
 

 

Støjhan
Storebæ
 
Novemb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
N O T

ndlingsplan
ælt, togstræ

ber 2009 

T A T  

n 
ækningen 

26. febru
Rev. 11.
  

  

uar 2009 
 november 2009 



 
 
 
 

 

Indhold
  
Indledn
1. En 
2. En 
 støj
3. De 
4. All
5. Res
6. en v
 for 
       blem
7. En 
 nin
8. For
 følg
 still
9. Skø
 per
 søv
10. Stra
11. Fin
 om
12. Påt
 støj
13. Ref
 
 

dsfortegnel

ning .............
oversigt ov
beskrivelse
jhandlingsp
ansvarlige 
e gældende
sumé af støj
vurdering a
støj i de stø
mer og situa
beskrivelse

nger og alle p
ranstaltning
gende fem å
leområder ..
øn over den
rsoner og bo
vnforstyrrels
ategi på lan

nansielle opl
mkostningsef
tænkte tiltag
jhandlingsp
ferat af den 

lse  

..................
ver de væsen
e af den stør
plan) ...........
myndighed

e grænsevær
jkortene .....

af det anslåe
øjkortlagte i
ationer, der

e af alle alle
projekter, s

ger, som de a
år, herunder
..................

n forventede
oliger (om m
ser, helbred

ng sigt .........
lysninger (h
ffektivitetsa
g til evaluer
planen .........

offentlige h

 

...................
ntligste pun
rre vej, der e
...................

der og det re
rdier ...........
...................
ede antal per
intervaller, 
r kan forbed
erede indført
om forbered
ansvarlige m
r alle forans
...................
e nedbringel
muligt opgjo
dseffekter m
...................
hvis de er til
analyse og c
ring af genn
...................
høring af til

...................
nkter i støjha
er taget hen
...................
etlige grundl
...................
...................
rsoner og b
og en indkr

dres, samt en
te støjbekæ
des .............
myndighede
staltninger t
...................
lse af antall
ort med hen

mv.) .............
...................
lgængelige)

cost-benefita
nemførelsen 
...................
l støjhandlin

...................
andlingsplan

nsyn til (Me
...................
lag .............
...................
...................
oliger, der u

redsning af d
n prioriterin
mpelsesfora
...................
er agter at tr
il beskyttels
...................
et af støjbel

nsyn til færr
...................
...................
): budgetter
analyse ......
og resultate

...................
ngsplanen ...

...................
nen ............
d EU-
...................
...................
...................
...................
udsættes 
de pro-  

ng heraf       
anstalt- 
................. 1
ræffe i de 
se af 
................. 1
lastede 
re gener,  
................. 1
................. 1
, 
................. 1
erne af 
................. 1
................. 1

side
26. 
Rev
  

. 3 

. 3 

. 4 

. 7 

. 7 

. 7 

 9 

11 

11 

11 
12 

12 

12 
12 

e 2/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

Indledn

I henho
støj, som
13. juni
lingspla
 

• V
• J
• 
• 

 
I den ak
handling
støjhand
 
Støjkort
Carl Bro
 
Denne s
 

1. 

Kortlæg
vist, at i
sens vej
antallet 
 
Tidliger
Der blev
me af va
Nyborg
 
Strækni
Banedan
pelse, d
ninger, 
tidligere
fået tilb
kommu
ingen af
 
Dette ka
Banedan
 
 
 

ning 

ld til EU-di
m er implem
 2006, skal 

aner for følg

Vejstræknin
Jernbanestr
Større lufth
Større saml

ktuelle proce
gsplaner for
dlingsplan o

tlægningen 
o, jf. notat a

skrivelse om

En oversi

gningen af s
i 1,5 meters
jledende græ
af støjbelas

re støjreduc
v i 1997-98
arierende hø
 station. 

ingen over S
nmark har a

den såkaldte 
har også ind
e Nyborg K

budt om støj
ne og ikke k
f de boliger

an skyldes, 
nmarks Støj

irektivet 200
menteret i D

ekstern støj
gende: 

nger med år
rækninger m
havne med m
lede byområ

es skal A/S 
r deres vej- 
omhandler s

af den aktu
af 03.01.200

mhandler stø

igt over de 

støjen fra jer
s højde er 3 
ænseværdi p
stede bolige

cerende tilta
 på stræknin
øjde. Støjsk

Storebælt er
afsat op til 1
 Støjpulje. P
deholdt stor

Kommune og
isolering – 
kun den påg
, der nu er s

at beregnin
jprojekt og 

02/49/EF om
Danmark me

j kortlægge

rsdøgntrafik
med mere en
mere end 50
åder med m

Storebælt s
og togstræk

støjhandling

uelle togstræ
09. 

øjhandlings

væsentligst

rnbanen på 
boliger støj
på 64 dB og
er til 6. 

ag 
ngen over F

kærmene er 

r dækket af 
1 % af det å
Projektet, d
rebæltsstræk
g 106 bolige
Tallene gæ
gældende st
støjbelasted

ngsgrundlag
denne kortl

m vurdering
ed støjbeken
s, og der sk

k over 16.00
nd 60.000 to
0.000 operat

mere end 250

støjkortlægg
kning over 
gsplan for to

ækning er ge

plan for sam

te punkter 

strækninge
jbelastet me
g i beregnin

Fyn opsat ca
opsat ved b

Banedanma
årlige anlæg
der omfatter 
kningen. He
er i den tidl
lder for hel
trækning. O

de, er blevet 

get og bereg
lægning ikk

g og styring
ndtgørelsen 
kal udarbejd

00 køretøjer
ogpassager p
tioner pr. år
0.000 indby

ge og udarb
Storebælt. N
ogstrækning

ennemført a

mme togstræ

i støjhandl

en over Stor
ed mere end
ngshøjden 4 

a. 2 kilomet
boligområde

arks Støjpro
gsbudget til 

alle større h
er har 83 bo
ligere Korsø
e den pågæ

Og det bør næ
tilbud støji

ningsmetod
ke er det sam

g af ekstern 
nr. 717 af 

des støjhand

r 
pr. år 
r 
yggere 

bejde støj-
Nærværend
gen. 

af Grontmij 

ækning. 

lingsplanen

rebælt har 
d Miljøstyre

meter, stige

ter støjskær
erne omkrin

ojekt, hvor 
støjbekæm-
hovedstræk
oliger i den 
ør Kommun
ldende 
ævnes at 
isolering.  

derne mellem
mme.  

side
26. 
Rev
  

d-

de 

| 

n 

el-
er 

-
ng 

-
k-

ne 

m 

e 3/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

Planlag
A/S Sto
år, der e
duktion
i en kor
værdi sa
 

2. 

Den påg
borg på 
ca. 26 k
vandet p
 
Den kor
er mark
 

Billede 1: 
 
På Fyns
tion og 
blandet 
vej og C
den nor
derne be
det erhv
omkring
 

gte støjredu
orebælt agte
er normalt f
n af støjbelas
rtlægning af
amt en redu

En beskri
EU-støjha

gældende st
Fyn og til k

kilometer lan
på begge sid

rtlagte stræk
keret med rø

Den kortlagte

siden strækk
ned til Stor
lav boligbe

Christianslu
dlige side a
estår nærom
verv. Neden
g Nyborg. 

cerende tilt
er at slibe sk
for danske je
stede bolige
f togstøj, me
uktion af ski

ivelse af de
andlingspla

trækning ov
kilometer 1
ng – dog er 
der af Store

kning kan s
ød. 

e strækning. 

ker jernbane
ebælt. Den 

ebyggelse p
undsvej). Øs
af jernbanen
mråderne til 
nstående bill

tag 
kinnerne hve
ernbaner. D
er, da kvalit
en effekten 
innestøjen.

en større ve
an) 

ver Storebæl
06.840 i Ko
støjen kun 

ebælt. 

es af neden

en sig fra ca
vestligste d
å begge sid

st fra Nybor
n – øst for S

jernbanen a
lede 2 viser

ert tredje år
Dette giver s
teten af skin
af slibninge

ej, der er ta

lt går fra kil
orsør på Sjæ
kortlagt ca.

nstående luft

a. 1 kilomet
del af strækn
er (området

rg station er
torebæltsve
af spredt bo
r den kortlag

r i stedet for
sig ikke til u
nnerne ikke 
en er lavere

aget hensyn

lometer 132
ælland. Stræ
. 100 meter 

tfoto, hvor s

ter vest for N
ningen græn
t omkring F
r der et bolig
ej. Ud over b
oligbebygge
gte del af st

r hver sjette 
udslag i re-

er indehold
 maksimal-

n til (Med 

2.968 i Ny-
ækningen er 

ud over 

strækningen

Nyborg Sta
nser op mod

Frisengårds-
gområde på
boligområ-

else af blan-
trækningen 

side
26. 
Rev
  

dt 

n 

-
d 
-
å 

-

e 4/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

Billede 2: 
 
På Sjæl
Korsør 
grænset
boliger 
Den kor
 

Billede 3: 

Luftfoto over 

landsiden g
Station. Da 
t antal bolig
i det åbne l
rtlagte stræk

Luftfoto over 

strækningen o

går stræknin
Korsør Sta

ger i nærhed
and. Umidd
kning på Sjæ

strækningen o

over Fyn. 

ngen fra Stor
ation ligger u
den af jernba
delbart syd f
ællandsiden

over Sjælland.

rebælt til ca
udenfor Ko
anen, der al
for stationen
n kan ses af 

a. 1,5 kilom
orsør by, er d
lle ligger so
n er der en k

f billede 3 ne

meter efter 
det et be-
m spredte 
kolonihave.
edenfor. 

side
26. 
Rev
  

. 

 

e 5/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

Togtrafi
følgend
 

Strækning

Slagelse –

Korsør – 

Nyborg - 
Tabel 1: A
 

Strækning

Slagelse –

Korsør – 

Nyborg - 
Tabel 2: A
 

Strækning

Slagelse –

Korsør – 

Nyborg - 
Tabel  3: A
 

Strækning

Slagelse –

Korsør – 

Nyborg - 
Tabel 4: A
 
Hastigh
samt tog
med kør
 

fikken på str
de trafiktal: 

g 

– Korsør 

Nyborg 

Odense 
Antal togmeter

g 

– Korsør 

Nyborg 

Odense 
Antal togmeter

g 

– Korsør 

Nyborg 

Odense 
Antal togmete

g 

– Korsør 

Nyborg 

Odense 
Antal togmeter

heden på stræ
gtype. Væk 
replanshasti

rækningen e

IC3 - To

dag 

6.900 

6.800 

6.900 
r på strækning

IR4 - To

dag 

4.800 

4.600 

4.600 
r på strækning

Lokotruk

dag 

400 

400 

400 
r på strækning

Godstog 

dag 

7.200 

7.200 

7.200 
r på strækning

ækningen v
k fra statione
ighed og 15

er oplyst af 

g 

aften 

1.300 

1.300 

1.300 
gen for IC3-tog

g 

aften 

800 

800 

800 
gen for IR4-tog

kne (EA, ME)

aften 

300 

300 

300 
gen for lokotru

aften 

2.300 

2.300 

2.300 
gen for godstog

varierer alt a
erne er der r
5 % kører m

Banedanma

Nat 

1.300 

1.300 

1.100 
g. 

Nat 

1.300 

1.400 

1.400 
g. 

) 

nat 

0 

0 

0 
ukne (EA,ME)

nat 

7.300 

7.300 

7.300 
g. 

afhængigt af
regnet med,

med maksim

ark, og der r

) tog. 

f afstand fra
, at 85 % af 

mal stræknin

regnes med

a stationern
f togene køre
gshastighed

side
26. 
Rev
  

d 

e 
er 
d 

e 6/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

3. 

Den ans
 
Transpo
Frederik
1220 Kø
 
Det rets
kortlæg
denne b
2002/49
mark. 
 
De dans
nr. 4/20
 

4. 

For togt
sens vej
 
Ifølge M
fra jernb
ner som
 
Områd
Rekreat
pingplad

Boligom
bygning
udendør

Hoteller
Tabel  5: V
 

5. 

Kortlæg
Lden = 5
lægning
 
For natp
meter ov
boliger 
 

De ansvar

svarlige my

ortministerie
ksholms Ka
øbenhavn K

slige grundl
ning af ekst

bekendtgøre
9/EF om vur

ske retnings
006: ”Støjko

Alle gæld

trafikken ov
jledende stø

Miljøstyrelse
baner (juli 2

m anvist i Ta

de 
ive områder i 
dser o. lign. 

mråder, børneh
ger, plejehjem
rs opholdsarea

r, kontorer mv
Vejledende gr

Resumé a

gningen af s
55 dB i 1,5 m
gen, at 344 b

perioden er 
ver terræn. 
er belastet m

rlige mynd

yndighed for

et 
anal 27F 
K 

ag udgøres 
tern støj og 

else er Europ
rdering og s

slinier er yd
ortlægning o

dende græn

ver Storebæ
øjgrænser fo

ens Tillæg t
2007) er de 
abel 5 hereft

det åbne land

haver, vugges
m, hospitaler o.

aler og parker 

v. 
ænseværdier f

af støjkorte

strækningen
meter over t
boliger er b

i alt 203 bo
Og i 4,0 me
med mere e

digheder og

r støjhandlin

af bekendtg
udarbejdels

pa-Parlamen
styring af ek

derligere udm
og støjhandl

nseværdier

ælt er de rele
or togstøj. 

til vejlednin
vejledende 

fter. 

d, sommerhuso

tuer, skoler og
 lign. Desude

for togstøj 

ene 

n viser, at 36
terræn. Og i
elastet med

oliger belast
eter over ter
end Lden = 5

g det retlige

ngsplanen e

gørelse nr. 7
se af støjhan
ntets og Rå
kstern støj i

møntet i Mi
lingsplaner”

evante græn

ng nr. 1/199
grænsevær

områder, cam

g undervisnin
n kolonihaver

63 boliger e
i 4,0 meter 

d mere end L

tet med mer
rræn viser k
0 dB. 

e grundlag

er  

717 af 13. ju
ndlingsplan
dets Direkti
implemente

iljøstyrelsen
”. 

nseværdier M

97: Støj og v
rdier for støj

Græn
- Lden = 

gs-
r, Lden = 

Lden = 

er belastet m
over terræn

Lden = 55 dB

re end Lden =
kortlægning

uni 2006 om
ner. Med 
iv 

eret i Dan-

ns vejlednin

Miljøstyrel-

vibrationer 
j fra jernba-

nseværdi 

59 dB 

64 dB 

69 dB 

med mere en
n viser kort-
B. 

= 50 dB i 1,
gen, at 188 

side
26. 
Rev
  

m 

ng 

-

nd 

,5 

e 7/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

Resultat
1,5 mete
for henh
 
Hovedp
første o
lokalitet
ligelede
til åbne 
 
Støjkon
gen Lden
borg), o
meter fr
støjkont
Nærmes
dB. Der
bilag 2 (
og 4) vi
lavere n
 
Betragte
land, ka
gør sig g
 
I støjkon
dB høje
 
5.1 
Ifølge E
strategis
75 dB. D
højere e
præsent
henhold
bolig- o
styrelse
valler i 
 
Støjbela
et såkal
dende st
angivet 
gule, rø
 
Bilag 9 
meters h
støjgræn

tet af den st
er og 4 met
holdsvis stræ

parten af de 
g til dels an
ter er bolige

es støjbelast
arealer lang

nturerne, der
n i 1,5 meter

og viser, at s
ra banen. V
turerne såle
st jernbanen
r er ikke sto
(beregning 
iser samme 
niveauer. 

es bilag 5 o
an det ses, a
gældende fo

nturerne me
ere værdier o

Konfliktko
EU-direktive
ske støjkort
Den vejlede
end de kontu
teret i den st
d til den vejl
og personop
ns vejleden
støjkortlæg

astningen ka
dt konfliktk
tøjgrænse fo
med grønn
de eller blå 

og 10 viser
højde. Her k
nsen (overg

trategiske st
ers højde og
ækningen o

støjbelasted
nden række 
er i større af
tede. Dette e
gs jernbane

r kan ses på
r og 4 mete
støjbelastnin
ed boligern

edes, at 55 d
n er støjbela
or forskel på

i 4 meters h
støjudbrede

g 6, der vis
at det er få b
or natperiod

edregnes ref
omkring fac

ort 
et (Støjbeke
tlægning af 
ende grænse
urer, der er 
trategiske st
ledende støj
tællingerne

nde grænsev
gningen.  

an i henhold
kort. Konflik
for togstøj, L
e konturer o
konturer. 

r konfliktko
kan det ses,
gangen mell

tøjkortlægn
g Lnight i 1,5

over Fyn og 

de boliger i 
langs den s
fstande fra d
er i særdele
strækningen

å bilag 1 og 
r over terræ
ngen i områ

ne omkring C
dB grænsen 
astningen ve
å bilag 1 (be
højde). Støjk
elsesmønste

er støjudbre
boliger, der 
den, der er v

fleksion fra
caderne. 

endtgørelsen
togstøj opg

eværdi for t
vist i bilage
tøjkortlægn
jgrænse. Ti

e, som ligele
værdier diffe

d til vejlede
ktkortene fr
Lden = 64 dB
og modsat o

rt for bereg
 at der i det

lem grøn og

ing er vist i
5 meter og 4
strækninge

influensom
tøjkortlagte
de støjkortl
shed i forbi
n. 

bilag 2, præ
æn for stræk
ådet er over 
Christianslu
ligger ca. 8

ed den først
eregning i 1
konturerne 
er som for L

edelsen ove
ligger i influ
vist i bilag 7

a egen facad

n nr. 717 af
gives i 5 dB 
ogstøj er Ld
ene 1-8. Stø
ning, illustre
lsvarende g
edes ikke ta
erentierer si

ende grænse
remgår af bi
B, er overho
overskredet 

gningen over
t åbne land e
g gul), og at 

i bilag 1 - 8,
4 meters høj
en over Sjæl

mråderne lig
e strækning.
agte vejstræ
indelse ved 

æsenterer stø
kningen over

55 dB ud ti
undsvej inds
80 meter fra
te husrække
,5 meters hø
i natperiode

Lden, dog me

r strækning
uensområde
7 og 8. 

de, hvilket g

f 13. juni 20
intervaller 

den = 64 dB
øj, der er ber
erer dermed
gør sig gæld
ger højde fo
ig fra de opt

eværdier præ
ilag 9-12, h
oldt i de om
i områder a

r Fyn i 1,5 m
er ca. 100 m
dette indsn

, hvor Lden i
jde er vist 
lland.  

ger placeret
. Ved enkelt
ækninger 
grænseflad

øjbelastnin-
r Fyn (Ny-
il ca. 500 
snævres 

a banen. 
e op til 65 
øjde) og 
en (bilag 3 
ed andre og 

gen på Sjæl-
et. Samme 

giver op til 3

006) skal de
fra 55 dB ti
– altså 9 dB
regnet og 

d ikke støjen
dende for 
or, at Miljø-
talte inter-

æsenteres på
hvor vejle-

mråder, der e
angivet med

meters og 4
meter ud til 
nævres når 

side
26. 
Rev
  

i 

t i 
te 

der 

-

-

3 

n 
il 
B 

n i 

-

å 

er 
d 

4 

e 8/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

banen li
over Sjæ
sig meg
at en sto
 
Miljøsty
udarbejd
 

6. 

I dette a
udsætte
blemstil
 
6.1 
for støj 
Antallet
udtræk 
meter gr
 
EU-støj
tervaller
holdsvis
tilsvaren
Lnight = 
Resultat
 
Da den 
ført kort
opefter.
 
Nedenst
togstøj f
 
Interval
Antal bo
Antal pe
Tabel  6: A
 
Interval
Antal bo
Antal pe
Tabel  7: A

igger blandt
ælland i 1,5
get selvom b
or del stræk

yrelsen still
des ikke ko

en vurder
sættes for
af de prob
oritering 

afsnit gives 
s for støj i d
llinger, der 

Vurdering
i de støjkor
t af støjbela
fra BBR sam
rid. 

kortlægning
r af støjbela
s 1,5 meter 
nde optællin
50 dB ligel
terne kan se

danske græ
tlægning af
 Disse resul

tående tabe
fra Storebæ

l, dB 
oliger 
ersoner 
Antal støjbelas

l, dB 
oliger 
ersoner 
Antal støjbelas

t bebyggels
 meter og 4

banen kører 
kningen ligg

er ikke krav
nfliktkort fo

ring af det 
r støj i de st
blemer og s
heraf 

en vurderin
de kortlagte
kan behand

g af det ans
rtlagte inter
astede bolige
mt personop

gen er i hen
astede bolig
og 4,0 mete
nger af støjb
edes i henh
es i Tabel 6 

ænseværdi fo
f støjbelaste
ltater kan se

ller viser an
æltsforbindel

55 - 60 

331 

608 

stede boliger o

55 - 60 

299 

419 

stede boliger o

e. Bilag 11 
4 meter, vise

igennem de
ger i afgravn

v til den nat
for natperiod

anslåede an
tøjkortlagt
situationer

ng af det ans
e intervaller
dles og prior

slåede antal
rvaller 
er og person
plysninger f

nhold til støj
ger og perso
er over terræ
belastede bo
oldsvis 1,5 
til Tabel 9.

or togstøj er
de boliger o
es i Tabel 8

ntallet af bo
lsen. 

60 - 65 

31 

42 

og personer op

60 - 65 

41 

66 

og personer op

og 12, der i
er at støjudb
et åbne land

ning. 

tlige støjbel
den.  

ntal person
te intervalle
, der kan fo

slåede antal
. Derudover
riteres. 

l personer o

ner er fastla
fra Danmar

jbekendtgør
ner fra Lden
æn. For natp
oliger og pe
meter og 4,
. 

r Lden = 64 d
og personer
 og Tabel 9

liger og per

65 - 70 

1 

2 

talt for Lden be

65 - 70 

4 

9 

talt for Lden be

illustrerer k
bredelsen ik
d. Det skyld

astning, Lni

ner og bolig
er, og en in
orbedres, s

l borgere og
r indkredses

og boliger, d

agt ved anve
rks statistik

relsen udfør
 = 55 og op
perioden er 
ersoner start
,0 meter ove

dB, er der d
r fra Lden = 6
9.  

rsoner, der u

70 - 75 

0 

0 

eregnet i 1,5 m

70 - 75 

0 

0 

eregnet i 4 met

konfliktkort 
kke breder 
des primært 

ight, og derfo

ger, der ud-
ndkredsning
samt en pri

g boliger, de
s de pro-

der udsætte

endelse af 
i et 100x10

rt i 5 dB in-
pefter i hen-

der udført 
tende fra 
er terræn. 

desuden ud-
64 dB og 

udsættes for

75 - 

0 

0 

meters højde 

75 - 

0 

0 

ters højde 
side
26. 
Rev
  

or 

-
g 
i-

er 

es 

00 

-

r 

e 9/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

 
Interval
Antal bo
Antal pe
Tabel  8: A
 
Interval
Antal bo
Antal pe
Tabel  9: A
 
Ovenstå
ner, der
denståen
vejleden
 
Interval
Antal bo
Antal pe
Tabel 8: A
værdier, L
 
Interval
Antal bo
Antal pe
Tabel 9: A
værdier, L
 
6.2 

De følg
ningen o
for at op
udendør
 
Som det
4 meter
støjbela
ningern
ger i Ny
 
Der er 2
isolering
alt 3 stø
der i for

l dB 
oliger 
ersoner 
Antal støjbelas

l, dB 
oliger 
ersoner 
Antal støjbelas

ående tabell
r er støjbelas
nde tabeller
nde grænsev

l, dB 
oliger 
ersoner 
Antal støjbelas
Lden = 64 dB, b

l, dB 
oliger 
ersoner 
Antal støjbelas
Lden = 64 dB, b

En indkre
res 

ende afsnit 
og hvilke st
pnå en redu
rs opholdsa

t kan ses af 
s højde og 3

astede bolige
ne i 1,5 mete
yborg og 1 b

2 mulighede
g af boliger

øjbelastede b
rvejen er stø

50 - 55 

191 

316 

stede boliger o

50 - 55 

169 

276 

stede boliger o

ler er som fø
stede for de
r viser antal
værdi. 

64 - 69 

3 

7 

stede boliger og
beregnet i 1,5 m

64 - 69 

5 

8 

stede boliger og
beregnet i 4 me

edsning af d

omhandler 
tøjreduceren

uceret støjbe
realer. 

f ovenståend
3 støjbelaste
er ikke er et
ers højde. D
bolig i Kors

er for at fore
rne eller ops
boliger vil s
øjskærme ve

55 - 60 

11 

24 

og personer op

55 - 60 

16 

33 

og personer op

førnævnt ikk
e vejledende
l støjbelaste

69 - 74 

0 

0 

g personer opt
meters højde 

69 - 74 

1 

4 

g personer opt
eters højde 

de probleme

støjbelasted
nde foransta
elastning af 

de tabeller e
ede boliger,
tageboliger 

De støjbelast
sør. 

etage støjdæ
sætning af s
støjskærme 
ed 2 af de 3

60 - 65 

1 

4 

talt for Lnight b

60 - 65 

3 

7 

talt for Lnight b

ke et udtræk
e grænsevær
ede boliger i

74 - 79 

0 

0 

talt for Lden i h

74 - 79 

0 

0 

talt for Lden i h

er og situat

de områder 
altninger, de
såvel bolig

er 6 støjbela
, beregnet i 
tages der u

tede boliger

æmpning på
støjskærme.
være en me

3 boliger). 

65 - 70 

0 

0 

beregnet i 1,5 m

65 - 70 

0 

0 

beregnet i 4 me

k for boliger
rdier (jf. ka
i 5 dB interv

79 - 84 

0 

0 

henhold til vejle

79 - 84 

0 

0 

henhold til vejle

tioner, der k

langs jernb
er kan tænk
er som pers

astede bolig
1,5 meters 

udgangspunk
r er fordelt m

å strækninge
 Da det drej
eget dyr løsn

70 - 

0 

0 

meters højde 

70 - 

0 

0 

eters højde 

r og perso-
apitel 4). Ne
valler fra de

84 - 

0 

0 

edende grænse

84 - 

0 

0 

edende grænse

kan forbed-

banestræk-
kes applicere
soner samt 

er, beregnet
højde. Da d
kt i bereg-
med 2 boli-

en: Facade-
jer sig om i
ning (samt 

side
26. 
Rev
  

e-
en 

e-

e-

-

et 

t i 
de 

i 
at 

e 10/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

 
Angåen
Støjproj
isolering
tilbudt s
støjskær
ne på da
ikke tog
model (
under fo
net. Den
ger. 
 

7. 

A/S Sto
støjskær
omkring
 
Strækni
Banedan
pelse, d
ger har 
gere Ny
tilbud o
 

8. 

A/S Sto
år, der e
tion af s
kortlæg
samt en
 

9. 

Slibning
boliger,
ske en r
 
 

nde facadeis
jekt, hvor i 
g. Dog har 
støjisolering
rm, har form
aværende ti
g højde for d
(Nord2000) 
orskellige m
n ene bolig 

En beskri
staltninge

orebælt har i
rme af varie
g Nyborg st

ingen over S
nmark har a

den såkaldte 
også indeho

yborg Komm
om støjisoler

Foranstal
træffe i de
beskyttels

orebælt agte
er normalt f
støjbelasted
ning af togs

n reduktion a

Skøn over
stede pers
færre gen

g af skinner
 da skinnek

reduktion af

solering har 
alt 189 boli
de 3 støjbel
g. De 2 støjb
modentligt i
dspunkt ble
de meteorol
gør. Det be

meteorologis
i Korsør er 

ivelse af all
er og alle pr

i 1997-98 p
erende højd
tation. 

Storebælt er
afsat op til 1
 Støjpulje. P
oldt storebæ
mune og 10
ring. 

ltninger, so
e følgende 
se af stilleo

er at slibe sk
for danske je
de boliger, d
støj, men ef
af skinnestø

r den forve
soner og bo

ner, søvnfor

r giver som 
kvalitet ikke
f de 3 støjbe

strækninge
iger i Korsø
lastede bolig
belastede bo
ikke fået tilb
ev udført me
logiske forh
etyder, at sk
ske forhold 
udeladt af s

le allerede i
rojekter, so

å strækning
de. Støjskær

r dækket af 
1% af det år
Projektet om

æltsstræknin
6 boliger i d

om de ansva
fem år, her
mråder 

kinnerne hve
ernbaner. D

da kvaliteten
ffekten af sl
øjen. 

entede nedb
oliger (om m
rstyrrelser,

sådan ikke 
e indgår i be
elastede bol

en været om
ør og Nybor
ger, der her
oliger i Nyb
budt støjiso
ed en ældre
hold, hvilket
kærmvirknin

ikke er så h
støjisolering

indførte stø
om forbere

gen over Fyn
rmene er op

Banedanma
rlige anlægs
mfatter alle 
ngen. Her ha
den tidliger

arlige myn
runder alle

ert tredje år
Dette giver s
n af skinnern
libningen er

bringelse af
muligt opgj
, helbredse

udslag i red
eregningern
liger pga. sli

mfattet af Ba
rg har fået ti
r er tale om,
borg, der lig
olering, da b
 beregnings
t den nye be
ngen set hen
høj som tidl
gspuljen af 

øjbekæmpe
edes 

n opsat ca. 
sat ved boli

arks støjpro
sbudget til s
større hove
ar 83 bolige
e Korsør Ko

ndigheder a
e foranstalt

r i stedet for
sig ikke udsl
ne ikke er in
r lavere mak

f antallet a
jort med h

effekter mv

duktion af s
e. Derfor vi
ibningen. 

anedanmark
ilbudt støj-
 ikke fået 

gger bag en 
beregninger-
smodel, der 
eregnings-
n over året 
ligere bereg
uvisse årsa-

elsesforan-

2 kilometer
igområdern

ojekt, hvor 
støjbekæm-
edstræknin-
er i den tidli
ommune få

agter at 
tninger til 

r hver sjette 
lag i reduk-
ndeholdt i e
ksimalværdi

f støjbela-
hensyn til 
v.) 

tøjbelastede
il der ikke 

side
26. 
Rev
  

ks 

-

g-
-

-

r 
e 

i-
et 

-
en 
i 

e 

e 11/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



 
 
 
 

 

10. 

A/S Sto
dere, om
 

11. 

Der er i
ningseff
 

12. 

Der påtæ
støjhand
 

13. 

Høring 
Vejdirek
høringsp
dringer 
 

Strategi p

orebælt kort
m yderligere

Finansiell
omkostnin

 nærværend
fektivitetsan

Påtænkte
af støjhan

ænkes ikke 
dlingsplanen

Referat a

om støjhan
ktoratet og 
perioden er 
til den udar

på lang sigt

lægger stræ
e støjreduce

le oplysnin
ngseffektiv

de støjhandl
nalyse eller 

e tiltag til ev
ndlingsplan

tiltag til ev
n. 

f den offen

dlingsplane
A/S Storeb

r der ikke m
rbejdede stø

t 

ækningen ige
erende tiltag

ger (hvis d
vitetsanalys

lingsplan ik
cost-benefi

valuering a
nen 

valuering af 

ntlige hørin

er er sket i s
ælt i period

modtaget ind
øjhandlingsp

en år 2012 o
g bør foretag

de er tilgæn
se og cost-b

kke udarbejd
itanalyser. 

af gennemf

gennemføre

g af til støj

amarbejde m
den fra den 1
dsigelser. De
plan.   

og vil til den
ges. 

ngelige): bu
benefitanaly

det budgette

førelsen og 

elsen og res

handlingsp

med Baned
12. maj til 1
er er derfor 

nne tid vur-

udgetter, 
yse 

er, omkost-

resultatern

sultaterne af

planen 

anmark, 
17. juli. I 
ingen æn-

side
26. 
Rev
  

-

ne 

f 

e 12/12 
februar 200

v. 11. novem
09 
mber 2009 



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Lden for togtrafikstøj i 1,5 meters
højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. 

1

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



70 <=          < 75

75 <= 

65 <=          < 70

60 <=          < 65

55 <=          < 60

Støjbelastning
Lden i dB(A)



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Lden for togtrafikstøj i 4 meters
højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. 

2

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



70 <=          < 75

75 <= 

65 <=          < 70

60 <=          < 65

55 <=          < 60

Støjbelastning
Lden i dB(A)



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Ln for togtrafikstøj i 1,5 meters
højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. 

3

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



65 <=          < 70

70 <= 

60 <=          < 65

55 <=          < 60

50 <=          < 55

Støjbelastning
Ln i dB(A)



10 0,5

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Ln for togtrafikstøj i 4 meters
højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. 

4

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



65 <=          < 70

70 <= 

60 <=          < 65

55 <=          < 60

50 <=          < 55

Støjbelastning
Ln i dB(A)



10,50

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Lden for togtrafikstøj i 1,5 meters
højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. 

5

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



70 <=          < 75

75 <= 

65 <=          < 70

60 <=          < 65

55 <=          < 60

Støjbelastning
Lden i dB(A)



10 0,5

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Lden for togtrafikstøj i 4 meters
højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. 

6

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



70 <=          < 75

75 <= 

65 <=          < 70

60 <=          < 65

55 <=          < 60

Støjbelastning
Lden i dB(A)



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Ln for togtrafikstøj i 1,5 meters
højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. 

7

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



65 <=          < 70

70 <= 

60 <=          < 65

55 <=          < 60

50 <=          < 55

Støjbelastning
Ln i dB(A)



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Beregning af Ln for togtrafikstøj i 4 meters
højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. 

8

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



65 <=          < 70

70 <= 

60 <=          < 65

55 <=          < 60

50 <=          < 55

Støjbelastning
Ln i dB(A)



10 0,5

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens
Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette
sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises Fyn
siden af strækningen i en beregningshøjde på 1,5
meter.

9

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



10 <

 5 <=          < 10

 0 <=          <  5

-5 <=           < 0

Konfliktkort
i dB(A)



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens
Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette
sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises Fyn
siden af strækningen i en beregningshøjde på 4
meter.

10

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



10 <

 5 <=          < 10

 0 <=          <  5

-5 <=           < 0

Konfliktkort
i dB(A)



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens
Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette
sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises
strækningen over sjælland i en beregningshøjde
 på 1,5 meter.

11

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



10 <=

 5 <=          < 10

 0 <=          <  5

-5 <=          <  0

Konfliktkort
i dB(A)



0,5 10

kilometer

Sag Sag nr.

Emne Bilag

Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato
HBE/HBE JOP HBE 09.01.2009

A/S Storebælt
EU-støjhandlingsplan

35.8686.02

Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens
Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette
sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises
strækningen over sjælland i en beregningshøjde
 på 4 meter.

12

Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon: 4348 6060
Telefax: 4348 6543

Rapport nr.
T4.010.08



10 <=

 5 <=          < 10

 0 <=          <  5

-5 <=          <  0

Konfliktkort
i dB(A)


