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Hvorfor er trafikstøj et problem?



Trafikstøj – et alvorligt miljøproblem!

• Støj er et af de væsentligste miljøproblemer i den vestlige verden

• Vejstøjen er den altdominerende kilde

• ~1,4 mio. danskere plaget af trafikstøj over vejl. grænseværdi (58 dB) 

• Dette er en højere andel end for resten af EU (Realdania okt. 2018)

• Mange boliger er endda stærkt støjplagede (>68 dB)

• Seneste anbefalinger fra WHO (2018): < 53 dB - tyder endda på, at vi hidtil 
har undervurderet trafikstøjens skadelighed.



Støj måles i dB (deciBell)

• Logaritmisk skala

• Tilpasset efter det menneskelige øres 
følsomhed

Støjplaget bolig

Stærkt støjplaget bolig



Derfor skal trafikstøjen reduceres:

• Trafikstøj påvirker helbred: Stress, hjerte-/karsygdomme, 
diabetes og cancer m.v. og koster hospitalsindlæggelser og 
menneskeliv.

• Hvert år dør mindst 200-500 danskere for tidligt på grund af 
trafikstøj. I modsætning til trafikdræbte kan man ikke sætte navn 
på dem, der dør af trafikstøj. Støj er således en langsom dræber. 
(Force 2019). 

• Jf. FN’s 2030-verdensmål skal præmatur dødelighed                     
og negativ miljøbelastning reduceres



Trafikstøj på europæisk plan

• Ca. 125 mio. europæere påvirket af trafikstøj, heraf 20 mio. direkte generet

• Vurderes op imod 1,6 mio. tabte sunde leveår om året

• Samlede samfundsøkonomiske omkostninger i Europa ca. 36 mia. euro 
om året – alene pga vejstøj

• WHO udpeget trafikstøj som næststørste miljøproblem i EU!                
(kun overgået af luftforurening)
(Kilde: Trafikstøj – Et overset samfundsproblem, Hvidbog maj 2016)



Metoder til reduktion af trafikstøj

Blandt de mere ”drastiske” 
løsninger, som også påvirker 
trafikkens afvikling, er: 

• trafikomlægninger 

• hastighedssænkning

(VEJ-EU nyhedsmail 6. oktober 2020)



Metoder til reduktion af trafikstøj

• Støjskærme og –volde: Pladskrævende i bybilledet

• Facadeisolering af boliger: Kostbart og stadig pladskrævende

• Mindre støjende dæk: Er allerede undervejs med dækmærkninger

• Støjreduktion ved kilden: Støjreducerende asfalt

- Mest oplagt (og kost-effektivt) først at reducere selve støj-
genereringen frem for udelukkende at dæmpe



Mekanismer ved 
generering af støj

• Mekanismerne ved dæk-/vejstøj: 
Lavfrekvente vibrationer fra overfladens 
ujævnhed samt højfrekvente 
luftpumpe/sugelyde.

• Belægningen skal være så jævn og plan 
som muligt (gerne rel. finkornet)

• Overfladetekstur med forbundne porer 
så luftpumpetrykket minimeres

• Balanceres med hensyn til friktion, 
bæreevne og robusthed/holdbarhed

(Kilde: Vejdirektoratet, Rapport 520, 2013:  Støjreducerende tyndlagsbelægninger – Støjdæmpning over lang tid)



Traditionelle slidlagstyper (eksempler)

• ABt (tæt asfaltbeton): Tæt overfladetekstur (hvislelyde) – Fungerer normalt som reference. 
OK holdbarhed.

• SMA (skærvemastiks): Mere skærverig, anden hulrumsfordeling/overfladetekstur, men 
fortsat tæt. Holdbarhed bedre end AB. 

• Især SMA 8 er blandt standard belægninger et godt kompromis mellem holdbarhed og 
støjudvikling.

• OB (overfladebehandling), ”rå” skærver i bitumenklæber – støjer typisk noget mere end AB



Støjreducerende asfalt
Danske erfaringer

• Første forsøg på Skovvejen, Viskinge, 1990 – lav funktionel levetid, ca. 7 år.

• Senere fokus på drænasfalt (hollandsk inspiration) – Øster Søgade forsøg, 2-lags 
drænasfalt (slut 1990’erne): God effekt, men udfordringer med tilstopning og kort levetid

• SILVIA (EU-projekt) 2005: Intro tynde støjreducerende slidlag, ”SRS” – Første tests på 
Kongelundsvejen i København

• SRS-system: Deklarerede støjværdier for produkter. Standardiseret i Vejregelarbejdet. 
Revideret med ”2. generations system”.

• Støjen måles med CPX-måletrailer eller evt. mikrofonopstilling (SPB)

• Krav om støjreduktion min. 4 dB(A) i fht. Nordisk reference (sv.t. tilslidt AB11t / SMA11)

CPX
SPB



Støjreduktion: Hvor meget svarer 1 dB reduktion til?

SRS deklarations-
krav: > 4 dB



SRS-belægninger i praksis
• Anvendes hvor trafikhastighed > 60 km/t (hvor dæk/vejstøj dominerende)

• Indledningsvis gode SRS-erfaringer og fin støjreduktion

• Finkornede SRS-varianter af AB 6å, TB6k, SMA 6+ og SMA 8

• Åbne typer, men mindre robuste (SMA-typer mest holdbare). 

• Holdbarhed et problem pga. vandgennemtrængelighed (frostskader/nedbrud i gamle 
underlag – kræver et tæt lag under SRS-laget) 

• I dag noget begrænset anvendelse.



Støjudvikling over tid?
• Forsøgsstrækning på Kongelundsvejen 

(Kbh.), data fra første 7 år (60 km/t)

• SMA 6+ SRS (gul) bedst støjreduktion:
• Ca. 4 dB initialt i fht SRS-ref.

• Ca. 2 dB initialt i fht ny AB11t

• Ca. 2 dB efter 7 år i fht SRS-ref

• Ca. 1 dB i fht. AB 11t af samme alder

Forventelig effekt over tid < 2 dB

Stiplet rød = AB11t 
NORD2000 reference

(Kilde: Vejdirektoratet, Rapport 520, 2013:

Støjreducerende tyndlagsbelægninger –

Støjdæmpning over lang tid)



Nyt tiltag: Klimavenligt slidlag (KVS)
• Specialudviklet SMA-variant,           

typisk som SMA 8 KVS

• Især til stærkere trafikerede veje og 
motorveje.

• Introduceret og anvendt af 
Vejdirektoratet de seneste 2-3 år

• Lav rullemodstand – giver mindre 
brændstofforbrug og CO2-udledning

• Ekstra højt bindemiddelindhold => 
lang forventet levetid

• Udviser også nogle støjreducerende 
egenskaber



XLN – Xtra Low Noise asfalt 
Nyt udviklingsprojekt igangsat - støttet af Miljøstyrelsen (MUDP)

• Partnere: 

• PEAB Asfalt A/S, (hovedansøger)

• Københavns Kommune, 

• Vejdirektoratet, og 

• Teknologisk Institut (projektledelse)

• Opstartet juli 2020, Projektvarighed: 2½ år



XLN – Xtra Low Noise asfalt 
– Nyt udviklingsprojekt støttet af Miljøstyrelsen (MUDP)

Mål: Udvikle nyt støjreducerende asfaltslidlag med: 

• markant og blivende støjreduktion > 5 dB, samt 

• levetid mindst sv.t. traditionelle asfaltslidlag. 

• Mere robust og ukompliceret koncept end SRS, med større lagtykkelse

• Skal kunne erstatte traditionelle slidlag ved alm. drift og vedligehold



XLN – Xtra Low Noise asfalt 

• Mål at erstatte nuværende SRS belægninger. 

• Samtidigt fokus på bæredygtighed og cirkulært materialeflow, 

• Udvikling baseret på texturoptimering og texturstabilitet gennem et 
omfattende parameterstudie i laboratoriet



XLN ideen: Fokus på overfladens textur
• Afprøvning af ny støjred. asfalt kræver typisk fuldskala-udlægning min. 500 m plus støjmåling 

med måletrailer – ofte ”trial-and-error” forsøg.

• Støjudviklingen afhængig af overflade-texturen – ligesom rullemodstand og  friktion

• Derfor indledningsvis datascanning af parallelmålinger textur/støj (MPD/CPX, pågår i øjeblikket)

• Efterfølgende texturmålinger i laboratoriet på små belægningsplader (sporkøringsplader)

• Laboratorieoptimering af textur

• Afdækker potentiale for støjreduktion 

og sparer forgæves fuldskalaforsøg



Ideen - fortsat

• Omfattende parameterstudie i laboratoriet, hvor indflydelse af diverse nøgleparametre 
testes i fht. textur

• Essentielt at den helt rette texturs robusthed sikres

• På lovende sammensætninger udføres supplerende funktionsafprøvning i lab. for at 
eftervise holdbarhed og øvrige funktionsegenskaber

Textur/støj på 
vej kortlægges

Parameterstudie 
i lab. 

Supplerende 
funktions-
afprøvning

Fuldskala 
produktion + 

testfelter 

Bedste XLN 
kandidat 

fastlægges 



Ideen - fortsat

• De bedst egnede kandidater udvælges til fuldskala produktion og udlægning af testfelter

• Den udviklede teksturbaserede model valideres med fuldskala data

• I forløbet indgår også vurderinger i fht cirkulær ressourceøkonomi og CO2-reducerende 
produktionstiltag (lavtemp.teknologi) for størst mulig bæredygtighed i konceptet

Textur/støj på 
vej kortlægges

Parameterstudie 
i lab. 

Supplerende 
funktions-
afprøvning

Fuldskala 
produktion + 

testfelter 

Bedste XLN 
kandidat 

fastlægges 



XLN – det nye, holdbare, støjreducerende slidlag

X
Projektets mål::

To be continued… 
(projektafslutning ultimo 2022)
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