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Gennemsigtige støjskærme 

Det er muligt at montere en gennem-
sigtig støjskærm på søjlerne, hvis 
man ønsker at bevare udsynet over et 
område. Det er for eksempel en op-
lagt løsning i forbindelse med broer, 
hvor man ønsker at give trafikanterne 
mulighed for at nyde udsigten. Gen-
nemsigtige støjskærme er også en 
god løsning, hvis man ønsker at for-
hindre, at støjskærmen skygger for et 
boligområde.  

En gennemsigtig støjskærm består af 
et ikke-perforeret materiale med en 
glat overflade. Derfor er en gennem-
sigtig støjskærm ikke absorberende, 
men reflekterer derimod støjen i mod-
sat retning. Derfor kan en gennemsig-
tig støjskærm være uhensigtsmæs-
sig, hvis området overfor støjskær-
men er støjfølsomt.  

Ønsker man at bevare udsynet, men 
samtidigt opnå effekten af en absor-
berende skærm, er det muligt at lave 
en sektionsopdelt støjskærm. Det kan 
for eksempel være en skærm, hvor 
den nederste sektion er absorberen-
de, og den øverste sektion er en gen-
nemsigtig reflekterende skærm.  

 

Billedtekst:  

Nogle fugle har svært ved at se gen-
nemsigtige støjskærme. Det er muligt 
at forsyne en støjskærm med vandret-
te sorte linjer, som det er lettere for 
fugle at se.  
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Tilpasning af støj-
skærmens udseende 

Det er muligt at tilpasse støjskær-

mens udsende på mange forskel-

lige måder, så den passer ind i 

omgivelserne eller tiltrækker sig 

særlig opmærksomhed.  

Træespalier 

En populær tilpasning af støj-

skærmens udseende er at 

montere træespalier på fron-

ten. Det giver et flot og levende 

udtryk, som er mindre industri-

elt. Samtidigt forebygger træ-

espalier hærværk i form af 

graffiti, og overfladen medvir-

ker derfor til at minimere vedli-

geholdelse.  
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ALSIDIGE MULIGHEDER  

Der er mange muligheder for at tilpasse skærmens 
udseende efter ønsker. Støjskærmen kan variere i 
mange forskellige udtryk, og kan bygges i forskelli-
ge materialer såsom stål, glas, træ og lignende, alt 
efter kundens ønsker.  
Ønsker man et grønt udtryk, er det muligt at lade 
beplantning som for eksempel efeu, bøg eller lig-
nende vokse på støjskærmen. Bemærk, at beplant-
ning som udgangspunkt forringer en støjskærms 
absorberende effekt. 
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TOTALLØSNINGER 

Saferoad er meget mere end en leverandør. Vores rolle er også at være både rådgi-

ver, projektleder og samarbejdspartner.   

Med over 20 års erfaring har vi et indgående kendskab til de gældende regler inden-

for afmærkninger af vejarbejde, og vi har et bredt sortiment af afspærringsmateriel og 

trafikværn.  

Vi kan tilbyde en komplet løsning fra start til slut, hvor vi tager os af alle funktioner 

lige fra rådigheds- og graveansøgninger, projektledelse, trafik-

 og afspærringsplaner til inspektion og tilsyn.  

Vi har et stærkt team af håndplukkede medarbejdere, der med stor faglighed og ek-

spertise udfører opgaver på alle niveauer med de bedste produkter på markedet.  
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Hos Saferoad har vi en af marke-
dets mest opdaterede flåder af ar-
bejdskøretøjer. Vi har et bredt ud-
valg at skilte på vores lager, og vi 
kan producere nye skilte med kort 
varsel. Vores køretøjer og skiltning 
lever naturligvis op til gældende lov-
krav ved både stationær og mobil 
afspærring.  

Med vores afdelinger i Aalborg, År-
hus, Odense og Greve er Saferoad 
bredt geografisk forankret. Vi har 
landsdækkende døgnservice og en 
kort responstid. 

TRAFIKAFSPÆRRING/-AFVIKLING 
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KORT BYGGETID Saferoad tilbyder en modulopbygget støjskærm. 
Det betyder at alle elementer er forproduceret, og der er derfor ingen 
spildtid på byggepladsen. På den måde optimerer vi arbejdet på ste-
det, så det foregår kontinuerligt og reducerer trafikgener.  
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INTELLIGENT TOTALLØSNING VED KØGE BUGT 

I 2015 indgik Saferoad en aftale med entreprenørselska-
bet Barslund A/S om at levere og montere alt vejudstyr, 
undtagen det elektriske, på den sydlige del af Køge 
Bugt-motorvejen.  

Opgaven inkluderede bl.a. 310 ROV ansøgninger, pro-
duktion, levering og installation af over 13 km autoværn, 
800m2 skilte, 27 portaler og knapt 4.000 støjskærms-
kassetter langs med motorvejen. Dertil kom støbningen 
af 910 tons betonfundamenter til hhv. portaler og støj-
skærme, samt afspærring og trafikafvikling undervejs.  

Ingen enkeltstående selskaber i Saferoad-koncernen 
havde hidtil varetaget så stor en totalløsning.  
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”Udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen er den første store totalløsning, Saferoad har leveret, og vi 
var selvfølgelig meget spændte på, om vi nu også kunne leve op til både bygherrens og vores 
egne høje forventninger. Det kan jeg med stolthed sige at vi kunne, selv om vi måtte arbejde i 
døgndrift frem mod afslutningen. 

Projektet forløb planmæssigt, og vi har lært rigtig meget af det”  

 

Søren Neergaard 

Salgschef - støjskærme, Saferoad  



 

 

TILPASNING TIL OMRÅDET 

I byerne er bebyggelsen tæt, og der er derfor ofte begrænset 
tilgængelig plads omkring vejene. Det er muligt at montere 
en støjskærm med endog meget kort afstand til kørebanen.   

Den påkrævede afstand fra autoværnet til støjskærmen af-
hænger af typen af autoværn. Med de kraftigste autoværn, 
som Saferoad producerer, kan afstanden komme helt ned på 
60 cm. Dertil kommer afstanden fra autoværnet til afstribnin-
gen på kørebanen, der ofte er omkring 30 – 40 cm. Det er 
dog tilladt at have en afstand fra autoværn til afstribning på 
ned til 0 cm. På den måde er det i de fleste tilfælde muligt at 
nedbringe den samlede afstand fra afstribningen på køreba-
nen til støjskærmen til under 1 meter.   
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DISTANCE OG AFKORTNING 

Den ovenstående figur viser, hvordan man kan mindske afstanden mellem autoværn og 
støjskærm. Støjskærmens pladsforbrug er bestemt af autoværnets arbejdsbredde—dvs. 
afstanden som autoværnet rykker sig ved en påkørsel. Ved at hærde autoværnets kon-
struktion, kan man rykke den samlede afstand fra støjskærm til afstribning helt ned til 60 
cm.  

saferoad.dk 

STØJSKÆRM OG ANDRE STØJDÆMPENDE LØSNINGER 

Som tabellen til højre viser, er støj-
skærm og støjvold de to mest støjre-
ducerende løsninger.  

En støjvold kræver dog langt mere 
plads og er derfor sjældent mulig at 
etablere i byen. En støjvold skal ty-
pisk være ca. dobbelt så høj som en 
skærm, hvis den skal have samme 
effekt. Dette skyldes at toppunktet af 
volden vil være placeret i større af-
stand fra vejen på grund af voldens skråninger. For at kompensere for afstanden til vejen 
skal volden derfor være betydeligt højere end en støjskærm.   

En støjskærm er derfor nemmere at tilpasse forskellige omgivelser, uden at man går på 
kompromis med effekten af støjdæmpningen.  

VVM-undersøgelse, Vejdirektoratet 2020 

Produkt  Støjreducering  (dB) 
  Klimavenlig asfalt  1-5 dB  

  Støjskærm  3-10 dB  

  Støjvold  3–10 dB  

  Beplantningsbælter  2-6 dB  

  Hastighedsreduktion 1-3 dB 

  Reduktion af trafik 0-2 dB 
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Brydning af støjskærm ved indfaldsveje 

Det kan være nødvendigt at bryde en støjskærms for-
løb i forbindelse med indfaldsveje. Det er dog muligt 
at minimere tabet af den støjdæmpende effekt ved at 
forlænge skærmens forløb et stykke ned ad indfalds-
vejen på hver side. På denne måde fortsætter lyden 
ikke rundt om støjskærmen, der hvor de to veje stø-
der sammen, men bliver dæmpet af den forlængede 
skærm.  

Et eksempel på denne løsning kan ses på Tranholm-
vej i Aalborg  
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Mulighed for gennemgang 

Er der behov for en gennemgang for fodgængere og cyklister, 
kan man lave en passage uden at gå på kompromis med den 
støjdæmpende effekt, ved at de to ender af den brudte støj-
skærm forskydes og samtidig forlænges. Det giver for eksempel 
mulighed for, at beboerne i et boligområde får adgang til et bus-
stoppested.  

 

 

En sådan løsning kan der ses et eksempel på i Tranbjerg ved 
Aarhus.(Ovenstående billede)    
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Koordinering ved tilpasning til forsyningsledninger 

Saferoad kan som en del af vores komplette løsning stå for at 
søge ledningsoplysninger og koordinere med ledningsejere om 
at lave nødvendige tilpasninger. På denne måde kan vi sikre, at 
en eksisterende brønd bliver hævet til samme niveau som støj-
skærmens fundament, så det stadig er muligt at tilse brønden. 
Vi kan naturligvis også projektere udenom eksisterende forsy-
ningslinjer. 
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Forskydning ved forsyningsledninger 

I visse tilfælde er det uhensigtsmæssigt at flytte en forsyningsledning. Her kan man om-
gå ledningsføringen ved at lave en åbning med overlappende ender. Dette overlap sik-
rer, at skærmen bibeholder sin fulde støjdæmpende effekt.  
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Saferoad tilpasser løsninger efter 
behov og ønsker i forhold til ek-
sisterende terræn. En støjskærm 
kan for eksempel bygges sam-
men med en jordvold.  

Et eksempel på en støjskærms 
sammenbygning med jordvold 
kan ses i Tranbjerg ved Aarhus.
(Ovenstående billede)    

Tilslutning til eksisterende terræn 
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