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1.

SAMMENFATNING
Der er udført støjberegninger i forbindelse med Signalprogrammets VVM undersøgelse
af S-banen mellem Lyngby og Hillerød. Der er optegnet støjkort og optalt støjbelastede boliger for den eksisterende situation kaldet Referencen 2011 og for situationen efter implementering af Signalprogrammet i 2015.
Støjen er vurderet i forhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner" samt tillæg til denne vejledning fra juli 2007. Heri er angivet en vejledende støjgrænse på Lden 64 dB for boliger.
I den nuværende situation er der optalt 16 støjbelastede boliger og i situationen efter
implementering af Signalprogrammet er der optalt 52 støjbelastede boliger.
Forøgelsen af støjbelastede boliger skyldes en indregnet hastighedsforøgelse som følge
af Signalprogrammet. Det er forudsat, at den akkumulerede toglængde pr. døgn forbliver uændret frem til 2015.

2.

BAGGRUND
Formålet med støjberegningerne er at undersøge de støjmæssige konsekvenser af
Signalprogrammet for boliger langs S-banen mellem Lyngby og Hillerød.
Der beregnes for følgende situationer:



Reference 2011 (lig med 0-alternativet 2015)
Situationen efter implementering af Signalprogrammet, 2015

Undersøgelsen afgrænses mod syd ved km. 12,6 (Jægersborg St.) og ved Hillerød St.
mod nord (km. 36,5).
Der forventes ingen ændring i trafikmængden fra dagens situation 2011 frem til Signalprogrammet er implementeret i 2015. Men Signalprogrammet giver mulighed for at
togene kan køre hurtigere, og konsekvenserne af denne hastighedsforøgelse vil blive
belyst i undersøgelsen.
For hver af ovenstående situationer opgøres antallet af støjbelastede boliger og der
udarbejdes tegninger med angivelse af 64 dB støjkonturlinjen.

3.

GRÆNSEVÆRDIER
Der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernbanestøj ved
boliger. Grænseværdierne fremgår af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997, "Støj og vibrationer fra jernbaner". De vejledende grænseværdier for
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jernbanestøj er bestemt til planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende baner. Grænseværdierne er udtrykt ved indikatoren Lden (day-evening- night level). Lden er sammensat af en beregning af støjen i perioderne dag (kl. 07-19), aften (kl. 19-22) og nat (kl. 22-07) hver for sig. Før beregning
af middelværdien for hele døgnet er støjen i natperioden tillagt 10 dB, og støjen i aftenperioden er tillagt 5 dB. Hensigten er, at støjberegningernes resultat skal afspejle,
at støj om aftenen og om natten er mere generende end støj om dagen.
For jernbaner har Miljøstyrelsen endvidere fastsat en vejledende grænseværdi for det
maksimale støjniveau ved boliger. Tabel 1 sammenfatter de vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner.
Tabel 1. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner. Grænseværdierne
er beregnet på planlægningsbrug, og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder
langs eksisterende jernbaner.

Områdetype

Vejledende støjgrænse

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser)
Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser)
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner
m.v., udendørs opholdsarealer)
Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.)
Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.)

Lden = 59 dB
Lden = 64 dB
Lden = 64 dB
LAmax = 85 dB
(ved boliger)
Lden = 64 dB
Lden = 69 dB

Hvis en bolig udsættes for støj, der overstiger de vejledende grænseværdier, betragtes
den som støjbelastet.
Boliger langs jernbaner betragtes derfor som støjbelastede, hvis støjen ved boligen
angivet som Lden overstiger 64 dB.
Støjundersøgelserne omfatter en opgørelse af antallet af støjbelastede boliger. De typer af bygningsanvendelse, der indgår, er baseret på oplysninger fra BBR om støjfølsomme bygningsanvendelser, jf. tabel 2.
Tabel 2. Oversigt over støjfølsomme bygningsanvendelser, der indgår i undersøgelsernes opgørelser af antal støjbelastede boliger.

BBR bygningskategorier

Bygningsanvendelse
i resultatskemaer

Parcel- og rækkehuse, stuehuse m.m.

Etageboliger og kollegielejligheder

Kode
110

Stuehus til landbrugsejendom

120

Fritliggende enfamiliehus

130

Række-, kæde- eller dobbelthus

190

Anden bygning til helårsbebyggelse

140

Bolig i etageboligbebyggelse

150

Kollegieværelse/lejlighed
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4.

TRAFIKALT GRUNDLAG
Det trafikale grundlag består af den samlede toglængde pr. døgn og hastighed pr. togtype.
For referencesituationen 2011 er der anvendt det samme trafikale grundlag, som Banedanmark har anvendt i deres opdaterede støjkortlægning for 2011.
Den samlede toglængde pr. døgn for 2011 er fremkommet ved en lineær fremskrivning af Trafikstyrelsens opgørelse af akkumuleret toglængde (i 1000 togmeter pr.
årsmiddeldøgn) for 2007 og den forventede akkumulerede toglængde i 2018. Trafikgrundlaget er nærmere beskrevet i bilag 3.
Der forventes ingen udvikling i den samlede toglængde pr. døgn frem til 2015, og det
forudsættes derfor, at reference 2011 og 0-alternativet 2015 er støjmæssigt ens og
kan dækkes af samme beregning.
For situationen efter implementering af Signalprogrammet anvendes også toglængderne for 2011, men der indregnes en forøgelse af hastighederne.
De anvendte akkumulerede toglængder er vist i tabel 3.
Det forudsættes, at driften udelukkende vil foregå med 4. generations S-tog, og der
regnes med en toglængde pr. tog på 170 meter, svarende til to sammenkoblede togsæt af typen SA.
På fri strækning regnes der med, at togene kører med en vægtet hastighed, svarende
til 85% køreplanhastighed og 15% maksimalhastighed, jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen
nr. 4 2006. Den vægtede hastighed (vres) bestemmes ud fra maksimalhastigheden
(vmax) og køreplanhastigheden (vkpl) som:
Vres = (0,15 vmax3 + 0,85 vkpl3)1/3
For Referencen 2011 og 0-aternativet 2015 regnes der med eksisterende hastigheder.
For situationen efter implementering af Signalprogrammet regnes der med en maksimal strækningshastighed på 120 km/t og en køreplanhastighed på 105 km/t, baseret
på Køge Bugt banen. De anvendte hastigheder er angivet i tabel 3 og 4.
Tabel 3. Trafikalt grundlag. Forudsatte akkumulerede toglængder og hastigheder på S-banen
i 2011 og 2015 (i 1000 togmeter pr. årsmiddeldøgn). Kilde: Trafikstyrelsen.

TIB
Nr

1
2

Strækning

Km

Akk. toglængde pr. døgn
I 1000 togmeter

Maks. hast.

Køreplanhast.

20181

2011

20071

uden
SP

med
SP

uden
SP

med
SP

8.4

Lyngby-Holte

11,2

37,8

34,8

33,1

90

120

86

1052

8.4

Holte-Hillerød

17,5

19,8

18,5

17,8

100

120

88

1052

Kilde: Trafikdata til støjberegninger, Trafikstyrelsen. Se bilag 3.
Forventet køreplanhastighed baseret på Køge Bugt banen.

Tabel 4. Beregnet vægtet hastighed.

Strækning
Lyngby-Holte
Holte-Hillerød

Vægtet hast.
uden SP
87
90
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For standsende tog regnes der med reduceret hastighed under nedbremsning og acceleration. De anvendte hastigheder er angivet i tabel 5.
Det forudsættes at halvdelen af togene standser ved alle stationer, mens den anden
halvdel kun standser ved stationerne Lyngby, Holte, Birkerød, Allerød og Hillerød.
Tabel 5. Anvendte hastigheder for standsende tog.

Togtype

4. generation S-tog

Hastighed i forskellige afstande fra station, i km/t
Nedbremsning
Acceleration
1000-500 m

500-0 m

0-500 m

500-1000 m

100

70

60

80

1000-2000 m

95

Der tages ikke hensyn til evt. hastighedsbegrænsninger angivet i TIB'en (Trafikinformation om banestrækningen), da disse kan være midlertidige.

5.

ØVRIGT GRUNDLAG
Der opbygges en 3D støjmodel af jernbanen, terrænet og bygninger indenfor en passende korridor omkring banen. Der er taget udgangspunkt i støjmodellen for Banedanmarks opdaterede kortlægning for 2011.

6.

BEREGNINGSTEKNISKE PARAMETRE
Beregningerne udføres i henhold til Miljøstyrelsen vejledning nr. 4/2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" og nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner" inkl. tillæg af juli 2007.
Til støjberegningerne anvendes beregningsprogrammet Soundplan version 7.0, update
17-06-2011. De anvendte beregningsparametre er angivet i tabel 6.
Tabel 6. Soundplan beregningsparametre.

Soundplan parametre
Reflection order
Maximal reflection distance to receiver
Maximal reflection distance to source
Search radius
Weighting
Tolerance
Standard
Emission according to
Air absorption
Environment
Air pressure
Rel. Humidity
Temperature
Meteo Param

1
200 m
50 m
1000 m
dB(A)
0,001 dB
Nord 2000; Rail Traffic Noise
Nord 2000 Rail
ISO 9613
1013,25 mbar
70 %
15 °C
"DK Weather Statistics (Suppl.) 4 cl."

Denne undersøgelse omfatter ikke en vurdering af støjens maksimalværdi, LpAmax . På
grund af den forholdsvise lave hastighed på S-banen, vurderes det, at maksimalværdien ikke vil give anledning til støjbelastede boliger, som ikke i forvejen er belastet med
over Lden 64 dB.
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7.

STØJKORTLÆGNING
Undersøgelsen af de støjmæssige konsekvenser er udført på baggrund af beregninger
at støjens udbredelse og støjniveauet på boligers bygningsfacade. Der er anvendt beregningsmetoden Nord2000, og støjen er beregnet som årsmiddelværdier, Lden.
1) Beregning af støjens udbredelse
Resultaterne foreligger som støjkonturer, der viser støjens udbredelse omkring banen.
Støjkonturerne viser årsmiddelværdier for Lden i højden 1,5 meter over terræn. Ved
beregning af støjkonturer indgår også refleksioner fra bygningers facader. De vejledende grænseværdier jf. Tabel 1 gælder imidlertid for frit felt, hvor refleksionen fra
egen facade ikke skal medregnes. Ved de enkelte bygninger kan støjkonturerne derfor
vise et støjniveau, der ikke direkte kan sammenlignes med den vejledende grænseværdi, fordi det kan være op til 2 dB for højt.
2) Beregning af støjen ved facaden af boliger og andre bygninger
Resultaterne af facadeberegningerne er anvendt til optælling af antallet af støjbelastede boliger langs banen. Ved disse beregninger indgår ikke lydrefleksionen i boligens
egen facade, og resultaterne er derfor sammenlignelige med de vejledende grænseværdier. Facadeberegningerne udføres for hver etage på alle boligfacader, og støjniveauet på den mest belastede facade anvendes til vurderingen af, om boligen er støjbelastet.
Hvis parcel- og rækkehuse, stuehuse o. lign. har en udnyttet tagetage, hvor støjen
overstiger de vejledende grænseværdier, betragtes boligen som støjbelastet. Det gælder også selvom grænseværdierne er overholdt ved stueetagen.

8.

RESULTATER
I det efterfølgende gennemgås resultaterne for hele projektstrækningen fra Lyngby til
Hillerød.
Støjforholdene er belyst ved en opgørelse af antallet af støjbelastede boliger i reference situationen i 2011 og for situationen efter implementering af Signalprogrammet i
2015, samt ved udarbejdelse af et antal støjkort, der viser støjens udbredelse i banens
omgivelser. Støjkortene er vedlagt i bilag 1.
Det fremgår af tabel 7, at Signalprogrammet medfører en stigning i antallet af støjbelastede boliger fra 16 i referencesituationen til 52 efter implementeringen af Signalprogrammet.
Tabel 7. Antal støjbelastede boliger og bygninger opdelt på bygningsanvendelse.

Hele strækningen Lyngby (km. 12,6) – Hillerød (km. 36,5)
Støjbelastede boliger og andre bygninger
Bygningsanvendelse
Parcel- og rækkehuse, stuehuse m.m.

Reference
2011

Implementering af SP
2015
13

41

3

11

16

52

Heraf boliger som tidligere har fået tilbud om støjisolering med tilskud

9

35

Heraf boliger som er blevet støjisoleret

0

1

Etageboliger og kollegielejligheder
Boligenheder i alt
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Ifølge oplysninger fra Banedanmark har en del af de støjbelastede boliger tidligere fået
tilbudt støjisolering med tilskud. Det drejer sig om 9 af de støjbelastede boliger i referencesituationen og 35 af de støjbelastede boliger efter implementeringen af Signalprogrammet. Af disse boliger har én bolig gennemført støjisoleringen. Det skal bemærkes, at opgørelsen af støjisolerede boliger kan vise et for lavt antal, fordi den ikke
er ajourført med igangværende støjisoleringsprojekter og projekter, som er afsluttet
for nyligt.
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BILAG 1
STØJKORT (1-10)

1-2

Støjkort nr. 1, km. 12,6-15,0

1-3

Støjkort nr. 2, km. 15,0-17,4

1-4

Støjkort nr. 3, km. 17,4-19,6

1-5

Støjkort nr. 4, km. 19,6-22,4

1-6

Støjkort nr. 5, km. 22,4-24,6

1-7

Støjkort nr. 6, km. 24,6-26,8

1-8

Støjkort nr. 7, km. 26,8-29,6

1-9

Støjkort nr. 8, km. 29,6-32,0

1-10

Støjkort nr. 9, km. 32,0-34,6

1-11

Støjkort nr. 10, km. 34,6-36,5

2-1

BILAG 2
FORSKELSKORT (NORD OG SYD)

2-2

Forskelskort A, Nordlig strækning Hillerød - Birkerød

2-3

Forskelskort B, Sydlig strækning Birkerød - Lyngby

3-1

BILAG 3
TRAFIKGRUNDLAG

Adelgade 13
1304 København K
Telefon 7226 7000
Fax 7226 7070
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Bemærkninger til datamateriale til brug for togstøjberegninger på statslige banestrækninger
Trafikstyrelsen har sammenstillet trafikale data til brug for togstøjberegninger til planlægningsbrug. Datamaterialet er opstillet med henblik på anvendelse i beregningsmodellen Nord2000, der foreskrives af
Miljøstyrelsen1.
Materialet omfatter tabeller med data for alle statslige banestrækninger. Desuden indeholder tabellerne oplysninger om trafikken på ikkestatslige banestrækninger, som forløber i samme tracé som statslige
banestrækninger. Tabellerne indeholder dels akkumuleret toglængde
(togmetre) i 2007 samt forventet akkumuleret toglængde i 2018 (i en
situation henholdsvis med og uden fast Femern Bælt forbindelse), og
dels oplysninger om strækningshastighed og køreplanhastighed.
Tabellernes strækningsinddeling baserer sig på Banestyrelsens TIBstrækningsinddeling (”Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger”)2. Bemærk, at der visse steder kan forløbe flere TIB-strækninger
parallelt i samme banetracé. Dette er tilfældet ved en række forgreningsstationer, f.eks. Hillerød, Hellerup, København H, Roskilde, Køge,
Næstved, Odense, Fredericia, Århus H, Skjern, Herning, Holstebro,
Struer. Mellem Klampenborg og Høje Tåstrup samt mellem Ny Ellebjerg og Vigerslev Allé forløber S-banen parallelt med fjernbanen.
Data for akkumuleret toglængde (togmetre)
Tabellen omfatter data for henholdsvis 2007 og 2018 for et årsmiddeldøgn fordelt på tidsrum (7-19, 19-22 og 22-7), TIB-strækninger og
togmaterieltyper.

1

Nærmere oplysninger om beregningsmetoden kan fås på Miljøstyrelsens hjemmeside

via dette link: www.mst.dk/Stoej/Nord2000beregningsmetode/
2

Kan findes på www.bane.dk – se under ”om jernbanen” og herunder ”Strækningsin-

formation (TIB)”
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Data for 2007: er baseret på planlagt persontrafik (inklusive materieltog) 2007-2008 ifølge omløbsplaner fra DSB3, DSB S-tog4 og Arriva5,
og på planlagt persontrafik for relevante privatbaner6 samt SJs kørsel
i Danmark med X2000-tog. Heri er ikke taget hensyn til kørsel med
særtog og ændringer i persontrafikken i uregelmæssige situationer i
form af tillysninger og aflysninger i køreplanen såvel som løbende eller akutte ændringer i omløbsplaner. Desuden indgår realiseret godstrafik i 2006, hvilket baserer sig på data fra Banedanmarks RDS (Regularitets- og DriftsStatistiksystem), hvori antal kørte tog opgøres,
herefter er godstogstørrelser vurderet ud fra visse snittællinger og
sumoplysninger (af Tetraplan ifm. København-Ringsted projektet).
Kørsel med arbejdskøretøjer indgår ikke i opgørelsen.
Data for 2018: Vækst i persontrafik 2007-2018 er baseret på trafikprognose 2005-2020 udført af Tetraplan til brug for ”Trafikplan for
jernbanen 2008-2018”, hvor det forudsættes, at vækst i passagerantallet giver proportional vækst i den akkumulerede toglængde (dvs.
uændret belægningsgrad)7. For godstrafikken er udarbejdet særskilt
prognose af Tetraplan ifm. København-Ringsted projektet, som både
omfatter situationen før og efter etablering af fast forbindelse over
Femern Bælt8.
Mht. togmaterieltyper er opdelt på:
1) S-togsæt: omfatter 4. generations s-togsæt.
2) Moderne togsæt (IC/Re): omfatter moderne togsæt indrettet til
kørsel med 160 km/t eller mere, dvs. IC3, IR4, Øresundstogsæt, IC4
og eventuelt fremtidige togsæt med tilsvarende støjegenskaber.

3

DSB: planlagt trafik i 2007, baseret på omløbsplan fra mandag 05.03.2007 til søndag

11.03.2007
4

DSB S-tog: planlagt trafik i 2008, baseret på omløbsplan gældende fra 06.01.2008

5

Arriva: planlagt trafik i 2008, baseret på omløbsplan gældende fra 01.03.2008

6

Dvs. privatbaners kørsel på statslige strækninger samt privatbaner langs statslige

strækninger, baseret på planlagt trafik jf. publikumskøreplaner januar 2009 (dvs. uden
materielkørsel)
7

Ifm. Femern Bælt regnes med en stigning i passagertallet på 1,2 mio rejser pr år ,

hvilket anslås at medføre en vækst i togkørslen København-Rødby på 3.300 togmeter
pr årsdøgn (regnet proportionalt ud fra situationen på strækningen Ringsted-Næstved i
2007)
8

Prognosen gælder situationen med fuld udbygning i Tyskland, som ifølge den dansk-

tyske regeringsaftale skal være realiseret senest 7 år efter broens ibrugtagning
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3) Moderne togsæt (lokal): omfatter moderne togsæt indrettet til kørsel med op til 120 km/t såsom Lint, IC2, Desiro og eventuelle fremtidige togsæt med tilsvarende støjegenskaber.
4) Lokotrukne persontog: omfatter alle typer lokotrukne persontog –
både diesel- og eltrukne, ældre og nyere vogntyper (f.eks. dobbeltdækkere)
5) Ældre togsæt (lokal), omfatter ældre togmateriel indrettet til kørsel
med op til 120 km/t såsom MR-togsæt og Y-tog.
6) Godstog: omfatter alle typer lokotrukne persontog – både dieselog eltrukne.

Hastighedsdata
Hastighedsdata omfatter henholdsvis strækningshastighed og køreplanhastighed i 2007. Desuden er angivet hastigheder mellem Ringsted og Rødby efter etablering af fast Femern Bælt forbindelse9.
Strækningshastighed Den tilladte strækningshastighed kan variere
betydeligt henover delstrækningen, så mht. til detaljerede strækningsoplysninger for givne lokaliseringer henvises til Banestyrelsens
TIB (”Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger”)2. Tabellen angiver den laveste og højeste (min. og maks.) tilladte hastighed samt
et afstandsvægtet gennemsnit henover den pågældende delstrækning.
Køreplanhastighed kan variere betydeligt henover den pågældende
delstrækning, ikke mindst i forbindelse med stationsophold. Tabellen
angiver den gennemsnitlige kørselshastighed for togene, hvor der er
set bort fra nedsat hastighed som følge af accelleration og bremsning i
forbindelse med stationsophold.

9

Mellem Ringsted og Vordingborg er anvendt hastighedsprofil fra projekt vedr. opgra-

dering af Sydbanen, mellem Vordingborg og Rødby er regnet med 160 km/t bortset fra
over Masnedø-Storstrømsbroen og gennem Nykøbing F, hvor der er regnet med nuværende hastighedsprofil
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Trafikmængder

Notat
Dato 08.04.2009

Akkumuleret toglængde på statslige strækninger i 2007, S-banen
Total
TIB
Strækning
km
nr
Sum
8.1 Køge-Hundige
20,3 17,6
Hundige-København H
18,7 32,3
8.2 Høje Taastrup-Valby
15,6 17,5
Valby-København H
3,9 43,1
8.3 Frederikssund-Ballerup
23,9 16,1
Ballerup-Valby
14,0 25,6
8.4 København H-Østerport
3,1 74,9
Østerport-Svanemøllen
2,7 64,9
Svanemøllen-Hellerup
2,0 48,5
Hellerup-Holte
11,2 33,1
Holte-Hillerød
17,5 17,8
8.5 Svanemøllen-Farum
21,5 16,4
8.6 Ny Ellebjerg-Hellerup
11,7 13,8
8.7 Hellerup-Klampenborg
5,5 16,0
Tabel 1. Akkumuleret toglængde på statslige strækninger i 2007
(i 1000 togmeter pr årsmiddeldøgn fordelt på tidsrum)
Forventet akkumuleret toglængde på statslige strækninger i 2018, S-banen
Mulig ændring, som
Total
Ændring
en konsekvens af Sig2018 2007 fra 2007 til 2018 nalprogrammet
-1,2
8.1 Køge-Hundige
20,3 16,4 17,6
-2,9
Hundige-København H
18,7 29,4 32,3
16,0
-1,5
8.2 Høje Taastrup-Valby
15,6
17,5
2,7
Valby-København H
3,9 45,8 43,1
2,7
8.3 Frederikssund-Ballerup
23,9 18,8 16,1
4,2
Ballerup-Valby
14,0 29,8 25,6
0,3
8.4 København H-Østerport
3,1 75,2 74,9
5,4
Østerport-Svanemøllen
2,7 70,3 64,9
5,3
Svanemøllen-Hellerup
2,0 53,8 48,5
4,7
Hellerup-Holte
11,2 37,8 33,1
2,0
2,0
Holte-Hillerød
17,5 19,8 17,8
0,1
8.5 Svanemøllen-Farum
21,5 16,5 16,4
3,7
8.6 Ny Ellebjerg-Hellerup
11,7 17,5 13,8
0,0
8.7 Hellerup-Klampenborg
5,5 16,0 16,0
Tabel 2. Forventet akkumuleret toglængde på statslige strækninger i
2018 (i 1000 togmeter pr årsmiddeldøgn fordelt på tidsrum)
TIB
nr

Side 4 (5)

Strækning

km

Notat
Dato 08.04.2009

Hastigheder på S-banen

TIB
nr

Strækning

8.1 Køge-Hundige
Hundige-København H
8.2 Høje Taastrup-Valby
Valby-København H
8.3 Frederikssund-Ballerup
Ballerup-Valby
8.4 København H-Østerport
Østerport-Svanemøllen
Svanemøllen-Hellerup
Hellerup-Holte
Holte-Hillerød
8.5 Svanemøllen-Farum
8.6 Ny Ellebjerg-Hellerup
8.7 Hellerup-Klampenborg

km

20,3
18,7
15,6
3,9
23,9
14,0
3,1
2,7
2,0
11,2
17,5
21,5
11,7
5,5

Strækningshastighed km/t
Forventet Genhastighed nemefter imple- snitlig
min maks
mentering af
Signalpros-tog
grammet
60
120
118
40
120
103
80
120
115
40
90
67
50
120
110
60
120
103
40
80
55
70
90
87
70
90
88
60
120
120
94
60
100
120
96
40
100
88
80
80
80
40
100
82

Strækningen Hellerup-Holte burde
deles op i:
Hellerup-Lyngby
120
Lyngby-Holte
90
Tabel 3. Strækningshastighed og køreplanshastighed
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120

Køreplan_
hastighed km/t
ekskl. accelleration
/bremsning)
s-tog
106
94
104
62
99
93
51
80
81
86
88
81
74
75

