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København og Frederiksberg kommuner 

 
Mandag den 28. oktober 2019 kl. 9.00 mødtes kom-
missionen i Kommissariatet på Rentemestervej 8, 
2400 København NV for at afholde møde i anledning 
af anlæg af en Metro Cityring jf. lov nr. 552 af 6. juni 
2007 med senere ændringer.  

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Sine Haldrup Kjeldsen, de af trans-
portministeren udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Leif Luxhøj-Pedersen og Bjarke Abel, samt de fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område ud-
tagne medlemmer, Anders Pedersen og Frants Hagen 
Hagensen. 

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup.  

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune mødte 
Peter Schøller Rasmussen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere kommissarius 
Helle Andersen og fuldmægtig Nanna Dahl Pedersen. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Pia Pals. 

Kst. kommissarius orienterede om problematikken 
vedrørende støj og vibrationer fra metrotogenes kørsel 
i metrotunnelerne på Cityringen. 

Metroselskabet har oplyst, at generne formentlig skyl-
des, at der endnu ikke er foretaget slibning af skin-
nerne i metrotunnelerne. Skinneslibningen er sat i 
gang ultimo oktober 2019, og skinneslibningen på 

hele Cityringen forventes samlet set at tage ca. en må-
ned. Metroselskabet forventer, at skinneslibningen vil 
reducere generne for de omkringboende for metroto-
genes kørsel i tunnelerne.  

Kommissariatet er blevet oplyst om, at der foreligger 
et større antal henvendelser i Metroselskabet med kla-
ger over støj og vibrationer fra metroanlægget i drift. 
Kommissariatet har på nuværende tidspunkt modtaget 
ca. 20 henvendelser. Henvendelserne er hovedsaligt 
koncentreret omkring lokaliteter på den nordlige og 
vestlige del af Cityringen.  

Metroselskabet har oplyst, at der tilbydes de gene-
ramte beboere mulighed for overnatning på hotel, så-
fremt der er behov herfor. 

Kst. kommissarius oplyste, at såfremt der efter skin-
neslibningen måtte opleves støj fra togenes kørsel i 
metrotunnelerne må det forventes, at der vil blive be-
hov for at foretage støjmålinger, herunder akkredite-
rede målinger i nærmere udvalgte boliger. Kommissi-
onen vil i den forbindelse indkalde en uvildig støjek-
spert til at validere og bistå med støjmålingerne.  

Kommissionen konstaterede herefter, at geneproble-
matikken for perioden indtil skinneslibningen er gen-
nemført efter det foreliggende er håndteret tilfredsstil-
lende af Metroselskabet. Beboerne må herefter hen-
vende sig på ny til kommissionen eller Metroselska-
bet, såfremt der opleves væsentlige gener efter skinne-
slibningen. 

Herefter afsluttedes dagens forretning, idet protokol-
len blev underskrevet. 
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