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Udfordringen
• Trafikken er stigende. Generel samfundsforventning om 

bedre mobilitet => nye eller bredere veje og mere trafik

• Mere  trafik medfører mere støj – og arealerne omkring 

vores motorveje m.m. medfører nye støjbelastede 

områder

• Ca. 110.000 støjbelastede boliger over Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænse på 58 dB

• Ingen umiddelbare udsigter til mere støjsvage køretøjer. 

Elbiler giver kun mindre støj i bytrafik

• Stigende krav om handling fra borgere, kommuner og 

politikere. 

• Stilhed eller ‘støjfrihed’ er en knap ressource

• Prisen for støjreducerende foranstaltninger er høj. Der er 

ingen ‘nemme’ løsninger.
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Udviklingen i trafikarbejdet 2008-2019 



Støjreducerende asfalt – et virkemiddel blandt mange

• Hvis støjen skal reduceres i 

samfundet – er der behov for 

at tage flere virkemidler i brug

• Almindeligt anerkendt, at 

støjreducerende asfalt er 

blandt de mest 

omkostningseffektive 

virkemidler
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Nok for optimistisk i en dansk kontekst



Køretøjers støjemission
• Støj fra køretøjer genereres

• fra køretøjernes fremdrivnings-system 

– primært  fra motor og udstødning

• fra dækkenes kontakt med 

vejoverfladen (rullestøj)

• Fremdriftsstøj er dominerende ved lave 

hastigheder, mens rullestøj er dominerende 

ved højere hastigheder

• For lette køretøjer er rullestøjen klart mest 

dominerende ved ca. 40-50 km/t

• For tunge køretøjer er rullestøjen først klart 

dominerende ved omkring 70-80 km/t
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Dæk/vejbanestøj
• Der genereres vibrationer ved dækkets kontakt

med asfalten – og vibrationer genererer støj

• Luft “pumpes ud” og “suges ind” – genererer

såkaldt “horneffekt”

• Støjreducerende belægninger er karakteriseret

ved

• Små stenstørrelser => mere jævn overflade

• Mere åben overflade => bedre evne til

støjabsorbtion
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Støjreducerende asfalt?
• Før var forventningen ca. 2,4 dB´s støjreduktion fra et 

støjreducerende slidlag (SRS) og 1,8 dB for SMA8 STD

• Baseret på opsamling af måleserier er forventningen nu:
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SMA 11 SMA 8 Std SMA 8 SRS

Forventet levetid 17 år 16 år 12 år

Støjreduktion i ft. SMA 11 0,8 dB 1,3 dB

Kort beskrivelse af slidlagstyper og bindelag

SRS Støjreducerende slidlag. Et slidlag betegnes som SRS, når støjreduktionen opfylder minimumskrav 

i vejregel om ”Støjreducerende slidlag ”SRS” – Vejledning” (2013)

SMA Forkortelse for skærvemastiks

SMA 11 SMA med maksimal kornstørrelse 11,2 mm. 

SMA 8 

STD

SMA med maksimal kornstørrelse 8 mm. Opfylder ikke mindstekrav om støjreduktion jf. vejregel, og 

kaldes derfor ikke støjreducerende, men ”mindre støjende”

SMA 8 

SRS

SMA med maksimal kornstørrelse 8 mm og en åben overfladestruktur, der medvirker til 

støjreduktionen. Den åbne struktur medfører behov for udlægning af bindelag, når underlaget er ringe

• En støjreduktion på 1 dB er i praksis ikke hørbar –

kan modsvare ca. 25 % stigning i trafikken

• En støjreduktion på ca. 2 dB kan netop høres – kan 

modsvare ca. 40-50 % stigning i trafikken



Hvor står Vejdirektoratet nu?

7



Klimavenlig asfalt
• Klimavenlig asfalt/slidlag (KVS) er en SMA8-

baseret belægningstype

• De støjreducerende egenskaber for KVS er 

tilsvarende en SMA8 standard umiddelbart efter 

udlægning

• De støjreducerende egenskaber for KVS over 

levetiden forventes som minimum ligeså gode 

som en SMA8 standard, da 

levetiden/holdbarheden for KVS forventes 

særlig høj

• Lavere rullemodstand => Brændstofbesparelse 

på 1,2 % i forhold til andre typer belægninger

• KVS ≈ støjreduktion på ca. 1 dB i ft. SMA 11
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Gevinster og omkostninger ved anvendelse af SMA8 STD 
vs SMA11 på motorvej syd om Odense
Gevinster og omkostninger ved anvendelse af SMA 8 STD i forhold til SMA 11 på Motorvej E40 ved Odense i en periode på 36 år
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vejinfrastruktur
Gener i anlægsperioden

Støj

Som udgangspunkt regnes med nyt asfaltslidlag i år 0 for begge asfalttyper. Fra år 0 ses en relativ støjgevinst da SMA 8 STD er mindre støjende end SMA 11. I år 14 

udskiftes SMA 8 STD, hvilket gør at de relative vedligeholdelsesomkostninger bliver negative, mens den relative støjgevinst tager et hop i positiv retning. I år 17 udskiftes SMA 

11 hvilket medfører positive vedligeholdelsesomkostninger osv. 

Mio. kr. nutidsværdi Gevinster/omkostninger over 36  år

Mio kr.

Vedligeholdelsesomkostninger -0,7

Gener i anlægsperioden -0,8

Støj 48,1

Øvrige konsekvenser -0,1

I alt nettonutidsværdi 46,6



Scenarieberegning SMA8 STD vs SMA 11
Særligt støjbelastede strækninger (relativ høj 

støjbelastning + høj boligtæthed):

• Støjbelastningstal (SBT) per km > 10 
SBT = 10 svarer fx til 133 boliger = 58 dB eller 32 boliger = 68 dB

• Skiltet hastighedsgrænse >= 70 km/t

Udpegning omfatter:

• Ca. 200 km vej

• Ca. 75 % af alle støjbelastede boliger langs 

statsvejene

• Merudgift på ca. 4-5 % af det samlede driftsbudget til 

vejvedligeholdelse

Effekt

• Ca. 25.000 færre støjbelastede boliger over 58 dB i 

ft anvendelse af traditionel asfalt (SMA11)
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Løbende vidensopsamling
• Der er behov for viden om akustiske egenskaber og -holdbarhed for forskellige 

asfalttyper der anvendes i Danmark. 

• Denne viden kan anvendes til at dokumentere støjemissionen fra forskellige typer af 

køretøjer, på forskellige typer af asfalt med forskellig alder. 

• Oplysningerne kan bruges til at overvåge støjudviklingen langs statens veje, som 

inputdata til NORD2000-beregningsmodel (herunder CNOSSOS), som inputdata til 

valg af asfaltløsninger, herunder benchmarking mod andre asfalttyper på markedet 

m.m. 

• Det er målet, at Vejdirektoratet fremadrettet i nødvendigt omfang foretager systematisk 

måling af kildestyrkeniveauet af asfalttyper der anvendes på statsvejene i Danmark. 

• Løbende følge den teknologiske udvikling
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Lytteeksempler kan give en ide om 
effekten af støjreducerende slidlag
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Hør Vejdirektoratets lytteeksempler på: 
https://forcetechnology.com/da/artikler/auralisering-trafikstoej


