnelen opbygning samt mål. 
Der skal henvises til Vejdirektoratet Vejregler september 2015 Håndbog og Service Anlæg 
og Planlægning, hvor der sket ændringer fra den ”gamle” håndbog fra september 2010, 
fx: Den grundlæggende kapacitet af vej med fire spor eller flere er reduceret fra 
2.300 til 2.200 personbiler pr. time pr. kørespor (tabel 3.1). (2.200 personbiler 
x 24 timer max kapacitet = 52.800 køretøjer i døgnet fordel ligelig på døgnets 
timer).  
  
En tunnel som Norhavnsvejenstunnel samt Nordhavnstunnel har samme mål og 
beskaffenhed – her er max kapaciteten begge veje(øst/vest) 2 spor hver vej uden nødspor 
HVDT på ca. 50.000 køretøjer jf. Fremtidssikring af Nordhavnsvej marts 2010 udarbejdet 
af medarbejder fra Vejdirektoratet, Transportministeriet og Københavns Kommune. 

Desuden skal der tages hensyn til den gældende beregningsmetode for timekapaciteten i 
spidsbelastningsperioden.  
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Som det fremgår fra Vejdirektoratets VVM- 557 Side 132 tabel 9.1 beregninger af antal 
køretøjer pr. hverdagsdøgn HVDT i tunnelen: 

2025+ Kattegatsvej                                    51.350 køretøjer  
2025+ Færgehavnvej                                 51.420 køretøjer 
2025+ med Østlig Ringvej til Kattegatsvej     63.140 køretøjer  
2025+ med Østlig Ringvej til Færgehavnvej  63.370 køretøjer 
 
Som det klart fremgår så vil kapaciteten være opbrugt i 2025 og det vil ikke være 
realistisk at Nordhavnsvejstunnelen + Nordhavnstunnelen sammenkobles med en  Østlig 
Ringvej, ud fra kapacitets begrænsningen til Nordhavnsvejstunnelen samt 
Nordhavnstunnel er næsten opnået i år 2025 og at spidsbelastningsperioden ikke kan 
overholdes. 
Se: TRAFIK KAPACITET OG SERVIENIVEAU Baggrund og dokumentation, Vejdirektoratet – 
Vejregelrådet og Vejdirektoratet Vejregler september 2015 Håndbog og Service Anlæg og 
Planlægning.  

Disse kapacitetsproblemer har været kendt af politikerne og forvaltningen – og 
der skal henvisning til TMU møde referater, samt fra:  

Berlingske 17. marts 2015 (af journalist Oliver Kløvedal Reich) Nordhavnstunnel risikerer 
at blive for smal. 

Citater: 

>> Hele projektet kuldsejler med sådan en kapacitetsbegrænsning, selv om det kun er et 
enkelt sted på strækningen. Det vil skabe en flaskehals, der vil få betydning for hele 
projektet <<Siger Jacob Næsager.  

” Tal fra Transportministeriet viser, at man i 2040 forventer 56.000 daglige bruger af den 
Østlige Omfartsvej. Uden brugerbetaling vurderer ministeriet, at antallet kan blive 50% 
højere- det vil sige omkring 84.000 bruger dagligt. ” 

”Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen med to spor hver vej og uden nødspor vil medfører 
en kapacitetsbegrænsning på HVDT 50.000 biler i døgnet. ” 

”Overborgmesteren fremhæver desuden Transportministeriets tal i et notat fra 
Økonomiforvaltningen, hvor det vurderes, at kapaciteten kan løftes til i omegnen af 
60.000 køretøjer dagligt. ”  

”Ifølge Trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, er det dog muligt, at Nordhavnstunnelen 
vil kunne bære 60.000 biler dagligt, men at myldretiden vil kunne blive et problem: 

>>Kapaciteten afhænger af fordelingen hen over døgnet, så det kan godt være, at 
tunnelen vil kunne tage 60.000 biler, men pointen er, at den hurtig vil risikere at fyldes i 
myldretiden <<skriver professor Otto Anker Nielsen i en e-mail til Berlinske””  
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”Ifølge notat fra Økonomiforvaltningen vil brugerbetaling kunne begrænse tilstrømningen 
af biler til Nordhavnstunnelen. ” 

” Miljø og Teknikborgmester Morten Kabell ser heller ikke umiddelbart en brugerbetaling 
som en løsning. Omvendt mener Otto Anker Nielsen fra DTU, at brugerbetaling vil kunne 
rette på uoverensstemmelsen mellem det forventet antal biler og kapaciteten. Men det 
reducerer samtidig aflastningen af trafik i indre København. ””””””   

Med disse oplysninger fra Berlingske og Vejregelrådet – må det konstateres at absolut 
max kapaciteten er <60.000 daglig køretøjer – medens Vejdirektoratet estimer i år 2025 
at der kommer ca. 63.000 køretøjer dagligt i tunnelen.  

Dvs. at med trafik kø i tunnelen og uden luftrensning i tunnelen – er det ikke 
særlig sundt at opholde sig i forureningen fra udstødningen med partikler CO, 
NOxer osv. i en 1,91 km tunnel. – Måske er det sundhedsskadeligt – det bør 
undersøges!!  
 
Hvis der kommer 63.000 køretøjer heraf 7,3% tung trafik fra Nordhavnsvej som skal til og 
fra Helsingørmotorvejen ved indfletning og flyvoveren lægges til indfletningsarealet ved 
Emdrup broen på motorvejen, hvad sker der så?? 
Trafikmængden fra Nordhavnsvej skal tillægges motorvejen, ud fra de sidste tilgængelige 
trafiktællinger på Helsingørmotorvejen ved Emdrup broen og indfletning er trafikmængde 
HVDT: 72.500 køretøjer ÅDT 64.700 køretøjer heraf 1,6% tungtrafik. 

Med en Østlig Ringvej bliver trafikmængden næsten fordoblet ved Emdrupbroen 
(Helsingørmotorvejen) til ca. 128.000 køretøjer dagligt heraf ca. 4,4% tungtrafik.  

”Fremtidssikring af Nordhavnsvej” – afrapportering fra arbejdsgruppen marts 2010 
arbejdsgruppen bestod af ansatte fra Vejdirektoratet, Transportministeriet og Københavns 
Kommune. 

Fremtidssikring af Nordhavnsvej side 45 punkt 4.8 – citat: 
 
” Ifølge trafikberegninger for Nordhavnsvej vil trafikintensiteten på 
Helsingørmotorvejen være 95.000 – 100.000 pr. hverdag døgn (dog ca. 
110.000 på en enkelt del strækning), hvis Nordhavn udbygges med 600.000 
etagemeter og ca. 100.000 – 105.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn (118.000 på 
enkelt dels trængninger) med fuld udbygget Nordhavn – og ekskl. trafik fra en 
evt. havnetunnel. ” 

Dette giver en beregnet belastningsgrad for Helsingørmotorvejen på 0,88 – 
0,93 (1,02 på en del strækning) ved udbygningen på 600.000 etagemeter og 
0,93 – 0,97 (1,10 på en enkelt strækning) ved fuld udbygget Nordhavn, hvilket 
betyder, at der vil opstå kødannelse i myldretiden. En fuld byudvikling på 3,6 
mio. etagemeter vil derfor sammen med de øvrige forudsætninger – og uden 
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kørselsafgift – beregningsmæssigt på et tidspunkt nødvendiggøre en udvidelse 
af Helsingørmotorvejen fra 6 til 8 kørespor. ”    

 

Er der plads på Helsingørmotorvejen til denne trafikmængde på 128.000 køretøjer heraf 
ca. 4% tung trafik dagligt med en belægningsgrad på mere end 1.0 ~ max kapacitet ?? 
 – ikke hvis vi anvender Vejregelrådets tabeller til beregning af trafikmængder, så vil det 
kræve mindst 10 vejspor inkl. 2 nødspor ved Emdrupbroen – der er ikke plads til flere 
vejspor i dag; med mindre der bygges vejbaner som tunnel ind i væggene ved Ryparken, 
Endrup broen. Eller man kan ekspropriere etageejendommene på begge sider af 
Helsingørmotorvejen.  

Da trafikstøjen allerede i dag ved boligerne på begge sider af motorvejen ligger langt over 
den vejledende grænseværdi 58db(A)Lden – (sidste måling >78dB(A)), og med øgning af 
trafikmængde fra Nordhavnsvej øge støjen med 3dB(A), hvilket vil sige >81dB(A) 
 – eller alle skal jf. Arbejdstilsynet bære høreværn og må højest udsættes for denne 
støjmængde i 8 timer. Dette kan afhjælpes med en overdækning af motorvejen ved en 
stækning før og efter Emdrupbroen og dermed dæmpe støjen med op til >10dB(A).      
 

E. VEJKRYDSET (SSSR) Strandvænget, Strandvejen, 
Svanemøllebroen og Ryvangs Allé: 
Hvor meget kapacitet har vores lokale vejkryds: Strandvænget, Svanemøllebroen, Ryvangs 
Allé, Strandvejen?  

Konklusion: 

  
Som det tidligere har fremgået fra forvaltningen og oplyst til TMU og protokolreferat: Er 
kapaciteten næsten opbrugt, og trafikmængden fra Strandpromenaden/Strandøre kan ikke 
afvikles i krydset, når Nordhavnsvej tages i brug. 
 
Der vil ske en stigning af trafikken i dette vejkryds med HVDT 2.300 køretøjer jf. 
oplysninger fra forvaltningen og VVM-redegørelsen Nordhavnsvej 2009, ud fra at der er 
tilkendegivet at Nordhavnsvej vil fjerne ca. 15.000 køretøjer i døgnet på Ydre Østerbro 
men kan KRYDSET (S+S+S+R) klarer en stigning i 2025 på ÅDT+550 køretøjer + yderlig 
2.300 på et år, det bliver en øgning af trafikmængden daglig med 2.750 køretøjer  
Eller i alt ÅDT 2.750 køretøjer + den generelle stigning i trafikken på 14% fra 
2014 til 2025??? 
Hvis der tilføres mere trafik til KRYDSET, vil der opstå kødannelse, dette 
bevirker at luftforureningen øges ved og omkring boligerne.  

Desuden skal der henvises til:” Havnetunnel i København oktober 1999 rapport 192 
Vejdirektoratet og Trafikministeriet” punkt 13 Trafikundersøgelser siderne 86 til 101. 
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Herunder trafiksikkerhed og brugerbetaling, samt punkt 14 Miljøkonsekvenser. Denne 
rapport tilkendegiver mange af de trafikmæssig og miljømæssige problemer m.v. som 
også kendes i dag.    

Der skal også henvises til: Vejdirektoratet Vejregler september 2015 Håndbog og 
Service Anlæg og Planlægning side 50 punkt 4.5 Procedure til beregning af kapaciteten i 
prioriteret kryds og kan de gældende normer m.v. jf.: 
STØJ punkt 8.11 side 114 til 123 og Vibrationer punkt 8.12 side 124 til 125.  Og støj punkt 
9.11 side 146 til 147 og 9.12 vibrationer side 148 og 9.13 luft og klima side 149 – 
overholdes? 

F. VAND MILJØET I SVANEMØLLEN - HAVN OG BUGT 
Ved arbejde med en tunnel gennem Svanemøllehavnen og evt. en ”nødhavn” i 
Svanemøllebugten vil det ske opmudring af havbunden og frigive mange miljøgifte til 
havvandet. 

Der skal henvises til ”Badested i Svanemøllebugten” oktober 2006 projekt nr. 53947 udført 
af DHI- Institut for Vand og Miljø i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Arkitektfirma 
I/S for Københavns Kommune.  

Med henvisning til punkt 1,5 Analyse af bundprøver – Der blev i bugten mellem 
Svanemølleknoppen og grænsen op til Hellerup Kommune, den 19 maj 2006 udtaget 25 
bundprøver fra de øverste 10 cm af bunden. Prøvetagningen blev udført fra gummibåd 
med en van Veen grab. Prøvepositionerne blev fastlagt med GPS og er vises i Figur 1.4 – 
Fire bundprøver fra området, blev i samråd med Miljøkontrollen i Københavns Kommune 
udtaget for analyse for glødetab, kornfordelingen, samt kemisk analyse for tungmetaller, 
kulbrinter, PAH Forbindelser, PCB og Organotinforbindelser. Der skal henvises til Bilag C 
Analyserapporter – kemiske analyser af bundprøverne. I en enkelt prøve blev der dog 
fundet et indhold af kviksølv, som overskrider det øvre aktionsniveau, som angiver et indre 
niveau, hvor der kan være begyndende økotoksikologisk effekt. Der bør derfor inddrages 
flere bundprøver til at belyse hvorvidt kviksølv forekomsten er et reelt problem. 

I analyserapporten reg. nr. 925759 er der foretaget analyser af Aromatiske kulbrinter (PAH 
polyaromatiske hydrocarboner) som er en fælles betegnelse for flere PAH-forbindelse – 
der er i alt analyseret for 12 kemiske forbindelser: 
PAH stoffer er meget sundhedsskadelige. Benz(a)pyren kan fremkalde kræft i selv små 
mængder. Desuden er PAH vandopløselige så de frigives med gravning og opmudring af 
havbunden.  
De 4 analyse resultater af PAH 12 kemiske forbindelser total, varierer meget, angivet i 
µg/kg.ts. : Prøve nr. 
L 14/4               L21/4                   L28/4                   L31/1  
820       600                  450                     2200   
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Variationen af Benzo(a)pyren i de 4 prøver har også store udsving:  

µg/kg.ts. Prøve nr. 
L 14/4               L21/4                   L28/4                   L31/1  

70        65  51           220  

Som det ses på vedhæftet bilag: Rapport Badested Svanemøllebugten oktober 2006, figur 
1.4 Oversigt over bundprøvestationer side 1-8 – så er prøverne udtaget i 
Svanemøllebugten et godt stykke fra strandkanten – dog er prøve L 31/1 taget i 
strandkanten. Prøvestation L 31/1 udviser 3 til 4 gange højere indhold af Benzo(a)pyren 
og total mængden af de 12 kemiske stoffer fra PAH udviser målestation L31/1 op til 5 
gange mere PAHér. 

I en enkelt prøve blev der dog fundet indhold af kviksølv, som overskrider det øvre 
aktionsniveau, som sangiver det niveau, hvor der kan være begrundende økotoksikologisk 
effekter. Der er ikke taget yderligere bundprøver til belysning af, hvorvidt 
kviksølvforekomsten er et reelt problem.  
 

Der skal graves i selve havbunden i Svanemøllehavnen for at gøre plads for tunnelen. Det 
må antages at havbunden i havnebassinet er langt mere forurenende end selve 
Svanemøllebugten. Da der i rigtig mange år har været anvendt malinger til bådene som 
må havde givet en meget stor forurening af dvs. kemiske stoffer m.v. herunder måske 
højt indhold af kviksølv.  
Derfor vil der være farer for, at ved opmudring at dvs. kemiske stoffer kommer ud i 
bugten. Hvis der bygges lille eller stor havn i Svanemøllebugten vil dette også give 
opmudring af de kemiske stoffer m.v. 

Konklusion    

1. Da der er stor usikkerhed med hensyn til mængderne af kviksølv i selve 
Svanemøllebugten, og der måske ikke foreligger havbund undersøgelser i 
havnebassinet – bør det undersøges nøje inden gravning og sikring, og at den 
forurenede havbund bliver deponeret korrekt.  

2. Da PAHér er vandopløselige, vil disse ved gravning og opmudring i bugten eller 
havnebassinet indgå i havvandet. Dermed kan det blive nødvendig at badestranden 
må holdes lukket i længere tid >1 år?  
Derfor skal dette forhold undersøges nærmere, og med hjælp fra toksikologisk 
ekspert for at sikrer badende, mod ikke at indtage nogle af de kræftfremkaldende 
stoffer fra PAH. 

3. Årsagen til den store mængde af de kræftfremkaldende PAH kan stamme fra 
Svanemølleværket som blev opført i 1954 og har fyret med kul i mange år inden de 
gik over til naturgas. Den mest fremherskende vindretning kommer fra syd/vest kan 
PAHér komme med røgfanen uden rensning og svæve sammen med sod ud over 
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havnen og bugten. Desuden har skibsfarten i Øresund også bidraget med yderligere 
PAH fra forbrændingerne af dieselmotorer med højt svovl indhold (pt er svovl 
mængden i dieselolie reduceret væsentligt). Det hævdes at forureningen på 
Østersøen af de gennem sejlende skibs, har været lige stor som samtlige 
personbiler forurener i København.   
 

 

G. SOLSKÆRMENE ved alle tunnelprotaler: 
Forvaltningen kalder det tunnelens vartegn!! – det er de såkaldte dagslysskærmen som 
opsættes ved alle til og fra kørslerne ved tunnelportalerne – som er et aluminiumskuber 
system med en højde på 60 cm til 280 cm. 
Det er som om, at der er opsat ”orgelpiber” – dermed kan lufttrykket fra ind og 
udkørslerne fra tunnelportalerne ved passage, afgive lyd – eller ved kraftig blæst kan der 
dannes et undertryk så orgelet spille, dermed mere støj. 
 
Nordhavnsvej har meddelt, at man ikke ønsket at undersøge dette evt. unødig støj forhold 
på DTU – men der blev på laboratorium målt lysindfald. 
 
Desuden må disse orgelpiber være farlige om vinteren – da der kan dannes istapper – 
som kan blive store – og gøre skade på trafikken og bilisterne.  
Hvis ”orgelet” spiller – så kan der lægges panser glas oven på portalerne dermed næsten 
ingen lyd og ikke istapper.   

H. Tung trafik til og fra byggepladsen, støj og partikler m.v. 
Der bør tages hensyn til borgerne i området – således at lastbiltrafikken mindskes mest 
muligt – fx med forbud af arbejdskørsel på Strandpromenaden og Strandvænget – og at 
alt arbejdskørsel, bør ske gennem Nordhavnsvej tunnelen. Desuden bør der kun anvendes 
diesellastbiler som opfylder der sidst normer for motorer for et bedre miljø.  
  
Det vil genere borgerne mindst muligt, ved arbejdskørsel, som giver støj og 
luftforurening, for dem som er bor i området. Derfor bør jord og grus samt 
øvrige bygge materialer kommer sejlende i pramme til byggepladsen, og at 
opgravet havbund også fjernes i pramme. Denne løsning vil være bedst for 
beboerne samt arbejderne og det skal derfor foreslås: At der indskrive i 
kontrakten eller i udbudsmaterialet, at så vidt muligt skal anvende sejlpramme 
for tilførsels af byggemateriale samt afskaffelse af jord og havbunde også 
foregår i pramme vedr. bygning af Nordhavnstunnelen. 

At der laves nogle undersøgelser af indholdet i bugten og havnen før opstart og 
efterfølgende ved færdiggørelsen, for at sikrer strandgæsterne, sikker badning uden 
kemikalier m.v.  
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På det foreliggende grundlag og de vedr. estimater for trafikken og de af Vejregelrådes 
kapacitets normer m.v. og jf. rapport ”Fremtidssikring af Nordhavnsvej” vil en tilslutning til 
en såkaldte ”Havnetunnel” ikke være muligt, da kapaciteten ligger langt over normerne 
for en 4 sporet vej uden nødspor i tunnel, hvor Vejregelrådet i 2015 nedsatte kapaciteten 
for en 4 sporet vej - så de nævnte punkter 1-2-3 er flaskehalse – dette skal også ses ud 
fra, at der estimeres med en stigning af trafikken i København frem til 2025 med ca. 14%.         

BEMÆRK!!! DET ER LANG TID FOR MENNESKER AT VÆRE I BYGGESTØJ.  
At beboerne omkring bygningen af en Nordhavnsvej samt en Nordhavnstunnel, vil der 
tidsmæssigt medgå ca. 16% af et gennemsnits menneskeliv, hvor borgerne er udsættes 
for støv, støj og luftforurening. 
Sundhedsmæssig er dette ganske uacceptabelt, og var der etableret en boret tunnel 
mellem Nordhavn og Helsingørmotorvejen var beboerne blevet sparet for unødvendig 
sundhedsskadelige momenter i byggeperioden. 
Samt mindre skader på ejendommene i området og unødvendige advokatudgifter for både  
kommunen og borgerne, undgået genhusning, og lægebesøg som følge af sygdomme som 
er påført enkelte borger ved dette byggeriet og en nedsættelse af levealderen for enkelte 
beboere.  

 

I. TRAFIKSIKKERHEDEN I TUNNELEN og ved UDFLETNINGEN VED 
HELSINGØRMOTORVEJEN samt TRANSPORT AF FARLIGT GODS. 
SIKKERHEDEN VED PASSAGE OVEN PÅ TUNNELEN VED VEJKANTEN 
AF EN NATURGASFORDELINGSLEDNING. 

Der mangler i VVM-redegørelsen et afsnit om tunnelsikkerheden i en 4 sporet tunnel uden 
nødspor og med en estimeret trafikmængde i år>2025 med en tilkobling til en 
havnetunnel til Amager og dermed en trafikmængde mellem 60.000 – 86.000 køretøjer 
heraf 7,3% tungtrafik som daglig trafik. 
 

Desuden mangler en trafiksikkerheds analyse ved udfletningen ved Emdrupbroen på 
Helsingørmotorvejen E 47 med en tilslutningsvej delvis i tunnel til Malmømotorvejen E 20  

Nordhavnsvejstunnelen (mellem Helsingørmotorvejen E 47 og 
Malmømotorvejen E 20) med tilslutning til Nordhavn, Refshalvøen, Amager 
frem til Malmø motorvejen E 20 bliver Danmarks størst belastet tunnel med en 
køretøjsmængder med betaling for kørsel i tunnelen >60.000 og uden betaling 
86.000 køretøjer dagligt. 
I alt 155.000 biler ÅDT ved indfletningen ved Emdrupbroen 
(Helsingørmotorvejen 2015 registeret ÅDT 69.277 køretøjer)  

Sker der trafikulykker i de biltunneler vi har i Danmark – svaret er JA!!  

Der er registeret trafikulykker i biltunneler i Danmark og i Norge.  
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EU-tunneldirektiv 2004/54/EF blev vedtaget i 2004 og lovmæssigt implementeret i 
Danmark i 2008 via bekendtgørelse nr. 726. Direktivet indeholder en række 
organisatoriske og fysiske minimumskrav til tunnelsikkerheden, hvor de væsentlige er som 
følger: 

1. Etablering af en sikkerhedsorganisation:  a. En administrativ myndighed; b. en 
sikkerhedsansvarlig; en tunneldrift ansvarlig; d. en ekstern inspektionsenhed. 

2. Opfyldelse af en række minimumssikkerheds krav til bl.a.: a. flugtveje og 
flugtvejsafmærkning: b. Belysning, herunder flugtvejsbelysning; c. Sikkerhedsudstyr 
og alarmskabe med håndslukkere og direkte telefonforbindelse til alarmcentralen; 
d: Ventilation; Afvanding. 

3. Gennemførelse af en risikoanalyse for at fastslå om sikkerheden er tilfredsstillende 
for forhold hvor minimumskravene ikke kan opfyldes Eller i tilfælde af særlige 
trafikal/konstruktive/geometrisk forhold f.eks. en vejbanehældning på mere end 3 
grader.  

4. Overvågning af trafikken i tunnelen.  

5. Gennemførelsen af informationskampagner og medvirken til regulering af 
trafikantadfærd. 

6. Foretage beredskabsøvelser. 

7. Indmelding af ulykkesstatistikker og status for opgradering i forhold til 
minimumskravene.  

8. Særlige krav for farligt gods, TNT, granater, andre sprængstoffer, diesel, gas og 
benzin samt pulver og flydende kemikalier. 
I bl.a. PIARC-regi foregår der i øjeblikket et omfattende arbejde med at vurderer og 
beskrive modellerne til risikoberegninger. Således er der udviklet en model af 
OECD/PIARC-DG-QRAM-modeller – til beregning af risikoen ved farligt gods 
transporter.  

9. EU tunneldirektivets krav skal alle være implementeret med udgangen af 2014. 
Derudover opfordrer direktivet de enkelte medlemslande til også at anvende 
direktivets minimumskrav på de tunneler der ikke umiddelbart – enten ved deres 
beliggenhed på TERN eller ved deres længde – er underlagt direktivet. 
Ifølge bekendtgørelsen er det endvidere Vejdirektoratets pligt at påse, at denne 
opfordring videregives til fremtidige tunneler, der ikke umiddelbar er underlagt 
direktivets gyldighedsområde. 

Følgende biltunneler i Danmark skal hermed fremhæves hvor EU´s minimums kravene til 
tunneler skulle være implementeret, og at der dermed må foreligge en ulykkesstatistik og 
status for opgradering i forhold til minimumskravene. 
  
Tunnelen ved Bellahøj vej 211: 
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Siden opstarten af denne tunnel på 6 vejspor i tunnel er der sket flere ulykker i tunnellen 
– fx 28. september 2014 med flere personer alvorligt kvæstet – hvor tunnelen blev lukket.  

Tårnbytunnelen på motorvejen på Amager E 20: 
Her er der også siden opstart i 1997 er sket flere trafikulykker. Tårnbytunnelen er ca. 700 
meter lang og har en ÅDT trafik på ca. 40.000 køretøjer (2010). Tunnelen er afstribet med 
2 spor og med nødspor, men har tværsnit til 3 spor med nødspor.    

Øresundstunnelen til og fra Sverige vej E 20: 
Her er der sket mange trafikulykker siden opstarten, fx den 14. maj 2016 ca. 5 biler 
involveret flere alvorlige kvæstede. I 2014 er der registeret 7 trafikulykker. Siden 2014 er 
der registret 108 trafikulykker heraf 7 med alvorlige personskader ingen døde. Tunneler er 
meget bred, så der er plads til 6 vejspor. Tunnelen er ca. 4 km lang og har ca. daglig 
19.000 køretøjer (2014) Tunnelen åbnede i 2000. Der foreligger en CSR- rapport fra 
Øsersunds Konsortiet fra 2014. Desuden skriver Vejdirektoratet at hvis bilmængde bliver  
>24.000 biler i døgnet, skal der udføres nye støjberegninger for at konstaterer at de givne 
støjnormer fra 2014 holder.  

Guldborgsundstunnelen vej E 47: 
Her er også registeret flere ulykker som er en 4 sporet tunnel uden nødspor – der 
foreligger en risikoanalyse ud EU direktiv 2004/54/ EF minimumskrav for vejtunnel idet 
denne tunnel er ca. 400 meter og ikke 500 meter som er minimumskravet for at EU´s 
tunneldirektiv skal opfyldes. 

Limfjordstunnelen E 45: 
Her er der også sket trafikulykker flere gange med kvæstede og lukning af tunnelen og 
med op til 7 km bilkø til følge. Limfjordstunnelen er ca. 600 meter lang og har en ÅDT på 
ca. 60.000 køretøjer – tunnelen blev indviet 1969 har 6 spor med 2 nødspor. 
Desuden har Rambøll udarbejdet en rapport på 32 sider af Limfjordstunnelen - risiko 
analyse vedr. Tunneldirektivet i EU 2004/54/EF minimumssikkerhedskrav for vejtunneler. 
Som omhandler ulykker, højt læs, brand mv.  
Desuden arbejder Vejdirektoratet med oplæg til en ny Limfjordstunnel idet kapaciteten 
ikke er stor nok for 60.000 køretøjer i en tunnel med 6 vejspor heraf 2 nødspor.      

Femernforbindelsen i tunnel E 47:  
I den VVM-redegørelse som pt. foreligger til bygning af en kombineret bil og togtunnel 
med sænketunnel med 6 vejspor inkl. 2 nødspor opfylder gældende regler i 
tunneldirektivet fra EU 2004/56/EF.  

NORGE `s BILTUNNELER.  

Oplysninger er taget fra ”Statens Vegvesen i Norge” 

Der er over 1.000 biltunneler i Norge. Disse varierer meget i længde og brede. Der er i 
perioden mellem 2003 til 2012 sket trafikdrab, med 71 omkomne i tunnelerne. 
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 De sidste ti år er 71 personer omkommet i ulykker i tunneler i Norge. Dette udgør 
3% af de totale antal trafik dræbte (2224) i samme periode. 

 De sidste ti år blev 8653 personer hårdt kvæstede i trafikulykker i Norge. 151 eller 
1,75% ad disse ulykker skete i tunneler. 

 62 af dødsulykkerne i tunnel, skyldes enten modkørende trafik eller uforsigtig 
kørsel. 

 De fleste ulykker skete med personbiler, 56 af de omkommende befandt sig i 
personbiler da ulykken skete. 

 85% af de dræbte, og 70 % af de hårdt kvæstede er mænd.   

 I rapporten ” Kartegging av kjøretøybranne i norske vegtunneler 2008 – 2011”   
fremgår det, at der gennemsnitlig er sket 21 brande pr. 1000 tunneler pr. år.  

Konklusion:  

Der mangler en statistik for, hvor mange trafikulykker der vil ske i tunnel 
(Nordhavnstunnelen + Nordhavnstunnelen) på 1,920 km samt med kvæstede og 
døde? 

Der mangler en statistik for hvor mange ulykker der vil ske med kvæstede og døde   
på til og fra kørslerne fra tunnelen? 

Der mangler en statistik for hvor mange ulykker, kvæstede og døde der vil ske ved 
indfletningen ved Helsingørmotorvejen hvor trafikken stiger markant med trafik fra 
Nordhavnsvej, samt ved en total Ringvej mellem Helsingørmotorvejen og 
Malmømotorvejen?    

  

J. Naturgasfordelingsledning liggende oven på tunnelen? 
Naturgasfordelingesledningen forsyner kun Svanemølleværket med naturgas. 
Arbejdstilsynet er øverste myndighed vedr. transmissionsgasledninger (tryk 80- 50 bar) 
samt fordelingsgasledninger (50- 19 bar), og Arbejdstilsynet skal godkende tracé for den 
naturgasfordelingsledning som ligger i Strandvænget, Strandøre, Strandvejen, 
Rosbæksvej, Svanemøllevej. Dette tracé blev lagt i 2010-2011 da det oprindelige tracé i 
Strandvænget ikke kunne opretholdes på grund af Nordhavnsvejstunnelen ´s placering. 
Naturgasfordelingesledningen ligger i en dybte fra 0,90 til 1 meter dog ved krydset 
Strandøre/Strandvejen op til ca. 2 meter. Der arbejdes med 37 bar overtryk og 
projekterings flowet med ca. 1.776.000 Mm3/24h. Naturgasfordelingesledningen er 
klassificeret i fareklasse 2 eller B (næsthøjeste klassificering).    
 
Arbejdstilsynet har givet en midlertidig dispensation at naturgasfordelingesledningen kan 
lægges uden om tunnelen som ender ved vandkanten til Svanemøllehavnen. Efter de 
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oplysninger der pt. er tilgængelige/foreligger der ikke en godkendelse for placeringen af 
naturgasledningen, eller en risikovurdering. 
Hvis naturgasfordelingesledningen skal placeres oven på tunnelen, meget tæt på 
overgangen mellem Nordhavnsvejstunnelen og Nordhavnstunnelen, vil denne 
naturgasfordelingsledning udgøre en latent farer – hvis der ske en ulykke (gravning), og 
gassen siver ud i tunnelen og antændes. Da det fremgår i VVM-redegørelsen at en del af 
kyststrækningen på land skal anvendes som byggeplads der hvor evt. gasledningen tracé 
placeres. 
Det kan oplyses – at Force Teknologi har lavet to prøve sprængning, af en tilsvarende 
gasledning i det militære område i Jægerspris. Ved eksplosionen blev der dannet en 
ildkugle på ca. 300 meter i bredden og 250 meter i højden og opnåede efter 0,9 sek. en 
temperatur på ca. 1.000 °C og gasledningen åbnede sig med en hastighed med ca. 300 
meter i sekundet. Den gasmængde som var ved prøvesprængningen svarede til den 
gasmængde, som der er i gasledningen, mellem sikkerhedsventilerne ved Strandvænget 
61 og Svanemøllevej, som lukker straks ved tryk fald/stigning. 

Derfor bør der indgå en sikkerheds redredegørelse vedr. denne gasledning – det har ikke 
været muligt at få verificeret at der i Danmark ligger gasledninger under eller over en 
tunneler – ud fra de sikkerheds krav til afstande der i bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet.  

Der i svaret fra første høring fra Vejdirektoratet blev der tilkendegivet at denne 
naturgasfordelingesledningen var Københavns Kommunes ansvar. 
Da naturgasfordelingsledningens tracé vil ligge op til Nordhavnstunnelen bør der medtages 
en sikkerhedsvurdering i Nordhavnstunnelen – herunder ventilationsanlægget 
beskaffenhed omkring naturgassen kan blæse ud af tunnelen.     

Konklusion  

På det foreliggende grundlag og de anførte data fra Danmark og Norge bør der 
laves en risikoanalyse som omfatte følgende i den ca. 1910 meter lange tunnel 
med 4 vejspor uden nødspor. 

 Risiko ved brand i tunnelen jf. Norges mange bilbrande – rapport fra Københavns 
Beredskab. 

 Estimeret trafikulykker i den ca. 1.910 meter lange tunnel med 4 vejspor, antal 
kvæstede og dræbte over en 10 årig periode. 

 Derfor er der god grund til, at den nye tunnel Nordhavnstunnelen skal opfylde  
EU-tunneldirektiv 2004/54/EF blev vedtaget i 2004 og som er lovmæssigt 
implementeret i Danmark i 2008 via bekendtgørelse nr. 726. Som der i dette 
afsnit er omtalt og dokumenteret med fakta. 

 Der bør fortages beregninger jf. udarbejdet normer og gengivet i dette afsnit, for 
den latente faren der er med transport af ”Farlig Gods”. Herunder, at de 3 
etageejendomme ligger tæt på tunnelen fra 87cm til ca. 3 meter fra fundamentet 
på disse bebyggelser. Øvrige beboelse på Strandvænget ligger mellem 10 til 50 
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meter fra tunnelen. Desuden ligger tunnelen lige under havbunden i 
Svanemøllehavnen – derfor bør der ske beregninger for sikkerhed for sejler og roer.  

 At der estimeres med antal trafikdrab og kvæstede over en 10 årig periode i 
tunnelen.   

 At der i risikovurderingen i samarbejde med Københavns Beredskab medtages et 
scenario omkring naturgasfordelingesledningen komponeret med farlig gods i 
tunnelen. Det kan oplyses, at næsten alt fyrværkeri som importeres til Danmark og 
leveres i Nordhavn er i 9 og 18 fods container og er underlagt tvangs rute gennem 
København. 
Med beregninger fra Seest (ved Kolding) fyrværkeri ulykken og de tilgængelige 
udarbejdet rapporter af sprængnings ekspert orlogskaptajn K. E. Madsen Forsvarets 
Eksplosivstofkommission – omregnes sort krudt til TNT – resultatet er at der i en 18 
til 20 fods container, og alt efter fyrværkeriet art og beskaffen vil den omregnede 
mængde af TNT udgøre mellem 700 kg 900 kg.   

 Hvis naturgasfordelingesledningen lægges oven på tunnelen – hvilke 
sikkerhedsforanstaltninger bliver der foretaget. 

 Fx ved grave ulykke, som er det mest sandsynlige, i naturgasfordelingesledningen – 
hvilken sikker er der for at tunnelen ikke lider så meget skade at der vil trænge 
havvand i tunnelen. 

 Der er konstateret graveulykker i gasledninger også i Danmark. I Europa og 
Nordamerika har der været katastrofale ulykker med gasfordelingsledninger som 
der er blevet gravet i. Skadernes omfang har været meget store bydel er 
nedbrændt og en hele landsby nedbrændt og med mange døde. 
Hvilken sikkerhed er der for tunnelen, ved en evt. eksplosion, for de køretøjer og i 
særdeleshed mennesker som måtte befinde sig i tunnelen? 
Vil Vejdirektoratet foretages beregninger for skadernes omfang på tunnelen hvis 
der måtte sker en eksplosion af fordelingsgasledningen oven på tunnelen?      

 

Generelle Konklusion: 
Der bliver flere boliger som får mere støj >58dB(A) og >73dB(A) det er 6,2% af boliger 
som direkte udsættes for sundhedsskadelig støj i svær grad, der er ganske 
uacceptabelt og der bør/skal ske fysiske ændringer. Ud fra Københavns 
Kommunes vedtagne politik og Kommuneplanen særlige del om miljø. 

At de vejledende grænseværdier for støj bliver tilsidesat, dette er ikke acceptabelt. 
Der skal henvises til Vejdirektoratets beslutning afgivet til 
Transportministeriet, at ved anlæg af nye vej gennem boligområde bør støjen 
være max 58dB(A)Lden  
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Der tilkendegives i VVM-redegørelsen: At der bliver mere støj fra trafikken på 
Strandvænget efter projekt Nordhavnstunnelen er afsluttet/tilsluttet.  

At der bliver mere luftforurening fra trafikken på Strandvænget – det må frygtes, at de 
lovmæssige grænseværdier af de givne emissioner, ikke kan overholdes.  

At de estimerede tal for trafikken er mangelfulde og dermed kan forstyrrer beregningerne 
at både støj og luftforurening, som bygger på de estimeret trafiktal måske med mere støj 
og luftforurening til følge.  

Der mangler i VVM-redegørelsen luftforurenings beregninger for Strandvængets to 
tunnelprotaler, med trafik for Nordhavntunnel + Østlig Ringvej. 

Hvilken betydning har den nye lov (30. maj 2016) loven som Transportministeriet kan 
anvende ved miljøforhold, samt begrænset klagemuligheder for borgeren: Lov om 
ændring af lov om offentlig veje m.v. jernbaneloven og forskellige andre love. Lov nr. L 
134 Transportministeriet?       

Der er ikke defineret nogen regler omkring støv, ved bygningen at tunnelen?  

At der sker en stigning af trafikken på den 2 sporet Strandvænget sammen med 
Nordhavnstunnel jf. VVM-redegørelsen, passer det?  

At vibrationer fra trafikken i tunnelen kan påvirke boliger i op til 50 meter fra tunnelen på 
hver side, og særlig hvor tunnelen ligger tæt op til fundamentet, fx etageboliger og 
parcelhusene på Strandvænget, hvor der årligt skal passerer i tunnelen i alt 21,9 mio. 
køretøjer heraf 1,6 mio. tungtrafik?  

At der mangler estimeret trafiktal med en bygget Nordhavnstunnel + Østlig Ringvej for 
vejene: Strandvænget fra havnen op mod Strandvejen, Strandpromenaden og 
Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej, bør fremskaffes. 

Der mangler estimeret luftforurenings beregninger ved de to tunnelprotaler på 
Strandvænget med en bygget Nordhavnstunnel + Østlig Ringvej for vejene: Strandvænget 
fra havnen op mod Strandvejen, Strandpromenaden, Nordhavnsvejsramperne 2 stk. 
ind/ud kørsel og Strandvænget/Kalkbrænderihavnsvej. 

Hvorfor har Vejdirektoratet ikke anvendt ens tal vedr. trafikmængden, de har i 
flæng anvendt: HVDT eller ÅDT. De bør anvende en kategori eller at begge 
oplyses. Dermed vil det være nemmere at samlingen.  

Vedhæftede bilag, vejplan over den sydlige del Strandvænget: 

A. VVM-redegørelsen Nordhavnsvej januar 2009, trafiktal HVDT 
 

B.  År 2025 med tilslutning til Nordhavnstunnel, trafiktal ÅDT 
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C.  0-alternativ (uden Nordhavnstunnel) ved åbningen i år 2018, trafiktal ÅDT 

  

K. Nordhavnstunnel VVM-redegørelse Erstatningshavn, 
teknisk rapport 2016 Rambøll – Schønherr. Ref.: 
1100017745 ID 95769-1 / NHT-B33-00195769 / NHT-B33-
001.  

Det må være op til ejer, ro- og sejlerfolket samt andre brugerne af Svanemøllehavnen, at 
kommenterer de stillede forslag i VVM-redegørelsen. 

Derfor har jeg kun følgende kommentarer – at der evt. laves en/to permanent havn, hvis 
der er muligt og dermed udvide sejler kapaciteten – dog ikke med en blivende i havn stor 
eller lille ved Svanemøllebugten ud for badestranden.  

Konklusion 
De der anvender og ejer havnen må være dem som er bedst til at finde de bedste 
løsninger med erstatningshavn og evt. vurderer om nogle af forslagene til erstatningshavn 
kan blive permanent og dermed bidrage til en indtjening for By & Havn.  

 

L. Nordhavnstunnel VVM-redegørelse stiforbindelse, 
teknisk rapport 2016, Rambøll – Schønherr. Ref.: 
1100017745 ID 95768-1 / NHT-B32-001. 
Her er forslag til tre stiforbindelse mellem Svanemølleknoppen og Nordhavn  

1. Højbro. 

2. Klapbro. 

3. Stitunnel.  

Det forslag som giver bedst mening set ud fra et forventet krav til gående og 
cyklister samt roer og sejler, er en stitunnel. 
 
Her er der et gang areal på 3 meter i bredden og cykelsti dobbeltrettet á 2,5 meter i alt 8 
meter bred  
– der er trapper og elevator – 
 dvs. at der er fripassage for sejler/roer ingen ventetid  
– kort ventetid for cyklister som anvender elevator. 
 
Der vil også være ventetid på elevatoren for en højbro på 21 meter O/H som vil være 
væsentlig længer end stitunnel – er den ude af drift, er der 21 meter med cykel ad 
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trapperne urealistisk. Desuden passer denne højbro ikke ind i miljøet omkring 
Svanemøllehavnen. 

Ved en klapbro skal den åbnes for sejlerne og dermed sinker cyklister og gående, når den 
er åben, og særlig om sommeren er der en lind strøm af sejler ind og ud af havnen 
løbende, dette vil give begrænsninger for både sejlerne og cyklisterne samt gående, 
derfor bør denne klapbro skrottes. 
Desuden mangler der areal/plads til at sejlerne uden motor kan ligge for svaj, når broen er 
lukket.  

Konklusion 

På det foreliggende grundlag, er den optimale løsning en stitunnel, som tilgodeser alle 
parter: Gående cyklister og sejler og roer m.fl. Godt nok er den også dyreste løsning, men 
den bedste.  
 
Med stitunnel tilgodeser sejler og roer samt cyklister og gående optimal ved en passage 
mellem Svaneknoppen og Nordhavn. 
Særlig når Nordhavn ad åre bliver udbygget med 40.000 beboer og 40.000 arbejdspladser, 
vil det være nemt for især pendlercyklister mellem Ydre Østerbro og Hellerup m.v. at 
anvende denne stitunnel. 
Der estimeres med daglig 5.000 cyklister når Nordhavn er udbygget.  

 

 

M. BILAG.  
Notat om partikler fra flere kilder samt støj m.fl.  

Kort over området, fra Svanemøllehavnen og over til ind og ud fletningen ved 
Helsingørmotorvejen mærket 1-2-3: 

 

1. Manglende kapacitet i tunnelen ved tilslutning med den såkaldte ”Havnetunnel”. 

2. Manglende kapacitet i vejkrydset Strandvænget, Svanemøllebroen, Strandvejen og 
Ryvangs Allé – mertrafik fra Strandvænget og fra Svanemøllebroen. 

 

3. Ind og udfletningen ved helsingørmotorvejen fra Nordhavnsvej mangler kapacitet 
ved en tilslutning til såkaldte ”Havnetunnel” – mangler vejbaner.  
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Uddrag Rapport: Badested i Svanemøllebugten oktober 2006 – udført af: DHI- Institut for 
Vand og Miljø i samarbejde med Hasløv & Kjærsgård, Arkitektfirma I/S og Københavns 
Kommune.  Figur 1.4 Oversigt over bundprøvestationer side 1-8.  

 

 

Uddrag fra Notat: Fra Rambøll NHV 811-008-0 Nordhavnsvej, 14 marts 2016 – Ændret 
tilkoblingsanlæg – Beregning af vejtrafikstøj i driftfasen. Side 9, Figur 7 Trafikstøj i 
området 4,5 meter over terræn, med 4 meter høj støjskærm.  

 

A. Trafiktal HVDT fra VVM-redegørelsen Nordhavnsvej januar 2009 – opstillede i kort 
form for at fremmeforståelse – urigtige trafiktal. 

 

 

B. Trafiktal ÅDT fra VVM-redegørelsen Nordhavnstunnelen juni 2016 med tilslutning til 
Nordhavnstunnelen år 2025. Opstillede i kort form for at fremmeforståelse – urigtige 
trafiktal??? 

 

 

C. Trafiktal ÅDT fra VVM-redegørelsen Nordhavnstunnelen juni 2016 O. Alternativ ved 
åbningen i 2018 opstillede i kort form, for at fremme forståelse – urigtige trafiktal??? 

Bilag om STØJ  
Med henvisning til Københavns Kommunes: 
 

 KOMMUNEPLAN 2015 afsnit 4 Miljø fra side 546 – 612 eller Miljøvurderingen 
Kommuneplanen 2015 side 1 til 64.  

 CITATER:  

””” Gener fra trafikstøj ved byudvikling  

Ved udvikling af nye byområder må der som udgangspunkt ikke fastlægges støjfølsom 
arealanvendelse (boliger, børneinstitutioner, grundskoler, plejehjem, hospitaler og lign.) 
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på arealer, der er eller kan forventes at blive belastet med et støjniveau på mere end 58 
dB fra vejtrafik og 64 dB fra jernbanetrafik. For offentlig og privat administration, liberale 
erhverv mv. er de tilsvarende støjgrænser 63 dB fra vejtrafik og 69 dB for banetrafik. 

Grænser for trafikstøj ved etablering af støjfølsom anvendelse  

Ved nybyggeri, hvor støjbelastningen på facaden af sove- og opholdsrum, 
undervisningsrum, sengestuer mm. vil overstige 58 dB, skal det via bebyggelsesplan, 
støjisolering, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne 
vinduer ikke overstiger 46 dB fra vejtrafik og 52 dB fra jernbanetrafik i ovennævnte sove- 
og opholdsrum. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri 
og lign. er 51 dB og 57 dB. Boligers sove- og opholdsrum skal have vinduer, der kan 
åbnes, mens kontorer mv. kan sikres luftudskiftning på anden vis. 

For bebyggelsers friarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige 58 dB fra vejtrafik og 
64 dB fra jernbanetrafik. På boldbaner og lign. kan accepteres højere støjniveauer. 

Nye boliger, daginstitutioner, grundskoler og hospitaler må som hovedregel ikke etableres, 
hvis trafikstøjen overstiger 68 dB på facaden. Ved omdannelse af eksisterende byggeri 
langs eksisterende veje, ved huludfyldning og i andre særlige tilfælde, hvor hensynet til 
byrum og bebyggelsens funktion som støjskærm tilsiger det, kan disse anvendelser 
etableres, hvor støjen er op til 73 dB, hvis ovennævnte grænser for støj indendørs og 
udendørs kan overholdes. 

Grænser for støj fra nye trafikanlæg  

Nye trafikanlæg skal placeres, udformes og om nødvendigt afskærmes, således at 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje og jernbaner så vidt muligt 
overholdes ved støjfølsom bebyggelse og arealer. 

Støjreducerende asfalt bør så vidt mulig anvendes ved nyanlæg og renovering af veje med 
årsdøgntrafik over 2.000 biler og tilladt hastighed over 40 km/time. 

Redegørelse for forebyggelse af støjgener  

Det indendørs støjniveau for boliger må ifølge den gældende bygningslovgivning ikke 
overstige 33 dB(A). I lokaler til administration, liberale erhverv og lignende må det ikke 
overstige 38 dB(A). 

Det væsentligste støjproblem i København er trafikken, men heldigvis nedbringes andelen 
af støjbelastede boliger, skoler, institutioner mv. løbende som følge af konkrete indsatser 
og trafiktiltag. I København er knap 35.000 boliger (ud af ca. 300.000) stærkt 



Fleming Kjer 
Strandvænget 3, 2. th 
2100 København Ø  

S i d e  45 | 58 

 

støjbelastede med et støjniveau på facaden på over 68 dB, mens ca. 30.000 boliger 
udsættes for mere end 60 dB på facaden om natten. 

Da Københavns Kommune er et større samlet byområde med mere end 100.000 personer, 
skal kommunen udføre kortlægning og udarbejde støjhandlingsplaner for de 
infrastrukturanlæg, som kommunen er myndighed for. Støjkortlægningen omfatter alle 
betydende kommuneveje og alle statsveje i kommunen. Støjkortlægningen er grundlaget 
for at udarbejde kommunens støjhandlingsplan. Københavns Kommune vedtog i 2011 sin 
første lovpligtige støjhandlingsplan, og den er i 2013 fulgt af Handlingsplan for vejstøj 
2013-2018. Støjhandligsplanen følger op på støjkortlægning i kommunen, og den 
beskriver hvad kommunen har gjort for at begrænse trafikstøjen, og hvad kommunen vil 
gøre frem til 2018 og på længere sigt. 

De primære tiltag for at nedbringe støjbelastningen i de eksisterende byområder er 
trafikale virkemidler som f.eks. nedsat hastighed, regulering af kørsel med tung trafik eller 
trafiksaneringer. Hvor det ikke er muligt at nedbringe støjen med trafikale løsninger, er 
støjreducerende asfalt et prioriteret virkemiddel. Således skal der ved alle 
vedligeholdelsesarbejder på det overordnede vejnet ske en konkret vurdering af 
muligheden for at bruge støjreducerende asfalt. Det gælder også ved nyanlæg og i 
byudviklingsområderne. 

Tekniske forbedringer af køretøjer, flere el-biler mv. bidrager også til forbedringer. Nogle 
steder er en bedre bygningsisolering mod støj dog nødvendig, og den prioriteres bl.a. ved 
byfornyelse, renovering af støttet byggeri, renovering af skoler og andre støjfølsomme 
offentlige bygninger etc. Ad den vej er støjbelastningen af boliger og andre støjfølsomme 
anvendelser nedbragt væsentligt og dette arbejde fortsætter i handlingsplanperioden. ””” 

 

Notat om Partikler 

 
Luftforurening med partikler skader helbredet. Hvor skadelige 
partiklerne er, afhænger bl.a. af deres størrelse og af hvilke stoffer 
de består af. 
Inddeling af partikler 
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Partikler inddeles bl.a. efter størrelse: 

 Grove partikler: PM10 (partikler under 10 mikrometer) 
 Fine partikler PM2,5 (partikler under 2.5 mikrometer) 
 Ultrafine partikler PM0,1 (partikler under 0,1 mikrometer) 
 De ultrafine partikler anses for at være de mest skadelige. De kan 

trænge helt ud i lungernes forgreninger, og videre ud i blodbanen, hvor 
de kan gøre skade i kroppen. 

De ultrafine partikler anses for at være de mest skadelige. De kan trænge 
helt ud i lungernes forgreninger, og videre ud i blodbanen, hvor de kan gøre 
skade i kroppen. 

 

Målinger af fine partikler først fra 2009 

I Danmark målte man før år 2000 på meget grove partikler på op til 25 
mikrometer. 
Derefter har man målt på de grove partikler (PM10) på op til 10 mikrometer. 
Først siden januar 2009 er Danmarks Miljøundersøgelser begyndt at måle på 
flere målestationer på de fine partikler (PM2,5) i Danmark. 

Nyere forskning tyder på, at de mindste partikler er de mest skadelige. Da 
man tidligere især har målt på helbredseffekterne af de større partikler, 
mangler der endnu viden om, hvordan fine og ultrafine partikler påvirker 
helbredet. Det er en af grundene til, at det er svært at sætte tal på, hvor 
mange der årligt dør eller bliver syge af partikelforureningen. 
Partikler består af mange forskellige stoffer, og de måles både efter vægt og 
størrelse. EU har indført grænseværdier for partikler i luften. 

Partikler måles i antal og vægt 

 
Partiklerne måles i antal og vægt (mikrogram/m3). Grænseværdier opgøres i 
vægt. Ultrafine partikler, der vejer meget lidt, måles ofte som antal/m3. Der 
er meget stor forskel på størrelsen af partiklerne, f.eks. svarer vægten af 1 
partikel på 10 mikrometer til vægten af mindst en million ultrafine partikler. 

Partikler fra forbrænding består af kulstof med tjærestoffer, metaller og en 
række andre stoffer. Partiklernes skadevirkning afhænger både af deres 
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størrelse, og af hvilke stoffer de består af. Især sodpartikler fra forbrænding 
har vist sig at være sundhedsskadelige. Sodpartiklerne indeholder også PAH. 

 

Grænseværdier i Danmark og EU 

EU har fastlagt grænseværdier for partikelforureningen i direktivet om 
"Luftkvaliteten og renere luft i Europa". De grove partikler (PM10) må ikke 
overskride 40 ug/m3 som årligt gennemsnit, og en døgnmiddelværdi på 50 
ug/m3 må ikke overskrides mere end 35 gange om året. 

For de fine partikler (PM 2,5) er der en målværdi 25 ug/m3 (årligt 
gennemsnit) gældende fra 2010. En målværdi er ikke bindende. Først fra 
2015 skal denne grænseværdi overholdes.  

De lovfæstede grænseværdier fra EU er implanteret i Dansk 
lovgivning – disse grænseværdier er ikke vejledende – men skal 
overholdes.  

EF Dom fra 2008 fra München Tyskland luftforureningen i vejkryds. 
Det siger dommen:  
”” ’I tilfælde af risiko for overskridelse af grænseværdier eller 
varslingstærskelværdier skal borgere, der er direkte berørt, kunne 
opnå, at de kompetente nationale myndigheder udarbejder en 
handlingsplan, selv om de i henhold til national ret har andre 
handlingsmuligheder til rådighed med henblik på at opnå, at disse 
myndigheder træffer foranstaltninger til bekæmpelse af 
luftforurening. ””’ 
Kilde: Dom nr. C 237/07 ved EF-Domstolen afsagt 25. juli 2008. 

I EU–direktivet fremgår det, at der er ” .. endnu ikke identificeret nogen 
nedre tærskel, under hvilken PM2,5 ikke udgør en risiko.”  

Den fastsatte grænseværdi for PM 2,5 er en politisk beslutning i EU og ikke 
baseret på de lægelige toksikologiske fakta vedr. en nedre grænseværdi. Der 
arbejdes i EU med at grænseværdien skal nedsættes yderligere, på basis af 
pågående lægefaglige undersøgelser af toksikologer. Dette er også gældende 
for ultrafinepartikler. 



Fleming Kjer 
Strandvænget 3, 2. th 
2100 København Ø  

S i d e  48 | 58 

 

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om 
luftkvaliteten og renere luft i Europa  

Ultrafine partikler (under 0,1 mikrometer)  
En stor del af de ultrafine partikler er sodpartikler, som stammer fra 
forbrændingen og udstødningen fra dieselmotorer. De transporteres ikke 
særligt langt, og det er i høj grad lokale forhold, så som fx afstanden til en 
trafikeret vej, der afgør hvor udsat man er. Partiklerne er særligt 
sundhedsskadelige, fordi de er så små, at de trænger fra lungerne og over i 
blodbanen. Ultrafine partikler øger risikoen for hjerte-karsygdomme og kan 
medføre skader på ens DNA (arvemateriale), som giver øget risiko for 
kræftsygdomme. 

Dieselbiler samt lastbiler 

Spritnye dieselbiler sender gennemsnitligt 7,1 gange flere sundhedsskadelige 
kvælstof-ilter (NOx) ud med udstødningen, end de er godkendt til. Det viser 
den mest omfattende test af personbiler på diesel foretaget efter, at nye 
forureningskrav trådte i kraft sidste år. 

Kravene, kaldet Euro 6, skal sikre, at der slipper færre sundhedsskadelige 
stoffer ud med udstødningen. Men den laboratorieprøve, som 
bilproducenterne får godkendt motorerne efter, har meget lidt med 
virkeligheden at gøre, påpeger Peter Mock, leder i miljøorganisationen The 
International Council on Clean Transportation (ICCT), der står bag 
undersøgelsen af i alt 15 dieselbilers reelle udslip på vejene. 

 

April 2015 

Spritnye dieselbiler sender gennemsnitligt 7,1 gange flere sundhedsskadelige 
kvælstof-ilter (NOx) ud med udstødningen, end de er godkendt til. Det viser 
den mest omfattende test af personbiler på diesel foretaget efter, at nye 
forureningskrav trådte i kraft sidste år. 

Kravene, kaldet Euro 6, skal sikre, at der slipper færre sundhedsskadelige 
stoffer ud med udstødningen. Men den laboratorieprøve, som 
bilproducenterne får godkendt motorerne efter, har meget lidt med 
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virkeligheden at gøre, påpeger Peter Mock, leder i miljøorganisationen The 
International Council on Clean Transportation (ICCT), der står bag 
undersøgelsen af i alt 15 dieselbilers reelle udslip på vejene. 

NOx-udslip falder kun marginalt 

Ifølge ICCT er NOx-udslippet fra nye dieselbiler kun faldet ganske lidt over de 
seneste 15 år, selv om normerne løbende er strammet. Samtidig er antallet 
er dieselbiler steget voldsomt. Derfor er København fortsat mere forurenet 
med NOx, end EU’s grænseværdier tillader. 

Én af NOx-varianterne, kvælstofdioxid (NO2), kan ved høje niveauer skade 
luftvejene og er særligt slem for astmatikere, fortæller professor Steffen Loft, 
leder af Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. 

Det er vanskeligt at skelne effekterne af NOx og udstødningens partikler fra 
hinanden, men effekterne af de to typer luftforurening er tilsammen meget 
alvorlige og omfatter for tidlig død, hjerte-kar-sygdomme, KOL og diabetes. 
Steffen Loft mener derfor, at både partikeludslippet og NOx-forureningen skal 
ned. 

»Ikke ud fra et EU-synspunkt, men af hensyn til vores egen sundhed,« siger 
han. 

Den høje udledning af NOx fra selv nye dieselbiler er årsag til, at Danmark 
ikke indfører en miljøzone i København efter tysk forbillede. En zone vil 
forhindre ældre dieselbiler i at køre i centrum, men fordi nye dieselbiler 
udsender lige så meget NO2, vil den kun have begrænset effekt på netop 
den type forurening, argumenterer miljøminister Kirsten Brosbøl (S) over for 
Folketingets miljøudvalg. 

Ny testprocedure trukket tilbage 

EU er på vej med en ny testprocedure, som skal sikre, at udslippet af NOx fra 
dieselbiler også i praksis falder. Fredag før påske, da forslaget om 
procedureændringen skulle have været til afstemning i en såkaldt teknisk 
komité, trak kommissionen det dog midlertidigt tilbage. Ifølge Miljøstyrelsens 
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repræsentant på mødet, specialkonsulent Christian Lange Fogh, stod det 
klart, at det ville blive stemt ned. 

Selve testproceduren skal ifølge Christian Lange Fogh nok blive vedtaget 
snart, men spørgsmålet er, hvornår den træder i kraft for alle nye biler, og 
hvor store overskridelser af grænseværdierne bilproducenterne får tilladelse 
til. 

»Vi må konstatere, at der fra nogle medlemslandes side er et misforhold 
mellem deres problemer med luftkvalitet og deres villighed til at få løst dem i 
en fart,« siger han. 

De Danske Bilimportører afviser at kommentere dieselbilernes høje NOx-
forurening og henviser til den europæiske bilindustris brancheorganisation, 
Acea, som kun vil svare skriftligt på Ingeniørens spørgsmål: 

‘Industrien er enig i, at det er nødvendigt med en ny testprocedure for at 
nedsætte NOx-koncentrationen i byer,« skriver Acea, og argumenterer 
videre, at standarden først kan være implementeret på alle nye dieselbiler i 
2019. I praksis kræver det efterbehandling af udstødningen ved hjælp af 
f.eks. SCR-katalysatorer på alle dieselbiler, og det er ’dyrt og komplekst’, 
lyder det. 

29 procent af de nye biler, der blev indregistreret i første halvår sidste år, 
kører på diesel. 

April 2016  

 

Dieselbiler har i årevis været populære blandt danskerne, men flere 
omfattende test har på det seneste vist, at europæiske bilproducenter sender 
dieselbiler på vejene, som forurener alt for meget.  

Derfor råder FDM og Det Økologiske Råd nu privatbilister til at købe en 
benzinbil frem for en dieselbil. 



Fleming Kjer 
Strandvænget 3, 2. th 
2100 København Ø  

S i d e  51 | 58 

 

Dieselbilerne holder slet ikke, hvad de lover. Hverken med hensyn til hvor 
langt de kører på literen eller deres luftforurening, vurderer Christian Ege, 
sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.  

 
Siden efteråret 2015 er over 300 forskellige dieselbiler blevet testet af britiske 
og tyske myndigheder for udledning af NOx. Resultaterne var meget dårligere 
end forventet.  

I den britiske test, som blev udført af analysevirksomheden Emission 
Analytics, overskred 97 procent af de testede biler grænseværdien for 
forurening, skriver The Guardian.  

Dieselbilerne har overholdt grænsen for udledningen af NOx i laboratoriet, 
men når de kommer på vejene under reelle kørselsforhold, har forureningen 
vist sig at være meget højere.  

Nogle af bilerne udsendte mere end 12 gange så meget NOx end tilladt. 
Den britiske test viste, at ingen af bilerne var udstyret med snydesoftware, 
som det var tilfældet med Volkswagen.  

Vi kan ikke bevise, at andre mærker bruger snydesoftware, siger Christian 
Ege fra Det Økologiske Råd.  
Men der er ingen tvivl om, at næsten alle dieselbiler forurener alt for meget, 
fortsætter han. 
Det Økologiske Råd anbefaler først og fremmest, at bilisterne overvejer en 
elbil, hvis formålet er at vælge en miljøvenlig bil, men hvis valget står mellem 
en diesel og en benzinbil, anbefaler de en benzinbil, der kører langt på 
literen.  
Det samme gør FDM.  
Men mindre man har helt særlige kørselsbehov.  

 Med de kørselsmønstre vi har herhjemme, vil privatbilister som 
udgangspunkt være bedst tjent med en benzinbil, når de kører til og fra 
arbejde. Kun hvis man skal køre langt på motorvej eller landevej, og kan gøre 
det uden at køre i kø, vil dieselbilen være det bedste valg, siger Lone Otto, 
der er leder af FDM's tekniske afdeling til Finans.  
Som en konsekvens af VW-sagen er det også kommet frem, at mange andre 
bilmærker skruer ned for rensningen af kvælstofilter (NOx) ved lave 



Fleming Kjer 
Strandvænget 3, 2. th 
2100 København Ø  

S i d e  52 | 58 

 

temperaturer. 
Det er endnu et argument for at vælge en benzinbil, mener FDM.  

I Danmark har vi netop de lave temperaturer, og derfor forurener dieselbiler 
langt mere under skandinaviske forhold end under kørsel i Sydeuropa, siger 
Lone Otto til Finans.  
Fakta: 630.000 biler skal opdateres  
Efter de omfattende test har alle de tyske bilproducenter skriftligt garanteret, 
at de vil imødekomme de tyske myndigheders krav.  

Det betyder i første omgang, at 630.000 biler skal på værksted for at have ny 
software. Det drejer sig om biler fra Audi, Opel, Mercedes og Porsche. Den 
tyske trafikmyndigheder, KBA, vil efterfølgende tjekke, om de opdaterede 
biler lever op til emissionsgrænserne. Også når bilerne kører på offentlig vej. 
VW er i gang med et omfattende opdateringsprogram for otte millioner 
dieselbiler solgt i Europa. 

 
Kilde: Ingeniøren/FDM/Ritzau/FOKUS/Københavns Kommune mfl. 
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