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Indledning 

 

1 Indledning 

I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj
1
, som er 

indført i Danmark med støjbekendtgørelsen nr. 1309 af 21.december 2011
2
, skal ekstern 

støj kortlægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for jernbanestrækninger med 

mere end 30.000 togpassager pr. år og fra jernbanestrækninger beliggende i samlede by-

områder med mere end 100.000 indbyggere.  

 

Processen skal gentages hvert femte år. 

 

I denne støjhandlingsplan for Banedanmark er der især taget udgangspunkt i Banedan-

marks støjprojekter, hvor puljemidler har været anvendt i en årrække til støjbegrænsende 

foranstaltninger.   

 

Støjhandlingsplanen er et led i Banedanmarks lovpligtige indberetning til Staten (Miljø-

styrelsen), som ifølge førnævnte EU-direktiv er forpligtiget til at samle støjhandlingspla-

ner med henblik på indberetning til EU. 

 

Nærværende støjhandlingsplan omhandler alene kun strækningsstøj, hvorfor bekæmpelse 

af støj i forbindelse med terminaler, anlægsstøj i forbindelse med sporprojekter osv. ikke 

behandles i nærværende støjhandlingsplan. Der henvises i stedet til Banedanmarks miljø-

strategi 2009-2014. Miljøstrategien kan downloades fra Banedanmarks hjemmeside, 

www.http://www.bane.dk/db/filarkiv/5968/Banedanmarks%20Milj%F8strategi%202009-

2014.pdf 

 

Støjhandlingsplanen indeholder i alt 14 afsnit, som følger formen i bekendtgørelsen, dog 

er flere af overskrifterne forkortet eller omskrevet.  

 

Støjhandlingsplanen indeholder følgende akustiske begreber: 

 

 LAeq, 24 timer er støjindikatoren, som har været anvendt i Danmark i mange år i forbinde l-

se med vej- og banestøj. Indikatoren udtrykker støjens gennemsnitsværdi over et døgn 

for et hverdagsdøgn. 

 

 LAmax er støjindikatoren for det maksimale støjniveau der forekommer ved passage af 

det mest støjende tog på en given strækning.  

 

 Lden er den ene nye støjindikator, som skal anvendes overalt i EU. Indikatoren ligner 

den mangeårige danske indikator for flystøj, hvor støjens gennemsnitsværdi beregnes 

separat for hver døgnperiode (day, evening, night forkortet ”den”), og der gives 5 dB 

tillæg i aftenperioden og 10 dB tillæg i natperioden på grund af større gener i disse pe-

                                                 
1
 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurd e-

ring og styring af ekstern støj 

2 Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, BEK nr. 

1309 af 21/12/2011. 

 

http://www.http/www.bane.dk/db/filarkiv/5968/Banedanmarks%20Milj%F8strategi%202009-2014.pdf
http://www.http/www.bane.dk/db/filarkiv/5968/Banedanmarks%20Milj%F8strategi%202009-2014.pdf
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rioder. Totalværdien for Lden vil for en typisk jernbanestrækning være ca. 4 dB højere 

end LAeq, 24 timer for samme strækning.  

 

 Lnight er den anden nye støjindikator, som skal anvendes overalt i EU. Støjens gennem-

snitsværdi over natperioden beregnes separat. Danmark har ingen vejledende grænse-

værdi for trafikstøj i natperioden.  
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2 Støjhandlingsplanens væsentlig-
ste elementer 

De centrale elementer i Banedanmarks støjhandlingsplan er følgende: 

 

 Opgørelse af antallet af støjbelastede boliger langs banestrækninger med mere end 

30.000 togpassager årligt og antallet at støjbelastede boliger langs jernbanestrækninger 

beliggende i samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere. 

 Problemstillinger, der skal prioriteres for de kommende fem år 

 Allerede indførte foranstaltninger på støjbekæmpelsesområdet 

 Strategi på lang sigt 

 Evaluering 

2.1 Opgørelse af antallet af støjbelastede boliger  

De danske jernbanestrækninger med mere end 30.000 togpassager pr. år omfatter følgen-

de strækninger: 

 

 S-banen 

 Kystbanen 

 Øresund-Esbjerg 

 Snoghøj-Lindholm 

 Lunderskov-Tinglev-Padborg 

 Odense-Ringe 

 Roskilde-Holbæk 

 Den københavnske metro 

 Nærumbanen 

 
Den københavnske metro skal kortlægges af Metroselskabet I/S, og Nærumbanen er en 
lokalbane der skal kortlægges af Lokalbanen A/S, hvorfor disse strækninger ikke er om-
fattet af Banedanmarks støjkortlægning og nærværende støjhandlingsplan. 

 

Større samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere omfatter følgende byer: 

 

 Ålborg 

 Århus 

 Odense 

 Hovedstaden (København og dets 13 omegnskommuner)  

 
Banedanmarks EU-Støjkortlægning omfatter i alt ca. 870 km jernbanestrækning.  
 

Støjkortlægningen er kortlagt i de krævede 5-dB intervaller med opgørelse af antal støjbe-

lastede boliger for hver enkelt kommune. Totaltallene for de større samlede byområder 

fremgår af nedenstående tabel: 
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Antal boliger Ålborg Århus Odense Hoved-
staden 

Sum Totalt 
kortlagt 

1,5 meters højde 132 918 594 10.999 12.643 38.092 

4,0 meters højde 259 1.406 675 13.408 15.748 47.486 

 
Tabel 1: Antal støjbelastede boliger – fordelt på de fire større samlede byområder i Dan-

mark 

 

Ud over antal støjbelastede boliger indeholder bilag 1 oplysninger om antal boliger, der 

har fået tilbudt støjisolering, antal støjisolerede boliger samt antal meter opsatte støj-

skærme. 

2.2 Problemstillinger, der skal prioriteres for de 
kommende fem år 

Det ideelle mål for en offentlig finansieret støjdæmpning er at forbedre de nuværende 

støjforhold for både nuværende og fremtidige beboer i støjramte boliger. Dette mål kan 

kun nås i det omfang, hvor der er mulighed for: 

 

 at gentage tilbud om tilskud til støjisolering til boliger på Hoved- og S-

banenettet,  

 at kunne tilbyde tilskud til støjisolering på de øvrige jernbanestrækninger i Dan-

mark, og som noget nyt  

 at kunne tilbyde tilskud til støjafskærmning.  

 

I forbindelse med prioriteringen af de tildelte midlers anvendelse er det derfor blevet be-

sluttet at oprette en Ansøgningspulje og Støjpartnerskaber. Begge puljer afvikles i løbet af 

2013-14.  

 

Ansøgningspuljen iværksættes som en endelig opsamlingsrunde på den omfangsrige til-

skudsordning fra 1986 – Banedanmarks Støjprojekt, hvor ønsket om den enklest mulige 

administration resulterede i at tilbud om tilskud til støjisolering har været ydet én gang pr. 

bolig. Den tidligere støjpulje omfattede ca. 22.000 boliger og opførelse af ca. 50 km støj-

skærme, hvoraf ordningen har forbedret forholdene for ca. 9.000 boliger. 

 

Ansøgningspuljen har til hensigt at ”samle op” på at nye ejere ikke har kunnet få tilbudt 

tilskud til støjisolering af et hus, hvis den tidligere ejer ikke har tilsluttet sig den ordinære 

ordning, eller at en tilskudsberettiget ejer, der tidligere er faldet fra pga. økonomiske år-

sager, ikke kan søge tilskud på et senere tidspunkt, når de økonomiske forhold er forbed-

ret.  

 

Støjpartnerskaber har til formål at sikre at samtlige støjramte boliger på sidebanerne i 

Danmark får tilbudt samme mulighed for støjisolering af deres ejendom som boliger på 

Hoved- og S-banerne. Ordningen etableres efter selvsamme afgrænsninger og politikker, 

som har været og bliver anvendt på Hoved- og S-togstrækningerne.  

 

Begge ordninger har endvidere til hensigt at åbne op for den mulighed at naboer til banen 

kan søge om tilskud til støjafskærmning til dæmpning af det eksterne støjniveau langs 

banen. 
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Da en væsentlig del af støjudsendelsen fra tog stammer fra kontakten mellem hjul og 

skinne, vil skinneslibning forsat blive prioriteret i Banedanmarks støjbekæmpelse.  

 

Endvidere vil Banedanmark forsætte med at arbejde på hvorledes støjdæmpning kan ske 

ved kilden (aktiv bekæmpelse) frem for ved modtagerne (passiv foranstaltning).  

2.3 Allerede indførte foranstaltninger på støjbekæm-
pelsesområdet 

Siden 1986 har der i forbindelse med Banedanmarks støjprojekter været afsat puljemidler 

til støjbekæmpelse.  

 

Banedanmarks første støjprojekt, som løb af stablen fra 1986-2012 omhandlede støjbe-

kæmpelse langs Hoved- og S-banenettet i form af tilskud til facadeisolering og opførelse 

af støjskærme. Projektet har varetaget støjbekæmpelse på en stor del af de nuværende 

EU-støjkortlagte strækninger. 

 

Ud over ovennævnte projekt så er der endvidere indenfor de seneste fem år udført diverse 

foranstaltninger indenfor støjbekæmpelse ved kilden, dvs. ved foranstaltninger omkring 

skinnerne og dets opbygning. 

2.4 Strategi på lang sigt 

På lang sigt arbejder Banedanmark for, at støjbekæmpelse primært sker ved kilden, dvs. 

ved foranstaltninger omkring skinnerne og dets opbygning.  

 

Den langsigtede strategi tager udgangspunkt i nationale som internationale Cost-benefit-

analyser, som bidrager med viden om, hvor ressourcerne anvendes bedst, samt omkost-

ningseffektivitetsanalyser, som fokuserer på tiltag, hvor man får mest støjreduktion for en 

given omkostning, eller hvordan man kan minimere omkostningerne ved at opnå en be-

stemt støjreduktion. Disse analyser bidrager til Banedanmarks langsigtede støjmål.  

2.5 Evaluering 

Evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen vil omfatte en årlig 

vurdering af, om indsatsforslagene nævnt i planen effektueres som planlagt og en sam-

menligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige støjkortlægning 

i 2017.  
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3 De kortlagte banestrækninger 

Det er overordnet i EU besluttet, at der i alle medlemslandene skal gennemføres strate-

gisk støjkortlægning, hvor støjen beregnes (eller måles) 4 meter over terræn for alle 

strækninger, som har mere end 30.000 togpassager pr. år. og jernbanestrækninger belig-

gende i samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere. 

 

Danmark har valgt at supplere kortlægningen med beregning af støjen 1,5 meter over 

terræn, da denne højde i mange tilfælde er mere relevant efter danske forhold.  

 

De danske jernbanestrækninger med mere end 30.000 togpassager pr. år omfatter følgen-

de strækninger: 

 
Større jernbanestrækninger der skal kortlægges 

S-banen 

Kystbanen 

Øresund – Esbjerg 

Snoghøj – Lindholm 

Lunderskov - Tinglev – Padborg 

Odense – Ringe 

Roskilde – Holbæk 

Den københavnske metro 

Nærumbanen 

Tabel 2: Større jernbanestrækninger med mere end 30.000 togpassager pr. år.  

 

Den københavnske metro skal kortlægges af Metroselskabet I/S, og Nærumbanen er en 

lokalbane der skal kortlægges af Lokalbanen A/S, hvorfor disse strækninger ikke er om-

fattet af Banedanmarks støjkortlægning, 

 

Større samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere omfatter følgende byer: 

 
Større samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere der skal kortlægges 

Ålborg 

Århus 

Odense 

Hovedstaden (København og dets 13 omegnskommuner) 

Tabel 3: Større samlede byområder med mere end 100.000 indbyggere. 
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De kortlagte banestrækninger fremgår af figur 1. De kortlagte strækninger er markeret 

med rødt.  

 

Figur 1: Kort over kortlagte jernbanestrækninger  
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4 Ansvarlige myndigheder og 
retligt grundlag 

Den overordnede ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af støjhand-

lingsplanen er: 

 

Transportministeriet 

Center for Veje og Broer 

Frederiksholms Kanal 27F 

1220 København K. 

 

Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af støjhandlingsplanen er: 

 

Banedanmark 

Amerika Plads 15 

2100 København Ø 

 

Banedanmark har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og 

vedligeholdelse af de statslige banestrækninger. Banedanmark styrer trafikken og tildeler 

kapacitet til de forskellige togoperatører og udarbejder sammen med togoperatørerne de 

overordnede køreplaner. 

 

Det retlige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 1309 af 21.december 2011 om kort-

lægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Med denne bekendtgørelse 

er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af eks-

tern støj implementeret i Danmark. 

 

De danske retningslinjer er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning om ”Stø j-

kortlægning og støjhandlingsplaner
3
”. 

 

 

                                                 
3
 Støjkortlægning og Støjhandlingsplaner, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2006 
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5 Gældende grænseværdier 

De for Banedanmark relevante grænseværdier er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 

for jernbaner.  

 

De vejledende grænseværdier for støj fra forbikørende tog til planlægningsbrug fremgår 

af et tillæg fra juli 2007
4
 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 ”Støj og vibrationer fra 

jernbaner
5
”. De relevante vejledende grænseværdier er anført i nedenstående tabel: 

 

Område Grænseværdi 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervis-
ningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign. Desuden koloni-
haver, udendørs opholdsarealer og bydelsparker 

Lden = 64 dB 

Hoteller, kontorer mv. Lden = 69 dB 

 Tabel 4: Vejledende grænseværdier til planlægningsbrug 

 

                                                 
4
 Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrat ioner fra jernbaner, juli 2007. 

5
 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1997 ”Støj og vib rationer fra jernbaner”.  
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6 Resumé af støjkortene 

Det er overordnet i EU besluttet, at der i alle medlemslandene skal gennemføres en stra-

tegisk støjkortlægning, hvor støjen beregnes (eller måles) 4 meter over terræn. Danmark 

har valgt at supplere kortlægningen med beregning af støjen 1,5 meter over terræn, da 

denne højde i mange tilfælde er mere relevant efter danske forhold.  

6.1 Beregningsforudsætninger 

Beregningerne er i henhold til forskrifterne fra Miljøstyrelsen foretaget med beregnings-
modellen Nord2000

6
.   

 
Beregningsresultaterne udtrykker årsmiddelværdien af det vægtede støjniveau for dag-, 
aften- og natperioden og angives med indikatoren Lden og natperioden alene med Ln.  
 
Der er foretaget beregning af facadestøjniveauer og der er udført beregning af støjudbre-
delsen hhv. 1,5 og 4,0 m over terræn til optegning af støjudbredelseskonturer.  
 
Modellering, slutkontrol af modeller og støjudbredelsesberegninger er gennemført ved 
anvendelse af støjberegningsprogrammet SoundPLAN version 7.0 update 240211.  

 

Modellen tager i beregningerne hensyn til afstandsdæmpning, terrænets indflydelse, af-

skærmning, refleksioner, meteorologiske forhold mv. Nogle af forholdene er beskrevet 

nedenfor. 

6.1.1 Trafiktal 

Trafikdata er defineret ved: toglængde, døgnfordeling og hastighed pr. togtype.  
 
Trafikgrundlaget for støjkortlægningen er fra 2011, svarende til EU-støjkortlægningens 
forudsætninger, og er baseret på et vægtet gennemsnit af trafikomfanget fra 2007 og en 
trafikprognose for 2018. 
 
Trafiktallene fra 2007 og for 2018 kan rekvireres ved Banedanmark.  

6.1.2 Kortmateriale 

Som udgangspunkt for opbygning af modellen benyttes digitale terrænkort, hvor banen 

og de omgivende huse er indlagt med de aktuelle koter.  

 
Herefter etableres der i støjberegningsmodellen en 3-dimensionel topografisk model om-
fattende terræn, terrænoverflader, bygninger, støjskærme og jernbanestrækninger. 
 
For at kunne skabe en 3D højdemodel i SoundPLAN er der anvendt følgende terrændata

7
: 

 

 Sporlinier kotesat ud fra laserscanning fra 2009. 

                                                 
6
 Nord2000. New Nord ic Prediction Method for Rail Traffic Noise. 

7
 Terrændata/laserscanning er fra COWI's højdemodel, DDHland 2009 



 

 

Banedanmarks støjhandlingsplan 15 

Resumé af støjkortene 

 

 I området 0-100 m fra banetraceet er anvendt 1 m højdekurver genereret ud fra 
laserscanning fra 2009 (1,6 m grid).  

 I området 100-500 m fra banetraceet er anvendt 1 m højdekurver genereret ud fra 
laserscanning fra 2009 (2 m grid).  

 For det omgivende terræn i afstande større end 500 m fra banetracé anvendes 
højdepunkter fra Danmarks Digitale Højdemodel (2010).  

6.1.3 Støjdata 

Modellen indeholder støjdata for de forskellige typer tog, der kører på det danske bane-

net. Disse data er baseret på et stort antal målinger.  

 

Specielt for godstog vil der være forskel på, om det er godsvogne med støbejernsbremse-

klodser eller mere moderne typer, som støjer mindre. De fleste godsvogne har stadig stø-

bejernsbremseklodser, og ved beregningerne er det derfor forudsat, at dette gælder for 

alle godsvogne. 

6.1.4 Hastighed 

Togenes hastighed har betydning for støjudsendelsen. Det er forudsat, at der for hver 

enkelt togtype er anvendt en hastighed, baseret på 85 % af den enkelte togtype fremføres 

med den såkaldte køreplanhastighed og 15 % med enten den maksimale strækningsha-

stighed eller den maksimale togtypehastighed, hvis denne er mindre end den maksimale 

strækningshastighed. Køreplanhastigheden er den hastighed den enkelte togtype fremfø-

res med for at overholde køreplanen.  

 
Langs strækningerne forekommer der lokale hastighedsnedsættelser. Jernbanestræknin-
gernes inddaterede hastigheder er tilpasset de lokale hastighedsnedsættelser. 

6.1.5 Standsende tog 

 På hver side af stationerne er jernbanestrækningerne delt i tre sektioner: 
 

 2000 - 1000 meter fra station 

 1000 - 500 meter fra station 

 500 - 0 meter fra station 
  

 Ved stationer med standsning inddateres den enkelte togtypes hastighed for hvert spor på 
de enkelte sektioner før og efter stationen, se nedenstående eksempel: 

  

Togtype Hastighed for standsende tog i afstand fra station 

Deccellererende tog Accellererende tog 

2.000-1.000 1.000-500 500-0 0-500 500-1.000 1.000-2.000 

S-tog; 4. gen. 120 100 70 60 80 100 

P-tog; IR4 (IC3) 175 130 80 70 95 115 

P-tog; Konv. 

matr. 140 100 70 75 95 115 

P-tog; MR/MRD 100 90 70 75 75 90 

P-tog; Lokaltog 100 90 75 55 75 90 

G-tog;  100 90 55 35 50 60 
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Tabel 5: Hastigheds profil for standsende tog i afstand fra station.  

 
Hvis afstanden mellem to stationer betyder sammenfald mellem stationernes hastigheds-
sektioner, vælges gennemsnitshastigheden af det accellererende tog og det deccellereren-
de tog i de respektive sektioner.   

6.1.6 Hjul- og skinnekvalitet 

Hjul- og skinnekvaliteten er forudsat at være almindelige, gode og vedligeholdte, svaren-

de til kravene på de danske jernbanespor.  

6.1.7 Sporskifter 

Ved sporskifter er der oprettet knudepunkter på jernbanestrækningen, så der for hvert 
sporskifte dannes en 10 meter lang sektion, som påtrykkes en korrektion på + 6 dB. 

6.1.8 Broer  

Ved større jernbanebroer er der oprettet knudepunkter på jernbanestrækningerne, så der 

gives en korrektion afhængig af broens konstruktionstype. 

 
Korrektionen afhænger af brokonstruktionen, hvor der i støjmæssig sammenhæng skelnes 
mellem stålbroer og betonbroer. Jf. Nord2000 metoden gives der tillæg på hhv. + 3 dB og 
+ 6 dB for broer med og uden ballast. En betonbro er typisk med ballast, hvor en stålbro 
er uden ballast og der er derfor regnet med tillæg på + 6 dB for en stålbro og + 3 dB for 
en betonbro. Tidligere udførte støjmålinger har vist , at der skal gives + 10 dB i tillæg ved 
Lillebæltsbroen. Dette tillæg er også givet for Masnedsundbroen, idet denne bro har en 
tilsvarende konstruktionsmæssig opbygning som Lillebæltsbroen.  

6.1.9 Støjskærme og jordvolde  

Alle væsentlige støjskærme og jordvolde langs jernbanen er ført ind i beregningsmodel-
len. Støjskærme er kotesat i forhold til spor eller i forhold til det omgivende terræn af-
hængig af støjskærmens placering. Støjskærme er påtrykt relevante egenskaber vedrøren-
de overfladerefleksion. 

6.2 Den visuelle præsentation af støjkortene 

Kortlægningerne kan ikke vises detaljeret for alle strækninger i dette dokument. Men ved 

hjælp af internettet kan der hentes billeder af strækninger, som ønskes vist. Billeder kan 

hentes frem ved brug af nedenstående vejledning. 
 

1. Gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk 

2. Vælg fanebladet ”Borger” øverst i billedet 

3. Vælg ”Støj” i undermenuen for ”Borger” 

4. Vælg ”Kortlægning af støj” i undermenuen for ”Støj” 

5. Vælg ”Støj-Danmarkskort” i undermenuen for ”Kortlægning af støj” 

6. Tryk på linket ”Se Støj-Danmarkskort” til venstre i billedet 

7. Tryk på ”Jernbanestøj” i ”Vælg indhold i kort” til højre i billedet  

8. Herefter vælges det aktuelle emne. F.eks. større jernbaner, 1,5 m 

9. Herefter kan billedet forstørres ved hjælp af zoomværktøjet til højre i billedet, for 

herved at kunne trække og zoome ind på netop det område der ønskes vist 
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Figur 2: Eksempel på støjkort hentet fra Miljøstyrelsens hjemmeside  

 

Hovedparten af de støjbelastede boliger ligger i Hovedstadsområdet (ca. 38%). Der er 

dog også mange støjbelastede boliger omkring de større stationsbyer på Sjælland, Fyn og 

i Jylland.  

 

Antallet af støjbelastede boliger (Lden ≥ 64 dB) kommune for kommune, er vist i bilag 1.  
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7 Antal støjpåvirkede og priorite-
ring af tiltag 

I dette afsnit gives en vurdering af det anslåede antal borgere og boliger, der udsættes for 

støj i de kortlagte intervaller. Derudover indkredses de problemstillinger, der skal behand-

les og prioriteres. 

7.1 Optællingsmetode 

Opgørelse af antal støjbelastede boliger og personer er foretaget efter "Metode 3 - den 
mest detaljerede" jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006. 
  
Der er i opgørelsen taget højde for, at støjniveauet varierer rundt om bygninger, hvilket 
især er vigtigt for de bygninger, hvor der er flere adresser indenfor samme bygningspoly-
gon. Dette gælder f.eks. etageboligbebyggelse samt og række-, kæde- eller dobbelthuse. 
  
Til opgørelsen er anvendt facadestøjniveauer (Lden og Lnight) beregnet for hhv. stueplan og 
1. sal (1,5 og 4,0 m over terræn).  
 
Hvert adressepunkt i et bygningspolygon er blevet tildelt det maksimale facadestøjniveau 
beregnet for nærmeste facader.  
 
For de bygninger, hvor der kun forekommer et adressepunkt per bygningspolygon, tilde-
les det maksimale facadestøjniveau beregnet for alle facader. 
 
Antallet af støjbelastede boliger er efterfølgende opgjort via en række forespørgsler i en 
MSSQL database designet til formålet. Antallet af boligenheder er fordelt på relevante 5 
dB intervaller og summeret pr. indikator og beregningshøjde (hhv. 1,5 og 4,0 m over 
terræn) jf. Støjbekendtgørelsens bilag 5.  
 
Antallet af støjbelastede personer er opgjort ved at multiplicere antallet af støjbelastede 
boliger med gennemsnit antal personer per bolig jf. Danmarks statistik

8
. 

 
Det samlede støjbelastede areal (i km

2
) i og udenfor større samlede byområder er opgjort 

pr. støjinterval for både Lden og Lnight hhv. 1,5 og 4,0 m over terræn.   
 
I Tabel 6 ses det opgjorte antal personer og boliger samt det støjbelastede areal for hvert 
støjinterval: 
 

Parameter Totalt antal kortlagte boliger 
 

Større samlede 
 Byområder 

Støjklasse Støjin-
terval 

Antal  
boliger 

Antal  
Personer 

Areal 
(km2) 

Antal 
boliger 

Antal  
Personer 

C1 Lden, 1,5 m  > 75 dB 156 293 12,906 136 255 

70 - 74 dB 622 1.167 20,109 537 1.008 

65 - 69 dB 2.025 3.801 39,114 1.672 3.138 

60 - 64 dB 9.162 17.197 78,059 6.207 11.651 

55 - 59 dB 26.127 49.040 169,354 16.897 31.716 

                                                 
8
 Antal personer per bolig for hele Danmark i 2011 var 1,887 jf. Danmarks statistik.  
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C2 Lden, 4,0 m  > 75 dB 258 484 13,481 225 422 

70 - 74 dB 961 1.803 23,491 862 1.618 

65 - 69 dB 2.904 5.450 48,303 2.244 4.212 

60 - 64 dB 12.755 23.941 85,832 8.545 16.039 

55 - 59 dB 30.610 57.454 170,002 19.862 37.281 

C3 Lnight, 1,5 m  > 70 dB 73 137 8,271 60 113 

65 - 69 dB 338 634 14,549 311 584 

60 - 64 dB 1.279 2.401 30,096 1.071 2.010 

55 - 59 dB 4.663 8.752 58,848 3.603 6.763 

50 - 54 dB 17.744 33.305 126,625 11.721 22.000 

C4 Lnight, 4,0 m  > 70 dB 108 203 8,105 92 173 

65 - 69 dB 525 985 16,108 485 910 

60 - 64 dB 1.867 3.504 37,306 1.542 2.894 

55 - 59 dB 6.874 12.902 68,056 5.105 9.582 

50 - 54 dB 21.532 40.416 129,322 14.015 26.306 

Tabel 6: EU støjkortlægningens resultat af antal personer, boliger og arealer for hvert støjinterval. 

Antallet af boliger i de to højder er antallet af boliger med den beregnede støjbelastning 

på facaden i de to højder indenfor det enkelte støjinterval. For etageboliger er antal af 

boligenheder henregnet til det støjinterval, der svarer til støjbelastningen i 1,5 m hen-

holdsvis 4,0 m højde, og er ikke et udtryk for støjbelastningen på den enkelte etage. 

 

Antallet af personer i intervallerne er beregnet ud fra antallet af boliger i det samme inter-

val.  

7.2 Indkredsning af situationer, der skal forbedres 

For at indkredse de støjmæssige forhold, der skal forbedres, er der foretaget en optælling 

af alle boliger, som har en støjbelastning Lden på 64 dB eller derover. 

 

Optællingen viser at der er ca. 7.000 boliger med i alt ca. 13.000 beboere, som er støjbe-

lastet med togstøj med Lden mere end 64 dB. 

 

Antallet af boliger svarer omtrent til ca. 40 % af det antal støjbelastede boliger, der er 

fundet i forbindelse med Banedanmarks Støjprojekt, som er nærmere omtalt i afsnit 8. 

Årsagerne til, at Banedanmarks Støjprojekt identificerer flere støjbelastede boliger, er at 

EU-Støjkortlægningen er baseret på et langt mere detaljeret grundlag, end det har været 

muligt at anvende i Støjprojektet: 

 

 Der anvendes et digitalt terræn, hvor der i Støjprojektet, bortset fra kontrolbereg-

ningen, typisk var tale om udvalgte tværsnit.  

 Alle bygninger er medtaget i forhold til skærmning og refleksioner, hvor der i 

Støjprojektet, bortset fra kontrolberegningen, typisk var tale om bygninger, der 

var kendt på det tidspunkt, hvor kortet blev fremstillet. 

 Trafikgrundlaget er fra året 2011, hvor der i Støjprojektet, bortset fra kontrolbe-

regningen, typisk har været anvendt et trafikgrundlag, der rakte mange år frem i 

tiden - typisk længere end år 2011. 

 Trafikgrundlaget er baseret på aktuelle togtyper, hvor der i Støjprojektet, bortset 

fra kontrolberegningen, blev anvendt gamle togtyper. Anvendelsen af nye togty-

per (IC3/IR4/IC4) ville betyde at Støjprojektets oprindelige grænseværdi LAeq,24h 

= 65 ville reduceres i takt med ibrugtagning af de nye togtyper. 
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 Toghastigheden, der er anvendt, er for hver togtype en vægtning af den maksima-

le strækningshastighed for togtypen og den hastighed togtypen kører med for at 

overholde køreplanen (køreplanhastigheden). I Støjprojektet er der, bortset fra 

kontrolberegningen, typisk anvendt den maksimale togtypehastighed, der er no-

get større end den vægtede hastighed. 

7.3 Prioritering af situationer, der skal forbedres 

I Banedanmarks støjprojekter, er forudsat en prioritering, hvor de mest støjbelastede hel-

årsboliger behandles først. 

 

Sideløbende med støjprojekterne vedrørende facadeisolering og støjafskærmning er Ba-

nedanmarks skinneslibning intensiveret på samtlige strækninger i Danmark, og der fore-

tages løbende undersøgelser af, hvorledes støjdæmpning ved kilden kan introduceres i 

forbindelse med vedligeholdelse og opbygning af sporet. 

 

I de følgende afsnit er Banedanmarks planlagte indsats på kortere og længere sigt beskre-

vet. 
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8 Allerede indført støjbekæmpelse  

8.1 Støjprojektet, 1986-2012 

I januar 1986 formulerede Ministeriet for Offentlige Arbejder aktstykke 140
9
, hvor det 

blev fastlagt, at DSB (senere hen Banedanmark) kunne bruge op til 1 % af det årlige an-

lægsbudget til støjbekæmpelse, den såkaldte Støjpulje. I den forbindelse blev Banedan-

marks Støjprojekt iværksat og puljemidlerne blev prioriteret i samarbejde med Miljøsty-

relsen. 

 

Projektet har omfattet ca. 21.900 boliger, hvoraf ca. 4.400 er blevet støjbeskyttet af støj-

skærme, og ca. 17.500 har været tilbudt tilskud til lydisolering. Af de ca. 17.500 boliger 

der har fået tilbudt tilskud til lydisolering, har ca. 4.700 boligejere taget mod tilbuddet og 

ladet boliger lydisolere, svarende til ca. 27 %.  

 
Figur 3: Udviklingen i antallet af behandlede boliger i Støjprojektets regi i form af antal  

behandlede boliger ultimo 2012, der har været tilbudt støjbeskyttelse i form af støjskærm 

og/eller tilbud om tilskud til lydisolering  

 

Samlet er ca. 9.100 ud af de støjbelastede ca. 21.900 boliger blevet støjbeskyttet, svaren-

de til ca. 42 %. 

 

I bilag 1 er nogle af resultaterne fra Støjprojektet vist opdelt på kommuner, svarende til 

de kortlagte strækninger i EU-Støjkortlægningen.  

 

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger om projektet kan afslutningsrapporten for pro-

jektet downloades fra Banedanmarks hjemmeside
10

. 

                                                 
9
 Aktstykke 140, Ministeriet for offentlige arbejder, 11. februar 1986 

10
 Banedanmarks Støjprojekt, Afslutningsrapport 1986-2012, februar 2013. 
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8.2 Støjbekæmpelse ved kilden 

8.2.1 Støj fra skinnerne 

Siden 2008 har Banedanmark arbejdet aktivt med, hvorledes bekæmpelse af støj kan ske 

ved kilden i stedet for ved modtagerne.  

 

I den forbindelse har Banedanmark udført undersøgelser på skinnerne igennem årene for 

at klarlægge følgende forhold: 

 

 At identificere, på hvilke strækninger, der emitteres strukturlyd (tone ved ca. 

1.200 Hz) fra skinnerne før og efter en togpassage. Dette er sammenholdt med 

forskellige overbygningstyper for at se, om fænomenet begrænser sig til en eller 

flere typer overbygninger eller om det er generelt. Der er efterfølgende udviklet 

en metode til objektiv måling og beskrivelse af skinneemitteret strukturlyd for at 

få en forståelse af fænomenet i forhold til skinnedæmpning, samt at kunne doku-

mentere de lydmæssige egenskaber ved en række forskellige mellemlægstyper. 

 Belysning af støjniveauet før og efter skinneslibning 

 Afklaring af om bløde svelleunderlag har en positiv eller negativ indflydelse på 

støjen fra sporet. 

 Undersøgelse af den støjmæssige virkning af slibning af sporskifter 

 

Banedanmark har endvidere iværksat et større projekt, hvor Banedanmark ønsker at ud-

vikle et system, der automatisk kan detektere og identificere komponenter eller fejl i spo-

ret, der kræver vedligeholdelse eller giver anledning til unødvendig støj og hermed støtte 

vedligeholdelsesarbejdet samt udviklingen af nye spor med lavere støjudbredelse til følge. 

Et pilotprojekt i 2010 med støjmålingsudstyr monteret på et DSB IC3-tog på strækningen 

København - Århus har genereret et omfattende datamateriale, der gør det muligt at sam-

menholde sporkonstruktion og jordbundsforhold med det kørende materiel, hvor der op-

nås et meget præcist billede af den genererede støj. Pilotprojektet fortsatte i 2012 som en 

større målekampagne, hvor der blev monteret sensorer samt et avanceret GPS-system på 

ét DSB IC3-tog.  

 

Resultaterne af ovenstående undersøgelser anvendes aktivt i Banedanmarks arbejde med 

at nedsætte støjniveauet langs jernbanen i Danmark. 

8.2.2 Registrering af støjhenvendelser 

I løbet af 2010 indførte Banedanmark et system, som håndterer støjhenvendelser elektr o-

nisk og på en ensartet måde.  

 

Der blev i 2012 registreret 145 nabohenvendelser, som samlet omhandlede 158 støjkilder.  

 

Det er især beboere tæt på jernbanen, der henvender sig vedr. støjgener, hyppigst over 

støj fra fejl i sporet, sporrenoveringer, vedligehold og lokomotiver i tomgang på vende-

spor, se nedenstående tabel. 
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Tabel 7. Henvendelser om støj fra jernbanen opgjort som antal støjkilder  

 

Som det fremgår af tabel 7 er henvendelserne fra naboerne om støj fra jernbanen mere 

end halveret. Specielt har Banedanmark modtaget færre henvendelser vedrørende skinne-

slibning, hvor der var 110 henvendelser i 2011, har Banedanmark modtaget 4 henvende l-

ser i 2012. De færre henvendelser skylles at man i 2011 ved en fejl anvendte en anden 

type slibesten, som det viste sig gav uhensigtsmæssige slibemærker i skinnen, som heref-

ter medførte væsentlig mere støj. Nærværende slibesten gik Banedanmark herefter bort 

fra igen, og slibemetoden er i 2012 blevet forbedret.  

 

Derudover er der færre henvendelser fra naboer om fejl i sporet og tog i tomgang, hvilket 

kan skyldes at Banedanmark og operatørerne har arbejdet sammen om at blive bedre til 

fejlretning og slukning af togenes motorer.  

 

Fordeling af antal klager ud fra de forskellige årsager anvendes nu aktivt i Banedanmarks 

prioritering af indsatsen mod støjbekæmpelse ved kilden. 

 

Sporrenoveringsprojekterne håndterer henvendelser om støj vedrørende de konkrete pro-

jekter. Disse henvendelser er ikke opgjort i denne statistik, og indgår ikke i Banedan-

marks prioritering af støjpuljemidler, idet disse håndteres indenfor de enkelte projekter.  

8.3 Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 
2009  

Venstre og De Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik d. 29. januar 2009 en aftale om en 

grøn transportpolitik. Der er med aftalen afsat en samlet pulje til bekæmpelse af støj fra 

trafik på 400 mio. kr. frem til 2014. Puljen har til formål at nedbringe generne af trafikstøj 

langs de overordnede veje og jernbaner.  

8.3.1 Skinneslibning 

Banedanmark reducerer skinnestøjen fra de kørende tog ved at slibe skinnerne regelmæs-

sigt, efter at en målevogn har målt på skinnernes ujævnheder. Målevognen kører på alle 

hovedstrækninger og S-togsstrækninger 2 – 4 gange om året. Målingerne vurderes og 

anvendes til planlægning af udskiftning og vedligehold af skinnerne.  

 

Banedanmark har indgået aftale med Transportministeriet om udførelse af yderligere 

skinneslibning for fjernelse af rifler og bølger på hoved- og S-baner i perioden indtil 2015 

med henblik på øget støjdæmpning ved kilden. Resultatkravet fra 2012 – 2015 er, at 85 % 

Årsag 2011 2012 

Fejl i sporet 133 95 

Skinneslibning 110 4 

Kørende tog, højttalere, signalanlæg 

m.m. 

  32 18 

Tog i tomgang på vendespor   31 15 

Arbejdspladser   24 26 

Sum 330 158 
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af sporafsnittene på hoved- og S-baner har ujævnheder med en dybde på mindre end 0,04 

mm.  

 

Med udgangen af 2012 er det lykkedes at løfte kvalitetsniveauet på hovedbaner og S-

baner, således, at mere end 85 % af sporafsnittene allerede nu overholder kravene. 

 

Den øgede skinneslibningsindsats på hoved- og S-baner indebærer glatte skinner og der-

med forbedret levetid for sporene. Den hyppigere skinneslibning giver færre støjgener for 

naboerne.  

 

Banedanmark sliber især for at forlænge sporets levetid og har i 2012 udvidet skinneslib-

ningsstrategi for hoved – og S-banestrækninger til regionalbanerne samt de væsentligste 

lokalbaner.  
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9 Foranstaltninger planlagt for de 
følgende fem år 

9.1 Puljemidler til brug for støjbekæmpelse  

9.1.1 Ansøgningspulje, 2013-14 

Det ideelle mål for en offentlig finansieret støjdæmpning er at forbedre de nuværende 

støjforhold for både nuværende og fremtidige beboere i støjramte boliger. Dette mål kan 

kun nås i det omfang, hvor der er mulighed for at gentage tilbud om tilskud til støjisole-

ring eller som noget nyt at kunne tilbyde tilskud til støjafskærmning, hvorfor der i forbin-

delse med prioriteringen af de tildelte puljemidlers anvendelse er besluttet at oprette en 

toårig ansøgningspulje om tilskud til støjisolering/-afskærmning, som kan tilgodese til-

skudsberettigede boliger på Hoved- og S-banen.  

 

Ordningen iværksættes som en endelig opsamlingsrunde på den omfangsrige tilskudsord-

ning fra 1986 – Banedanmarks Støjprojekt, hvor ønsket om den enklest mulige admini-

stration resulterede i at tilbud om tilskud til støjisolering har været ydet én gang pr. bolig. 

Den tidligere støjpulje omfattede ca. 21.900 boliger og opførelse af ca. 46 km støjskær-

me, hvoraf ordningen har forbedret forholdene for ca. 9.100 boliger.  

 

Ansøgningspuljen har til hensigt at ”samle op” på at nye ejere ikke har kunnet få tilbudt 

tilskud til støjisolering af et hus, hvis den tidligere ejer ikke har tilsluttet sig den ordinære 

ordning, eller at en tilskudsberettiget ejer, der tidligere er faldet fra pga. økonomiske år-

sager, ikke kan søge tilskud på et senere tidspunkt, når de økonomiske forhold er forbed-

ret. Endvidere har ansøgningspuljen til hensigt at åbne op for den mulighed, at naboer til 

banen endvidere kan søge om tilskud til støjskærm som dæmpning af det eksterne støjni-

veau langs banen. 

 

Uanset den nuværende gennemførelse af kildedæmpning i form af støjmæssigt krav til 

skinnekvalitet, rimelige driftsmæssige indgreb og forbedring af vedligeholdelsesstandar-

der på sporanlæg mv. vil det fortsat være relevant at gennemføre afhjælpende passive 

foranstaltninger for at kunne sikre et rimeligt støjniveau ved naboerne. Foranstaltninger 

til afhjælpning af støjgener i form af lydisolering/afskærmning i ejendomme skal ses som 

et supplement til Banedanmarks fortsatte bestræbelse på at dæmpe støjen ved kilden.  

   

Den støjdæmpende indsats i nærværende pulje rettes alene mod helårsboliger, som for 

facadeisolering er opført før 1. april 1984 og for støjafskærmning, hvor helårsboliger er 

opført før juli 2007, og hvor det beregnede togstøjniveau for begge typer af støjbeskyttel-

se overstiger Lden 64 dB, eller hvor det maksimale togstøjniveau overstiger LAmax 85 dB– 

samme kriterier har været anvendt i Støjprojektet fra 1986, og som anvendes ved opførel-

se af nye boliger langs eksisterende baner. Kriterierne har også fundet anvendelse ved 

etablering af ny bane ved eksisterende boliger.  
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Støjdæmpning af det indendørs støjniveau / investeret kr. vil blive prioriteret højest, hvor-

for tilskud til facadeisolering vil blive prioriteret frem for støjafskærmning. Prioriteringen 

indenfor facadeisoleringen sker ud fra Lden og derefter LAmax.  

 

Tilskud til støjafskærmning gives kun til projekter, som omfatter et større antal tilskuds-

berettigede boliger, hvor Banedanmarks opstillede krav til støjafskærmning kan opfyldes. 

 

Med hensyn til prioritering indenfor støjafskærmning vil disse projekter blive prioriteret i 

forhold til effekten af støjbeskyttelsen pr. investeret krone. Investeringen opgøres som 

den samlede omkostning inkl. vedligeholdelse pr. ansøgende bolig. For at sikre sammen-

lignelighed med andre projektforslag korrigeres for støjafskærmningens forventede leve-

tid. Effekten af støjbeskyttelse opgøres ud fra det såkaldte støjbelastningstal (SBT). Støj-

belastningstallet bruges til at kvantificere den støjmæssige gene, som naboer til jernbanen 

udsættes for.  

 

Tilskud til støjafskærmning gives således efter følgende kriterium: SBT/Investeret krone 

pr. ansøgende bolig.  

 

Dette sikrer Banedanmarks succeskriterium om mest støjbeskyttelse for investeringen, og 

da der regnes pr. ansøgende bolig, tilskyndes mange naboer til at ansøge fælles, hvilket 

sikrer to andre af Banedanmarks succeskriterier om størst mulig enighed om støjbeskyt-

telse og at så mange naboer som muligt støjbeskyttes. 

 

Tilskudsordningen administreres som en ansøgningspulje, hvor boliger, der er belastet af 

støj fra jernbanen, kan ansøge om tilskud til støjisolering/-afskærmning. Ansøgning om 

tilskud til støjisolering skal ske indenfor en given periode. Efter denne periode er det ikke 

længere muligt for naboer til banen at søge om tilskud.  

 

Muligheden for at søge om tilskud til støjisolering vil blive offentliggjort via pressemed-

delelser, kommunernes hjemmesider og Banedanmarks hjemmeside, hvor ansøgnings-

skema, samt pjece om ordningen ligeledes vil være at finde. Ansøgningsfristen er d. 30. 

september 2013. 

 

Efter udløbet af ansøgningsfristen, foretages en prioritering af ejendommene, hvor tilskud 

til støjisolering/-afskærmning successivt gives til de mest støjbelastede ejendomme i an-

søgningspuljen ud fra de gældende krav om støjreduktion.  

 

Tilskud til facadeisolering ydes som udgangspunkt ikke til boliger, som tidligere har 

modtaget tilskud til støjisolering fra Banedanmark. Tilskud til støjafskærmning ydes til 

tilskudsberettigede boliger, også selvom boligerne tidligere har modtaget et tilskud til 

facadeisolering fra Banedanmark. 

 
Tilskudsstørrelsen til facadeisolering fastsættes ud fra den mest belastede facade på ejen-
dommen. 

 

Tilskuddet størrelse gradueres i forhold til støjbelastningen, således at der ydes tilskud på: 
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Gruppe I:  90 % til facadeisolering af boliger, der har en støjbelastning på mere end 

Ldn 74 dB 

Gruppe II:  75 % til boliger med en støjbelastning mellem Lden 69-74 dB, og 

Gruppe III: 50 % til boliger med en støjbelastning mellem Lden 64-69 dB eller over 

LAmax 85 dB (på de strækninger, hvor der ikke kører godstog dagligt, be-

regnes maksimalstøj ud fra persontog).  

 

LAmax kan kun kan udløse tilskud i gruppe III, uanset hvilken overskridelse af de 85 dB, 

der er tale om.  

  

Det maksimale tilskudsbeløb pr. bolig, som der kan ydes tilskud til er som følgende, inkl. 

moms (gældende pr. 6. september 2012 ved et byggereguleringsindeks på 129,2): 

  

Gruppe I: 90 % tilskud af udgifter på max. kr. 138.425. 

Gruppe II: 75 % tilskud af udgifter på max. kr. 115.354. 

Gruppe III: 50 % tilskud af udgifter på max. kr.   92.283. 

 

De maksimale tilskudsbeløb kan hæves inden for alle tre tilskudsgrupper, hvis det er nød-

vendigt også at isolere loft og/eller tag for at opnå målsætningen. Tilskuddet øges hermed 

med et såkaldt tagtillæg på op til 37.787 kr. inkl. moms.  

 

Ovennævnte beløb bliver reguleret i takt med prisudviklingen.  

 

Der ydes 50 % i tilskud til støjafskærmning. Omkostninger til arkitekt eller rådgivende 

ingeniørs bistand medregnes i det tilskudsberettigede beløb.  

9.1.2 Støjdæmpning ved kilden, 2013-14 

Banedanmark vil forsætte med udviklingsprojekter indenfor hvorledes støjdæmpning kan 

ske ved kilden og hvorledes erfaringerne fra udviklingsprojekterne kan implementeres i 

den interne proces i Banedanmark. 

 

Endvidere anvender Banedanmark oplysningerne fra registreringen af støjklager til et 

mere målrettet analysearbejde af, hvordan Banedanmarks fremtidige indsats mod støj skal 

prioriteres, herunder bl.a. støjundersøgelser af skinnestød, svejsninger m.v.  

9.1.3 Puljemidler til brug for støjbekæmpelse, 2015 - 

Det er Banedanmarks vurdering, at der også i årene fremover vil være et behov for midler 

til at reducere støjen fra jernbanen. Behovet vil øges i takt med at trafikmængden på jern-

banen forventes at stige væsentligt frem mod 2030. Endelig, vil der også fra EU i årene 

frem blive stillet øget krav til jernbanevirksomheder om bekæmpelse af støj langs de Eu-

ropæiske jernbaner, hvorfor Banedanmark om finansielt muligt ønsker at videreføre nu-

værende aktiviteter og udviklingsprojekter, der har til formål at reducere støj ved kilden. 
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9.2 Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 
2009  

Der er med aftalen afsat en samlet pulje til bekæmpelse af støj fra trafik på 400 mio. kr. 

frem til 2014. 

9.2.1 Skinneslibning 

En væsentlig del af støjudsendelsen fra tog, især hurtigkørende tog, stammer fra kontak-

ten mellem hjul og skinne, og her er overfladernes beskaffenhed af afgørende betydning. 

Undersøgelser har vist, at der kan være op til 10 dB mere støj fra det samme tog afhæn-

gigt af, om det kører på slidte skinner eller nyligt slebne skinner. 

 

I perioden 2013-2014 skal resultatkravet på Hoved- og S-banen opretholdes, og i perio-

den 2012 - 2014 skal kvalitetsniveauet mht. rifler og bølger på regional- og lokalbaner 

løftes op til et niveau svarende til resultatkravet for Hoved- og S-baner. 

9.2.2 Støjpartnerskaber 

Projektet omkring støjpartnerskab har bl.a. til formål at kunne igangsætte et projekt om 

indgåelse af støjpartnerskaber med private boligejere på sidebanerne i Danmark, hvor 

Banedanmark endnu ikke har tilbudt tilskud til støjisolering.  

 

Et støjpartnerskab er et finansielt partnerskab mellem det offentlige og private boligejere, 

hvor parterne i fællesskab betaler og udfører et projekt, der kan reducere støjgenerne fra 

jernbanen. Et tilbud om støjpartnerskab giver de berørte borgere direkte mulighed for at 

være medbestemmende om, hvordan støjdæmpning sker. Typisk vil der være tale om 

opførelse af støjskærme på enten Banedanmarks eller naboernes arealer, hvor det er mu-

ligt eller mest hensigtsmæssigt, og/eller facadeisolering af ejendomme. 

 

Nærværende projekt har til formål at sikre, at samtlige støjramte boliger på sidebanerne i 

Danmark får tilbudt samme mulighed for støjisolering af deres ejendom som boliger på 

Hoved- og S-banerne. Ordningen etableres efter samme afgrænsninger og politikker, som 

har været og bliver anvendt på Hoved- og S-togstrækningerne, jf. afsnit 9.1.1.  

 

En overordnet støjkortlægning af sidebanerne i Danmark har vist, at der i alt er omkring 

400 boliger, som ligger over mindst den ene værdi. 

 

Alle de tilskudsberettigede ejendomme på sidebanerne vil få fremsendt et tilbud om til-

skud til facadeisolering i 2013 – på samme måde som det tidligere støjprojekt er blevet 

administreret på
11

.  

 

Tilskudsordningen til en støjskærm administreres efter samme retningslinjer som i ansøg-

ningspuljen
12

, hvor naboer til banen ansøger om tilskud til støjskærm. Ansøgning om 

tilskud til støjskærm skal ske indenfor en given periode. Efter denne periode er det ikke 

længere muligt for naboer til banen at søge om tilskud.  

                                                 
11

 Støjprojektet, Afgrænsning og politikker for støjpuljens anvendelse, maj 1986.  
12

 Banedanmarks Ansøgningspulje, Afgrænsning og politikker for puljens anvendelse, februar 

2013. 
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Muligheden for at søge om tilskud til en støjskærm vil blive tilgængeligt på Banedan-

marks hjemmeside, hvor ansøgningsskema, samt pjece herom vil være at finde. 

 

Efter ansøgningsfristens udløb pr. 30. september 2013 foretages der en prioritering af 

ejendommene, hvor tilskud til støjskærm successivt gives til projekter som omfatter et 

større antal tilskudsberettigede boliger på sidebanerne i Danmark, hvor Banedanmarks 

økonomiske råderum og opstillede krav til støjafskærmning opfyldes. 
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10 Forventet nedbringelse af støj-
belastede boliger/personer 

Den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger/personer sker i de kom-

mende to år på strækninger omfattet af EU-Støjkortlægningen via den i afsnit 9 omtalte 

ansøgningspulje. Ansøgningspuljen er endnu ikke igangsat, hvorfor antallet af ansøgere 

ikke kendes, men det skønnes at 1.500-2.000 vil ansøge om tilskud. Idet der er tale om en 

ansøgningspulje, modsat den tidligere ordning som var en tilbudsordning, så ventes det at 

tilslutningsprocenten til ordningen om at få boligen lydisoleret vil være højere end det har 

været tilfældet i Støjprojektets lydisoleringsordninger. 

 

Gennem støjprojektets historie har tilslutningsprocenten været stadig vigende. 

 

I nedenstående figur er vist tilslutningsprocenten for de forskellige lydisoleringscykler 

startende med cyklus 1 i 1987. 

 

 
Figur 4. Tilslutningsprocent for støjprojektet. I 1995-1997 blev der ikke gennemført støjiso-

lering af boliger, idet alle midler var afsat til støjskærme. Tilslutningsprocenterne i lydisole-

ringscyklus 7 og 8 (1992-1993) var meget lave, men ikke repræsentative, idet de kun  

omfattede få indbudte boliger, henholds vis 25 og 3 boliger. 

 

Den faldende tilslutning kan dels forklares ved at tilbuddet om tilskud til støjisolering er 

sket i en prioriteret rækkefølge, således at de mest belastede strækninger har fået tilbuddet 

først. Derfor er det naturligt, at tilslutningen har været størst i starten. 

 

Dernæst skal det bemærkes, at perioden 1986-2007 har været præget af en stor velstands-

stigning. Derfor har mange husejere af egen drift isoleret deres boliger uden at vente på 

muligheden for at få tilskud.  
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På dette grundlag skønnes ca. 500 boliger at blive lydisoleret i forbindelse med ansøg-

ningsordningen.  

 

På regional- og lokalbanerne vil der blive gennemført den i afsnit 9 omtalte Støjpartner-

skabsordning med en lydisoleringsordning, som den kendes fra Støjprojektet, hvor nabo-

erne inviteres til ordningen ved direkte brev til den enkelte boligejer. Det er ud fra en 

screening skønnet at denne ordning vil omfatte ca. 400 boliger, og baseret på Støjprojek-

tets erfaringer skønnes det at ca. 60 boliger vil blive lydisoleret.  

 

Ansøgningsordningen og Støjpartnerskabsordningen rummer også mulighed for at ansøge 

om tilskud til opstilling af en støjskærm. Dette er dog en forholdsvis dyr løsning, og der 

forventes kun opstillet en enkelt støjskærm, som vil være tilstrækkelig støjbeskyttelse for 

nogle af de bagved liggende boliger, men ikke for alle. Reduktionen i antallet af støjbela-

stede boliger skønnes til 25-75. Det er muligt at kombinere de to tilskudsordninger. 

 

Banedanmarks projekter med støjreducerende tiltag ved kilden vil også medvirke til en 

reduktion af antallet af støjbelastede boliger. Effekten af disse er endnu ikke kvantificeret. 

 

Antallet af støjbelastede kan også blive reduceret som følge af tiltag, som Banedanmark 

ikke har indflydelse på. Dette kunne være operatørers anvendelse af nyt og mere støjsvagt 

materiel, og ved udskiftning af bremseklodserne på godsvogne (retrofitting af bremserne) 

til støjsvage typer. Sidstnævnte har en stor støjmæssig effekt, men er afhængig af operatø-

rernes ønske om/motivation til at foretage store investeringer i dette.  
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11 Strategi på lang sigt 

På lang sigt vil Banedanmark arbejde for, at støjbekæmpelse primært sker ved kilden, 

dvs. ved foranstaltninger omkring skinnerne og togene.  

 

Den langsigtede strategi vil tillige omfatte nationale som internationale Cost-benefit ana-

lyser, som bidrager med viden om, hvor ressourcerne anvendes bedst, samt omkostnings-

effektivitetsanalyser, som fokuserer på tiltag, hvor man får mest støjreduktion for en gi-

ven omkostning, eller hvordan man kan minimere omkostningerne ved at opnå en bestemt 

støjreduktion. Disse analyser vil bidrage til udarbejdelse af Banedanmarks langsigtede 

støjmål.  

 

Det største potentiale for så vidt angår støjdæmpning ved kilden ligger i forbedring af 

togene. Bl.a. foregår der i Europa større udviklingsarbejder for at forbedre godstogenes 

bremsesystemer fra klodsbremser med klodser af støbejern, som ødelægger hjulenes over-

flader og dermed også giver anledning til slid på skinnerne, til klodser af kompositmateri-

ale eller skivebremser. Forbedringerne kan ske på eksisterende godsvogne, såkaldt retro-

fitting, og sker når nye godsvogne bygges.  

 

Banedanmark har som infrastrukturforvalter kun indirekte indflydelse på forbedring af 

godsvognene. Banedanmark deltager i de internationale fora, hvor problemerne undersø-

ges, og følger udviklingen nøje.  

 

EU arbejder p.t. på at pålægge et såkaldt ”noise-differentiated track access charges” på 

den Europæiske godstrafik. Ideen er, at den afgift, operatøren betaler for at køre på bane-

nettet, differentieres efter, hvor meget det enkelte tog bidrager til støjbelastningen. Et 

støjende tog skal således betale mere end et støjsvagt tog. Den differentierede afgift skal 

motivere operatørerne til at støjdæmpe togsættene, f.eks. ved retrofitting af godsvognene. 

 

Den anden komponent, som Banedanmark følger nøje, og som kan indgå i dæmpning ved 

kilden, er skinnerne.  

 

Der er i tidernes løb undersøgt forskellige metoder til at dæmpe lydudstråling bl.a. struk-

turlydsdæmpning, skinnedæmpere, mikro-afskærmning tæt på skinnen og ændrede be-

fæstigelser af skinnen. Diverse europæiske udviklingsprojekter indenfor disse emner føl-

ges nøje og vil blive inddraget i Banedanmarks egne udviklingsprojekter indenfor samme 

felt. 

 

Parallelt med, at Banedanmark vil arbejde med at højne skinnekvaliteten, vil Banedan-

mark endvidere arbejde hen imod at stille større krav til operatørerne for herved at sikre at 

den støjdæmpende indsats ved kilden opretholdes. 
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12 Finansielle oplysninger 

12.1 Puljemidler til brug for støjbekæmpelse 

Puljen til brug for støjbekæmpelse omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste 

anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø, jf. forslag til 

Finansloven 2013.  

 

Bevillingen jf. forslag til Finansloven 2013 indtil 2014 er som følgende: 

Tabel 8: Puljens samlede økonomi 2007-2014. Årets priser i perioden 2007-2011, herefter 

PL2012. 

 

Det er Banedanmarks vurdering, at der også i årene fremover vil være et behov for midler 

til at reducere støjen fra jernbanen. Behovet vil øges i takt med, at trafikmængden på 

jernbanen forventes at stige væsentligt frem mod 2030, hvorfor Banedanmark om finan-

sielt muligt har søgt om midler for perioden 2015-2020 til en fortsat aktiv bekæmpelse af 

støjen langs jernbanen i Danmark.  

12.1.1 Banedanmarks støjprojekt 1986-2012 

Ved afslutning af Banedanmarks støjprojekt i 2012 havde Banedanmark anvendt ca. 420 

mio. kr. i 2012 -priser til støjbekæmpelse langs hovedstrækninger og S-togsstrækninger i 

Danmark. 

 

Miljø og arbejdsmiljø 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Primo opsparing 1,2        1,5        2,7        9,6        8,6        13,1      8,1        4,1        

Bevilling 16,1      17,0      18,5      18,5      17,9      18,2      19,0      18,9      

Forbrug i alt 15,8      15,8      11,6      19,5      13,4      23,2      23,0      23,0      

 - Støj 15,8      15,8      11,6      10,1      10,4      20,2      20,0      20,0      

 - Graffiti -       -       -       9,4        3,0        3,0        3,0        3,0        

Årets resultat 0,3        1,2        6,9        -1,0      4,5        -5,0      -4,0      -4,1      
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Figur 5: Støjprojektets samlede omkostninger til støjbeskyttelse opdelt på omk ostninger til 

støjskærme og lydisolering i 2012-priser. 

 

Ud over de viste støjbeskyttelsesomkostninger, har der været omkostninger, dels til inter-

ne timer igennem de 26 år, dels til ekstern rådgiverassistance til planlægning, bygherre-

rådgivning, specialundersøgelser, støjberegninger og støjkonsulenter ved lydsiolering-

sordningerne. Samlet set skønnes omkostningerne til ca. 565 mio. kr. ekskl. moms (pris-

basis 2012).  

12.1.2 Banedanmarks Ansøgningspulje  

I forbindelse med Banedanmarks Ansøgningpulje er der for henholdsvis de næste to år, 

hvor projektet afvikles, afsat 15. mio. kr. til brug for støjbekæmpelse. 

 

Alt afhængig af tilslutningsprocenten vil der dog være mulighed for op- og nedjustering 

af budgettet. 

12.1.3 Støjbekæmpelse ved kilden - skinnerne 

Det tidligere aktivitetsniveau bibeholdes som minimum i de næste to år, hvorfor støjpro-

jektets budget fremadrettet forventes at udgøre ca. 2-3 mio. kr. årligt.  
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12.2 Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 
2009  

Med den politiske aftale ”En grøn transportpolitik” er det besluttet at afsætte en pulje på 

400 mio. kr. til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik i perioden 

2009-2014. 

 

Der vil hvert år frem til 2014 blive taget stilling til, hvilke projekter inden for både vej- 

og baneområdet, der skal igangsættes som led i udmøntning af puljen.  

12.2.1 Skinneslibning 

Med Transportaftalen er der afsat 22 mio. kr. i perioden 2010-2014 til en øget  

skinneslibning af Statens jernbanenet.  

 

Skinneslibningsindsatsen på Hoved- og S-banerne er nu fuldt implementeret og en 

løbende vedligeholdelse af skinnekvalitetsstrategien beløber sig til 3 mio. kr. pr. år. 

Skinneslibningsindsatsen på region- og lokalbanerne i Danmark vil efter endt 

 implementering (ultimo 2014) beløbe sig til 2 mio. kr. pr. år.  

 

Banedanmark har søgt om midler til forlængelse af den skærpede skinneslibningspolitik  

med henblik på reduktion af støjen fra den fremtidige stigende togtrafik på 

jernbanenettet i Danmark indtil 2020. Yderligere midler fra denne pulje besluttes ved 

årlige politiske forhandlinger, hvorfor det endnu er uvist om midlerne tildeles. 

12.2.2 Støjpartnerskaber 

Med Transportaftalen er der afsat 8,8 mio. kr. (inkl. reserve) til brug for projektet, som 

afvikles i 2013-14. 

12.2.3 Støjdæmpning ved kilden – kildestøj 

Med Transportaftalen er der afsat 6,5 mio. kr. til brug for projektet, som afvikles i perio-

den 2012-14. 
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13 Påtænkte tiltag til evaluering  

Følgende tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen vil 

som minimum indgå i evalueringstiltagene: 

 

 At gennemføre en årlig vurdering af, om indsatsforslagene nævnt i planen effektueres 

som planlagt.  

 

 Sammenligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige støjkort-

lægning om 5 år. 
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14 Referat af den offentlige høring  

Banedanmark sendte pr. 31. maj 2013 støjhandlingsplanen i en 8 ugers høring med frist 

for indsigelser og bemærkninger d. 26. juli 2013. Høring om støjhandlingsplanen blev 

annonceret på forsiden af Banedanmarks hjemmeside, www.bane.dk. 

 

Der er i alt modtaget 1 høringssvar. 

 

1. Fredericia Kommune 

 

Høringssvar 1 

Støjbelastede områder: 

I forslagets afsnit ”6.2 Den visuelle præsentation af støjkortene” henvises til kort-

lægningen, der vises på Miljøstyrelsens hjemmeside. Da støjhandlingsplanen ikke 
anvender støjkortlægningens (EU-direktivets) afgrænsning af støjbelastede boli-

ger, men de danske vejledende grænseværdier for jernbanestøj, bør der udarbej-

des kort, der viser støjhandlingsplanen støjbelastede områder. Det foreslås der-
for, at der (i lighed med Vejdirektoratets støjhandlingsplan for statsvejene) udar-

bejdes kommunekort med angivelse af de støjbelastede arealer, hvor grænsevær-

dien på 64 dB overskrides. De støjbelastede arealer bør desuden angives med 
farve i 5 dB-intervaller, som anvendes i vurdering i Banedanmarks Ansøgnings-

pulje og på Miljøstyrelsens støjkort. Desuden bør kommunekortene suppleres med 

en tabel, hvor antallet af støjbelastede boliger opdeles i 5 dB-intervaller.  
 

Banedanmark vil inden udgangen af 2013 have støjkortlagt samtlige jernbanestrækninger 

i Danmark. Når den endelige støjkortlægning for samtlige strækninger i Danmark forelig-

ger, så er det Banedanmarks intension at publicere disse oplysninger på Banedanmark 

hjemmeside, hvor der vil være mulighed for den enkelte borger at kunne få oplyst det helt 

nøjagtige støjbelastningstal på den enkelte ejendom – herunder også visuelt hvor en Lden 

64 dB kurve vil blive lagt ind i støjkortene til brug for både interne projekter i Banedan-

mark men også til brug for eksterne projekter. 

 

Forslaget omkring udarbejdelse af kommunekort samt tabeller til brug for især kommu-

nerne vil være en reel mulighed, og vil blive taget med i udviklingsfasen af databasen. 

 

Såfremt Banedanmarks ansøgningspulje evt. fortsætter efter 2014, så vil værktøjet endvi-

dere kunne anvendes hermed, og forslaget omkring farvelægningen efter 5 dB ś interval-

ler efter puljens tilskudsgrupper vil blive taget op til overvejelse.  

  

Høringssvar 2 

Trafiktal: 
I forslagets afsnit ”6.1.1 Trafiktal” angives, at kortlægningen er baseret på tra-

fikomfanget fra 2007 og en trafikprognose for 2018. Det bør fremgå, hvilken 

fremskrivning, der er foretaget fra 2007 til 2011,og om Støjhandlingsplanen base-
res på samme trafiktal, eller på en yderligere fremskrivning af trafikken. Desuden 

bør det beskrives, hvad trafikprognosen for 2018 indeholder, og sættes tal på, 

hvad der menes med at ”trafikmængden på jernbane forventes at stige væsentligt 
frem mod 2030”.  
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Der er foretaget en vægtet gennemsnit af trafiktallene fra 2007 og op til 2018. 

Trafiktallene for 2007 og 2018 kan rekvireres ved Banedanmark, og bliver flittigt 

brugt af eksterne ved f.eks. opførelse af beboelser eller i forbindelse med andre 
eksterne støjprojekter nær jernbanen i Danmark.  

 

Støjhandlingsplanen er baseret på trafiktallene for 2011, som er anvendt i forbin-
delse med støjkortlægningen.  
 
Det er statens mål, at den kollektive trafik, herunder godstransporten via jernbanen, skal 
tage størsteparten af væksten fremover. EU’s mål peger på en væsentlig vækst i gods-
trafikken i landet, også i en senere fremtid. I foråret 2011 har EU vedtaget en hvidbog om 
”Transport 2050”. Denne indeholder 40 konkrete tiltag til de næste 10 år med sigte mod, 
at CO2-udledningen fra transporten i Europa er reduceret med 60 % i 2050. Herunder 
målsættes en overflytning af 30 % af lastbiltransporten over 300 km til jernbane og vand-
veje i 2030 og en tilsvarende 50 %’s overflytning i 2050. I Danmark medfører denne 
beslutning at man har en ambition om at jernbanen i 2030 skal transportere mindst dob-
belt så mange passagerer som i 2009, regnet som kørte passagerkilometer. Eftersom der i 
2009 blev kørt 6,5 mia. passagerkilometer, skal der altså i 2030 køres mindst 13 mia. 
passagerkilometer. Samtidig har man en ambition om at forøge godstransporten på skin-
ner, regnet som kørte godstonkilometer. I Banedanmark vælger man at fortolke sidst-
nævnte ambition som, at der også for kørte godstonkilometer skal ske en fordobling ift. 
2009. Både for passagerer og gods bunder ambitionerne i jernbanens klare fordele som et 
grønt transportmiddel, der effektivt kan løse op for samfundets trængselsproblemer. 

 

I ”Nøgletal for transport 2011”, der udgives af Transportministeriet / Danmarks Statistik, 

fremgår det, at der er kørt 1.698 mio. tonkm godstog i Danmark i 2009 (se p. 14, tabel 11 

”Godstransport med tog, skib og fly”): 

http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2012/Ngletal%20for%20transport%202011

%20-%20Forside-Blank-Indhold.pdf  

 

Høringssvar 3 

Støj fra Lillebæltsbroen: 
Det angives, at der for Lillebæltsbroen er givet et tillæg på +10 dB på grund af 

den konstruktionsmæssige opbygning af broen. Der bør redegøres for, om den 

igangværende renovering af skinneanlægget til Lillebæltsbroen ændrer dette for-
hold, eller om der arbejdes på andre foranstaltninger til at reducere støjen fra 

broen. 

 
I 1992 udførte Banedanmark en intern undersøgelse af om den gængse værdi for 

brokonstruktioner i støjberegningsmodellen på +6dB tilgodeså metalkonstruktio-

nen på Lillebæltsbroen. Undersøgelsen viste at der skulle tillægges konstruktionen 
+10 dB i beregningsmodellen, hvorefter denne værdi efterfølgende altid er blevet 

anvendt i diverse støjkortlægninger for området. Efterfølgende og løbende støj-

dæmpende tiltag ud over almindelig vedligeholdelse af jernbanen på Lillebælts-
broen medtages ikke i beregningerne. Det samme er gældende på samtlige stræk-

ninger i Danmark. Herved sikre Banedanmark sig at beregningerne ligger på den 

”sikre side” af det aktuelle støjniveau.   
 

http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2012/Ngletal%20for%20transport%202011%20-%20Forside-Blank-Indhold.pdf
http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2012/Ngletal%20for%20transport%202011%20-%20Forside-Blank-Indhold.pdf
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BILAG 1 

 

 
Bemærk at kommuner markeret med blå skrift ikke indgår i EU-Støjkortlægning 2012, 

men er medtaget af sammenligningsgrunde. 

EU-Støkortlægning 2012 Støjprojektet

KOMMUNE KOM. 

NR

Antal boliger 

Lden ≥ 64 dB

KOMMUNE Skærm 

længde

Antal boliger 

Lden ≥ 64 dB

Beskyttet 

af skærm

Tilbud 

tilskud

Tilmeldt 

ordning

Lydisoleret

Albertslund 165 135 Albertslund 475 267 154 113 98 61

Allerød 201 1 Allerød 0 14 0 14 5 3

Assens 420 128 Assens 4.300 389 191 198 89 74

Ballerup 151 2 Ballerup 0 3 0 3 0 0

Brøndby 153 451 Brøndby 1.782 1.171 364 807 708 466

Egedal 240 5

Esbjerg 561 21 Esbjerg 0 373 0 373 64 27

Favrskov 710 51 Favrskov 0 280 0 280 153 60

Fredensborg 210 3 Fredensborg 0 278 0 278 116 74

Fredericia 607 184 Fredericia 586 293 26 267 125 75

Frederiksberg 147 0 Frederiksberg 0 39 0 39 31 26

Frederikssund 250 2

Faaborg-Midtfyn 430 13

Furesø 190 0 Furesø 0 11 0 11 5 1

Gentofte 157 57 Gentofte 0 1.096 0 1.096 731 461

Gladsaxe 159 0 Gladsaxe 0 44 0 44 17 2

Glostrup 161 158 Glostrup 1.144 332 144 188 126 95

Greve 253 22 Greve 0 58 0 58 25 15

Guldborgsund 376 64 Guldborgsund 0 139 0 139 41 28

Haderslev 510 131

Hedensted 766 43 Hedensted 870 348 100 248 177 71

Helsingør 217 1 Helsingør 0 441 0 441 429 158

Herlev 163 2 Herlev 0 28 0 28 15 13

Hillerød 219 0 Hillerød 0 5 0 5 3 1

Holbæk 316 62

Horsens 615 107 Horsens 0 432 0 432 195 94

Hvidovre 167 62 Hvidovre 1.928 686 185 501 359 16

Høje-Taastrup 169 190 Høje Taastrup 3.543 963 664 299 87 28

Hørsholm 223 0 Hørsholm 0 212 0 212 159 38

Ishøj 183 14 Ishøj 0 0 0 0 0 0

Kerteminde 440 51 Kerteminde 1.976 185 97 88 33 23

Kolding 621 908 Kolding 466 971 18 953 420 230

København 101 1.297 København 5.191 3.210 588 2.622 1.474 804

Køge 259 153 Køge 0 223 0 223 81 53

Lejre 350 24 Lejre 495 46 21 25 13 12

Lolland 360 0 Lolland 0 2 0 2 0 0

Lyngby-Taarbæk 173 10 Lyngby-Taarbæk 612 205 46 159 60 33

Mariagerfjord 846 2 Mariager Fjord 0 189 0 189 75 48

Middelfart 410 403 Middelfart 6.493 1.030 475 555 251 192

Nyborg 450 61 Nyborg 1.378 188 29 159 61 49

Næstved 370 238 Næstved 0 511 0 511 126 84

Odense 461 265 Odense 2.400 854 379 475 185 126

Randers 730 6 Randers 0 408 0 408 114 68

Rebild 840 2 Rebild 0 76 0 76 64 20

Ringsted 329 140 Ringsted 772 289 43 246 223 55

Roskilde 265 490 Roskilde 1.940 683 118 565 185 84

Rudersdal 230 3 Rudersdal 0 383 0 383 304 52

Rødovre 175 99 Rødovre 0 136 0 136 128 0

Skanderborg 746 61 Skanderborg 444 290 14 276 146 64

Slagelse 330 311 Slagelse 4.329 554 167 387 274 85

Solrød 269 4 Solrød 0 10 0 10 6 3

Sorø 340 103 Sorø 1.374 242 67 175 68 44

Tårnby 185 0

Vallensbæk 187 4 Valllensbæk 0 22 0 22 7 5

Vejen 575 38 Vejen 0 194 0 194 106 31

Vejle 630 341 Vejle 1.638 1.095 287 808 360 319

Vordingborg 390 46 Vordingborg 0 197 0 197 84 20

Aabenraa 580 163

Aalborg 851 5 Aalborg 0 490 0 490 412 58

Århus 751 201 Århus 2.052 1.275 203 1.072 588 286


