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Efter planen får hovedstaden endnu en metrolinje, M4, i foråret 2020. Linjen kører fra 
København H i samme spor som M3 Cityringen indtil Østerport, hvorefter den drejer af 
til to nye stationer, henholdsvis Nordhavn Station og højbanestationen Orientkaj. Der 
udføres i øjeblikket testkørsler på den ydre del af linjen, men for at kunne opnå tilladelse 
til passagerdrift er det nødvendigt at gennemføre test på hele linjen. Dette vil påvirke 
driften på M3 Cityringen.

FAKTA: 
Testkørsel på M4 til Nordhavn

Side 1 af 3

Hvordan bliver passagererne på M3 påvirket af testkørsel på M4?
 
Der har været afsøgt en række løsningsmodeller, og af disse har Metroselskabet besluttet at lukke 
helt ned for M3 i to uger i januar for at gennemføre de nødvendige test. I perioden vil der altså ikke 
være metrodrift på M3. I stedet indsættes metrobusser, som kører ca. hvert 4. minut i myldretiden 
på centrale strækninger. Når de to uger er overstået, åbner M3 igen.

Sådan skal passagererne forholde sig

Når M3 lukker ned i to uger mellem den 12. jan-
uar og den 26. januar, skal passagererne finde 
nye måder at komme frem på. Metroselskabet 
har planlagt en supplerende metrobusdrift, som 
sættes ind, når kunderne ikke kan bruge M3. Det 
vil således på 14 ud af 17 stationer på M3 være 
muligt at tage en metrobus, som kører ca. hvert 

4. minut i myldretiden i begge retninger på de 
centrale strækninger af Cityringen. På stationerne 
Aksel Møllers Have, Nørrebro og Skjolds Plads 
er der ikke metrobusser, men almindelige Mov-
ia-busser og S-tog. Tjek altid Rejseplanen.dk for 
den hurtigste vej. 

Der vil være ekstra personale ved stationerne til at 
hjælpe kunderne på vej.

Foto: Ulrik Jantzen



METROSELSKABET I/S    Metrovej 5    2300 København S    Telefon: 33 11 17 00 

FAKTA: 
Testkørsel på M4 til Nordhavn

Side 2 af 3

Den mindst ringe løsning

De nødvendige test på M4 omfatter omstilling 
af de store, komplicerede softwaresystemer, der 
styrer den fuldautomatiske togdrift, og som er 
afgørende for passagerernes sikkerhed. Af den 
grund er disse systemer fulgt af intensive sikker-
hedsforanstaltninger. 

Omstillingen mellem det nuværende styresystem 
på M3 og det nye, hvor M3 og M4 fletter ind i hi-
nanden med henblik på gennemførelse af de kræ-
vede tests, vil derfor være tidskrævende, og den 
oprindelige løsning, hvor M3 kun ville være lukket 

om aftenen/natten og i weekender ville trække 
ud i mindst seks uger og være forbundet med høj 
risiko for, at M3 ikke åbner til morgenmyldretiden.

Derfor er valget faldet på en løsning, der skaber 
sikkerhed for, at metroen kører stabilt, når den 
kører.

Illustration: Se kort over metrobussernes ruter
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FAKTA: 
Testkørsel på M4 til Nordhavn

Side 3 af 3

Komplekst at køre test sideløbende med passagerdrift 
 
At testningen af M4 til Nordhavnen ville påvirke driften på M3, var kendt under færdiggørelsen af City-
ringen, og det har også været meldt ud blandt andet i august 2019, hvor selskabet foretog en analyse af 
testningen og dens konsekvenser for driften på M3. Siden har den uafhængige sikkerhedsassessor med 
udgangspunkt i erfaringer fra Tyskland præciseret kravene til testene og det efterfølgende skift tilbage 
til almindelig drift, når den enkelte test hver morgen skal afsluttes. Omfanget af arbejdet har vist sig 
at blive større end forventet. Dette skyldes altså primært de meget omfattende sikkerhedsprocedurer, 
som er krævet af den uafhængige sikkerhedsassessor, når der testes i et kørende system, og som vil 
ligge til grund for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sikkerhedsgodkendelse af processen.

Da omfanget af sikkerhedskravene stod klart, gik et arbejde i gang med at afsøge mulige løsninger. Det 
er dette arbejde, som nu er afsluttet med beslutningen om den kommende lukning af M3.

Mere information
Det er afgørende, at kunderne får præcise anvis-
ninger og god information. Derfor er der indsat 
ekstra personale ved stationerne, ligesom 
der på DOTs hjemmeside: 
https://dinoffentligetransport.dk vil være 

detaljeret information om ændringerne.  
Rejseplanen .dk vil inden jul være opdateret 
med metrobusserne, så det er muligt at plan-
lægge sin rejse. På Metroselskabets hjemme-
side M.dk findes yderligere information om 
baggrunden for lukningen.


