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Resumé 
 
12 mio. EU-borgere er udsat for jernbanestøj om dagen, mens 9 mio. er udsat 
om natten. Denne undersøgelse anfører tiltag, finansiering og ordninger, der 
kan reducere støjen. Indførelsen af moderne rullende materiel vil bidrage til den 
største støjreduktion. På kort sigt er udskiftningen af støbejern med 
sammensatte bremseklodser på godsvogne det vigtigste. Udarbejdelsen af en 
ordning, der gradvist skal sikre rullende materiel med et lavt støjniveau, er 
afgørende i en strategi for begrænsning af jernbanestøj. 
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SAMMENDRAG 

Ifølge medlemsstaternes indberetninger, sammenstillet af Det Europæiske Miljøagentur i 
2010, er ca. 12 mio. EU-borgere udsat for jernbanestøj på over 55 db(A) i dagtimerne, 
mens ca. 9 mio. er udsat for et støjniveau på over 50 dB(A) om natten. De reelle tal er 
utvivlsomt højere, eftersom Det Europæiske Miljøagenturs initiativ vedrørende kortlægning 
af støj fokuserer på byområder med over 250.000 indbyggere samt på jernbanelinjer med 
over 60.000 tog årligt. Problemet med jernbanestøj er koncentreret i Centraleuropa, hvor 
hovedparten af de udsatte borgere bor, og andelen af jernbanegodstransport er højest 
(primært Tyskland, Italien og Schweiz, men trafiktætheden er også høj i Polen, 
Østrig, Holland og Frankrig, og kortlægningen af støjen viser, at en betydelig del af 
befolkningen er udsat i Belgien og Luxembourg). 
 
Støj er et irriterende fænomen, der forurener miljøet og har en negativ indvirkning på de 
mennesker, der udsættes for høje støjniveauer på over 70 dB (A) - eller endnu mindre. 
Diskussionen om jernbanestøj er blevet meget vigtig i flere europæiske lande, eftersom 
jernbanetransporten er stigende og spiller en vigtigere rolle i forbindelse med indførelsen 
af grønnere transport. For at opnå de målsætninger om bæredygtighed, der fremgår af 
Kommissionens hvidbog om transport fra 2011 samt lovpakken om grønnere transport, 
skal den miljømæssige indvirkning (kul, energi, støj osv.) fra jernbanedrift minimeres for at 
fastholde jernbanens position som en grøn transportform og dermed fremme en 
trafikoverflytning til jernbanen, der reducerer transportens samlede indvirkning på miljøet. 
 
For at kunne analysere støjsituationen i Europa skal medlemsstaterne, ifølge den 
nuværende EU-lovgivning, levere støjkort og støjhandlingsplaner. Støjhandlingsplaner 
beskriver de tiltag, der er gennemført for at reducere ekstern støj for de udsatte borgere, 
man har identificeret. De retlige forhold varierer dog meget i Europa, eftersom 
medlemsstaterne har forskellige grænser og tærskler for eksterne støjemissioner, og 
normalt bliver disse grænser kun kontrolleret i forbindelse med bygning af ny infrastruktur 
eller større omlægninger. 
 
Generelt er tre forskellige kilder til jernbanestøj blevet identificeret: 
 

 Motorstøj 
 Rullestøj 
 Aerodynamisk støj 

 
Jernbanestøj er primært et problem i forbindelse med godstog og tog med ældre vogne 
eller motorer. Problemet er særligt stort om natten. Rullestøjen er generelt højere fra 
dårligt vedligeholdte jernbanevogne samt fra tog, der kører på dårligt vedligeholdte spor. 
Aerodynamisk støj forekommer primært på højhastighedsstrækninger, hvor der er 
gennemført støjreducerende tiltag, såsom opstilling af støjbarrierer. Støjbarrierer reducerer 
rullestøjen, men er normalt for lave til at have nogen effekt på den støj, der stammer fra 
pantografen. Motorstøj forekommer primært ved lavere hastigheder på op til 30 km/t, 
rullestøj ved over 30 km/t, mens aerodynamisk støj dominerer ved hastigheder på over 
200 km/t. Den vigtigste støjkilde er rullestøj, der opstår uanset togtype. 
 
I forbindelse med reducering af jernbanestøj kan der skelnes mellem passive tiltag i det 
påvirkede område og aktive tiltag ved støjkilden. De vigtigste passive metoder til reduktion 
af jernbanestøj er støjbarrierer og lydisolerende vinduer, og de fleste handlingsplaner og 
investeringer i medlemsstaterne fokuserer på disse metoder. De har dog kun lokal effekt og 
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kræver enorme investeringer ved beskyttelse af større områder. 
I modsætning hertil reducerer kildebaserede tiltag støjen på hele jernbanenettet, hvis de 
gennemføres i stor udstrækning. Eksempelvis kan problemet med støjende godsvogne 
reduceres ved at udskifte bremseklodser af støbejern med sammensatte bremseklodser. 
Dette undersøges i øjeblikket af jernbanebranchen og ville berøre ca. 370.000 gamle 
godsvogne. Derudover kan hjulabsorbering, aerodynamisk design af pantografer og 
støjisolering af motormateriel (f.eks. lokomotivmotorer) reducere støjen ved kilden. Ifølge 
den nuværende tekniske standard for interoperabilitet (TSI’en for støj) skal rullende 
materiel, der er anskaffet efter år 2000 (herunder lokomotiver, passagervogne og 
motorvogne), reducere støjemissionen med ca. 10 dB(A) i forhold til udstyret fra 1960’erne 
og 1970’erne. 
 
Efter forfatternes mening bør støjen ideelt set reduceres ved kilden, eftersom sådanne 
tiltag har en effekt på hele jernbanenettet. Hvor jernbanespor forårsager høje støjniveauer 
(f.eks. reflekteret støj fra viadukter eller hvinen i skarpe kurver), eller hvor det lokale miljø 
er særligt følsomt over for støj (f.eks. naturskønne områder eller byområder med beboere 
meget tæt på jernbanesporet), kan yderligere støjreducerende tiltag være nødvendige. 
Sådanne tiltag omfatter friktionsmodifikatorer, spordæmpere, flydende (eller isolerede) 
pladespor og naturligvis støjvolde og støjbarrierer i forskellig højde. Såvel togmateriel som 
spor bør vedligeholdes for at eliminere unødvendige støjkilder, f.eks. korrugering. 
 
Eftermontering af sammensatte K- eller (hvis de godkendes) LL-bremseklodser på 
eksisterende godsvogne er det mest omkostningseffektive tiltag på materielsiden. 
Yderligere tiltag på materielsiden omfatter hjulabsorbering, montering af 
friktionsmodifikatorer (mest effektive på strækninger i byområder og forstæder) og (i 
forbindelse med højhastighedstog) aerodynamisk optimerede pantografer (f.eks. 
afskærmning og belægning). Disse tiltag har en effekt på hele jernbanenettet. Der kunne 
forskes yderligere i modificerede hjulkonstruktioner. De er meget effektive, men erfaringer 
fra ulykker gjorde, at man har været tilbageholdende med at anvende disse nye 
hjulkonstruktioner, der erstatter monobloktypen. 
 
På sporsiden er friktionsmodifikatorer, spordæmpere og pladespor de mest 
omkostningseffektive tiltag med henblik på støjreduktion. I tæt befolkede områder, samt 
på meget befærdede strækninger, kan anvendelsen af støjbarrierer eller afskærmninger 
ikke undgås. Hvis tiltagene vedrørende materiellet udføres i stor udstrækning, kan antallet 
af støjbarrierer og afskærmninger dog reduceres betydeligt.  
 
Derudover kræver hjul og spor hyppige eftersyn og vedligeholdelse for at opnå 
støjreduktion. Hjulenes og sporenes overfladekvalitet er en nøglefaktor ved rullestøj. Med 
tiden slides de naturligt, og alvorligt beskadigede overflader (deforme hjul og korrugerede 
spor) er en væsentlig støjkilde. 
 
Europa-Parlamentet og Kommissionen forsøger at tilskynde medlemsstaterne til at gøre 
mere for at reducere jernbanestøj, f.eks. ved at indføre ordninger med støjafhængige 
sporafgifter. Sådanne økonomiske incitamenter (variable sporafgifter afhængig af 
støjemissioner) kan bidrage til: 
 

 at fremme anvendelsen af støjsvag teknologi i rullende materiel; 
 at fremme brugen af ruter, der undgår støjmæssigt belastede områder; 
 at fremme støjreducerende driftsrutiner og hastigheder i følsomme områder. 
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Med hensyn til det lovgivningsmæssige viser den præstationsbaserede japanske ordning1, 
hvordan man kan opnå en langsigtet støjreduktion. TSI’en for støj udgør et velegnet 
grundlag for støjreduktion på mellemlang og lang sigt. På nuværende tidspunkt er 
standarderne for støjemissioner kun gældende for nyt og modificeret materiel. På 
mellemlang og lang sigt kan TSI’en blive obligatorisk for alt materiel. Støjniveauerne i 
TSI'en for støj bør indimellem også sænkes i takt med den tekniske udvikling, som det 
også er tilfældet i det japanske eksempel. 
 
Principielt er der tre mulige fremgangsmåder ved gennemførelsen af støjafhængige 
sporafgifter, der hver kan udformes som en blanding af bonus- og strafelementer: 
 

1. Støjemissioner fra tog måles på kritiske steder i tæt befolkede områder og/eller ved 
korte afstande til beboelsesmæssige områder og fordeles derefter på de tog, der 
forårsager støjen. Forhøjelsen af sporafgiften ville variere i forhold til det lokale 
støjniveau og i sidste ende beboernes støjeksponering. 

2. Vognene klassificeres i støjkategorier og bliver enten pålagt en støjafgift eller tildelt 
en bonus afhængig af støjkategorien. Togoperatøren betaler afgiften til, eller 
modtager bonusen fra, sporadministratoren og giver regningen eller tilskuddet 
videre til vognens ejer eller operatør. 

3. Tog klassificeres efter den vogntype, som de består af. Med hensyn til godstog 
skifter emissionskategorien, hver gang der ændres ved togets sammensætning i 
rangerterrænerne. 

 
Den første fremgangsmåde er i direkte overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, men medfører høje overgangsomkostninger ved gennemførelse og 
kontrol. Den anden fremgangsmåde er enklest og lettest at gennemføre, men overser 
jernbanestøjens karakter. Der kræves en høj procentdel af støjreducerede vogne for at 
opnå en betydelig reduktion af emissioner fra tog. Den tredje fremgangsmåde kræver ikke 
noget avanceret betalingssystem, men forudsætter et fungerende (evt. internationalt) 
informationssystem for vognkontrol. 
 
Afgiftssystemet kan indgå i de relevante lovgivningsmæssige ordninger for at etablere en 
klar ramme om langsigtede tiltag med henblik på reducering af jernbanestøj. Følgende 
virkemidler kan bruges ved en regulering: 
 

 Grænser for støj ved stilstand og kørsel for godsvogne og lokomotiver 
 
 Regler for betjening og vedligeholdelse 
 
 Støjbegrænsende teknologi i nyt rullende materiel, som i den præstationsbaserede 

japanske ordning. Denne ordning sigter mod at reducere energiforbruget og 
klimaindvirkningen gennem en dynamisk fastsættelse af emissionsmål på baggrund 
af den aktuelt bedste praksis. 

 
 Eftermonteringsprogrammer for eksisterende materiel (ordning med gradvist 

indfasede forpligtelser) 
 
Støjafhængige sporadgangsafgifter (NDTAC) bør indføres for at tilskynde materielejerne til 
at investere i støjreducerende tiltag. På første stadie bør de fokusere på godsvogne, men 

                                                 
1  Denne ordning sigter mod at reducere energiforbruget og klimaindvirkningen gennem en dynamisk 

fastsættelse af emissionsmål på baggrund af den aktuelt bedste praksis. 
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ordningen kan senere komme til at omfatte andet materiel eller tiltag, eller fokusere på 
støjgrænser uden hensyntagen til, hvordan der leves op til kravet. 
 
Det er vigtigt, at støjafhængige sporadgangsafgifter gennemføres uden at lægge 
konkurrencemæssige byrder på jernbanesektoren. Investeringer og øgede 
driftsomkostninger bør dækkes. Støjafhængige sporadgangsafgifter bør harmoniseres i 
medlemsstaterne, og alt materiel på de nationale jernbaner bør være omfattet (herunder 
fremmed materiel). Eftersom en betydelig støjreduktion kun er opnåelig, når et tog er fuldt 
udstyret med støjsvagt udstyr, bør støjafhængige sporadgangsafgifter favorisere tog, der 
næsten kun består af et sådant materiel. For at undgå en svækket konkurrenceevne, bør 
en væsentlig del af de lavere sporadgangsafgifter for støjsvagt materiel finansieres af 
medlemsstaterne. For at motivere til et hurtigt skift til støjsvagt materiel, eller 
eftermontering af eksisterende godsvogne, bør man i en periode på nogle få år også 
overveje direkte finansiering af investeringer. 
 
Sammenfatning af henstillinger 
 
Eftersom godsvogne ofte kører over længere strækninger i flere lande, er det afgørende at 
harmonisere lovgivningen i hele Europa. På den baggrund anbefaler forfatterne at fokusere 
på følgende tiltag: 
 

 Eftermontering af støjsvage bremsesystemer i eksisterende godsvogne, især ved at 
udskifte bremseklodser af støbejern med sammensatte bremseklodser, hvilket er 
det vigtigste og mest effektive første skridt mod en reduktion af kilderelateret støj. 

 
 Etablering af finansieringsordninger til dækning af eftermontering og yderligere 

driftsomkostninger ved de nye støjreduktionsteknologier for at undgå en forringelse 
af jernbanesektorens konkurrenceevne. En væsentlig del bør betales af 
medlemsstaterne, eftersom mere støjsvage tog vil reducere behovet for, og dermed 
omkostningen ved, støjdæmpningstiltag på jernbanenettet. 

 
 Indførelse af sporafgifter, der varierer efter togets støjkategori. Støjklassificeringen 

af et tog bør afhænge af vognen med det højeste emissionsniveau. 
 
 At gøre tiltag vedrørende støjafhængige sporadgangsafgifter eller 

støjreduktionsregulering afhængige af tilsvarende tiltag inden for vejtransport for at 
undgå tab af konkurrenceevne i jernbanesektoren. 

 
 At gøre støjgrænserne i TSI’en for støj [TSI’en for støj 2011] obligatorisk for 

eksisterende rullende materiel 10 eller 12 år efter indførelsen af 
finansieringsordningerne og støjgrænserne for nyt rullende materiel. 

 
 En gradvis justering af grænserne i TSI’en for støj for på mellemlang og lang sigt at 

fremme udviklingen af ny støjreducerende teknologi. 
 
 Overvågning af støjudvikling som følge af slitage og efterfølgende vedligeholdelse 

for også at sikre lave støjniveauer ved drift over lange perioder. 
 

 


