
  
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring  

342. hæfte 

Møde den 8. januar 2020 

København og Frederiksberg kommuner 

 

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 13.00 mødtes kom-
missionen på Enghave Brygge Metrobyggeplads, El-
værksvej 5, 2450 København, 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 Frederiksberg Kommune mødte 
Peter Schøller Rasmussen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen og kommissionens særlige sagkyn-
dige støjekspert Claus Backalarz. 

Fra kommissariatet mødte endvidere kommissarius 
Helle Andersen, fuldmægtig Nanna Dahl Pedersen og 
specialkonsulent Pia Pals. 

For Metroselskabet I/S mødte enhedschef Hanne 
Tærsbøl Schmidt, Projektleder Sidsel Cecilie Hansen, 
VVM-fagleder Jens Ulrik Jensen,      landinspektør 
Jesper Nielsen, landinspektør Dorte Lykke Nielsen, 
landinspektør Stinne Katrine Larsen og landinspektør 
Maria Skov Engqvist.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Kristian Pless. 

Kst. kommissarius orienterede kort om historikken 
vedrørende støj- og vibrationsgener fra metrotogenes 
kørsel i metrotunnelerne på Cityringen. Hun oplyste, 
at kommissionen har indkaldt en uvildig støjekspert 
Claus Backalarz til at bistå med støjmålingerne og va-
lidere resultaterne heraf.  

Metroselskabet gennemgik herefter støjproblematik-
ken og oplyste, at der bor ca. 15.000 mennesker 
ovenpå Cityringen. Efter åbningen har selskabet mod-
taget 297 unikke klager over støj fra Cityringen. 

Henvendelserne er hovedsaligt koncentreret omkring 
den nordlige del af strækningen mellem Trianglen og 
Skjolds Plads. Derudover er der en mindre koncentra-
tion af henvendelser fra strækningen mellem Nuuks 
Plads på Nørrebro og Aksel Møllers Have på Frede-
riksberg  

Metroselskabet valgte på baggrund af klagerne at 
fremskynde en skinneslibning, som skulle nedbringe 
støjen. Skinneslibningen startede den 27. oktober og 
afsluttedes ultimo november 2019.  

Status på klager efter skinneslibning  

Tirsdag den 3. december var skinneslibning og den ef-
terfølgende tilkørselsperiode afsluttet. Samme dag 
sendte selskabet en mail herom til de 297 naboer, som 
siden Cityringens åbning har kontaktet selskabet ved-
rørende støj. Selskabet opfordrede i mailen naboerne 
til at melde tilbage til Metroselskabet, uanset om de 
har oplevet en reduktion af støjniveauet eller stadig er 
generet på samme niveau, som inden skinneslibnin-
gen.   

Frem til den 8. januar har selskabet modtaget tilbage-
meldinger fra i alt 186 husstande vedr. støj fra M3 Ci-
tyringen.   

• 82 husstande har oplyst, at skinneslibningen 
ikke har hjulpet.   

• 101 husstande har oplyst at skinneslibning har 
hjulpet, men at de stadig er generet af støjen.  

• 3 husstande har oplyst, at de ikke længere er 
generet af støj fra metroen. 
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De naboer, som fortsat er generede, vil blive oplyst 
om, at Metroselskabet vil holde dem løbende oriente-
ret om det videre arbejde med at reducere støjen. 

Orienterende målinger  

Selskabet har på nuværende tidspunkt gennemført og 
modtaget resultater fra orienterende målinger på i alt 
31 adresser fra henholdsvis Østerbro, Vesterbro, Nør-
rebro og Indre By.  

Miljøstyrelsen angiver i Orientering 9/1997 en orien-
terende grænseværdi for lavfrekvent støj målt som et 
gennemsnit over 10 minutter på LpA,LF=20 dB(A). 
Denne er i alle tilfælde overholdt, men der blev målt 
maksimalstøj på enkelte togpassager op til 39 dB(A). 

 

 En oversigt over måleresultaterne udført af Tornhøj 
Måleteknik fremgår af skemaet nedenfor. Da støjen 
fra togene i lejlighederne har hovedparten af energien 
under ca. 200 Hz vil værdierne i skemaet i kolonnen 
Leq 10min omtrent være lig LpA,LF.   

Claus Backalarz oplyste, at støjen fra metrotogene, der 
høres i lejlighederne, er lavfrekvent, men at generne 
fra de kortvarige togpassager formodentlig ikke svarer 
til de gener, som er grundlaget for fastlæggelsen af 
grænseværdierne i Orientering 9/1997. Grænseværdi-
erne er formodentlig tiltænkt lavfrekvent støj af mere 
konstant og længerevarende karakter, men det er de 
eneste vejledende grænseværdier, der umiddelbart er 
at forholde sig til.   

 

Nr. Lokalitet Adresse Antal 
passager 

Identificér-
bare 

Konstatérbare 
maks > 20 dB(A) 

Leq 10 
min 

Middel af 
maks > 20 
dB(A) 

Maks 

1 Vhr Jagtvej 14 14 14 15,7 27,3 39 

2 Tri Brumleby 28 20 13 14,2 25,7 36 

3 Tri Olufsvej  25 14 11 12,3 25,3 33 

4 Tri Olufsvej  20 15 6 10,7 24,4 32 

5 Skp Haraldsgade 20 20 15 12,1 24,2 31 

6 Tri Brumleby  21 10 6 6,9 23,6 30 

7 Skp Haraldsgade  19 18 5 8 25,5 27 

8 Amh Holger Danskes 
Vej 

23 19 6 7,6 22,2 27 

9 Skp Haraldsgade  19 11 6 7,2 23,6 26 

10 Fba Nyvej  21 17 4 7,5 23 26 

11 Vhr Teglværksgade   22 7 3 5,4 24,7 25 

12 Fba Carit Etlars Vej  12 3 1 4,2 24,8 25 

13 Nø Hother Plads 23 11 2 3,7 24,3 25 

14 Skp Haraldsgade 18 7 6 6,6 21,8 24 



 3 08.01.2020 
 

 

15 Amh Holger Danskes 
Vej  

23 4 3 3,9 21,5 24 

16 Fba Nyvej  22 5 3 7,6 23,3 24 

17 Skp Haraldsgade 10 10 2 <0 22,7 23 

18 Php Kertemindegade 23 1 1 2,2 23,4 23 

19 Php Skarøgade 18 5 2 2,5 22,3 23 

20 Tri Kirsteinsgade 19 8 2 2,2 21,9 23 

21 Nør Uffesgade 22 2 2 <0 21,8 22 

22 Skp Haraldsgade  12 10 2 2,8 20,4 21 

23 
Sbv Sønder 

Boulevard  
21 9 1 2,3 20,1 20 

24 
Amh Kong Georgs 

Vej  
23 7 0 <0 <20 <20 

25 Amh Rolfsvej 19 9 0 <0 <20 <20 

26 Nø  Hothers Plads 22 6 0 <0 <20 <20 

27 Tri Brumleby  12 0 0 … … … 

28 Fba Amicisvej  23 0 0 … … … 

29 Vhr Manøgade  22 0 0 … … … 

30 Php Tåsingegade  22 3 0 <0 … … 

31 Ehp Letlandsgade  12 0 0 … … … 

 ”Antal passager (total)” angiver det antal 
tog, som passerede målestedet ifølge logfil 
fra kontrolcentret ”Identificerbar” angiver 
det antal tog, som kunne høres eller skelnes 
fra baggrundsstøjen på støjgrafen fra målin-
gen.   

 ”Konstatérbar” angiver, antallet af togpas-
sager, som giver en maksimalværdi højere 
end 20 dB(A), svarende til en typisk høre-
grænse.   

 ”Leq 10 min” angiver middelstøjen over en 
periode på 10 minutter.   

 ”Middel” angiver, middelværdien af den 
maksimale støj fra konstaterbare tog.  

 ”Maks” angiver det målte maksimale ni-
veau fra den mest støjende togpassage.  

Måling nummer 4 kunne ikke analyseres på grund af 
baggrundsstøj.  

Der gælder også vejledende grænseværdier for vibra-
tioner fra kørslen. Grænseværdien for vibrationer er 
75 dB (KB). Der er ikke konstateret mærkbare vibra-
tioner ved besøgene hos naboer. Ved de afsluttende 
målinger i forbindelse med færdigmelding vil måling 
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af vibrationer dog indgå som en del af den samlede 
dokumentation.   

Der er foretaget orienterende støjmåling i 31 boliger, 
dog har en enkelt måling måtte kasseres på grund af 
baggrundsstøj fra trafik. I de resterende 30 boliger vi-
ser måleresultaterne, at der er forskel på, hvor meget 
de enkelte tog kan høres. Der er forskel på, hvor 
mange tog, der totalt har passeret i løbet af måleperio-
den ”Antal tog (total)”.  Nogle tog kunne ikke høres 
under selve målingen, men kunne efterfølgende iden-
tificeres på målegraferne (”Identificerbar”). Andre tog 
kunne høres under selve målingen af måleteknikeren 
(”Konstaterbar”). Nogle tog kunne hverken høres un-
der målingen eller identificeres på målegraferne. På 
baggrund af de første målinger blev to tog udpeget 
som særligt støjende, og disse tog blev straks taget ud 
af drift til undersøgelse og vedligehold.  

Med disse målinger vurderes det, at der samlet set er 
foretaget dækkende målinger for støj på hele Cityrin-
gen. Når der er gennemført afhjælpningstiltag jf. ne-
denfor, vil målinger kunne gentages hos naboer, som 
fortsat måtte være generede af støj fra metroens drift.   

Tekniske tiltag til yderligere støjdæmpning  

Resultaterne fra de orienterende målinger anvendes til 
en vurdering af, om yderligere tekniske tiltag er rele-
vante med henblik på støjdæmpning, og i givet fald 
hvilke.  

Som nævnt i afsnittet om orienterende målinger har 
det vist sig, at der er forskel på støjen fra de enkelte 
metrotog. Dette bestyrkes i de tilbagemeldinger, sel-
skabet har modtaget fra en række naboer. Derfor fo-
kuseres selskabets indsats med at reducere støjen fra 
driften af M3 Cityringen i første omgang på at finde 
årsagerne til forskellene i støjniveau fra de enkelte tog 
og iværksætte tiltag rettet mod togene.  

Støjdæmpning af metrotog  

De foreløbige undersøgelser peger på såkaldte brem-
seflader på hjulene som en væsentlig og hyppig faktor 
i at forklare forskellene i støjniveau mellem de enkelte 
tog. Ved hårde opbremsninger kan der ske en kortva-
rig blokering af togenes hjul, og der opstår flade sider 
på toghjulene, som medfører forøget støj og rystelser 
fra togenes kørsel efterfølgende. For nye togsystemer 
er det ikke usædvanligt, at der opstår flere af disse fla-
der på togenes hjul i den første driftsperiode. Selska-
bet har for at reducere støjen iværksat undersøgelse af 
årsagen til fremkomsten af tog med bremseflader med 

henblik på at kunne optimere driften og dermed fore-
bygge forekomsten af fladerne.  

Samtidig med at årsagerne til fremkomsten af bremse-
flader undersøges, har selskabet sammen med opera-
tøren iværksat indkøb af overvågningsudstyr, som 
skal monteres i metrotunnellerne for at registrere støj- 
og vibrationsniveauet fra de enkelte togpassager. 
Dette muliggør, at særligt støjende tog hurtigt kan ta-
ges ud af drift for kontrol og vedligehold. Selskabet 
afventer oplysninger fra operatøren om, hvornår syste-
met forventes i drift. I en overgangsfase undersøges 
mulighederne for at leje udstyr for en periode for at 
overvåge tog, inden de sættes i drift. Der udarbejdes 
dertil en daglig rapport på tog med flader på hjulene. 
Der udarbejdes ligeledes en instruks, som instruerer 
Metro-stewards i at indmelde tog til kontrolrummet, 
hvis de hører støj fra toget.   

På nuværende tidspunkt tyder det på, at det mest ef-
fektive redskab til at nedbringe støjen fra metroens 
drift er at tage de mest støjende tog ud af drift, så snart 
unødig støj identificeres. Det forventes, at ovennævnte 
tiltag gør det muligt at sikre, at de meget støjende tog 
opdages hurtigere end i dag. Indsatsen er særlig vigtig 
om aftenen og om natten.   

Den videre proces  

Selskabet forventer, at der vil være en løbende proces 
i 1. halvår 2020, hvor der arbejdes på at optimere drif-
ten af metroen og reducere forekomsten af støjende 
tog, gennemføre målinger af tiltagene, foretage forny-
ede optimeringer på baggrund af målinger etc. Når op-
timeringen af togdriften er gennemført, og det vurde-
res ikke at være muligt at reducere støjgenerne yderli-
gere, vil bestyrelsen blive forelagt en plan for håndte-
ring af den resterende støj, herunder naboernes evt. er-
statningsmuligheder.  

Metroselskabet tilbyder naboer, der er berørt af støj fra 
Cityringens metrotog, aflastning i form af overnatning 
på hotel. I alt 12-15 husstande har benyttet sig af dette 
tilbud indtil skinneslibningen blev afsluttet. Kun en 
enkelt husstand anvender pt. fortsat tilbuddet efter 
skinneslibning. Tilbuddet vil gælde, indtil selskabet 
færdigmelder arbejdet med M3 Cityringen endegyl-
digt. 

Efter mødet var der byggepladsbesøg, herunder besig-
tigelse af tunnelboremaskinerne. 

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

Bjarke Abel     Leif Luxhøj-Pedersen     Anders Pedersen     Frants Hagen Hagensen   

Søren Kjerside Hansen     Peter Schøller Rasmussen  

/Kristian Pless 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Mette Bergmann Andersen 


