
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring 
350. hæfte 

Møde den 19. juni 2020 

København og Frederiksberg kommuner  
 

Fredag den 19. juni kl. 10.00 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 og kommissarius Helle S. Andersen. 

Endelig mødte Claus Backalarz, Force Technology. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Nanna Dahl 
Pedersen.  

Følgende passerede: 

Kst. Kommissarius orienterede om historikken vedrø-
rende skinnestøjsproblematikken. 

Metroselskabet har fremsendt notat af 8. juni 2020 om 
status på hørbare tog langs M3 Cityringen og M4 
Nordhavn, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 

I forlængelse af åbningen af M3 Cityringen og M4 
Nordhavn har Metroselskabet modtaget klager fra en 
række naboer, som har oplevet støjgener fra Metroen 
i drift. Siden den fremrykkede skinneslibning blev fo-
retaget i november 2019, har Metroselskabet arbejdet 
videre med at mindske generne for naboerne. Neden-
for gives en kort status på arbejdet med dette. 

Information til naboer og aflastning 

Selskabet har siden november 2019 løbende holdt na-
boer, der henvender sig og fortsat er generet af støj, 
orienteret om arbejdet med at reducere støjen og an-
tallet af hørbare metrotog. Naboerne er blevet orien-
teret, hvis der har været ændringer i driftssituationen 

og om de forskellige tiltag, som selskabet har igangsat 
og arbejdet med for at reducere generne. 

Naboer, der ønsker det, tilbydes fortsat overnatning 
på hotel, hvis de er generede af støj fra Metroen. Siden 
åbningen af M3 Cityringen har 19 husstande gjort 
brug heraf. 

Status på klager 

Over Cityringen bor ca. 15.000 borgere, og frem til 
torsdag den 28. maj 2020 har selskabet modtaget kla-
ger fra i alt 229 husstande vedr. støj fra M3 Cityringen 
efter, at skinneslibning blev afsluttet den 3. december 
2019 og den efterfølgende tilkøringsperiode frem til 
nu. Frem til torsdag den 28. maj 2020 har selskabet 
modtaget klager fra 6 husstande vedr. støj fra drift på 
strækningen fra Østerport Station til Orientkaj, der 
vedrører metrolinjen M4 Nordhavn. 

Målingerne viser, at der er forskel fra tog til tog, og 
fra adresse til adresse, hvilket også afspejles i nabo-
ernes henvendelser. 

Årsager til støjen 

Den primære årsag til støjen, og herunder også på 
forskellen i støjniveau på de enkelte tog, skyldes fore-
komsten af flader på hjulene. Fladerne opstår typisk 
ved opbremsninger, og det er normalt, at der opstår 
flere flader i et nyt togsystems indkøringsperiode. 

Metroselskabet har installeret et støj- og vibrations-
målingssystem i tunnelen ved Trianglen. Støjen fra to-
get måles, når det passerer, og der meldes alarm til 
kontrol- og vedligeholdelsescenteret KVC), hvis et tog 
overskrider den fastsatte grænseværdi. Systemet an-
vendes til at tage tog ud af drift én gang i døgnet. Op-
dateringen af M3 Cityringens styresystem (ATO) i fe-
bruar 2020 har reduceret antallet af hårde bremsnin-
ger, da opdateringen har betydet en mere optimal kør-
sel. Yderligere analyse af togenes kørsel viste, at stør-
stedelen af opbremsningerne sker på det testspor på 
kontrol- og vedligeholdelsescenteret (KVC). Derfor er 
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der indført en ny procedure for testkørsler, hvilket har 
reduceret antallet af unødvendige hårde bremsninger 
og dermed skabelsen af nye flader på hjulene. 

Overordnet set er det lykkedes at nedbringe forekom-
sten af flader på tog siden november 2019. Samtidig 
er det dog også konstateret, at togene på M3/M4 ge-
nererer op til fire til fem gange så mange flader som 
togene på M1/M2. Dette forhold betragtes som én af 
de ”børnesygdomme”, som et komplekst projekt som 
M3 Cityringen forventeligt må have. Forholdet er ble-
vet fremlagt Metroselskabets leverandør, som nu ar-
bejder på at få fejlen løst i tæt samarbejde med drifts-
operatøren. 

Metroselskabet har desuden undersøgt en række an-
lægstekniske muligheder for at nedbringe støjen. 

Ekspropriationskommissionen 

Ekspropriationskommissionen har modtaget 11 (red. 
13) henvendelser fra borgere, der oplever gener fra  

hørbare tog efter skinneslibningen. Ekspropriations-
kommissionen skal i disse sager tage stilling til om den 
naboretlige tålegrænse for, hvad man som beboer i 
bymæssig bebyggelse skal tåle, er overskredet. Ek-
spropriationskommissionens behandler disse sager i 
2. halvår 2020. 

Den videre proces 

Metroselskabets bestyrelse drøfter klagebilledet, til-
tag og den videre proces på bestyrelsesmødet den 26. 
juni 2020. 

Metroselskabet har endvidere i mail af 16. juni 2020 
fremsendt vedlagte opdaterede oversigt over gennem-
førte orienterende målinger for perioden 25. november 
2019 – 19. maj 2020, (identificerbar adresse for de en-
kelte lejligheder er udeladt): 

 

 

 

Måling lokalitet 

 

Antal tog Støjniveau 
[dB(A)] 

 Antal passager Identificérbar Konstaterbar Leq 10 min Maks 

Trianglen             20                      15                         6 10,7              32 

Trianglen             25                      14                       11 12,3              33 

Trianglen             28                      20                       13 14,2              36 

Trianglen            12                         0                        0 …                … 

Trianglen            21                       10                        6   6,9               30 

Skjolds Plads            19                       11                        6   7,2              26 

Skjolds Plads            18                        7                         6   6,6              24 

Skjolds Plads            19                      18                         5    8                27   

Skjolds Plads            12                      10                         2    2,8              21 

Skjolds Plads            10                      10                         2 <0                 23 

Aksel Møllers Have            23                      19                         6   7,6              27 

Aksel Møllers Have            23                       4                          3   3,9              24 

Aksel Møllers Have            23                       7                          0 <0                <20 

Vibenhus Runddel            22                       7                          3   5,4              25 

Frederiksberg Allé            12                       3                          1   4,2              25 

Poul Henningsens Plads            23                       1                          1   2,2              23 

Poul Henningsens Plads            18                       5                          2   2,5              23 
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Aksel Møllers Have            19                       9                        0 <0                <20 

Vibenhus Runddel            14                     14                      14 15,7              39 

Nørrebro            22                       6                        0 <0                <20 

Nørrebro            23                     11                        2 3,7                25 

Frederiksberg Allé            21                     17                        4 7,5                26 

Frederiksberg Allé            22                       5                        3 7,6                24 

Frederiksberg Allé            23                       0                        0 …                … 

Vibenshus Runddel            22                       0                        0 …                … 

Poul Henningsens Plads            22                       3                        0 <0                … 

Nørrebros Runddel            22                       2                        2 <0                22 

Sønder Boulevard            21                       9                        1 2,3               20 

Enghave Plads            12                       0                        0 …                … 

Trianglen            19                       8                        2 2,2               23 

Skjolds Plads            20                     20                      15 12,2             31 

Poul Henningsens Plads            19                       0                        0 …                … 

Poul Henningsens Plads            22                       0                        0 …                … 

Marmorkirken            22                     11                      10 6                  25 

Aksel Møllers Have            21                     11                        9 9,5               25 

Nuuks Plads            22                      6                         0 0,2               … 

Sønder Boulevard             0                    …                        … …                … 

Nuuks Plads            23                     5                         1 1,6               21 

Skjolds Plads            12                     0                         0 …                … 

Trianglen            22                     8                         2 2,4               22 

Poul Henningsens Plads            22                     4                         3 5,8               23 

Enghave Plads            22                     9                         2 4,2               24 

Poul Henningsens Plads            19                     5                         0 …                … 

Vibehus Runddel            20                     5                         5 <0               22 

Vibenhus Runddel            22                   22                       22 19,7            39 

Trianglen            22                   18                         9 7,3              24 

Trianglen            22                   13                       13 13,7            25 

Trianglen            22                   15                       10 10,5            28 

Skjolds Plads            19                   18                         8 5,9             22 

Skjolds Plads            22                   22                       22 10,6           30 

Skjolds Plads            22                   11                         7 6,7             25 

Frederiksberg Allé            21                     4                         0 …                … 
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Poul Henningsens Plads            22                     15                        5 6,3             26 

Frederiksberg Allé            22                     14                      10 14,5            35 

Aksel Møllers Have            22                     22                      20 15,9            35 

Aksel Møllers Have            22                     16                      15 11,5            31 

Aksel Møllers Have            22                     12                        7 8,9             28 

Aksel Møllers Have            22                     13                        6 7,1             26 

Trianglen            20                       3                        0 1,5             … 

Trianglen            19                       9                        6 8,9             26 

Skjolds Plads            22                     10                      10 6,6             24 

Poul Henningsens Plads            21                     20                      17 17,6            38 

Frederiksberg Allé            22                       7                        4 8,6             31 

Frederiksberg Allé            20                     10                      10 6,8             25 

Nordhavn            29                       2                        2 <0              25 

Nordhavn            13                       0                        0 …                … 

Nordhavn              8                       0                        0 …                … 

Nordhavn              8                       0                        0 …                … 

Nordhavn            11                       5                        4 4,2              24 

Trianglen            22                     17                      14 11              29 

Poul Henningsens Plads            20                     20                      20 22,1           41 

Skjolds Plads            14                     10                      10 17,8           30 

Forklaringer vedrørende overskrifterne til kolonnerne i 
ovenstående tabel: 

”Antal passager” 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 gennemsnittet af støjen over en 
10 minutters periode. Den vejledende grænseværdi er 
på 20 dB(A)  

”Maks” angiver det maksimalt målte niveau fra én 
togpassage. Den vejledende grænseværdi er på 40 
dB(A)” 

”…” angiver, at målingen ikke kunne analyseres på 
grund af baggrundsstøj 

Kommissionen 

Som det fremgår har kommissionen modtaget 13 na-
boklager efter skinneslibningen var afsluttet primo de-
cember 2020. Metroselskabet har efter det oplyste 
modtaget i alt 235 klager (Cityringen og Nordhavns-
linjen). 

Kommissionen har allerede tidligere kunnet konsta-
tere, at der var en nærliggende risiko for, at de rejste 
sager først kunne forventes behandlet efter sommerfe-
rien, dvs. august/september 2020. (Der henvises til 
forhandlingsprotokollens 347. hæfte). 

Kommissionen har nu programsat sagerne til behand-
ling i oktober 2020.  

Kommissionen vil først behandle et antal prøvesager, 
som udvælges blandt de lejligheder, hvor der er fore-
taget orienterende målinger. Der vil blive lagt vægt på, 
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at prøvesagerne udgør et repræsentativt udsnit af kla-
gerne, både i forhold til det støjniveau, som de orien-
terende målinger viser, men også sagernes lokalitets-
mæssige / geografiske udbredelse. Udvælgelsen vil 
blive foretaget efter vejledning fra en af kommissio-
nen udpeget særlig sagkyndig (støjekspert). Den sær-
lig sagkyndige vil i perioden hen over sommeren 2020 
foretage støjmålinger i de udvalgte prøvesager og vil 
efterfølgende udarbejde en rapport, hvoraf også gæl-
dende regler og vejledninger for støj vil fremgå. Des-
uden vil en undersøgelse af håndteringen m.v. af lig-
nende problemstillinger i andre lande indgå i rappor-
ten.  

Kommissionen vil, når rapporten foreligger, tage på 
besøg i de udvalgte lejligheder (prøvesager) for selv at 
få et indtryk af problemstillingens omfang, og ultimo 
oktober/primo november 2020 vil kommissionen 
træffe afgørelse i prøvesagerne. Kommissionen vil i 
forbindelse med afgørelsen af prøvesagerne komme 
med en generel tilkendegivelse/principbeslutning ved-
rørende støjgener fra metrotogene. Alle der har klaget 

vil modtage information om denne generelle tilkende-
givelse. Det er derfor ikke nødvendigt, at de beboere, 
der (kun) har klaget til Metroselskabet på nuværende 
tidspunkt fremsender en klage til kommissionen. Be-
boerne opfordres til i stedet at afvente behandlingen af 
prøvesagerne og den information, som kommissionen 
efter behandlingen af disse vil udsende til alle, der har 
klaget. 

De beboere/ lejligheder, som udvælges til prøvesager 
vil få besked herom. 

Det forudsættes, at Metroselskabet i perioden indtil 
prøvesagerne er behandlet, fortsat tilbyder gene-ramte 
beboere mulighed for overnatning på hotel, såfremt 
der måtte være behov herfor. 

Herefter foretog den af kommissionen udpegede sær-
lige sagkyndige, Claus Backalarz, ved power-point 
præsentation en gennemgang af støjfrekvenser og støj-
niveauer m.v. samt disses påvirkning af omgivelserne. 

Herefter afsluttedes mødet og protokollen blev under-
skrevet.

 

 

Sine H. Kjeldsen 

Leif Luxhøj-Pedersen     Bjarke Abel     Frants Hagen Hagensen     Anders Pedersen  

Søren Kjerside Hansen       

/Nanna Dahl Pedersen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Mette Bergmann Andersen 

 


