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1. Resume 
Formålet med dette notat er at dokumentere niveauet for togstøj på Rødvig Station i nuværende situation samt 
støjniveauet, når stationen flyttes mod nord på ”Ny Rødvig St.”. Beregningerne er foretaget på opholdsområder 
i 1,5 m og 4,0 m over terræn samt facadestøj på udsatte boliger.  

 

Undersøgelsen er baseret på støjberegninger af en situation med de nuværende køreplaner.  

 

Støjniveau i dag 

Støjberegningerne viser at der i dag er støjbelastning over grænseværdien for togstøj på 64 dB på 40 
ejendomme gennem Rødvig. Dertil kommer at jernbanen har et kurvet/snoet forløb gennem Rødvig. Dette giver 
anledning til at støjniveauet kan medføre større gener i et omfang udover det beregnede i form af ”skrig” når 
toget kører gennem kurverne. Dette er ikke indeholdt i beregningerne, men geneværdien vurderes at kunne 
medføre at beboere i 2. og 3. række også har gener ved jernbanen, selvom beregningerne for disse boliger er 
under grænseværdien for togstøj.   

 

Støjniveau i fremtidig situation 

Ved at etablere en ny station nord for Rødvig (Ny Rødvig St.) er dette ikke gældende for ejendommene 
gennem Rødvig. Ved den nye station er toghastigheden lav og støjniveauet er ikke over grænseværdien på 64 
dB for boligbebyggelse nær denne. Samtidigt fjernes de yderligere gener med det kurvede forløb og ”skriget” 
gennem Rødvig. (En enkelt bolig med meget tæt beliggenhed til jernbanen vil stadigvæk have et støjniveau 
over grænseværdien, men støjniveauet reduceres på facaden af denne bolig med 5 dB for det maksimale 
lydtrykniveau.  

 

Efter flytning af stationen viser beregninger således at de fleste boliger får et støjniveau under grænseværdien 
for LAmax på 85 dB og Lden på 64 dB. Alligevel vil nogen der bor tæt på stationen fortsat kunne føle sig generet. 
Afskærmning og begrænsning af udsyn til jernbanen vil kunne reducere genepåvirkningen.  

 

Bilag 1: Situationen i dag (1,5 m over terræn) – kort over Rødvig 
Bilag 2: Situationen i dag (1,5 m over terræn) – Oversigtskort med 3,8 km strækning 
Bilag 3: Fremtidig situation med ny station – (1,5 m over terræn) kort over Rødvig 
Bilag 4: Fremtidig situation med ny station – (1,5 m over terræn) – Oversigtskort med 3,8 km strækning 
Bilag 5: Situationen i dag (4,0 m over terræn) – kort over Rødvig 
Bilag 6: Fremtidig situation (4,0 m over terræn) – kort over Rødvig 
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2. Indledning 
Denne rapport indeholder en undersøgelse af togstøj fra Rødvig Station og 3,8 km mod nord. Der er foretaget 
beregning af støjforholdene langs jernbanen hvor antallet af boliger over støjgrænsen er opgjort. Idet flere 
boliger er placeret indenfor 25 m afstand fra jernbanen er der foretaget beregninger for det maksimale 
støjniveau på facaden af disse boliger. Maksimalstøjniveauet er beregnet for materieltog.  

Herudover er foretaget beregninger for støjniveauet i 1,5 m højde over terræn samt i 4,0 m højde over terræn. 
Beregningerne viser støjudbredelsen fra jernbanen.  

 

Der er foretaget tilsvarende beregninger for jernbanen når den flyttes mod nord til Ny Rødvig Station.  

2.1. Støjgrænser 
Miljøstyrelsen vejledning om støj fra jernbaner angiver dels afstandsgrænser for bebyggelse, som skal 
overholdes, dels grænseværdier for Lden  og LAmax.   

 

Afstandsgrænserne er 50 m fra fjernbaner og 25 m fra lokal- og S-baner. Hvis disse skal fraviges, skal det 
blandt andet eftervises, at LAmax ikke overstiger 85 dB (A).  

For nærværende projekt er 9 ejendomme placeret indenfor eller tæt på 25 m afstand til jernbanen i den 
fremtidige situation. Der foretages for nærværende projekt beregninger for LAmax ved disse boliger.  

 

Lden er primært bestemt af togtypen og trafikmængden på strækningen, samt hvor hurtigt toget kører. LAmax er 
bestemt af længden og hastigheden for den mest støjende togtype på strækningen. Selv for en strækning med 
lav trafikintensitet kan det nærmest punkt for overholdelse af støjgrænsen derfor godt ligge i stor afstand fra 
banen. 

Grænseværdierne fremgår af tabellen 1:  

 

Område Grænseværdi 

(Togstøj Lden) 

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, 
campingpladser og lign. 

59 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og 
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler og lign.. Desuden 
kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. 

64 dB 

Erhverv, Hoteller og lign. 

 

69 dB 

Tabel 2-3 – Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for togstøj 

 

Maksimalniveauet for togstøj må ikke overstige 85 dB.  

 

Grænseværdierne udtrykker den støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og 
sundhedsmæssigt acceptabelt. Hvis støjen er højere end den vejledende grænseværdi, vil en større andel af 
befolkningen opleve støjen som generende, og der er øget risiko for sundhedsmæssige konsekvenser i form af 
følgesygdomme for de personer der lever og arbejder i støjbelastede områder. 
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3. Resultater 
3.1. Konturkort 
Beregning af togstøj er foretaget 1,5 m og 4,0 m over terræn. Antallet af boliger der har et støjniveau over 
grænseværdien er opgjort. Antallet af ejendomme der har et støjniveau over grænseværdien på 64 dB er 40 
boliger med den nuværende togstation og 8 boliger når stationen flyttes til Ny Rødvig Station.  

 

       
Figur 1 – Støjudbredelsen i nuværende situation i 1,5 m højde og 4,0 m højde over terræn. 

 

         
Figur 2 – Støjudbredelsen ved flytning af stationen til Ny Rødvig St. i 1,5 m højde og 4,0 m højde over 
terræn. 

1,5 m over terræn 

1,5 m over terræn 

4,0 m over terræn 

4,0 m over terræn 
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3.2. Punktberegninger 
Der er foretaget beregning på facaden af 11 bygninger nærmest jernbanen (ca. 25 m afstand) til jernbanen. 
Beregningerne viser at støjniveauet reduceres når togstationen flyttes mod nord i alle punkter. Ikke alle 
ejendomme indenfor 25 m afstand syd for den nye station er medtaget i beregningerne da disse vil få et 
støjniveau under grænseværdien. 2 ejendomme er udvalgt (punkt 1 og punkt 2). Punkt 3 – punkt 11 er alle 
ejndomme som ligger tæt på jernbanen efter den nye station er anlagt.  

 

I nedenstående tabel er vist de punkter, hvor det maksimale støjniveau overskrider grænseværdien for Lamax 
på 85 dB (vist med rød). I punkter hvor grænseværdien ikke overskrider grænseværdien er støjniveauet vist 
med grøn.  

 

 

  
 

Figur 3 – Beregning af LAMax på facaden af 11 ejendomme med beliggenhed med ca. 25 m afstand til 
jernbanen. 

 

 

  

Punkt Rødvig St. 
(i dag) 

Støjniveau 
(LAmax) 

Ny Rødvig St.  
Fremtidig 
situation 

Støjniveau 
(LAmax) 

1 86 dB 24 dB 

2 75 dB 53 dB 

3 88 dB 75 dB 

4 87 dB 76 dB 

5 90 dB 79 dB 

6 83 dB 73 dB 

7 88 dB 79 dB 

8 89 dB 79 dB 

9 91 dB 80 dB 

10 92 dB 83 dB 

11 97 dB 92 dB 
Punkt 1 

Punkt 2 

Punkt 3 Punkt 4 

Punkt 5 
Punkt 6 

Punkt 1 Punkt 7 
Punkt 8 

Punkt 11 

Punkt 9 

Punkt 10 
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Beregningsforudsætninger 

A.1. Trafikdata 
I de aktuelle støjberegninger er anvendt følgende kildedata for de forskellige togtyper på strækningen. 

 

Togtype Miljøstyrelsen typeinddeling Bemærkninger 

Regionaltog A & D - 

Diverse 
strækningslokomotiver fx 
Litra EA, EG, ME, MZ 

B, C, H og I Diesel-trukne 
lokomotiver til 

person- og 
godstransport 

Tabel 1 – Sammenhæng mellem togtypebetegnelse og Miljøstyrelsens typeinddeling til brug for 
støjberegningerne. Data er beskrevet i Miljøprojekt 1014: ”Kildestyrkedata for togstøj til Nord2000” 

 

Trafikdata er indlagt i henhold til køreplan K 2021 – Østbanen (Gyldig fra 13. december 2020 til 11. december 
2021).  

 

Togtype Dagperiode 

 (7-19) 

Aftenperiode 
(19-22) 

Natperiode 
(22-07) 

Persontog 48 

 

10 16 

Materieltog 2 

 

6 6 

Tabel 2 – Antal tog indlagt i beregningerne 

 

A.2. Strækningsinformation 
 

For nærværende beregninger er medtaget en strækning fra Rødvig Station til nord for Lille Heddinge (ca. 3,8 
km). Der regnes på et spor for strækningen. På Rødvig Station er alle tog standsende og der er anvendt en 
overslagsberegning for hastigheden nær stationen (Denne er nærmere detaljeret end anført i orientering nr. 50 
2. udgave ”.  

 

Tabellen herunder gengiver de anvendte hastigheder:  
Toghastigheder  

[km/t] 

Togtype Hastighed i stationsområde i forskellige afstande fra 
stationen 

  0-100 100-
200 

200-
500 

500-
1.000 

1000-
2000 

>2000 

 Persontog 35 

 

70 90 100 100 100 

 Materieltog 35 50 65 80 90 90 

 

 

Tabel 3 – Strækningshastighed i afstand fra Stationen.  Grundlag anvendt for beregning af støj fra 
standsende tog på Rødvig Station. 
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A.3. Terræn  
Den digitale grundmodel er opbygget på baggrund af højdekurvekort med terrænkurvekort i SoundPLAN 8.2, 
samt på baggrund af luftopmålt terrænhøjde. 

Sporarealet (ballasten) og øvrigt terræn regnes akustisk porøst (impedansklasse D). Vandoverflader samt 
asfaltbelagte områder regnes med akustisk hårdt terræn med (impedansklasse G). Roughness Class N: Nil +/-
0.25m. jf Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger1. 

 

Refleksioner fra alle bygningsfacader beregnes med standard reflektionstab på 1 dB (reflektionskoeeficient på 
0,8). 

 

Beskrivelse 

 

Strømnings-modstand (kPasm-2) 

Blødt terræn, impedans D 

(normal ikke komprimeret jord, skovbund, græsmark) 
200 

Hårdt terræn, impedans G 

(Nomal asfalt, beton) 
20.000 

Tabel 4 – Klassetyper af terrænoverflader for blødt og hårdt terræn anvendt i beregningerne. 

 

  

  
Figur 4 Beregningsområdet fra Rødvig St. til nord for Lille Heddinge 
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A.4. Beregningsmetode 

Togstøjberegningerne udføres i henhold til beregningsmodellen Nord2000 og Miljøstyrelsens orientering nr. 50 
– 2. udgave for togstøj ”Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger”. På baggrund af 
et digitalt kort med højdekurver er opbygget en 3D model af området. Til beregningerne anvendes programmet 
SoundPLAN ver. 8.2 (upd 20.10.2020), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, reflekterende genstande, 
terræn, referencepunkter og kildedata indlægges/digitaliseres. 

Beregningerne foretages med 1 refleksion for konturkort og 5 refleksioner for punktberegninger.  

Beregning af støjkurverne udføres i et grid med en højde af 1,5 m over terræn samt 4,0 m over terræn, 
svarende til støjen på udendørs opholdsarealer.  

A.4.1. Meteorologiske forhold 

Beregningerne for oversigtskortene beregnes med 4 vejrklasser mens punktberegninger gennemføres med 9 
vejrklasser, som anbefalet ved beregninger i henhold til Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium 
for støjmålinger. 

A.4.2. Ubestemthed 

Der er ifølge Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger ikke lavet en undersøgelse af 
ubestemtheden på årsmiddelværdier af 𝐿𝑑𝑒𝑛 fra togstøj med Nord2000.  

Det skønnes af foreløbige erfaringer ved brug af metoden, at ubestemtheden er omkring 2 dB. Det gælder 
under forudsætning af, at der benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og 
sammensætning, hastigheder osv. 

A.4.3. Software 

Det anvendte software, SoundPLAN ver. 8.2 og er godkendt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for 
støjmålinger og kontrolleres ved alle opdateringer af Atkins. 

A.4.4. Certificering 

Atkins er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "MILJØMÅLING – TOGSTØJ”. Målinger og beregninger 
gennemføres i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsesordning for "MILJØMÅLING-TOGSTØJ" samt efter 
Miljøstyrelsens orientering nr. 50 – 2. udgave ”Togstøj ved stationer”.  

 

 



 

 

 

Bilag 1 - 6 



Trafik: 2020
Bygninger: 2020
Højde over terræn: 1,5 m
Støjforanstaltninger: Ingen tiltag
Dato: 28.10.2020
Støjmodel: Nord2000

Bilag 1 - Rødvig Station
Støjniveau
Lden
dB(A)

 <= 54
54 < <= 59
59 < <= 64
64 < <= 69
69 < <= 74
74 < <= 79
79 < <= 84
84 <  

Signaturforklaring
Boliger

Jernbane

Målestok 1:6000
0 20 40 80 120 160

m



Trafik: 2020
Bygninger: 2020
Højde over terræn: 1,5 m
Støjforanstaltninger: Ingen tiltag
Dato: 28.10.2020
Støjmodel: Nord2000

Bilag 2 - Rødvig Støjniveau
Lden
dB(A)

 <= 54
54 < <= 59
59 < <= 64
64 < <= 69
69 < <= 74
74 < <= 79
79 < <= 84
84 <  

Signaturforklaring
Boliger

Jernbane

Erhversområder

Målestok 1:20000
0 50 100 200 300 400

m



Trafik: 2020
Bygninger: 2020
Højde over terræn: 1,5 m
Støjforanstaltninger: Ingen tiltag
Dato: 28.10.2020
Støjmodel: Nord2000

Bilag 3 - Ny Rødvig Station
Støjniveau
Lden
dB(A)

 <= 54
54 < <= 59
59 < <= 64
64 < <= 69
69 < <= 74
74 < <= 79
79 < <= 84
84 <  

Signaturforklaring
Boliger

Jernbane

Målestok 1:6000
0 20 40 80 120 160

m



Trafik: 2020
Bygninger: 2020
Højde over terræn: 1,5 m
Støjforanstaltninger: Ingen tiltag
Dato: 28.10.2020
Støjmodel: Nord2000

Bilag 4 - Ny Rødvig Støjniveau
Lden
dB(A)

 <= 54
54 < <= 59
59 < <= 64
64 < <= 69
69 < <= 74
74 < <= 79
79 < <= 84
84 <  

Signaturforklaring
Boliger

Jernbane

Erhversområder

Målestok 1:20000
0 50 100 200 300 400

m



Trafik: 2020
Bygninger: 2020
Højde over terræn: 4,0 m
Støjforanstaltninger: Ingen tiltag
Dato: 28.10.2020
Støjmodel: Nord2000

Bilag 5 - Rødvig Station Støjniveau
Lden
dB(A)

 <= 54
54 < <= 59
59 < <= 64
64 < <= 69
69 < <= 74
74 < <= 79
79 < <= 84
84 <  

Signaturforklaring
Boliger

Jernbane

Målestok 1:6000
0 20 40 80 120 160

m



Trafik: 2020
Bygninger: 2020
Højde over terræn: 4,0 m
Støjforanstaltninger: Ingen tiltag
Dato: 28.10.2020
Støjmodel: Nord2000

Bilag 6 - Ny Rødvig Station Støjniveau
Lden
dB(A)

 <= 54
54 < <= 59
59 < <= 64
64 < <= 69
69 < <= 74
74 < <= 79
79 < <= 84
84 <  

Signaturforklaring
Boliger

Jernbane

Målestok 1:6000
0 20 40 80 120 160

m
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