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Titel: Ny generation af holdbare, støjreducerende vejbelægninger 

Hovedtema: Plan og Trafik 

Tema: Vejtrafikstøj 

Hvad var udfordringen/dilemmaet? 

Denne præsentation beretter om udviklingen af en helt ny generation af holdbare, støjreducerende 

slidlag, som kan udlægges og anvendes under samme forhold som traditionelle asfaltslidlag. 

Trafikstøjen udgør et meget stort og fortsat stigende miljøproblem – ikke blot i Danmark, men i hele 

den vestlige verden. De hidtil anvendte støjreducerende belægningstyper (”SRS”) har dog udvist 

utilstrækkelig effekt og levetid under danske forhold. Der er derfor i høj grad brug for en ny, robust 

støjreducerende belægning. Projektet ”XLN støjreducerende slidlag” har med ny teknologi udviklet 

en ny generation af støjreducerende slidlag. Præsentationen guider tilhøreren igennem 

udviklingsforløbet og de nye muligheder.  

 

Hvad er det nye i projektet? 

En projektgruppe med deltagelse af Peab Asfalt, Teknologisk Institut, Københavns Kommune og 

Vejdirektoratet har igennem et flerårigt projekt udviklet en ny generation af støjreducerende slidlag 

kaldet ”XLN” (Extra Low Noise). Projektet er støttet af Miljøstyrelsen. 

Præsentationen beskriver hvordan projektgruppen har arbejdet sig frem til at dokumentere 

morgendagens robuste, støjreducerende asfaltbelægning med fokus på både bæredygtighed og lang 

levetid. Undersøgelser har vist en vis sammenhæng mellem asfaltbelægningers overfladetekstur 

(overfladehulrum og -fordeling) og støjreduktion. Projektet har derfor introduceret ny teknologi, 

hvor man i laboratoriet fokuserer på at optimere belægningernes overflade ved brug af laser-

teksturmålinger. Derved er omfanget af nødvendige, tidskrævende fuldskala-forsøg minimeret. Den 

første fuldskala-strækning med XLN-asfalt udføres i Københavns Kommune i sensommeren 2022. 

Præsentationen informerer om de opnåede resultater og viser de nye muligheder for kommuner og 

andre vejforvaltere, som ønsker at opnå markante forbedringer for de støjplagede borgere.   

Hvem er målgruppen for indlægget? 

Indlæggets målgruppe er vejsektorens parter bredt: Kommunale bygherrer og vejforvaltere, 

entreprenører, rådgivere og planlæggere. 

 

mailto:olan@teknologisk.dk

