
 

TECH SPEC 
NATURSTØJSKÆRMENE 



FACADER 

DIMENSION 

Elementbredde  C-C Højde (standarder) CM Dybde MM 

250 centimeter 100 , 150 , 200 ,  250 , 300 , 350, 400  22--35  

Stenuldskerne testet iht 

EFIC  (European Fire & Con-

ductivity Laboratory)  and 

classified as A1 to fire reac-

tion. 

• Forventet levetid +36 år          

• PileByg støjskærme er CE-mærket ihenholdt til DS/EN 14-388. 

• PileByg CLASSIC er et vedligeholdelsesfrit design. Alternativer til facader i pil tilbydes også. 

LEVETID & VEDLIGEHOLD 

• Plantagedyrket , pilestammer (ikke opskåret men hele stammer): Ø 30-70 mm. 

• Mineraluldskerne: RockDelta dual density 200/80 kg/m3 

• Dækbrædder og lægter: 1”x 6”, 2”x5” Lærk 

MATERIALE SPECIFIKATIONER 

• Montering iht vejledning i Technical binder version 07/19; telefonisk og on-site rådgivning inkluderet. 

MONTERING 

AFBARKET NATURFACADE 
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BARKET NATURFACADE 

Støjdata 120 mm kerne 240 mm kerne 

Støjisolation DLR 22 dB (kategori B2). 32 dB (kategori B3). 

Støjabsorption DL 9 dB (kategori A3). 5  - 11 dB (kategori A2). 

RW-value 26             37 

PRODUKTINFO  

 

NATURSTØJSKÆRMEN  CLASSIC  

LÆRKELAMEL 



 

 

NATURSTØJSKÆRMEN  

 

First-mover på  

CE-mærkning 

Naturskærmen blev i 

2009 CE-certificeret 

som et af de første i EU 

iht EN 14-388 for vejud-

styr, støjskærme. Arbej-

det som ’first-mover’ på 

CE-certifikationen blev 

beskrevet i artikel i Tra-

fik og Veje (kan rekvire-

res)   

 

LCA og Verdensmål 

PileBygs arbejde som 

first-mover på en miljø-

deklaration for støj-

skærme er beskrevet i artikel bragt i Trafik & Veje (kan rekvireres). Her uddrag  fra rapport udarbejdet af 

SWECO: Comparative Carbon Footprint Noise Screens. EPD bestilt til levering i 2022. 

VORES STØJSKÆRME  
LAGRER OG ABSORBERER  

CO2 

PRODUKTINFO  
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CLASSIC  



 

NATURSTØJSKÆRMEN  

CLASSIC  

PRODUKTINFO  

FACADER I PIL & VEDLIGEHOLD  

Et miljømæssigt bæredygtigt design kræver en klog og ekstensiv vedligeholdelsesstrategi. PileBygs støj-

skærme i pil kræver ikke vedligehold.  De hele stammer er  i modsætning til skåret træ  ikke ”åbnet”. 

Planker, brædder og paneler har ”åbne/afkortede træfibre. Hele stammer af pil er ”lukket træ” og bevarer 

derfor naturlig holdbarhed. Selve skærmenes statik er kalkuleret på basis af stål og træ i lærk og acacie. 

Alle materialevalg ældes smukt i skærmens samlede levetid.   

 

VORES STØJSKÆRME I PIL  
KRÆVER IKKE KEMI 

& VEDLIGEHOLD  

3 år gammel afbarket pil 
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15 år gammel facade i barket pil 

Nymonteret afbarket pil 



 

NATURSTØJSKÆRMEN  

CLASSIC  

PRODUKTINFO  

GRAFFITI 

En naturlignende og rå, ujævn facade opfordrer ikke til graffiti - og erfaringen viser, at hvor graffiti er for-

søgt udført på PileByg-facader, der har hærværksmanden opgivet. Det  fungerer ikke at male på pileflet-

tet. Malingen forsvinder væk i den rå facade. Erfaringen viser også, at den naturlige ældning af facaden, 

der er en del af det unikke design ved PileByg støjskærmen, sikrer at graffiti tæres væk af vind og vejr. En 

række fotoeksempler kan illustrere det princip.  

Her er det nu tæret bort i løbet af ½-1 år afhængig af lokalitet, vind og vejr - og er i øvrigt 
ikke effektivt synlig i den ru overflade.  

Graffiti påføres typisk ikke på naturoverflader som 
pilefacaden. Lokaliteter i Storkøbenhavn. 

 
Samme lokalitet i Storkøbenhavn med et års mellemrum. Denne skærm er et sjældent 
eksempel på graffiti. 
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NATURSTØJSKÆRMEN PREFAB 

CLASSIC  
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PRODUKTINFO  

MATERIALEBESKRIVELSE 



 

NATURSTØJSKÆRMEN PREFAB 

CLASSIC  

PRODUKTINFO  

MONTERINGSPRINCIP  - PREFAB 
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NATURSTØJSKÆRMEN  

CLASSIC  

PRODUKTINFO  

CE-CERTIFIKAT 

  

 

 

PileByg A/S  
Villerup Hovedard 

Villerupvej 78 

9800 Hjørring Denmark 

DS/EN 14388:2006, DS/EN 1794-1:2003 and DS/EN 1794-2:2003 

  

  

Støjskærm til reducering af trafik støj. Type: 
BASIC+ / CLASSIC Bredde = 2500 mm; 
 

Facade muligheder: varmebehandlet pil, afbarket pil, barket pil. 

Akustisk element med 120 mm isolation, type: RockDelta Stenuld Dual 200/80kg/m³ 
  

Tør og reduceret våd egen vægt af et akustisk element: 
Tør vægt Ca 32 kg/m² 
Reduceret våd vægt Ca 43 kg/m² 

  

Materiale data (Karakteristiske værdier): 
Tryk styrke fc,0,k Bøjnings styrke fm,k Elasticitetsmodul 

Ek Stål S235 fy,k=235 MPa  2100GPa 

Reglar C24 

  

Modstandsdygtighed overfor belastninger (*hvis karakteristisk værdi): 
Maximal lodret last et element kan modstå: 1,0kN/m* 

Normal (90º) last et akustisk element kan modstå (På grund af vind og statik) 0,94 kN/

m²* 

Normal (90º) last et konstruktionselement kan modstå (På grund af vind, egenvægt og statik): 
Kolonner 
Reglar  C24 Dim. 2"x 5-6" 1,60 kN/m 

  

 

 

Lyd reduktion index: Rw 26 dB 

Reflektion af lys: NPD 

Risiko for faldende dele: Klasse 0 

Forventet levetid: 

Levetid, Akustisk Element: 50 år 
Levetid, Konstruktions Element: + 36  år 
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EKSEMPEL 


