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Onsdag den 24. marts 2021, kl. 9.00 samledes kom-
missionen i kommissariatet på Rentemestervej 8, 2400 
København NV, for på skriftligt grundlag at behandle 
7 indkomne klager fra beboere over støjgener m.v. fra 
passage af metrotog i tunnelerne i anledning af anlæg 
af en Metro Cityring, jf. lov nr. 552 af 6. juni 2007 
med senere ændringer. 

Repræsentanter for Metroselskabet var inviteret til 
indledningsvis at orientere kommissionen om Metro-
selskabets status for planer og tiltag vedrørende ned-
bringelse af støjgenerne m.v. fra metrotogenes pas-
sage. (Metroselskabet deltog således udelukkende un-
der denne del af mødet). 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Sine H. Kjeldsen, de af transportmi-
nisteren 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 Ha-
gensen. 
Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup. 
Som repræsentant for Frederiksberg Kommune mødte 
Bo Rasmussen.  
Desuden mødte kommissionens støjekspert Claus 
Backalarz. 
Endvidere mødte den ledende landinspektør v/ Kar-
sten Willeberg-Nielsen samt kommissarius Helle S. 
Andersen. 
Protokollen førtes af kst. kommissarius. 
 
 

Opdateret redegørelse (status) for Metroselskabets ar-
bejde med at nedbringe støj- og vibrationsgener fra 
metrotogenes passage. 
Kommissionen har ved brev af 9. marts 2021 anmodet 
Metroselskabet om at fremsende en opdateret redegø-
relse (status) for Metroselskabets generelle planer og 
tiltag for at nedbringe støj- og vibrationsgenerne. 
Metroselskabet har fremsendt følgende brev af 17. 
marts 2021 til kommissionen:  
M3 Cityringen - orientering om status på hørbare tog 
under metrodriften  

Ekspropriationskommissionen blev senest i oktober 
2020 orienteret om status på problematikken med na-
boer, der føler sig generede af støj fra M3 Cityringens 
tog samt de tiltag, som Metroselskabet har gennemført 
siden åbningen af M3 Cityringen.  

Metroselskabet har siden fortsat arbejdet med at re-
ducere antallet af hørbare tog, herunder arbejdet med 
at afklare årsager til, at nogle tog tilsyneladende stø-
jer mere end andre.  

I nedenstående følger en orientering om status på 
dette arbejde, henvendelser fra naboer, samt kom-
mende tiltag.  

Tekniske tiltag til yderligere reduktion af antallet af 
hørbare tog  

Bremseflader  

Som nævnt i tidligere orienteringer blev bremsefla-
derne på hjulene fundet som en væsentlig faktor til at 
forklare forskellene i støjniveau mellem tog. Det er 
gennem løbende optimering af køresystemet lykkedes 
at reducere antallet af flader på hjulene så meget, at 
det ikke længere anses for at være det overvejende bi-
drag til støjen. Der vil dog altid opstå bremseflader på 
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hjulene, hvilket også kendes fra M1/M2, fra S-tog samt 
Intercitytog og andre baner.  

Skinneslibning  

I november 2020 blev der igen foretaget skinneslib-
ning på M3. Ved skinneslibning i 2019 kunne Metro-
selskabet konstatere en nedgang i antal af klager over 
støj, og selskabet modtog også tilbagemeldinger fra 
nogle naboer om en nedgang i den oplevede støj. Dette 
har ikke i samme grad været tilfældet efter seneste 
skinneslibning i november 2020.  

Udvikling i vibrationsmålinger  

Målingerne i tunnellerne har over en længere periode 
vist en stigning i vibrationsniveauet. Det er blandt an-
det disse målinger, som lå til grund for selskabets kon-
klusion om, at skinneslibningen i november 2020 ikke 
havde bidraget til at reducere omfanget af vibrationer. 
Målingerne viser også, at der stadig er forskel på, 
hvor meget de enkelte tog vibrerer og dermed kan ge-
nere af støj.  

Vibrationer udløst af metrodriften kan bevæge sig op 
gennem jordlag og op i boligerne, hvor naboerne kan 
opleve dem som støj, og naboernes henvendelser stem-
mer til en vis grad overens med Metroselskabets egne 
observationer. Vibrationsniveauet fra togene er dog 
ikke direkte sammenlignelige med støjgenerne, der 
opleves i boligerne. Det skyldes dels, at der alene må-
les ét sted på M3 Cityringen, dels at der er mange øv-
rige faktorer, der spiller ind som geologi, bygnings-
konstruktioner, baggrundsstøj, m.m.  

Henvendelser fra naboerne  

Tendensen med stigningen i vibrationsniveauet be-
kræftes af, at selskabet, efter en periode med stabilise-
ring og mindre forbedringer, igen får henvendelser 
om gener fra ”nye” husstande, som ikke tidligere har 
været generet af hørbare tog, samt henvendelser om 
at generne er tiltagende.  

Der er således nu i alt 355 lokaliteter, som har hen-
vendt sig til selskabet, heraf 54 siden medio december 
2020. Tallene dækker både M3 og M4 Nordhavn. 

Metroselskabet har endnu ikke en forklaring på udvik-
lingen i vibrationerne, hverken den generelle stigning 
eller forskellen på togene.  

Selskabet tager den seneste udvikling alvorligt og har 
indhentet ekstern rådgivningsbistand til at analysere 
og afdække årsagerne til stigningerne og forskellene 
på togene, med henblik på om muligt at finde løsnin-
ger og tiltag til at nedbringe vibrationsniveauer igen. 

Analysen foregår i tæt samarbejde med driftsoperatø-
ren og forventes afsluttet i løbet af sommeren 2021. 

Naboorientering 

Naboer, der henvender sig til selskabet, bliver orien-
teret om, at selskabet fortsat arbejder 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.  

Selskabet har senest i uge 10 orienteret de naboer, 
som har oplyst til selskabet, at de oplever gener, om 
arbejdet med at reducere støjen fra driften af M3 Ci-
tyringen via mail. Selskabet har endvidere d. 16. marts 
2021 afholdt møde med repræsentanter fra netværket 
”Nej til metrostøj”, hvor selskabet har orienteret for-
eningen om status på selskabets arbejde med hørbare 
tog.  

Naboer, der ønsker at klage, bliver informeret om de-
res klagemulighed hos Ekspropriationskommissionen.  

Gennemførelse af test til reduktion af støj  

Metroselskabet arbejder fortsat med test af smøring, 
sporviddeudvidelse og korrektiv slibning, som nævnt i 
tidligere orientering. Det er tiltag, som efter yderli-
gere analyse og test kan gennemføres, uden at det har 
store konsekvenser for driften, og de mange tusinde 
passagerer som hver dag er afhængige af, at Metroen 
kører. Eventuel implementering af tiltag på M3 City-
ringen kræver, at testene viser signifikant positiv effekt 
på støjniveauet. 

Kommissionen fandt det formålstjenligt, at der ved 
mødet den 24. marts 2021 mødte et par repræsentanter 
for Metroselskabet, som kunne fremlægge og uddybe 
det i brevet anførte m.v. for kommissionen. 

Metroselskabets repræsentanter v/ chef for Naboer og 
Ejendomme Hanne Tærsbøl Schmidt og projektleder 
Sidsel Cecilie Hansen gennemgik ved power-point-
præsentation status for arbejdet med hørbare tog. Me-
troselskabet oplyste, at der havde været afholdt mødet 
med repræsentanter for Metro-nabogruppen den 16. 
marts 2021.  

Kommission havde under gennemgangen mulighed 
for at stille opklarende spørgsmål til Metroselskabet. 

Kommissionen fandt det meget beklageligt, at støjen 
fra metroen M3 og M4 var steget siden efteråret 2020 
og ikke faldet, som man havde forventet ud fra de op-
lysninger, som Metroselskabet har afgivet i forbin-
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delse med kommissionens hidtidige behandling af kla-
ger over støjgener fra metrotog, jf. forhandlingsproto-
kollens 365. hæfte. 

Kommissionen noterede sig, at Metroselskabet tager 
situationen særdeles alvorligt og har iværksat nye un-
dersøgelser m.v. med henblik på at søge at nedbringe 
vibrationsgenerne fra togenes passage og dermed også 
støjen i boligerne beliggende oven over metroen.   

Herefter fratrådte repræsentanterne fra Metroselska-
bet. 
Indkomne klagesager – generelle betragtninger: 
Ekspropriationskommissionen behandlede i okto-
ber/november/december 2020 14 prøvesager vedrø-
rende klager fra beboere over støjgener m.v. fra me-
trotogenes passage i tunnelerne på Cityringen. Kom-
missionen fandt, at der ikke var tale om en overskri-
delse af den naboretlige tålegrænse, og der blev ikke 
tale om erstatning. Kommissionens principbeslutning 
følger af forhandlingsprotokollens 365. hæfte, generel 
del. Det fremgår endvidere af principbeslutningen, at 
”Kommissionen skal afslutningsvis bemærke, at prø-
vesagerne er udvalgt blandt de sager, der ved oriente-
rende målinger har vist nogle af de højeste støjni-
veauer fra de områder, hvor der har været flest klager. 
Da der ikke er tale om overskridelse af den naboretlige 
tålegrænse i nogen af prøvesagerne, finder kommissi-
onen det ikke særligt sandsynligt, at der er andre sager, 
hvor der kan blive tale om en overskridelse af den na-
boretlige tålegrænse og dermed et erstatningsspørgs-
mål. Kommissionen kan dog ikke helt udelukke dette, 
og indkomne klagesager vil derfor blive visiteret, un-
dersøgt og håndteret i lyset heraf”. 
Kommissionen har efterfølgende ved kommissionens 
møde den 28. januar 2021, jf. forhandlingsprotokol-
lens 372. hæfte, besluttet at supplere kommissionens 
principbeslutning ved som udgangspunkt at tilbyde 
beboere, der klager over støjgener, en orienterende 
støjmåling i boligen. Den orienterende støjmåling fo-
retages i det af rum i boligen, som af beboeren udpeger 
som det værst ramte. Kommissionen vil på baggrund 
af resultatet af den orienterende støjmåling vurdere, 
om kommissionen skal besigtige den pågældende bo-
lig for at opleve støjgenerne, og om der i den forbin-
delse skal foretages yderligere støjmålinger, eller om 
sagen kan afgøres skriftligt på det foreliggende grund-
lag.  
Som det fremgår ovenfor af Metroselskabets brev af 
17. marts 2021 til kommissionen, har Metroselskabet 
meddelt, at der, på baggrund af den stigning, der er 
registreret i vibrationsmålinger ved målestationen ved 

Trianglen, jf. ovenfor, iværksættes undersøgelser med 
henblik på at søge løsninger og tiltag, der kan ned-
bringe vibrationsniveauet og dermed støjniveauet i de 
over M3 Cityringen liggende boliger. 
Det er kommissionens opfattelse, at behandlingen af 
de klagesager, hvor der ved kommissionens støjek-
spert er målt et højere støjniveau i boligerne end i det 
højeste af de målte støjniveauer i boligerne i prøvesa-
gerne (hvor kommissionen har været på besigtigelse), 
bør udsættes indtil resultatet af Metroselskabets un-
dersøgelser m.v. foreligger. Tilsvarende vil klagesa-
ger, hvor støjniveauet er målt under, men tæt på det 
højeste af de målte støjniveauer i boligerne i prøvesa-
gerne, udsættes, indtil resultatet fra Metroselskabets 
undersøgelser foreligger. 
Det er i øvrigt fortsat kommissionens opfattelse, at der 
i de klagesager, hvor der ved kommissionens støjek-
spert er målt et lavere støjniveau i boligerne end i de 
højeste målte støjniveauer i boligerne i prøvesagerne, 
som udgangspunkt bør træffes en afgørelse, således at 
de pågældende beboere får en afklaring og dermed 
også en mulighed for allerede nu at kunne gå videre 
med sagen til ankeinstansen, hvis klager ønsker dette. 
Det skal i den forbindelse bemærkes, hvis der mod al 
forventning måtte ske en væsentlig stigning i det nu-
værende generelle vibrationsniveau, jf. ovenfor ved-
rørende vibrationsmålingerne ved målestationen ved 
Trianglen, vil kommissionen være indstillet på at fo-
retage en konkret vurdering i den enkelte sag vedrø-
rende en eventuel genoptagelse af sagen. Det vil dog 
kræve, at beboeren på ny retter henvendelse til kom-
missionen på baggrund af en oplevet væsentlig stig-
ning i støjniveauet m.v.  
Behandling af de enkelte klagesager: 
Lb.nr. Amh-003/Br005, boligen beliggende Holger 
Danskes Vej 53, 3. th., 2000 Frederiksberg  
Beboer: Johan Jamora Mohr 

Beboeren har ved mail af 18. februar 2021 klaget over 
støjgener fra metrotogenes passage i tunnelerne på Ci-
tyringen. 
Kommissionens støjekspert (v/ FORCE Technology) 
har efter ønske fra beboeren foretaget en orienterende 
støjmåling i boligen. Der foreligger støjrapport af 5. 
marts 2021, som er tilsendt såvel beboeren som Me-
troselskabet. 
Kommissionen drøftede sagen. Kommissionen kunne 
konstatere, at støjmålingen viser et lavere støjniveau, 
end det højeste af de målte støjniveauer i boligerne i 
prøvesagerne, og hvor kommissionen har været på be-
sigtigelse. 
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vis må være indstillet på bymæssige forandringer og 
ændringer i trafikmønsteret, og at der kan være støjge-
ner m.v. fra omgivelserne af den ene eller anden art.  
Kommissionen finder herefter ikke, at støjgenerne 
m.v. medfører en så betydelig forringelse af boligens 
ejendomsværdi/brugsværdi, at der er tale om en over-
skridelse af den naboretlige tålegrænse. Det hører også 
med i den samlede betragtning, at Metrocityringen 
samtidig indebærer en stor transportmæssig fordel. 
Som ovenfor nævnt er det påregneligt, at der i en 
storby etableres nye transportforbindelser, herunder 
metro.  

Kommissionen finder således ud fra en konkret rime-
lighedsvurdering ikke, at den naboretlige tålegrænse 
er overskredet i sagen, herunder ud fra ulempens ka-
rakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt 
med boligens karakter og beliggenhed samt områdets 
karakter. Endvidere er der ikke ved målingerne påvist 
nogen overskridelse af de af Miljøstyrelsen fastsatte 

grænseværdier for støj. Kommissionen finder samlet 
set ikke, at ulemperne overstiger, hvad der med rime-
lighed må påregnes som led i den samfundsmæssige 
udvikling på trafikområdet på dette sted.  

Kommissionen skal dog samtidig understrege, at kom-
missionen har forståelse for, at støjen, herunder den 
forholdsvise hyppige frekvens af metrotogenes passa-
ger, kan virke generende. Kommissionen finder det 
derfor også vigtigt, at Metroselskabet fortsat arbejder 
på at nedbringe støjen m.v., og at dette også må være 
muligt, herunder fra de mest støjende tog. Kommissi-
onen har i den forbindelse noteret sig, at Metroselska-
bet har udtalt, at Metroselskabet fortsat vil bestræbe 
sig på at nedbringe støjgenerne m.v. fra metrotogenes 
kørsel.  

Denne afgørelse er truffet i henhold til § 17, jf. § 20 
og § 21, i ekspropriationsprocesloven (lovbekendtgø-
relse nr. 1161 af 20. november 2008 med senere æn-
dringer). 

 

 

 

Sine H. Kjeldsen 

/Sine H. Kjeldsen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Mette Bergmann Andersen 


