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MILJØSTYRELSENS 
REFERENCELABORATORIUM 
FOR STØJMÅLINGER 

Program for Store Støjdag – 4. oktober 2021 

Formiddag 

Kl. 09:00 Registrering og morgenkaffe 

Kl. 09:30 Velkommen – dagens program – siden sidst 

Hvad har Referencelaboratoriet beskæftiget sig med siden sidst? 

Claus Backalarz, Referencelaboratoriet 

Kl. 09:45 Udstillerne præsenterer 

Hver udstiller har mulighed for kort at præsentere deres udstilling for tilhørerne. (2 minutter 

pr. udstiller) 

Kl. 10:00 Håndtering af støj fra bygge- og anlægsarbejder  

Borgerne finder sig ikke længere i urimelig støj fra bygge- og anlægsarbejder. Men der skal 

jo bygges veje og udvikles byer. Dette indlæg vil beskrive modeller til håndtering af dette 

dilemma. Hovedvægten er på større bygge- og anlægsprojekter, hvor ”større” er projekter 

med væsentlig støjpåvirkning. 

Hvad kan rådgiverne og kommunernes miljøforvaltninger gøre for at bidrage til en god 

proces? Hvilke råd skal vi give til bygherrer og entreprenører? Hvornår bruger vi 

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, og hvornår bruger vi Miljøbeskyttelseslovens §42? 

Allan Jensen, Rambøll 

Kl. 10:25 Kort pause – udstilling 

Kl. 10:40 Måling af vejbelægningers støjegenskaber 

Vejbelægningers støjreducerende egenskaber kan måles på flere måder, men 

støjreduktionen kan udtrykkes på endnu flere måder. Borgeren oplever støjreduktionen i 

relation til andre belægninger. Asfaltbranchen beskriver støjreduktionen i relation til en 

referenceværdi. Akustikere beskriver ofte belægningens livtidsstøjreduktion, og i sidste 

ende skal belægningens støjreduktion kunne udtrykkes ved en korrektion for 

vejbelægningen til anvendelse i Nord2000. 

Rasmus Stahlfest Holck Skov, FORCE Technology 

Kl. 11:00 Livstidsstøjreduktion af gængse asfalttyper i Nord2000  

I Nord2000-håndbogen fremgår en række vejledende værdier af korrektionen for 

dæk/vejbanestøj for forskellige vejbelægningstyper vurderet som et gennemsnit over 

belægningernes levetid samt under hensyntagen til de gennemsnitlige årlige vejrforhold i 

Danmark. Vejdirektoratet har gennemgået måleresultater frem til 2019 for typerne SMA 11, 

Standard SMA 8 og Standard SRS, hvilket har givet anledning til at justere korrektionen for 

Standard SMA8 og Standard SRS, som særligt i forbindelse med den forestående EU-

støjkortlægning kan få betydning.  

Jakob Fryd, Vejdirektoratet 

Kl. 11:25 

 

Kan man måle vejstøj?  

Vejdirektoratet har fået udført langtidsmålinger af støjen ved 5 forskellige 

lokaliteter mellem Randers og Vejle i forbindelse med en VVM-undersøgelse for 

motorvej E45. Ud fra de registrerede støjniveauer er beregnet årsmiddelværdier af 

støjindikatoren Lden som foreskrevet i ISO 1996-2. Der er til sammenligning udført 

beregninger af støjen i de samme positioner, og indlægget fokuserer på at 

sammenligne den målte og beregnede støj fra vejen. 

Jørgen Kragh, FORCE Technology 
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Kl. 11:55 Frokost, udstilling og kollegial snak  

Under og efter frokosten udstilles udstyr og software, som er relevant for ”støjmålefolket”. 

Eftermiddag 

Kl. 13:10 ”Nyt om certificering” 

Per Finne, Certificeringsordningen 

Kl. 13:25 Bedømmelse af impulsers genevirkning 

Torben Holm Pedersen, Referencelaboratoriet 

Kl. 14:05 Nyt fra Miljøstyrelsen 

Frank Petersen, Jens Schultz Thers, Miljøstyrelsen 

Kl. 14:25 Kaffepause – udstilling 

Kl. 14:45 Skydehuse til flugtskydningsbaner 

SWECO har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund gennemført en undersøgelse af 

dæmpning af støj fra flugtskydningsbaner i form af skydehuse. Undersøgelsen er 

publiceret i foråret 2020. Der er foretaget målinger på forskellige typer af skydehuse, og 

rapporten indeholder resultater fra målingerne samt erfaringer om, hvad der virker, og 

hvad der ikke virker helt så godt. 

Bo Søndergaard & Niels F. Christensen, SWECO  

Kl. 15:10 25. og 26. sammenlignende støjmåling  

Opgaver, besvarelser og resultater fra laboratorierne gennemgås og kommenteres.  

Jens E. Laursen, Referencelaboratoriet 

Kl. 15:45 Debat af relevante emner 

… og indkomne forslag fra laboratorierne og andre. 

Moderator: Claus Backalarz, Referencelaboratoriet 

Kl. 16:15 Tak for i dag 

Herefter har de certificerede personer mulighed for at mødes i et andet lokale. 

Programmet er med forbehold for ændringer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


