
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring 

347. hæfte 

Mødet den 9. marts 2020 

København og Frederiksberg kommuner  
 

Mandag den 9. marts kl. 9.00 samledes kommissio-
nen på Rentemestervej 8, 2400 København NV. for at 
afholde møde i anledning af anlæg af Metro Cityrin-
gen i København og Frederiksberg, jf. lov om en Ci-
tyring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændrin-
ger. 

Til stede var kst. kommissarius Sine H. Kjeldsen, samt 
de af transportministeren udpegede medlemmer af 
kommissionen, Leif Luxhøj-Pedersen og Bjarke Abel 
samt de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes 
Område udtagne medlemmer Anders Pedersen og 
Frants Hagen Hagensen.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Pia Pals.  

Følgende passerede: 

Kst. Kommissarius orienterede om historikken vedrø-
rende skinnestøjsproblematikken. 

Metroselskabet har fremsendt notat af 2. marts 2020 
om orientering om status på hørbare tog under metro-
driften, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 

” Den 8. januar 2020 blev Ekspropriationskommissi-
onen orienteret om status på problematikken med na-
boer, der føler sig generede af støj fra Cityringens tog 
samt de tiltag, som Metroselskabet har gennemført si-
den åbningen af Cityringen. I nedenstående følger en 
status på både henvendelser fra naboer, på støjmålin-
gerne samt de tekniske tiltag. 

Frem til den 25. februar 2020 har selskabet modtaget 
klager fra i alt 204 husstande vedrørende støj fra Ci-
tyringen efter, at skinneslibning og tilkørselsperioden 
er gennemført. 

Naboer, der ønsker det, tilbydes fortsat overnatning 
på hotel, hvis de er generede af støj fra M3 Cityringen. 

Siden skinneslibning og efterfølgende tilkørselsperi-
ode har 4 naboer gjort brug heraf. Heraf har 3 af na-
boerne overnattet 1-3 nætter én eller 2 gange. Den 
fjerde nabo benyttede tilbuddet i 3 uger i december-
januar, men har ikke benyttet det siden. 

Tilbuddet om hotelovernatning er ikke et udtryk for, at 
Metroselskabet finder den naboretlige tålegrænse 
overskredet. Der er tale om en beslutning baseret på 
det faktum, at Metroselskabet fortsat er ved at opti-
mere på driften af M3 Cityringen og den kommende 
M4 Nordhavn. Der er således tale om en midlertidig 
aflastningsordning frem til, at den endelige driftssitu-
ation er opnået. 

Frem til den 25. februar 2020 har selskabet modtaget 
én klage over støj fra testkørsel i tunnelerne på M4 
Nordhavn. M4 Nordhavn går i drift den 28. marts 
2020. 

Gennemførte orienterende målinger 

Metroselskabet har i perioden efter skinneslibningen 
(ultimo november 2019) og til nu gennemført 34 ori-
enterende målinger hos beboere langs Cityringen. 
Målingerne er gennemført af en akkrediteret støjmå-
levirksomhed. Målingerne er gennemført hos naboer, 
som har henvendt sig til selskabet med klager over støj 
fra Metroen. Samtidig er det søgt at fordele målin-
gerne ud til flere steder på ringen. 

Resultaterne fra målingerne viser, at alle målinger 
ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi 
på 20 dB(A) angivet som middelstøjen over en periode 
på 10 minutter. Målingerne viser desuden væsentlige 
variationer i støjniveauet fra de enkelte tog, jf. bilag 
1. 

På baggrund af den konstaterede spredning i støjni-
veau for togene, fokuseres indsatsen i første omgang 
på dels at finde årsagerne til forskellene i støjniveau 



09.03.2020 2  
 

og dels at tage de mest støjende tog ud af drift til kon-
trol og vedligehold. 

Undersøgelserne peger på såkaldte bremseflader på 
hjulene som en væsentlig faktor i at forklare forskel-
lene i støjniveau mellem tog. Et tog med bremseflader 
støjer således mere end et tog uden bremseflader. 
Bremsefladerne opstår ved nødopbremsninger i for-
skellige situationer og vil aldrig helt kunne undgås. 
Metroselskabet har fokus på at minimere antallet af 
nødopbremsninger; dvs. situationer hvor systemet gi-
ver besked om at foretage nødopbremsninger, men 
hvor der ingen grund er til det. 

Driftsoperatøren er i gang med en detaljeret analyse 
af, hvordan togenes kørselsprofil kan optimeres. Kør-
selsprofilen omhandler bl.a. togenes hastighed, og 
hvordan togene metrotogene håndterer kørsel i kur-
ver, accelererer og bremser. Denne optimering for-
ventes at kunne implementeres i forbindelse med, at 
testkørsel på M4 Nordhavn påbegyndes primo marts 
2020. Opdateringen af kørselsprofil forventes desuden 
at reducere antallet af unødvendige opbremsninger. 

Driftsoperatørens stewards, som er til stede i togene, 
er blevet instrueret i at være opmærksomme på, om de 
tog, de kører med, støjer og eventuelt kunne have 
bremseflader. Stewards melder ind til kontrolcentret, 
hvis de oplever et særligt støjende tog, så toget hurtigt 
kan tages ud af drift. Herefter vil toget blive service-
ret, så det kører optimalt og støj reduceres. 

Der er gennemført test med måleudstyr i tunnel og 
skakt ved Øster Søgade med henblik på at kunne iden-
tificere støjende tog i driften... Dette udstyr er nu sat 
op i begge tunnelrør i en foreløbig periode på 3 må-
neder. Udstyret skal automatisk sende en alarm til 
kontrolcentret, når et støjende tog er identificeret, så 
toget kan blive taget ud af drift. Dette forventes etab-
leret indenfor 1-2 uger. 

Naboer, der henvender sig, bliver orienteret om, at 
den endelige driftssituation endnu ikke er opnået, og 
at selskabet fortsat arbejder målrettet på at reducere 
støjen. Naboerne orienteres ligeledes om, at målinger 
og tilbagemelding fra naboer viser, at der er forskel 
på, hvor meget støj de enkelte metrotog afgiver, og at 
selskabet derfor har særlig fokus på at undersøge år-
sagen til dette og på at tage de støjende tog hurtigt ud 
af drift og få dem serviceret. Vi orienterer ligeledes 
om, at målingerne er under den vejledende grænse-
værdi. 

Selskabet holder naboerne løbende orienteret om det 
videre arbejde med at reducere støjen. 

Metroselskabet har en forventning om at optimering 
af kørselsprofil vil reducere antallet af bremseflader 
og dermed også antallet af naboer, der føler sig gene-
ret af hørbare tog. 

Selskabet forventer at gennemføre en række yderligere 
støjmålinger medio marts, når effekten af optimering 
af kørselsprofilen forventes at være opnået. 

Eventuelle yderligere tiltag vil blive vurderet ud fra 
forventet effekt, påvirkning på metrodriften, økono-
mien knyttet til tiltagene og andre eventuelle effekter 
af sådanne tiltag. 

Metroselskabet vil meddele Ekspropriationskommissi-
onen, når anlægget anses for endeligt, således for-
stået, at Metroselskabet på det givne tidspunkt ikke 
udfører yderligere tekniske tiltag for at reducere an-
tallet af hørbare tog. 

Metroselskabet har endvidere fremsendt vedlagte 
oversigt over gennemførte orienterende målinger pr. 
26.02.20, (identificerbar adresse for de enkelte lejlig-
heder er udeladt v/kommissariatet). 

 

 

Nr. Lokalitet Adresse Antal tog Støjniveau [dB(A)] 

   Total Identificérbare Konstatérbare Leq 10 min Middel 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 



 3 09.03.2020 
 

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 

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 

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 Boule-
ard  

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 … … … 

32 Php Tåsingegade  19 0 0 … … … 

33 Tri Østerbrogade  22 0 0 … … … 

34 Mmk Dr. Tværgade  21 11 10 6,0 22,7 25 
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”Total” angiver det samlede antal tog som passerede 
under målingen. 

”Identificerbare” angiver det antal tog, som kunne 
høres eller skelnes fra baggrundsstøjen på støjgrafen 
fra målingen. 

”Konstatérbare” angiver, antallet af togpassager, 
som giver en maksimalværdi højere end 20 dB(A), 
svarende til en typisk høregrænse. 

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

”Middel” angiver middelværdien af den maksimale 
støj fra de konstatérbare tog. ”Maks” angiver det 
målte maksimale niveau fra den mest støjende togpas-
sage.” 

Kommissionen noterede foreløbig med tilfredshed 
Metroselskabets håndtering af spørgsmålet. Kommis-
sionen finder dog, at mange af de klager, der er frem-
sendt fra beboere vedrørende gener fra metrotogene 
har ligget ubesvarede i lang tid, og der er derfor behov 
for at få fastlagt en tidsplan for hvornår sagerne kan 
realitetsbehandles og afgøres af kommissionen. I den 
forbindelse drøftedes hvorvidt, det har en betydning, 
at Nordhavnslinjen M4 åbner i slutningen af marts. 
2020. På denne baggrund har Kommissionen efter mø-
det anmodet Metroselskabet om bemærkninger, her-
under til en mulig tidsplan for behandling af sager re-
lateret til hørbare tog på Cityringen.  

Metroselskabet har ved mail af 20. marts 2020 bl.a. 
anført følgende: 

”Metroselskabet henstiller, at sagsbehandlingen af de 
indkomne sager udskydes.   

I forlængelse af brev fremsendt den 2. marts 2020 kan 
Metroselskabet meddele, at opdatering af styresyste-
met (ATO), som både håndterer M3 (Cityringen) og 
M4 (Nordhavn), nu er fuldt implementeret. Leveran-
døren (STS) af styresystemet er af Metroselskabet ble-
vet bedt om at analysere på effekten af det nye styre-
system og efterfølgende rapportere om effekten af 
dette til Metroselskabet primo april 2020. I ugerne 
derefter vil der ske en opfølgning på denne analyse og 
eventuel yderligere justering. Opdateringen af styre-
systemet forventes at have en effekt i forhold antallet 
af tog, der under kørslen får flader på hjulene, som 
følge af bratte opbremsninger. Som opfølgning på 
dette ønsker Metroselskabet, i tråd med Kommissio-
nens anmodning, at foretage støjmålinger på udvalgte 
steder på strækningen for at dokumentere effekten af 
det nye system. Disse målinger vil i praksis (bl.a. som 

følge af påsken) tidligst blive gennemført medio- ul-
timo april måned. Målingerne gennemføres efter ind-
dragelse af Kommissionens særlige sagkyndige.  

M4 åbner den 28. marts 2020. Skinneslibning har al-
lerede fundet sted på denne strækning, og der vil såle-
des ikke opstå et spørgsmål om dette efter åbningen. 
Metroselskabet har modtaget én henvendelse fra en 
nabo i januar 2020, men ingen naboer over tracéet på 
M4 har henvendt sig efter testperioden.  

På baggrund af målinger og efterfølgende analyse 
træffes beslutning om gennemførelse af eventuelle 
yderligere tiltag. Herefter vil Metroselskabet være 
klar til at færdigmelde anlægget over for Kommissio-
nen og berørte naboer. De naboer Metroselskabet har 
været i kontakt med orienteres om færdigmeldingen 
pr. mail. Orienteringen vil indeholde en klagevejled-
ning og dermed en henvisning til Kommissionen. Det 
må formodes, at en række naboer først henvender sig 
til Kommissionen efter, at de har modtaget informa-
tion om færdigmelding. Metroselskabet forventer, at 
Kommissionen på denne baggrund får et bedre grund-
lag for at tage beslutning om eventuel besigtigelse hos 
berørte naboer.  

Metroselskabet kommunikerer løbende med de naboer 
til Cityringen, der har henvendt sig pga. støjgener. 
Det drejer sig om ca. 200 husstande (heraf enkelte for-
eningsrepræsentanter).  

Metroselskabet skal derfor anmode Ekspropriations-
kommissionen om at behandle sager vedr. hørbare tog 
på et senere tidspunkt, og i første omgang afvente Me-
troselskabets færdigmelding. Metroselskabet har si-
den de første nabohenvendelser om hørbare tog, efter 
åbningen af Cityringen, arbejdet på at nå frem til en 
færdigmelding så hurtigt som muligt, ikke mindst af 
hensyn til, at naboerne kan få prøvet – og afklaret – 
deres sag. Metroselskabet forventer at kunne færdig-
melde anlægget i juni 2020. Færdigmeldingen kan 
blive påvirket af den nuværende situation i Danmark 
med Coronavirus, hvor bl.a. gennemførelsen af målin-
ger kan blive vanskeliggjort. Metroselskabet oriente-
rer Kommissionen, såfremt det bliver tilfældet.” 

Med henvisning til det af Metroselskabet anførte, samt 
den usikkerhed som i øvrigt hersker for tiden set i re-
lation til corona-situationen, må kommissionen des-
værre konstatere, at den tidligst kan forvente at kunne 
behandle sagerne om gener fra hørbare tog på Cityrin-
gen ultimo juni 2020, og at der er en nærliggende ri-
siko for, at behandlingen må udskydes til efter som-
merferien, dvs. august/september 2020. Kommissio-
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nen forudsætter, at Metroselskabet i perioden indtil sa-
gerne kan behandles, fortsat tilbyder gene-ramte be-
boere mulighed for overnatning på hotel, såfremt der 
er behov herfor. 

Herefter afsluttedes mødet og protokollen blev under-
skrevet.

 

 

 

Sine H. Kjeldsen 

Leif Luxhøj-Pedersen     Bjarke Abel     Frants Hagen Hagensen     Anders Pedersen  

Søren Kjerside Hansen       

/Pia Pals 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Mette Bergmann Andersen 

 


