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I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: ”Bekendtgørelse om 
kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner” og Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 4, 2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”  
skal der udarbejdes støjhandlingsplaner for følgende: 
 
• Vejstrækninger med årsdøgntrafik over 16.000 køretøjer. 
• Jernbanestrækninger med over 60.000 togpassager pr. år. 
• Større lufthavne med over 50.000 operationer pr. år. 
• Byområder med over 250.000 indbyggere. 
 
I det aktuelle tilfælde har A/S Storebælt på vegne af Transportministeriet 
støjkortlagt og udarbejdet støjhandlingsplaner for vejstrækninger med en 
årsdøgntrafik på over 16.000 køretøjer. Kortlægningen af vejstøjen er udar-
bejdet af COWI. Kortlægningen omfatter motorvejstrækningen E20 ved 
Halsskov fra km. 108,77 til km. 110,98 samt ved Knudshoved fra km. 
127,46 til km. 130,43. 
 

1. De vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 

De centrale elementer i støjhandlingsplanen er: 
 
• Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S 

Storebælts motorvejsstrækning. 
• Allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger. 
• Støjbekæmpelsesforanstaltninger indtil næste revision af støjhand-

lingsplanen i 2012. 
 
Antallet af støjbelastede helårsboliger for områderne langs motorvejen ved 
hhv. Halsskov og Knudshoved fremgår af nedenstående tabeller. 

Halsskov Antal støjbelastede boliger Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  192 2   194 
Lnight 1,5 m 48 1    49 

Lden 4,0 m  193 3 1  197 
Lnight 4,0 m 93 1    94 

 

Knudshoved Antal støjbelastede boliger Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  27 39 6  72 

Lnight 1,5 m 47 13    60 
Lden 4,0 m  26 35 9 2 72 
Lnight 4,0 m 51 17 3   71 
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Antallet af støjbelastede sommerhuse ved Knudshoved fremgår af nedenstå-
ende tabel. 

Knudshoved Antal støjbelastede sommerhuse Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  88 7   95 
Lnight 1,5 m 30     30 

Lden 4,0 m  79 8   87 
Lnight 4,0 m 22     22 

 

Der er ved støjkortlægningen ikke anvendt CPR oplysninger, hvorfor optæl-
ling af antal støjbelastede personer er gjort ved antagelse af, at der i gen-
nemsnit er to personer for hver bolig. 

Antallet af støjbelastede personer i helårsboliger for områderne langs mo-
torvejen ved hhv. Halsskov og Knudshoved fremgår af nedenstående tabel-
ler. 

Halsskov Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  384 4   388 

Lnight 1,5 m 96 2    98 
Lden 4,0 m  386 6 2  394 

Lnight 4,0 m 186 2    188 

 

Knudshoved Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  54 78 12  144 
Lnight 1,5 m 94 26    120 

Lden 4,0 m  52 70 18 4 144 

Lnight 4,0 m 102 34 6   142 

 

Antallet af støjbelastede personer i sommerhuse ved Knudshoved fremgår af 
nedenstående tabel. 

Knudshoved Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  176 14   190 

Lnight 1,5 m 60     60 
Lden 4,0 m  158 16   174 
Lnight 4,0 m 44     44 
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De eksisterende støjbekæmpende foranstaltninger består primært af en støj-
vold og to støjskærme langs den nordlige side af motorvejen ved Knudsho-
ved. 
 
A/S Storebælt påtænker at udskifte den eksisterende belægning i Knudsho-
ved og Halsskov med en støjreducerende belægningstype i løbet af de 
kommende 5 år. 
 

2. Beskrivelse af den kortlagte vejstrækning 

Motorvejsstrækningen på Storebælt omfatter 2 dele af motorvejsstræknin-
gen E20, hhv. øst og vest for Storebælt: 
 
Halsskov, km. 108,77 til km. 110.98: 
Området omfatter godt 2 km af motorvejen øst for Storebælt fra frakørsel 43 
ved Korsør til det østlige landfæste. På strækningen ligger betalingsanlæg 
og administrationen for A/S Storebælt. Syd for afkørsel 43, i en afstand af 
200 til 300 m fra motorvejen ligger et boligområde, bestående af etageboli-
ger og en rækkehus/parcelhusbebyggelse. Nord for motorvejsstrækningen 
ligger der enkelte ejendomme i åbent land. 
 
Knudshoved, km. 127,47 til km. 130,42: 
Området omfatter 3 km af motorvejen vest for Storebælt fra det vestlige 
landfæste til frakørsel 45 ved Nyborg. Nord for motorvejsstrækningen ligger 
der ved frakørsel 45 et parcelhusområde og bag dette ca. 100 m fra motorve-
jen et sommerhusområde. Øst for sommerhusområdet ligger en camping-
plads. 
 

3. Ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 

Den ansvarlige myndighed for støjhandlingsplanen er: 
 
Transportministeriet,  
 
der har overdraget udarbejdelse af støjhandlingsplanen til: 
 
A/S Storebælt 
Storebæltsvej 70 
4220 Korsør 
 
Det retlige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 
”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhand-
lingsplaner”. Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj implementeret i 
Danmark. 
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De danske retningslinjer er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 4/2006: ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”, der suppleres af Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”. 
 

4. Alle gældende grænseværdier 

Ny støjindikator Lden 

Lden er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet 
der bruges et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen 
i natperioden. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsom-
hed om aftenen og om natten. Når støjen beskrives som Lden, vurderes det, 
at støjniveauet svarer bedre til befolkningens opfattelse af støjgener end den 
tidligere anvendte målestørrelse, LAeq,24h. Der er også indikationer for, at støj 
i natperioden har særlig stor betydning for de afledte sundhedseffekter. 

De tre tidsperioder er: 

• Dag: kl. 07 – 19, varighed 12 timer 

• Aften: kl. 19 – 22, varighed 3 timer, hvor støjen tillægges 5 dB 

• Nat: kl. 22 – 07, varighed 9 timer, hvor støjen tillægges 10 dB 

Støjen i hver af perioderne bestemmes som det A-vægtede gennemsnit 
(LAeq) i de pågældende perioder gennem et år og kan betegnes henholdsvis 
Lday, Levening og Lnight. 
 

Vejledende støjgrænseværdier 

På grund af den ændrede støjindikator har Miljøstyrelsen fastsat nye vejle-
dende grænseværdier, der er fastlagt således, at det generelle støjbeskyttel-
sesniveau tilstræbes uændret. Jf. ovennævnte vejledninger fra Miljøstyrelsen 
er de fastsatte grænseværdier ikke gældende for eksisterende vejanlæg, ligesom 
det er understreget, at overskridelse af en vejledende grænseværdi ikke medfø-
rer handlepligt.  

De vejledende grænseværdier i planlægningssituationer for støj fra vejtrafik 
er herefter: 

• Hoteller, kontorer mv. Lden = 63 dB 

• Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisnings-
bygninger, plejehjem, hospitaler ol. Desuden kolonihaver, udendørs 
opholdsarealer og bydelsparker. Lden = 58 dB 
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• Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, camping-
pladser ol. Lden = 53 dB 

Det skal dog bemærkes, at der jf. vejledning nr. 4/2007 fra Miljøstyrelsen 
gælder der følgende for campingpladser: 
 
”Campingpladser betragtes som særligt støjfølsomme og bør ikke udlægges, 
hvor støjniveauet er højere end 53 dB. Derimod kan campingpladser, som 
ligger i et byområde nær transportmidler og byens øvrige faciliteter, samt 
de særlige campingpladser, der placeres langs motorveje, og hvor der kun 
er ind- og udkørsel fra motorvejen, udlægges ved højere niveauer. Det bør 
tilstræbes, at de ikke udlægges hvor støjen er højere end 58 dB, men i situa-
tioner, hvor der ikke findes alternative placeringsmuligheder, kan der ac-
cepteres niveauer helt op til 68 dB”. 
 

5. Resumé af støjkort 

Resume af støjkortlægningen omfatter en omarbejdet præsentation af den 
støjkortlægning der tidligere er udarbejdet på vegne af Transportministeriet. 

Støjkortlægningen omfatter 2 dele af motorvejsstrækningen E20, hhv. øst og 
vest for Storebælt: 

Halsskov, km 108,77 - 110,98 
Området omfatter godt 2 km af motorvejen øst for Storebælt fra frakørsel 43 
ved Korsør til det østlige landfæste.  På strækningen ligger betalingsanlæg 
og administration for A/S Storebælt. Syd for frakørsel 43, i en afstand af 
200 til 300 m fra motorvejen ligger et boligområde, bestående af etageboli-
ger og rækkehus/parcelhusbebyggelse. Nord for motorvejsstrækningen lig-
ger der enkelte ejendomme i åbent land. 

Knudshoved, km 127,46 - 130,43: 
Området omfatter 3 km af motorvejen vest for Storebælt fra det vestlige 
landfæste til frakørsel 45 ved Nyborg. Nord for motorvejsstrækningen ligger 
ved frakørsel 45 et parcelhusområde og bag dette ca. 100 m fra motorvejen 
et sommerhusområde. Øst for sommerhusområdet ligger en campingplads. 

Støjkortlægningen er udført jf. metode 2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
4/2006. Beregningerne er udført med SoundPLAN version 
6.4/SPUPD050607, beregningsmodel NORD2000. Der er udført gridbereg-
ninger med en maskestørrelse på 25 meter. Trafikdata er udtræk fra Vejdi-
rektoratets VIS pr. 2006 baseret på tællinger fra 2005. 

De beregnede støjkonturer fremgår af vedlagte bilag. 
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Antallet af støjbelastede helårsboliger er opgjort via spatiale analyser i GIS 
baseret på digitale adresser, BBR-oplysninger og de beregnede støjkonturer 
fratrukket 3 dB for refleksioner ved bygningsfacade. 
 
 

6. En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der 
udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller og en indkreds-
ning af de problemer og situationer, der skal forbedres, samt en 
prioritering heraf 

Antallet af støjbelastede helårsboliger for områderne langs motorvejen ved 
hhv. Halsskov og Knudshoved fremgår af nedenstående tabeller. 

Halsskov Antal støjbelastede boliger Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  192 2   194 

Lnight 1,5 m 48 1    49 
Lden 4,0 m  193 3 1  197 
Lnight 4,0 m 93 1    94 

 

Knudshoved Antal støjbelastede boliger Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  27 39 6  72 
Lnight 1,5 m 47 13    60 
Lden 4,0 m  26 35 9 2 72 

Lnight 4,0 m 51 17 3   71 

 

Antallet af støjbelastede sommerhuse ved Knudshoved fremgår af nedenstå-
ende tabel. 

Knudshoved Antal støjbelastede sommerhuse Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  88 7   95 
Lnight 1,5 m 30     30 

Lden 4,0 m  79 8   87 
Lnight 4,0 m 22     22 

 

Der er ved støjkortlægningen ikke anvendt CPR oplysninger, hvorfor optæl-
ling af antal støjbelastede personer er gjort ved antagelse af, at der i gen-
nemsnit er to personer for hver bolig. 
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Antallet af støjbelastede personer for områderne langs motorvejen ved hhv. 
Halsskov og Knudshoved fremgår af nedenstående tabeller. 

 

Halsskov Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  384 4   388 
Lnight 1,5 m 96 2    98 

Lden 4,0 m  386 6 2  394 
Lnight 4,0 m 186 2    188 

 

Knudshoved Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  54 78 12  144 

Lnight 1,5 m 94 26    120 
Lden 4,0 m  52 70 18 4 144 
Lnight 4,0 m 102 34 6   142 

 

Antallet af støjbelastede personer i sommerhuse ved Knudshoved fremgår af 
nedenstående tabel. 

Knudshoved Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Lden 1,5 m  176 14   190 
Lnight 1,5 m 60     60 
Lden 4,0 m  158 16   174 

Lnight 4,0 m 44     44 

 

Jf. Bekendtgørelse nr. 717 skal der foretages en udpegning af og prioritering 
af områder med støjproblemer - og hvor der planlægges udført en indsats 
såvel på kort som på længere sigt. 
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På figur 1 er vist støjbelastede områder ved Halsskov. 

Der er tale om et parcelhusområde beliggende ca. 220 meter fra motorvejen, 
en rækkehusbebyggelse i 2 etager beliggende ca. 300 meter fra motorvejen 
samt en etageboligbebyggelse i 3 etager beliggende ca. 200 meter fra mo-
torvejen. Hovedparten af de støjbelastede boliger findes i etageboligbebyg-
gelsen. 

 
Figur 1: Støjbelastede områder udpeget ved Halsskov 
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På figur 2 er vist støjbelastede områder ved Knudshoved. 

 
Figur 2: Støjbelastede områder udpeget ved Knudshoved 

Udfor det berørte parcelhusområde findes en eksisterende relativ høj støj-
skærm. Langs motorvejen er der ud for campingpladsen opsat en lav trans-
parent støjskærm. På strækningen mellem de to støjskærme er der etableret 
en støjvold.  

 

7. En beskrivelse af allerede indførte støjbekæmpelsesforanstalt-
ninger og alle projekter, som forberedes 

Storebælt ved, at Slagelse kommune i forbindelse med etablering af en na-
turrasteplads mellem motorvej E20 og det på figur 1 viste parcelhusområde, 
vil anlægge en støjvold umiddelbart nord for parcelhusområdet. Storebælt er 
endvidere bekendt med, at der planlægges etableret en støjvold ud for en del 
af etageboligerne langs motorvejens sydside. Effekten af disse af kommunen 
planlagte støjvolde er ikke taget i regning.  
 
I forbindelse med etableringen af Storebæltsbroen blev der etableret en støj-
skærm nord for motorvej E20 ved Knudshoved, se figur 2, fra km. 129,15 til 
km. 129,65, en støjvold fra km. 129,65 til km. 130,50 samt en støjskærm fra 
km. 130,00 til km. 130,30. 
 

Parcelhuse 

Campingplads

Sommerhuse
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8. Foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at 
træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til 
beskyttelse af stilleområder 

A/S Storebælt vil som en del af det ordinære vedligehold af belægningerne i 
de to undersøgte områder gennemføre en belægningsudskiftning til en støj-
reducerende belægning. Storebælt vil gennemføre udskiftning i området 
omkring Knudshoved i forbindelse med, at Vejdirektoratet gennemfører 
belægningsudskiftning vest for A/S Storebælts område. Denne sammen-
kædning med Vejdirektoratets udskiftning af belægning gøres for at mini-
mere de gener, der vil opstå for bilisterne i forbindelse med belægningsud-
skiftningen. På Halsskov vil udskiftningen ske, når restlevetiden af den ek-
sisterende belægning (ca. 5 år) er opbrugt. 
 

9. Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbela-
stede personer og boliger 

Etablering af yderlig støjafskærmning på strækningen ved Halsskov ud over 
den af kommunen planlagte vurderes at have en relativ lille effekt i forhold 
til reduktion i antallet af støjbelastede boliger, da områderne ligger relativt 
langt væk fra motorvejen, og hovedparten af de støjbelastede boliger i dag 
findes i etageboligbebyggelsen. Derimod vil der være en effekt af kommu-
nens støjvolde i forhold til naturrastepladsen og en evt. kommende bebyg-
gelse mellem volden og etageboligerne. 

Langs parcelhusområdet ved Knudshoved findes en eksisterende støjskærm, 
hvis effekt ikke umiddelbart vurderes at kunne forbedres. Det samme gælder 
for jordvolden etableret ud for sommerhusområdet.  

Det vurderes ikke umiddelbart at være muligt at forøge højden af den eksi-
sterende lave transparente støjskærm ud for campingpladsen. Denne skal i 
givet fald erstattes af en ny og højere støjskærm, men effekten heraf vil ikke 
resultere i en lavere støjindikator og dermed et lavere antal støjbelastede 
boliger. I forhold til traditionel støjmåling vurderes en udskiftning af støj-
skærmen at kunne reducere støjbelastningen ved campingpladsen med 2-3 
dB. 

A/S Storebælt har planer om, såvel på kort, som på langt sigt at udskifte og 
vedligeholde belægninger med en støjreducerende belægningstype. Jf. de 
seneste undersøgelser fra Vejdirektoratet1 vil en moderne tyndlagsbelæg-
ning, kunne reducere støjudsendelsen med 2-3 dB i forhold til en ældre be-
lægning af asfaltbeton. Ved en anslået reduktion på 3 dB skønnes antallet af 
støjbelastede boliger at kunne reduceres som vist i nedenstående tabeller 
(baseret på Lden 1,5 m). 

                                                 
1 "Udvikling af støjreducerende tyndlagsbelægninger til motorveje", Sigurd N. Thomsen, 
Vejdirektoratet 2006 
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Halsskov Antal støjbelastede boliger Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Før  192 2   194 
Efter  94    94 

 
Ved Halsskov vil antallet af støjbelastede boliger kunne nedbringes med 
100 boliger, og der vil ikke være boliger belastet med over 60 dB. 
 

Knudshoved Antal støjbelastede boliger Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Før  27 39 6  72 
Efter  55 14   69 

 
Ved Knudshoved vil antallet af støjbelastede boliger ligeledes kunne redu-
ceres. 6 boliger belastet med over 65 dB vil få støjniveauet reduceret til un-
der 65 dB, og 30 boliger belastet med over 60 dB vil få støjniveauet reduce-
ret til under 60 dB. 3 boliger vil få støjniveauet reduceret til under 55 dB. 
 

Knudshoved Antal støjbelastede sommerhuse Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Før  88 7   95 
Efter  40    40 

 
Antallet af støjbelastede sommerhuse vil kunne nedbringes med 55, og der 
vil ikke være sommerhuse belastet med over 60 dB. 

Antallet af støjbelastede personer i helårsboliger skønnes at kunne reduceres 
som vist i nedenstående tabeller (baseret på Lden 1,5 m). 

Halsskov Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Før  384 4   388 

Efter  188    188 

 
 

Knudshoved Antal støjbelastede personer Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Før  54 78 12  144 
Efter  110 28   138 
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Antallet af støjbelastede personer i sommerhuse ved Knudshoved skønnes at 
kunne reduceres som vist i nedenstående tabel. 

Knudshoved Antal støjbelastede personer i sommerhuse Total 

 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB  

Før  176 14   190 
Efter  80    80 

 
 

10. Strategi på langt sigt 

A/S Storebælt vil som tidligere beskrevet foretage udskiftning af belægnin-
gen til en støjreducerende belægningstype som en del af det planlagte vedli-
gehold. 
 

11. Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, 
omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefit-analyse 

Udlægning af en støjreducerende belægning vil give en generel støjredukti-
on for alle boliger langs motorvejsstrækningen, som administreres af A/S 
Storebælt. Etablering af en støjreducerende tyndlagsbelægning er planlagt 
gennemført som led i den normale vedligeholdelse. Jf. oplysninger fra Vej-
direktoratet vil anlægsomkostningerne være ca. 6 kr. dyrere pr. m2 for tynd-
lagsbelægningen sammenlignet med almindelig asfaltbeton. For en 6-sporet 
motorvejsstrækning skønnes meromkostningerne således at beløbe sig til ca. 
135.000 kr. pr. km vejstrækning.  

Halsskov 

Ved Halsskov vil udlægning af en støjreducerende belægning betyde, at 
antallet af støjbelastede boliger nedbringes med ca. 100. Udskiftning af be-
lægningen på de ca. 2,2 km motorvejsstrækning ved Halsskov vil betyde en 
meromkostning på ca. 300.000 kr. Dette betyder med andre ord, at omkost-
ningen til støjbeskyttelse bliver ca. 3.000 kr. pr. støjbeskyttet bolig. 

Knudshoved 

Den væsentligste andel af støjbelastede boliger ligger bag en eksisterende, 
høj støjskærm umiddelbart øst for Storebæltsvej. Det vurderes ikke at være 
muligt at forbedre virkningen af denne støjskærm. 

For den eksisterende jordvold nord for motorvejen vurderes en forøgelse af 
højden at være forbundet med meget store omkostninger, men forhøjelsen 
vurderes ikke at ville nedbringe antallet af støjbelastede helårsboliger væ-
sentligt. Til gengæld kunne en forhøjelse have en marginal effekt på antallet 
af støjbelastede sommerhuse samt på støjindikatoren ved campingpladsen. 
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Den lave støjafskærmning øst for jordvolden vurderes ikke umiddelbart at 
kunne forhøjes, idet konstruktionen ikke kan bære vindlasten fra en højere 
skærm. Der skal i givet fald etableres en ny støjskærm langs 500 meter af 
motorvejsstrækningen - med en samlet omkostning på ca. 7,5 mio. kr. Dette 
vurderes ikke at nedbringe antallet af støjbelastede boliger eller den bereg-
nede støjindikator ved campingpladsen, men vurderes at kunne reducere det 
traditionelt målte støjniveau ved campingpladsen med skønsmæssigt 2-3 dB. 

Udlægning af en støjreducerende belægning vil betyde, at antallet af støjbe-
lastede boliger og sommerhuse kan nedbringes med ca. 90. Udskiftning af 
belægningen på de ca. 2,9 km motorvejsstrækning ved Knudshoved vil 
medføre en meromkostning på knap 400.000 kr. Dette betyder med andre 
ord, at omkostningen til støjbeskyttelse bliver ca. 4.500 kr. pr. støjbeskyttet 
bolig/sommerhus. Hertil skal lægges en støjreducerende effekt for camping-
pladsen (vurderet ud fra en traditionel måling), der vil være af samme stør-
relsesorden som effekten af en forhøjet støjskærm.  

 

12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne 
af støjhandlingsplanen 

Det vurderes ikke at være nødvendigt at gennemføre en evaluering af effek-
ten ved udskiftning til en støjreducerende belægningstype, da effekten af 
denne belægningstype er kendt og beskrevet i talrige rapporter. 
 
 

13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlings-
planen 

Støjhandlingsplanen for Storebælts vejdel har været i offentlig høring i peri-
oden fra den 12. maj 2009 til den 17. juli 2009.  
 
Der er ikke modtaget kommentarer eller spørgsmål til støjhandlingsplanen i 
høringsperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  Grundplaner med støjkonturer for henh. Halsskov og Knudshoved 
(i alt 8 stk.)  



 



 



 



 



 



 



 



 


