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Abstract 
This semester project examines whether there is a potential of reducing road noise             
emissions with electrically powered passenger cars, and how knowledge of the           
effects can be used in future efforts against road noise. WHO estimates emissions             
from road noise as one of the biggest health problems we have, not just in Denmark,                
but in the entire EU, which makes this a field of interest. By examining the primary                
sources of road noise, being motor and rolling noise, as well as examining the noise               
from the electric engine and the combustion engine, it is possible to establish some              
criteria to be used in creating area typologies. These typologies can be used in the               
identification of the character of the road noise from cars driving in urban areas.              
Subsequently the area typologies are used in the analysis of some selected road             
sections and areas in Frederiksberg Kommune, to determine the character of the            
road noise emissions at these places. Even though this project only processes the             
potential effects on a theoretical level, the analysis shows that there is a possible              
potential of reducing the road noise with electrically powered passenger cars. This            
knowledge can be used in the further work with reducing road noise in urban areas.  
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1. Indledning 

1.1 Formål og afgrænsning 
Formålet med dette projekt er at undersøge hvilken effekt eldrevne personbiler har            
på støjbelastede byområder, og hvordan denne viden kan bidrage til fremtidige           
indsatser mod støj, i f.eks. støjhandlingsplaner. Udgangspunktet for projektet er at           
undersøge om der er et potentiale for at reducere vejstøj ved brug af eldrevne              
personbiler. Potentialet er interessant at undersøge, da dette også kan have en            
effekt på antallet af støjbelastede boliger. En afgrænsning fra andre typer af            
køretøjer, som f.eks. busser og lastbiler, der også bidrager til vejstøjen, synes            
nødvendig pga. manglende udvikling inden for elmotorer til køretøjer som disse, der            
skal tilbagelægge længere strækninger. Desuden er det et solistprojekt, hvilket          
begrænser mulighederne for en bredere undersøgelse, der involverer flere         
forskellige køretøjer. Projektet vil undersøge hvad vejstøj er, hvad der frembringer           
vejstøj, samt den nationale kortlægning af vejstøj med Støj-Danmarkskortet .         1

Desuden undersøges de indre mekanismer i henholdsvis induktionsmotoren og         2

forbrændingsmotoren, for at kunne argumentere for hvordan motorstøj præger         
vejstøjen og støjkortet. Ved at benytte typologisering kan der opstilles områdetyper,           
der anvendes i analysen af udvalgte støjbelastede strækninger i Frederiksberg          
Kommune.  

1.2 Problemfelt 
Støj fra vejtrafik, byggeri og industri sætter sit præg på vores hverdag, og har for               
mange danskere en negativ effekt på helbredet. Vejstøj alene estimeres til at påvirke             
godt og vel 1.400.000 danskere, være skyld i at op mod 2.200 danskeres             
indlæggelse årligt, og kan sættes i forbindelse med øget risiko for forhøjet blodtryk,             
slagtilfælde, blodpropper, diabetes og indlæringsproblemer (Miljøstyrelsen). WHO       3

vurderer i deres rapport Burden of disease from environmental noise - Quantification            
of healthy life years lost in Europe fra 2011 at den totale byrde af støjforurening i det                 4

vestlige Europa kan opgøres til godt 1.000.000 leveår (World Health Organization           
(2011)).  
 
Et resultat af de negative konsekvenser vejstøjen medfører, er at flere kommuner er             
pålagt at udføre en lovpligtig støjhandlingsplan, som et led i Miljøstyrelsens arbejde            
med reduktion af vejstøj. Handlingsplanerne skal bl.a. kortlægge vejstøjen og hvor           

1 Præsenteres i afsnit X 
2 Induktionsmotoren er motortypen der burges i elektriske biler 
3 World Health Organization 
4 Dette gælder både trafikstøj, flystøj, støj fra byggeri mm.  
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mange boliger og borgere der dagligt er påvirket af støj over grænseværdierne , og             5

dermed er udsat for en helbredsmæssig risiko som følge af vejstøjen. Samtidig            
præsenteres forskellige initiativer for at nedbringe støjen, og dermed reducere          
boliger på udsatte strækninger. Vallensbæk Kommune har i sin støjhandlingsplan fra           
2018, udført en støjkortlægning der viser at mere end halvdelen af boligerne i             
kommunen påvirkes af støj over grænseværdierne (Vallensbæk Kommune (2018), s.          
11). Vallensbæk Kommune har derfor lavet konkrete ændringer i kommunens          
infrastruktur, og vil fremover renovere vejene med støjdæmpende asfalt. Også          
Frederiksberg Kommune er pålagt en støjhandlingsplan, og inddrager i sine tiltag           
mod vejstøj også teknologi som elbiler og støjsvage dæk (Frederiksberg Kommune           
(2018)). I 2017 rådede kommunen over 26 elbiler (Frederiksberg Kommune (2018)),           
og selv om det kan diskuteres hvorvidt bare 26 eldrevne biler, er med til at skabe en                 
ændring i store billede, sendes der et signal til kommunens borgere, om viljen til at               
skabe forandring.  

1.3 Problemformulering 
Hvordan kan eldrevne personbiler bidrage til reducering af vejstøj i byområder,           
og hvordan kan viden om elbilers effekt på vejstøj påvirke fremtidige indsatser            
mod vejstøj? 

Arbejdsspørgsmål 
Hvad er støjforurening? 

- Hvordan er støj defineret? 
- Hvad er særligt ved vejstøj fra biltrafikken, herunder motor- og rullestøj?  
- Hvad er grænseværdierne for støjforurening forårsaget af vejstøj, og hvad er           

decibel i forhold til vejstøj? 
- Hvordan påvirkes helbredet af støj, og hvad er konsekvenserne? 

 
Hvordan adskiller elbilen og elmotoren sig fra de traditionelle brændstofbiler          
og forbrændingsmotorer? 

- Undersøge motorernes indre mekanismer og processer, med fokus på støjen          
de frembringer.  

- Hvad er rullestøj, og hvordan er sammenhængen mellem motor- og rullestøj? 
 
Hvordan er typologien for områder, hvor eldrevne personbiler kan have en           
effekt påvejstøj? 

- Identificere kendetegn for områder i byer, hvor elbiler kan have en effekt på             
vejstøj. 

5 Grænseværdierne præsenteres i afsnit X 
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- Opstille typologier ved at kategorisere områdernes kendetegn, der kan bruges          
i analysen. 

- Hvordan kan viden om elbilers effekt på vejstøj, påvirke fremtidig planlægning           
af trafik og indsatser mod vejstøj? 

1.4 Semesterbinding 
Semesterbindingen på Basisprojekt 3 er dimensionen Subjektivitet, Teknologi og         
Samfund (STS), som er den humanistiske dimension på dette studie. Dimensionen           
dækker derfor bl.a. over samfundsmæssige problemstillinger og sammenhænge,        
hverdagsliv og planlægning, og teknologiers samspil med disse (Intra-RUC (2018)          
a). Støjforurening fra vejstøj er et anerkendt samfundsproblem, både i Danmark og i             
EU (WHO), hvilket danner grundlag for den nationale støjkortlægning og          
dertilhørende støjhandlingsplaner (Miljøstyrelsen, b). Da dette projekt bl.a.        
undersøger hvad vejstøj og støjforurening er i et planlægningsperspektiv i forhold til            
den nationale kortlægning af støj, inddrages dimensionen STS. Desuden undersøger          
projektet også hvilken effekt elbiler har på vejstøjen i byområder, hvilket også hører             
ind under STS-dimensionen, som den teknologiske udviklings påvirkning af         
samfundsmæssig planlægning (Intra-RUC (2018) a).  
 
For at kunne undersøge og argumentere for de teknologiske forskelle i henholdsvis            
forbrændings- og elmotoren, inddrages dimensionen Teknologiske Systemer og        
Artefakter (TSA). Her undersøges de to forskellige motortypers indre mekanismer og           
processer ud fra TRIN-modellens trin 1 (Jørgensen, N. (2018)), der i høj grad har              
betydning for teknologiens funktion, hvilket hører under TSA-dimensionen        
(Intra-RUC (2018) b). Det er relevant at kigge nærmere på motorernes indre            
mekanismer, for at kunne undersøge hvad motorstøj er, og hvordan dette påvirker            
vejstøjen.  

1.5 Begrebsafklaring 
Eldreven personbil - Køretøj med elmotor, der er indrettet til at transportere            
(vanligvis) 2-5 personer. 
 
Støj - Lyde der er generende eller uønskede kan betegnes som støj. 
 
Vejstøj - Underkategori af trafikstøj (der samlet dækker over vejstøj, togstøj og            
flystøj), og er støj fra vejtrafikken, der typisk er forårsaget af biler, lastbiler og busser. 
 
Rullestøj - Støj der opstår som følge af friktionen mellem dæk og vejbelægning. 
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Grænseværdier for støj - Et udtryk for hvornår støj er en belastning, og udgør en               
sundhedsmæssig risiko. I denne sammenhæng tages der udgangspunkt i         
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj. 
 
Støjbelastning - Et udtryk for mængden af støj i et konkret område eller             
vejstrækning. 
 
Støj-Danmarkskortet - Et visuelt udtryk for støjbelastningen i de største danske           
byområder og langs større veje, bl.a. som følge af støj fra vejtrafikken, udført på              
baggrund af data fra den nationale støjkortlægning. 
 
Støjhandlingsplan - Kommunal handleplan der giver et overblik over         
støjbelastningen i kommunen, samt løsningsmulighederne i forbindelse med        
eventuelle støjproblemer. Nogle kommuner er pålagt at udføre en støjhandlingsplan          
hvert femte år som følge af støjbekendtgørelsen. Dog kan andre kommuner også            
have gavn af et dybere indblik i støjbelastningen i den pågældende kommune.  
 
Typologi - Udtryk for kategorisering som metode i inddelingen af fænomener i typer,             
ud fra systematiske ligheder og forskelle. 
 

2. Om støjforurening, vejstøj og bilmotorer 

2.1 Vejstøj, støjforurening og helbredseffekter 

Hvad er støj? 

Der ikke en egentlig definition på hvad støj er, men lyde der er generende eller               
uønskede kan betegnes som støj (Miljøstyrelsen, a). Det kan både være høje lyde             
fra f.eks. vejarbejde eller fra kollegerne i et åbent kontorlandskab, men også lave             
lyde, som et køleskab der brummer eller en tændt computer, kan for nogle være              
meget generende og derfor støjende. Støj består af objektive og subjektive faktorer,            
der i kombination påvirker opfattelsen af støj (Miljøstyrelsen, a). Det objektive           
element afhænger af støjens karakter, og mængden af tid man er udsat for den.              
Tidsperspektivet er også en afgørende faktor inden for grænseværdierne af støj. De            
subjektive faktorer består i personens opfattelse af støj og lyde generelt, sammen            
med evnen til at abstrahere fra eller håndtere støjen. F.eks. kan følelsen af at være i                
kontrol over støjen, gøre personen bedre i stand til at håndtere lyden. Attituden over              
for en given lyd eller kilden til lyden, kan gøre den mere eller mindre støjende               
(Miljøstyrelsen, a).  
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Vejstøj og grænseværdier 
Da støj kan komme fra mange forskellige kilder, er det nødvendigt at inddele støjen              
ud fra støjens kilder. Trafikstøj en overordnet betegnelse for vejstøj, flystøj og            
togstøj. Nedenstående figur viser at de tre typer trafikstøj betragtes som tre            
forskellige gener. 
 

(Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse (2019), s. 4) 
 
Støjen måles i decibel, dB, og bruges som udtryk for det lydniveau vi kan høre. 0 dB                 
er vores høretærskel, mens 60 dB svarer til almindelig tale, og vores smertegrænse             
ligger på 125 dB. dB-skalaen er logaritmisk, og der skal kun en ændring til på 3 dB,                 
for at lyden opfattes som fordoblet eller halveret. Desuden er der en relation mellem              
lydniveauet målt i decibel og tiden du kan være udsat for lydstyrken, uden at tage               
skade. F.eks. kan du tåle 85 dB 8 timer dagligt, mens 124 db, der ligger lige under                 
smertegrænsen, er skadeligt efter 4 sek (Høreforeningen). 
 
Som reaktion på støjbelastningens helbredsmæssige konsekvenser, har       
Miljøstyrelsen fast nogle vejledende støjgrænser. Støjgrænserne er fastsat efter         
hvad der vurderes som “miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt [, og er           
samtidig en] ... afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker og de             
samfundsøkonomiske hensyn“ (Miljøstyrelsen, d). Da støjgrænserne er vejledende        
er der ingen konkrete afgrænsninger for forekomsten af støjforurening. 
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Grænseværdierne for vejstøj, angives i Lden og er et udtryk for støjens døgnvægtede             6

middelværdi. Desuden lægges der henholdsvis 5 dB og 10 dB, til støj der             
forekommer om aftenen (fra kl. 19 til 22) og om natten (fra kl. 22 til 07)                
(Miljøstyrelsen, c). For boligområder gælder en støjgrænse på Lden 58 dB, dvs. at et              
område ikke betragtes som generet af støj, hvis belastningen er lig med eller mindre              
end denne værdi. Boligområder, der er udsat for støj over Lden 68 dB, er stærkt               
belastede af støjen. Denne vil opfattes som værende 10 gange så høj som ved Lden               

58 dB (Jensen, A. & Holm Pedersen, T. & Sørensen, M. & Hjort Lorenzen, K.               
(2016)). Den nationale støjkortlægning fra 2012 viser at flere end 700.000 boliger i             
Danmark er udsat for støj over grænseværdien hvoraf knap 20% er stærkt            
støjbelastede (Miljøstyrelsen, b). WHO har imidlertid nye anbefalinger for         
støjgrænser fra vejstøj, der siger at støj over 53 dB Lden er sundhedsskadeligt, og              
støjgrænsen for vejstøj om natten bør reduceres til 45 dB (World Health            
Organization (2018), s. 30). Dermed vil langt flere danske boliger være udsat for             
skadelig støj, end hidtil antaget.  

Vejstøj og helbredseffekter 
Alle typer støj har helbredsmæssige konsekvenser, og vejstøj er derfor ingen           
undtagelse. WHO betragter dette som et alvorligt emne, og opfordrer de europæiske            
lande gør det samme, og følger deres anbefalinger i fastsættelsen af støjgrænser,            
for at reducere mængden af mennesker der udsættes for støj (World Health            
Organization (2018)). På trods af at det er et svært felt at forske i, er der påvist                 
sammenhænge mellem vejstøj over grænseværdierne og helbredsmæssige       
påvirkninger. Der er således forhøjet risiko for slagtilfælde, blodprop i hjertet, udvikle            
diabetes, stress eller hjertekarsygdomme, mens det også kan være årsag til           
koncentrationsbesvær og søvnmangel (Miljøstyrelsen, e). Dette er alvorlige        
konsekvenser der ikke kun belaster den enkelte person, men også          
sundhedssystemet, da disse kræver behandling eller indlæggelse, og i værste fald           
kan være årsag til for tidlig død (Miljøstyrelsen, e). 
 

2.2 Elbiler vs. traditionelle brændselsbiler 

Hvad forårsager vejstøjen? 
Støj fra biler afhænger af bil- og motortype, bilens hastighed, dækkenes kvalitet og             
vejens belægning. Belægningen på vejen kan få støjen til at variere 5-7dB            
(Miljøstyrelsen og Trafikministeriet (1998)), hvilket kan have betydning for om støjen           
fra trafikken er over eller under grænseværdierne.  
 

6 Lden  er en samlet betegnelsen for Lday Levening Lnight 
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I denne sammenhæng er det relevant at se nærmere på motortype samt            
hastigheden på vejstrækningen. Bilmotorer arbejder på forskellige måder, hvoraf         
nogle motorer frembringer mere støj end andre. Forbrændingsmotoren fungerer         
gennem en række af små eksplosioner, når brændstoffet tilføres motoren (Den Store            
Danske (2011)), hvilket får den til at larme, lige så snart motoren tændes. Elmotoren              
får derimod energien fra en kontinuerlig tilførsel af jævnstrøm fra bilens batteri (FDM             
2019), hvilket er støjsvagt, selv når motoren er tændt. Rullestøj opstår som følge af              
friktionen mellem bilens dæk og belægningen på vejbanen, og bliver mere           
dominerende for vejstøjen, jo hurtigere bilen kører. Rullestøjen præger vejstøjen når           
hastigheden kommer op over de 40 km/t (Lopdrup, U. (2010)), og motorstøjen er             
derfor mest dominerende ved lave hastigheder. Dog forårsager motoren også en del            
støj ved ujævn kørsel, med mange opbremsninger og accelerationer, som f.eks. ses            
i forbindelse med lysregulering, sving, rundkørsler og fartbump . Der er derfor           7

mulighed for at elbiler kan bidrage til et mere behageligt støjniveau i byer, der              
præget af lave hastigheder og ujævn kørsel (Lopdrup, U. (2010)). 

Rullestøj 
Rullestøj opstår som følge af kontakten mellem bilens dæk og vejens belægning,            
hvor friktionen fremkalder støj. Rullestøj er derfor tæt relateret til bilens           
rullemodstand. Rullemodstanden har direkte indflydelse på energiforbrug og CO2         
udledning under transport, og der er derfor stor videnskabelig interesse i at            
undersøge, teste og udvikle belægninger og dæk der mindsker friktionen. I artiklen A             
particle-envelope surface model for road–tyre interaction (Pinnington, R. J. (2012)),          
opstilles matematiske modeller for beregninger af friktionen mellem dæk og          
forskellige typer belægninger. Dette belyses også i artiklen Rolling Resistance          
Measurement and Model Development (Andersen, L. G., Larsen, J. K., Fraser, E. S.,             
Schmidt, B. & Dyre, J. C. (2015)) der er en del af et dansk pilotprojekt, hvor der lige                  
nu testes asfalt på flere motorvejsstrækninger (Vejdirektoratet (2018)). Asfalten er          
danskudviklet, og forventes at nedbringe rullemodstanden med op til 4%          
(Vejdirektoratet (2018)), hvilket vil have stor betydning for de danske          
CO2-emissioner. Derfor er den såkaldte klimavenlige asfalt også en del af den            
tidligere regerings klima- og luftudspil (RUC Forskningsnyt (2018)). Nedenstående         
figur viser hvordan rullestøjen afhænger af belægningens overfladetekstur, hvor         
teksturer <50 mm er er favorable ift. rullestøj og friktion generelt. 
 

7 Fartbump anvendes som en fartregulerende foranstaltning i trafik med hastigheder op til 50 km/t. 
(Vejdirektoratet, (2019)) 
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(Andersen, L. G., Larsen, J. K., Fraser, E. S., Schmidt, B. & Dyre, J. C. (2015), s. 3) 

 
Da rullestøj er en følge af rullemodstand, vil støjen nedbringes, i takt med at              
rullemodstanden mindskes, og rullestøj er derfor en faktor i flere videnskabelige           
studier og tests af rullemodstand. Fælles for studierne er at rullestøj afhænger af             
hastighed, hvilket f.eks. tydeliggøres i artiklen Empirical Rolling Noise Prediction          
Models Based on Pavement Surface Characteristics (Losa, M., Leandri, P., Bacci,           
R., (2010)) hvor der defineres en model til forudsigelse af rullestøj, som en funktion              
af hastighed og asfaltens overfladetype.  
 
Fælles for de videnskabelige artikler, er at rullestøj bliver dominerende ved           
hastigheder over 50 km/t. Det kommer f.eks. til udtryk her:  

 
“The complexity of traffic noise phenomenon is due to the different           
components governing the noise generation mechanism. It is well-known that          
at speeds more than 50 km/h, especially with cars, tyre-road noise is            
predominant with respect to other noise generation mechanisms...” (Losa, M.,          
Leandri, P., Bacci, R., (2010), s. 2). 

 
Ovenstående viser for at motorstøjen er dominerende ved lave hastigheder, f.eks.           
ved bykørsel. Studier der arbejder med rullestøj, udfører derfor også testmålinger           
ved hastigheder fra 50 km/t og derover, hvilket f.eks. ses i Empirical Rolling Noise              
Prediction Models Based on Pavement Surface Characteristics (Losa, M., Leandri,          
P., Bacci, R. (2010)) og afprøvningen af den klimavenlige asfalt, der indtil nu kun er               
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lagt på udvalgte motorvejsstrækninger, og forventes at bruges på danske statsveje,           
der primært består af motorvejsstrækninger (Vejdirektoratet (2019)). 

Bilmotorers indre mekanismer og processer  
Ved hjælp af trin 1 i TRIN-modellen (Jørgensen, N. (2018)), Teknologiers indre            8

mekanismer og processer, vil jeg belyse forskelle og evt. ligheder mellem de to             
motortyper, for at få et indblik i den teknologiske del af vejstøj.  
 
Kort sagt er de indre mekanismer og processer et udtryk for hvordan en given              
teknologi virker (Jørgensen, N. (2018)), og dermed hvad der skal til for at             
teknologien opfylder sit formål. Formålet bliver opfyldt af den eller de delprocesser            
der bidrager til formålet, og kan henvises til som centrale indre mekanismer.            
Centrale indre mekanismer kan udgøre teknologier i sig selv, med egne indre            
mekanismer og processer. Det er dog ikke nødvendigt at beskrive disses           
delprocesser, hvis det ikke findes relevant for den teknologi der undersøges           
(Jørgensen, N. (2018)).  

Forbrændingsmotoren - Diesel og benzin  
Forbrændingsmotoren fra benzin- og dieselbiler har til formål at skabe mekanisk           
energi til fremdrift af bilen, gennem den kemiske energi fra brændstoffet.           
Forbrændingsmotoren er en såkaldt stempelmotor. Denne er bygget op som en           
krumtapmekanisme, der udgør motorens centrale indre mekanisme.       
Krumtapmekanismen består af fire komponenter: stempel, plejlstang, krank og         
cylinder, der i bevægelse kan konvertere stemplets lineære bevægelse til          
rotationsbevægelse i kranken. Jo større motoren er, jo flere krumtapmekanismer          
sidder der i forlængelse af hinanden på krumtapakslen. Alt efter om det er en to-               
eller firetaktsmotor, drives mekanismen af to eller fire delprocesser , og afgør           9

hvordan luft og brændstof tilføres i processen.  
 

8 Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i netværk (TRIN-modellen). Et værktøj til analyse og 
beskrivelse af teknologiers teknisk-videnskabelige aspekter, bestående af 6 trin, der kan bruges 
uafhængigt af hinanden (Jørgensen, N., (2018)).  
9 Totaktsmotoren drives af et kompressionsslag og ekspansionsslag der tilsammen drejer krumtappen 
en omgang (Den Store Danske, (2011)), mens firetaktsmotoren starter med et indsugningsslag, 
efterfulgt af kompressions- og ekspanspionsslagene, for at afslutte med et udstødningsslag (Dansk 
Bilbrancheråd, (2019)). I denne proces drejes krumtappen to omgange.  
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(Illustration af firetaktsmotorens delprocesser, her i en benzindreven udgave (Den 
Store Danske, (2011)). 
 
En af de væsentligste forskelle i benzin- og dieselmotorer er hvorledes           
forbrændingen sker (Den Store Danske (2011)). I benzinmotoren er det tændrøret,           
der elektrisk antænder brændstof og luft, ved hvert kompressionsslag. I          
dieselmotoren er det den konstante varme i cylinderen, der får brændstoffet til at             
selvantænde. Dog skal processen opstartes af et gløderør i de første 5 til 30 sek.               
dieselmotoren kører. Begge motorer drives kontinuerligt af små eksplosioner, og det           
er disse der får motorerne til at larme. Som oftest larmer dieselmotoren mere, da              
eksplosionerne ikke er så ensartede som i benzinmotoren (Dansk Bilbrancheråd          
(2019)).  

Elmotoren 
Elmotoren er en induktionstionsmotor, der i samspil med en inverter og en bilens             
batteri, skaber fremdriften der driver bilen (Learn Engineering (2017)). Batteriet er           
strømkilden, der leverer den nødvendige energi til motoren. Da batteriet leverer           
jævnstrøm, bruges inverteren til at konvertere energien til vekselstrøm, der kan           
bruges i induktionsmotoren. Desuden styrer inverteren også hvor meget elektrisk          
energi motoren tilføres, hvilket har direkte indflydelse på bilens hastighed (Learn           
Engineering (2019)). Induktionsmotoren består af to hovedkomponenter: en stator,         
der udgør den stationære del, og en rotor, der gennem elektromagnetisk induktion            
roterer i statoren. Statoren er her en trefaset spole, der tilføres elektrisk energi i form               
af vekselstrøm, og derved skaber et roterende magnetfelt. Det roterende magnetfelt           
inducerer elektriciteten i barer på rotoren, og bevægelse i form af rotation, opstår             
uden en direkte mekanisk påvirkning. Induktionsmotorens output, i form af energi,           
føres direkte til bilens drivtog gennem gearkassen (Learn Engineering (2017)).  
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Fremdriften af elbilen sker altså gennem tilførslen af elektrisk energi og et roterende             
magnetfelt, hvor ingen af disse processer eller mekanismer fremkalder støj. Dette           
skyldes at elektronerne, der bærer elektriciteten, ikke frembringer nogen lyd, når de            
bevæger sig (Den Store Danske (2016)). I og med der ikke er en direkte kontakt               
mellem rotor og stator, frembringer disse dele ingen friktionslyd, når rotoren kommer            
i bevægelse.  
 

3. Teori 

3.1 Videnskabsteori - Pragmatisme 

Som det videnskabsteoretiske perspektiv i dette projekt har jeg valgt pragmatismen.           
Det var ikke en let eller umiddelbar opgave, at finde den rette videnskabsteoretiske             
retning. Dog synes pragmatismen at matche det umiddelbare mål, nemlig at løse et             
praktisk problem, og bidrage med viden, der dog ikke er afprøvet i praksis, men er               
skabt ud fra motivationen om at løse et praktisk og moralsk problem. Det praktiske              
værende reduktionen af vejstøj, og det moralske i erkendelsen af et eksisterende            
sundhedsproblem. 
 
Pragmatismen anskuer viden som “... det der viser sig praktisk anvendeligt eller            
brugbart til løsning af reelle, praktiske opgaver” (Rønn, C. (2006)), og det er gennem              
anvendelsen, viden bliver gyldig. Videnskaben skal i pragmatismens optik være          
nyttig, for at kunne bidrage med værdi. Dette kan forklares med filosoffen Charles S.              
Peirces teori, om at en idé kun er meningsfuld, hvis det kan forudsiges hvad denne               
vil have af konsekvenser for vores handlinger, hvad enten de er aktuelle eller             
fremtidige (Rønn, C. (2006)).  

 
En teori bør ifølge pragmatismen bidrage til fremgang: “... if a philosophical theory             
does not contribute directly to social progress then it is not worth much.” (Stanford              
Encyclopedia (2019)). Nytteværdien opstår nemlig i kraft af, om idéen er relevant for             
vores handlinger og dermed målet med idéen. Pragmatismens nytteorienterede syn          
kan i dette perspektiv opfordre til udvikling gennem handling. Ifølge Asger Sørensen            
(Sørensen, A. (2010)) fører den pragmatiske vidensskabelse til en resultatorienteret          
problemløsning, gennem eksperimenter og systematiske undersøgelser. Dette viser        
igen hvordan en pragmatisk tilgang søger at skabe værdi ud fra handling. Desuden             
beskriver Sørensen en handling, ud fra pragmatismens perspektiv, således: ”En          
handling er rationel, hvis den er passende som middel til opnåelse af det givne mål”               
(Sørensen, A. (2010), s. 109). At noget er rationelt, betyder at det er logisk eller               
fornuftigt, og en rationel handling i pragmatismen bidrager til nytteværdien i           
opnåelsen af det ønskede mål. Handlingerne er det praktiske element i           
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vidensskabelsen, og kan udgøre f.eks. test og eksperimenter, og forud for disse er             
teorien, der danner grundlag for handlingerne.  
 
I dette projekt er det ikke muligt at afprøve analysens resultater i praksis gennem              
tests eller eksperimenter. Resultaterne her udgør derfor et hypotetisk teoretisk          
udgangspunkt for videre handling. 

3.2 Giddens - Politisk og økonomisk konvergens 
Sociologen Anthony Giddens præsenterer med bogen The Politics of Climate          
Change (Giddens, A. (2011), et bud på hvordan samfundet kan håndtere           
klimaforandringerne, med fokus på det politiske perspektiv. I bogen præsenteres en           
række koncepter, der kan anvendes i analysen af klimaændringer, og til at fremme             
klimapolitik. Et interessant koncept i denne sammenhæng er politisk konvergens.          
Konvergens betyder at to ting med forskellig oprindelse, nærmer sig hinanden, eller            
begynder at ligne hinanden. Politisk konvergens er idéen om at politikker, der            
overordnet set har forskelligrettede mål, nærmes eller mødes i kraft af fælles            
interesser (Giddens, A. (2011)). Da Giddens tager udgangspunkt i politikken omkring           
klimaforandringerne og begrænsningen heraf, kunne det f.eks. være klimapolitik, der          
på nogle punkter kan forenes med en anden politik der vedrører samfundet            
(Giddens, A. (2011)). Det kunne f.eks. være sundhedspolitik eller trafik- og           
planlægningspolitik. Ifølge Giddens (2011) er nogle af de vigtigste punkter i           
forbindelse med politisk konvergens bl.a. teknologisk innovation og livstilspolitik. Den          
teknologiske udvikling og overgang til eldrevne personbiler er i forhold til vores            
klimapolitik en af de vigtigste elementer, f.eks. beskrevet i den tidligere regerings            
klimaplan (Regeringen (2018)), for at kunne nå både de danske og EU’s klimamål. 
  

4. Metode 

4.1 Typologi som metode 
Typologi er en metode til at inddeling af fænomener, på baggrund af systematiske             
ligheder og forskelle (Den Store Danske (u.å.)). Metoden bruges i høj grad inden for              
psykologi, arkitektur og planlægning, i arbejdet med forskellige typer af f.eks.           
personligheder, boliger og områder. I trafik arbejdes der med planlægningen af           
trafikale mål, frem mod en ønskværdig afvikling af trafikken. Her kunne det f.eks.             
være at sænke vejstøjen gennem hastighedsregulering vha. fysiske ændringer i          
kørebanerne, og dermed mindske rullestøjen.  
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I min litteratursøgning har det ikke været muligt at finde en konkret fremgangsmåde             
inden for typologisering, men der er mange eksempler, f.eks. inden for planlægning,            
hvor typologisering gennem systematisk kategorisering af opstillede kriterier,        
anvendes i konkrete projekter. Eksempelvis i Københavns Klimatilpasningsplan hvor         
områder, der er i fare for oversvømmelse, inddeles i områdetyper ud fra kriterier,             
omkring områdernes anvendelse og tolerance for oversvømmelse (Københavns        
Kommune (2011)). Typologiseringen gør det muligt for kommunen at designe          
områderne i forhold til fremtidens klima. Også i sikringen af København mod            
fremtidens skybrud, har kommunen valgt at typologisere de forskellige løsninger, ud           
fra hvordan de store mængder nedbør afvikles (Københavns Kommune: Teknik- og           
Miljøforvaltningen (2016)). I planloven er der også eksempler på typologisering,          
gennem zoneinddelingen i henholdsvis byzone, landzone og sommerhusområder.        
Disse områdetyper er zoneinddelt ud fra konkrete kriterier i henhold til by-, lokal- og              
kommuneplanerne (Erhvervsministeriet (1991)). 
 
I dette projekt er det relevant at anvende typologisering, til systematisering af de             
kriterier der er væsentlige for bilmotorers og rullestøjs påvirkning på vejstøjen.           
Derved er det muligt at analysere hvilken effekt, eldrevne personbilers støjsvage           
motorer har på vejstøjen. 
 

4.2 Vejstøjstypologier  
Den viden hvormed disse typologier er opstillet, er præsenteret i afsnit 2.            
Typologierne er lavet med udgangspunkt i hvornår motorstøjen er dominerende og           
hvornår rullestøjen er dominerende. Dette skyldes at rullestøj vil være til stede            
uanset om bilmotoren er eldrevet eller ej, og det dermed ikke er muligt at ændre på                
denne støjkilde ved brug af eldrevne personbiler.  

Kriterier vejstøjens karakter 
Hastighed - Motorstøj fra forbrændingsmotoren er et element i vejstøj, så længe            
motoren er tændt, og er mere eller mindre dominerende afhængigt af bilens            
hastighed. Ved hastigheder => 50 km/t er rullestøj dominerende. 
 
Trafik- og hastighedsregulerende elementer - Vejbump, drejebaner og rundkørsler         
har til formål at regulere trafik ved hastigheder op til 50 km/t. Lysregulering hører              
også under denne kategori.. Alle elementer fremmer ujævn kørsel samt stop og            
accelerationer hvor motorstøj er dominerende. 
 
Uregulerede trafikale hensyn - Føreren af bilen har pligt til at overholde stop og              
vigepligt, af hensyn til andre trafikanter eller færdende i trafikken, hvilket fremmer            
ujævn kørsel samt stop og accelerationer hvor motorstøj er dominerende. 
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Områdetyper for vejområder og -strækninger 
 

Områdetype Karakteristik Motorstøj er 
dominerende 

Rullestøj er 
dominerende 

Type 1 - Område eller 
strækning med 
byzone-hastighed:  
 
=>50 km/t 

Ved jævn kørsel i denne 
hastighed er motorstøjen 
ikke karakteristisk for 
vejstøjen. 

Nej Ja 

Type 2 - Område eller 
strækning med 
hastighedsbegrænsning:  
 
<50 km/t 

Ved jævn kørsel i 
hastigheder <50 km/t er 
motorstøjen karakteristisk 
for vejstøjen, og er mere 
dominerende, jo lavere 
hastigheden er. 

Ja Nej 

Type 3 - Område eller 
strækning med trafik- og 
hastighedsregulerende 
elementer: 
 
Lysregulering, vejbump, 
drejebaner og 
rundkørsler 

Disse trafikale elementer 
fremmer ujævn kørsel som 
bremsning, stop og 
accelerationer, hvor 
motorstøjen bliver 
karakteristisk eller 
dominerende for vejstøjen. 

Ja Nej 

Type 4 - Område eller 
strækning med særlige 
trafikale hensyn: 
 
Fodgængerfelter, 
stoplinje, hajtænder og 
højrevigepligt 

Uregulerede trafikale 
elementer med pligt for 
hensyntagen til andre der 
færdes i trafikken, fremmer 
ujævn kørsel som 
bremsning, stop og 
accelerationer, hvor 
motorstøjen bliver 
karakteristisk eller 
dominerende for vejstøjen. 

Ja Nej 
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5. Empiri 
Støj-Danmarkskort og Frederiksbergs støjhandlingsplan 

5.1 Støjkort og -handlingsplaner 
For at opfylde EU’s støjdirektiv er der fra 2007 gjort en større indsats blandt landets               
største kommuner og Transportministeriet, for at kortlægge støjbelastningen,        10

forårsaget af bl.a. vejtrafikken i byerne og langs de større veje. Støjkortet er inddelt i               
farvekoder, afhængig af støjbelastningen. Støj-Danmarkskortet er udviklet med        
målinger fra kommunerne og Transportministeriet. Kommunerne der er pålagt at          
kortlægge støjen, skal også udarbejde en støjhandlingsplan, der formidler         
kommunens initiativer til at nedbringe støjen i de belastede områder.          
Støjhandlingsplanerne er gældende for en femårig periode, og skal efterfølgende          
fornyes med opdaterede kortlægninger af støj og indsatser.  

Støjhandlingsplan for Frederiksberg Kommune 
Frederiksberg Kommune er pålagt at udarbejde en støjhandlingsplan hvert 5. år, og            
har senest udgivet en handlingsplan i okt. 2018 gældende frem til 2023.            
Handlingsplanen fokuserer på vejstøj, da kommunen har vurderet, at dette er den            
primære kilde til støj i byen. Ud fra støjmålinger foretaget i 2017 er ialt 20.409 boliger                
støjbelastede over 58 dB, hvilket svarer til 37% af boligerne i kommunen, og 1.864              
boliger er svært støjbelastet med over 68 dB (Frederiksberg Kommune (2018)).           11

Siden sidste støjmåling i 2012 er antallet af svært belastede boliger nedbragt fra             
5.138 boliger, og tiltagene kommunen har foretaget indtil videre, har haft en positiv             
effekt. Nedenstående figur viser udviklingen af støjmålingerne fra henholdvis 2007,          
2012 og 2017. 
 

10 København og omegn, Aarhus, Odense og Ålborg 
11 3,4% af boligerne i kommunen 
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(Frederiksberg Kommune, (2018)) 

 
Kortlægning af støj beregnes ud fra af mængden af trafik og hastighed, og følger de               
lovpligtige beregningsmetoder. Støjkortet for Frederiksberg viser at hovedparten af         
de støjbelastede boliger, ligger tæt op ad de overordnede trafikveje , som f.eks.            12

Peter Bangsvej og Roskildevej. Bilag 1 og 2 viser støjkortene for Frederiksberg i             
henholdvis dags- og nattemålinger, som de er præsenteret i kommunens          
støjhandlingsplan. 
 
Kommunen er i gang med en omstilling til kommunale elbiler, som et led i              
reduceringen af vejstøj, og vil gå forrest ved løbende at udskifte de kommunale biler              
til fossilfri biler frem mod 2030 (Frederiksberg Kommune (2018)). Desuden er der            
lagt støjdæmpende asfalt på i alt 16,5 km af kommunens vej, hvilket i gennemsnit              
reducerer støjen med 1,5-3 dB (Frederiksberg Kommune (2018)). Vejstøjen forsøges          
også bekæmpet med hastighedsreguleringer fra 50 km/t til 40 km/t, hvor en            
nedsættelse af hastigheden med 10 km/t forventes at reducere vejstøjen med ca. 1,5             
dB (Frederiksberg Kommune (2018)). 

Støj-Danmarkskortet og Frederiksbergs støjkort 
I det følgende præsenteres Støj-Danmarkskortet, hvorefter vejstøjen i Frederiksberg         
Kommune beskrives ud fra Frederiksbergs egne støjkort og Støj-Danmarkskortet.         
Desuden vil en kort komparativ analyse af de to forskellige støjkort synliggøre            
forskelle og ligheder mellem de to præsentationer. 
 
Støj-Danmarkskortet er et interaktivt kort, der med farvekoder præsenterer støjen i           
store dele af landet. Farvekoderne repræsenterer støjbelastningen i intervaller af 5           
dB. Da kortet både kan vise vejstøj, jernbanestøj mm. er det muligt for læseren af               

12  Trafikveje er strækninger hvor hastigheden er 50 km/t og opefter. 
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udvælge forskellige parametre, der skal præsenteres på kortet. I denne          
sammenhæng er det relevant at vælge vejstøj i by, målt i 1,5 m højde for               
henholdsvis nat og dag. Desuden kan kortet vise en bestemt lokation, hvis dette             
ønskes. Nedenstående billeder viser hvordan dB-farvekoderne er præsenteret på         
Støj-Danmarkskortet, mens bilag 3 og 4 viser hvordan hele støjkortet for           
Frederiksberg ser ud via Miljøgis. 
 

       
(Miljø- og Fødevareministeriet (2017)) 
 
Visningen af støj om dagen og om natten bruger samme farvekoder for samme dB              
intervaller, hvilket gør det nemt for læseren at holde styr på hvilken farve der viser en                
given støjgene. Dog beskriver farvekoderne ikke om de repræsenterer støj der er            
højere, lavere eller lig med tallene i intervallet, hvilket kan være forvirrende når             
tallene går igen i hvert interval.  
 
Frederiksbergs støjkort viser også støjbelastningen med farvekoder i intervaller på 5           
dB, hvilket nedenstående billeder viser. 
 

 
(Frederiksberg Kommune, (2018), s. 7 + 8) 
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Med kendskab til Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, der er præsentere i afsnit            
2.1, ses det at Frederiksberg Kommune har inddelt intervallerne ud fra           
grænseværdierne, der er forskellige for henholdsvis dag og nat. I modsætning til            
Støj-Danmarkskortet, bruger Frederiksberg kommune ikke de samme intervaller af         
dB eller farvekoder, til at repræsentere støjbelastningen for henholdsvis dag og nat.            
Det kan gøre det svært for læseren at sammenligne støjbelastningen på dag- og             
natkortet. Desuden er dB intervallerne sat 2-3 dB højere end på           
Støj-Danmarkskortet, hvilket resulterer i at det visuelle indtryk af støjbelastningen ser           
“pænere” ud på Frederiksbergs fremstilling, end på Støj-Danmarkskortet, da der ikke           
er så mange af de mørke farver med på støjkortet.  

5.2 Udvalgte støjbelastede vejstrækninger i Frederiksberg 
Kommune 
De støjbelastede vejstrækninger er udvalgt på baggrund af mængden af støj i løbet             
af dagtimerne, hvor der er mest trafik i byen. Der er taget udgangspunkt i              
Støj-Danmarkskortets støjlægning, da der her også er vejnavne på kortet. Derudover           
har Frederiksberg Kommune selv udvalgt nogle veje, hvor vejstøjen forsøges          
reduceret ved en hastighedsbegrænsning til 40 km/t. Disse veje er også interessante            
at analysere. Ydermere har kommunen udlagt 16,5 km støjreducerende asfalt på           
trafikveje . Da der ikke er oplyst vejnavne på disse trafikveje, er det ikke muligt at               13

identificere om strækningerne indgår i de udvalgte støjbelastede strækninger, eller at           
inddrage dem i analysen.  

Udvalgte støjbelastede strækninger 
- Nordre Fasanvej, frem til Bispebuen. Denne strækning er i dagtimerne          

belastet med støj >75 dB. 
- Finsensvej. Støjbelastningen i dagtimerne er på denne strækning 70-75 dB. 
- Pile Allé. Støjbelastningen i dagtimerne er på denne strækning 70-75 dB. 
- Smallegade. Støjbelastningen i dagtimerne er på denne strækning        

overvejende 65-70 dB, og punktvis op til 75 dB. 
- Grundtvigsvej. Støjbelastningen i dagtimerne er på denne strækning        

overvejende 60-65 dB, og punktvis op til 70 dB. 

Strækninger med hastighedsnedsættelse til 40 km/t  
Disse strækninger er præsenteret i Frederiksbergs Støjhandlingsplan s. 17. 

- Bülowsvej, 70-75 dB støjbelastning i dagtimerne 
- Tværveje til Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé: Nyvej, Martensens         

Allé, Mynstersvej og Hauchsvej. 55-65 dB støjbelastning i dagtimerne. 

13 Trafikveje er strækninger hvor hastigheden er 50 km/t og opefter. 
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Strækninger med indførsel af 40 km zone 
Disse kvarterer og afgrænsede områder er præsenteret i Frederiksbergs 
Støjhandlingsplan s. 17. 

- Fuglebakkekvarteret: afgrænset af følgende veje: Borups Allé – Nordre         
Fasanvej – Godthåbsvej. Støjbelastningen i dette kvarter er op til 65 dB i             
dagtimerne. 

- Nordre Fasanvej-kvarteret: afgrænset af følgende veje: Nordre Fasanvej –         
Borups Allé – Falkoner Allé – Godthåbsvej. Støjbelastningen i dette kvarter er            
overvejende op til 65 dB, og stedvis op til 70 dB i dagtimerne. 

- Området afgrænset af Peter Bangs Vej – Jens Jessens Vej – Hoffmeyersvej            
– Roskildevej. Støjbelastningen i dette område er i dagtimerne op til 65 dB. 

- Området afgrænset af Dalgas Boulevard – Peter Bangs Vej – Søndre           
Fasanvej – Roskildevej. Støjbelastningen i dette område er i dagtimerne op til            
60 dB. 

- Området afgrænset af Emil Chr. Hansensvej – Nyelandsvej – Dalgas          
Boulevard – La Cours Vej. Støjbelastningen i dette område er i dagtimerne op             
til 60 dB. 

 

6. Analyse 
Denne analyse bygges på et konceptuelt rammeværk, hvor effekten af typologierne           
i kombination med eldrevne personbiler ikke er afprøvet i praksis. Formålet med            
analysen er at give et konceptuelt overblik over potentialet for reducering af vejstøj             
vha. eldrevne personbiler, og kan derfor betragtes som et teoretisk udgangspunkt for            
det videre arbejde med støjreducering i byområder. Typologierne vil i analysen           
fungere som et værktøj, der kan anvendes til at identificere om motorstøjen er             
dominerende for vejstøjen på de udvalgte støjbelastede strækninger og områder.  

6.1 Analyse 1  
Udvalgte strækninger 
Analysen giver en kort beskrivelse af strækningens karakteristik, der efterfølgende 
klassificeres ud fra en eller flere typologier. 
 

Nordre Fasanvej: Hastigheden på strækningen er 50 km/t, og strækningen er           
i høj grad præget af lysregulering og drejebaner. Trafikken vil på denne strækning             
ikke kunne forløbe jævnt, og motorstøjen vil være dominerende for vejstøjen.           
Klassificeres ud fra områdetype 1 og områdetype 3, hvor vejstøjens karakter           
domineres af karakteristikken for områdetype 3. 
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Finsensvej: Hastigheden på strækningen er 50 km/t, og strækningen er i høj            

grad præget af drejebaner, i nogen grad af lysregulering og et enkelt fodgængerfelt.             
Vejstøjen vil være præget af trafikkens forløb afhængigt af drejebaner og           
fodgængerfelt, mens lysreguleringen vil forløbe uanset trafikken. Klassificeres ud fra          
områdetype 1, områdetype 3 og områdetype 4, hvor vejstøjens karakter vil være            
præget af alle tre typer. 
 

Pile Allé: Hastigheden på strækningen er 50 km/t, og strækningen er afbrudt            
at en lysregulering, hvormed trafikken generelt forløber jævnt. Klassificeres ud fra           
områdetype 1 og områdetype 3, hvor vejstøjens karakter domineres af          
karakteristikken for områdetype 1, mens vejstøjen før og efter lysreguleringen vil           
være præget af karakteristikken for områdetype 3. 

 
Smallegade: Hastigheden på strækningen er 50 km/t, og strækningen er          

afbrudt af en lysregulering og to drejebaner, hvor den ene ligger i forlængelse af              
lysreguleringen. Klassificeres ud fra områdetype 1 og områdetype 3, hvor vejstøjens           
karakter generelt domineres af karakteristikken for områdetype 1, mens vejstøjen før           
og efter lysreguleringen vil være præget af karakteristikken for områdetype 3. 
 

Grundtvigsvej: Hastigheden på strækningen er 50 km/t, og strækningen er i           
høj grad præget af vejbump, samt en enkel rundkørsel og et ureguleret kryds med              
fodgængerfelt. Klassificeres ud fra områdetype 1, områdetype 3 og områdetype 4,           
hvor vejstøjens karakter vil domineres af karakteristikken for områdetype 3 og 4.  

Opsamling - Eldrevne personbilers effekt på vejstøjen på udvalgte         
vejstrækninger 
Ovenstående analyse af de fem strækninger viser at vejstøjens karakter afhænger af            
muligheden for jævn kørsel eller ej. Da alle fem strækninger har           
hastighedsbegrænsning på 50 km/t, er der teoretisk set mulighed for at vejstøjen            
udelukkende består af rullestøj ved kørsel med jævn hastighed. Dog vil det på nogle              
af strækningerne i praksis være umuligt, at holde en jævn kørsel grundet trafik- og              
hastighedsregulerende elementer og andre trafikale hensyn. På disse strækninger:         
Nordre Fasanvej, Finsensvej og Grundtvigsvej vil det ud fra denne analyse være            
rimeligt at antage, at der er et potentiale for at reducere vejstøjen vha. eldrevne              
personbiler, da disse ikke kan bidrage med motorstøj. Det vil dog kræve            
støjmålinger, for at komme den reelle effekt i dB nærmere. Pile Allé og Smallegade              
vil ud fra denne analyse ikke opleve en ændring i belastningen af vejstøj, ved brug af                
eldrevne personbiler, og en potentiel effekt er ikke at finde her.  

24 



Anja Katharina Damgaard Bodé, 63811 BP3 V. 2019 - 17.12.2019 
V1924809517 

6.2 Analyse 2 
Strækninger og zoner med hastighedsbegrænsning til 40 km/t 
Fælles for disse vejstrækninger og områder er, at hastigheden ikke bør overstige 40             
km/t, og al vejstøj her vil være præget eller domineret af motorstøj. Der vil derfor               
alene ud fra hastighedsbegrænsningen på vejen være et potentiale i at reducere            
vejstøjen vha. eldrevne personbiler. Alle områder og strækninger her vil være           
klassificeret som områdetype 2, hvor motorstøj er dominerende for vejstøjens          
karakter. 
 
Ved at se nærmere på henholdsvis Bülowsvej, tværvejene: Nyvej, Martensens Allé,           
Mynstersvej og Hauchsvej og Fuglebakkekvarteret, fremgår det at vejstøjen i disse           
områder er præget af en eller flere af områdetyperne. 
  

Bülowsvej er afbrudt af to lysreguleringer og to vejbump, mens størstedelen           
af strækningen ikke er forhindret i jævn kørsel. Klassificeres ud fra områdetype 2 og              
områdetype 3, hvor begge områdetypers karakteristik er dominerende for vejstøjens          
karakter.  
 

Tværvejene: Nyvej, Martensens Allé, Mynstersvej og Hauchsvej er alle         
veje der forløber uden trafikale elementer. Klassificeres ud fra områdetype 2 der er             
dominerende for vejstøjens karakter.  

 
Fuglebakkekvarteret er i høj grad præget af vejbump. Klassificeres ud fra           

områdetype 2 og områdetype 3, hvor begge områdetypers karakteristik er          
dominerende for vejstøjens karakter. 
 

7. Diskussion 

7.1 Potentialet i eldrevne personbiler som middel til reduktion af          
vejstøj 
Støjforurening forårsaget af vejstøj og trafik fra personbiler er et reelt           
sundhedsproblem i Danmark og resten af EU. Derfor er det relevant at se på              
hvordan støjen kan nedbringes, og om tiltag vi foretager i andre sammenhænge kan             
være til gavn. Her er det stigende antal eldrevne personbiler på de danske veje en               
mulig hjælper, da disse ikke frembringer motorstøj. Motorstøj er dominerende eller           
prægende for vejstøjen ved hastigheder op til 50 km/t, hvilket er de overvejende             
hastigheder i byområder. Teoretisk set er der på nogle strækninger og områder i             
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byer, et reelt potentiale for at reducere vejstøjen, hvis personbilerne der køres i byen              
er eldrevne. Om det forholder sig sådan i praksis vil ikke være muligt at sige uden                
konkrete målinger i områder, hvor alle personbiler er eldrevne. Ifølge Giddens og            
konceptet politisk konvergens, er det muligt at politikker med forskellige overordnede           
mål, på nogle punkter kan forenes og gavne hinanden. Det kunne f.eks. gælde             
klimapolitik i omstillingen til grønne eldrevne køretøjer, og sundhedspolitikken hvor          
sundhedsfremmende tiltag er gavnligt for både borgerne og det offentlige          
sundhedsvæsen. Eldrevne personbiler er et essentielt middel i opnåelsen af          
Danmarks klimamål, og klimamålene er driveren for indførslen af elbiler. Med           
muligheden for at disse både kan gavne på klima- og sundhedsfronten, vil effekten             
af flere eldrevne personbiler på de danske veje være større end først antaget. Dette              
kan medføre en større politisk opbakning til vigtigheden i at de eldrevne personbiler             
skal parkeres i danskernes indkørsler. 

7.2 Pragmatisme i projektet 
I og med projektet søger at løse et praktisk problem, i form af at reducere               
støjforurening forårsaget af vejstøj, arbejdes der mod at opnå en resultatorienteret           
problemløsning, hvilket er et mål inden for den pragmatiske vidensskabelse. I           
pragmatismen opnås dette bl.a. gennem systematiske undersøgelser, hvilket        
opstillingen af typologier og den efterfølgende analyse gør i dette projekt. Formålet            
med typologierne er deres anvendelse som analyseværktøj i et løsningsorienteret          
perspektiv, her i identifikationen af motorstøj i vejstøjen. Ved at undersøge, hvorvidt            
potentialet for reduktion af vejstøj vha. elbiler er til stede, forsøger projektet at             
bidrage til løsningen af et samfundsmæssigt problem, primært i forhold til           
sundheden, og sekundært i forhold til klimaet. Med en teoretisk hypotetisk tilgang til             
løsningen af støjforurening i byer, forsøger projektet at danne et teoretisk           
udgangspunkt for yderligere handling. Det kunne være tests eller eksperimenter der           
kan danne et bredere fundament forud for planlægning af trafik og indsatser mod             
vejstøj. 

7.3 Hvordan kan denne viden bidrage til fremtidig indsatser         
mod vejstøj? 
Dette er et meget lille projekt, der blot arbejder ud fra en teoretisk tilgang, i               
undersøgelsen af eldrevne personbilers potentielle effekt i reduceringen af vejstøj.          
Dog er der taget udgangspunkt i videnskabelig frembragt viden om rullestøj og            
motorstøj, der danner grundlag for typologierne og analysen. Analysen viser at der i             
nogle tilfælde er mulighed for en støjreducerende effekt ved brug af eldrevne            
personbiler, og det kan derfor være relevant at inddrage dette perspektiv i fremtidig             
planlægning. Det kan være inden for indsatser mod vejstøj og i støjhandlingsplaner,            
hvor det kan være gavnligt for reduceringen af støjen, at fremme brugen af eldrevne              
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personbiler. Det er også relevant at være mere kritisk omkring hastighedens           
påvirkning af vejstøjen, da der er mulighed for at motorstøjen bliver mere            
dominerende, når rullestøjen mindskes i forbindelse med hastighedsbegrænsninger.        
Også i trafikplanlægningen kan viden om motorstøj og rullestøj være gavnlig. F.eks.            
kan trafik- og hastighedsregulerende tiltag, der har til formål at øge           
trafiksikkerheden, fremme motorstøjen og bidrage til øget vejstøj i området. Det er            
muligt at disse tiltag ikke har en negativ effekt på vejstøjen, hvis eldrevne personbiler              
er den primære transportløsning, og det derfor ikke bliver nødvendigt at tage højde             
for øget vejstøj. 
 

8. Konklusion 
Problemformuleringen søger svar på hvordan elbiler kan bidrage til reducering af           
vejstøj i byområder. Derfor har projektet først undersøgt hvad støj er, og hvorfor det              
er et problem, for derefter at undersøge kilderne til vejstøj, og hvordan elmotorer og              
forbrændingsmotorer bidrager til støjen. I og med støjforurening udgør et          
helbredsproblem, og er til gene for mange danskere, bliver det også en last for det               
offentlige sundhedsvæsen. Det er derfor gavnligt for både borgere og staten af            
nedbringe støjforureningen. De primære kilder til vejstøjen er motor- og rullestøj           
forårsaget af køretøjer på vejene, som personbiler. Det kan konkluderes at           
motorstøjen er dominerende for vejstøjen ved hastigheder <50 km/t, hvorefter          
rullestøjen dominerer. Hastigheden ved bykørsel er overvejende op til 50 km/t, og            
analysen viser, at der på nogle strækninger er et potentiale i anvendelsen af             
eldrevne personbiler. Det kan med rimelighed konkluderes at på strækninger og           
områder, der er præget af hastighedsbegrænsning <50 km/t, trafik- og          
hastighedsregulerende elementer og andre trafikale hensyn er et potentiale for at           
reducere vejstøjen vha. eldrevne personbiler. Hvordan det egentlige potentiale for          
eldrevne personbilers effekt på vejstøjen er i dB, vil ikke være muligt at udtale sig               
om, uden reelle dB-målinger. Teoretisk set kan en forskel på bare 1 dB, gøre en               
forskel for om vejstøjen på en strækning er over eller under grænseværdierne, og             
det kan derfor være værdifuldt at lave yderligere undersøgelser, da denne viden kan             
bidrage til planlægningen af fremtidige indsatser mod vejstøj. F.eks. er der en            
mulighed for at eldrevne personbiler, kan reducere antallet af støjbelastede boliger,           
hvorfor der ikke skal bruges ressourcer på at beskytte disse mod støj.  
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