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Forord 

Urbanet Analyse og NILU - Norsk institutt for luftforskning har utarbeidet en revidert 

tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Drammen. Utredningen er gjennomført på oppdrag av 

Drammen kommune i et prosjektsamarbeid med Statens vegvesen.  

Utredningen er gjennomført i kontakt med oppdragsgiver Drammen kommune. Det har vært 

avholdt møter med styringsgruppe og arbeidsgruppe, bestående av representanter fra 

Drammen kommune og Statens vegvesen Buskerud.  

Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av dagens situasjon, modellering av trafikkutvikling 

og nåværende og framtidig situasjon for lokal luftkvalitet, og vurdering av tiltak for bedre 

luftkvalitet. Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere 

luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. 

Tiltaksutredningen og tilhørende handlingsplan skal legges fram for politisk behandling i 

kommunen, og vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i kommunen og hos Statens 

vegvesen. 

Tormod Wergeland Haug (UA) har vært prosjektleder for oppdraget og har gjennomført 

trafikkberegningene. Dr. Scient. Britt Ann K. Høiskar har vært ansvarlig for arbeidet fra NILU sin 

side. Dr. Scient. Ingrid Sundvor (NILU) har gjennomført utslipps- og spredningsberegningene og 

Dr. Matthias Vogt (NILU) har vært involvert i analysene av luftkvalitetsberegningene. Hilde Solli 

(UA) har vært prosjektmedarbeider og skrevet om mulige tiltak for bedre luftkvalitet. Bård 

Norheim og Leonor Tarrasón har kvalitetssikret arbeidet  

Oppdragsgivers kontaktperson har vært Frode Graff. Styringsgruppa for utredningsarbeidet har 

bestått av: 

- Bertil Horvli, byutviklingsdirektør, Drammen kommune,  

- Eva Milde, helse- og sosialdirektør, Drammen kommune,  

- Anders Hagerup, seksjonsleder Plan og forvaltning, Statens vegvesen. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

- Frode Graff, rådgiver, Drammen kommune 

- Tom Hartz Nilsen, fagkoordinator Miljørettet helsevern, Drammen kommune 

- Kari Hefre, Plan og forvaltning, Statens vegvesen Buskerud 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Norge ble i 2015 dømt i EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv, både for over-

skridelser av grenseverdier for lokal luftkvalitet og fordi kommunenes tiltaksutredninger for 

lokal luftkvalitet ikke tilfredsstilte kravene i direktivet. Drammen var en av byene som var 

omfattet av dommen. Miljødirektoratet påla derfor Drammen kommune å revidere sin tiltaks-

utredning for lokal luftkvalitet fra 2015. Den reviderte tiltaksutredningen skal sendes Miljø-

direktoratet senest 1. juni 2017, etter en forutgående politisk behandling.  

Drammen kommune overskred tillatte årsmiddelkonsentrasjoner for NO2 i 2008, 2010, 2011 og 

2013. For svevestøv, PM10, ble grenseverdien for døgnmiddel og for årsmiddel overskredet i 

2013. Årsmiddelkonsentrasjonene har fra 2005 til 2016 har ligget på eller rett under den nå 

gjeldende grenseverdien.  

Drammen kommune har inngått i et prosjektsamarbeid med Statens vegvesen for å oppdatere 

tiltaksutredningen. Urbanet Analyse AS og NILU – Norsk institutt for luftforskning har i 

samarbeid utarbeidet tiltaksutredningen for Drammen kommune. 

Utredningen vektlegger langsiktige tiltak for bedret luftkvalitet. Luftforurensningen i Drammen 

har ikke et omfang som gjør det nødvendig med egen plan for episoder med høy luft-

forurensning, jfr. kriterier i Miljødirektoratets Veileder 252/2014 - Lokal luftkvalitet – kapittel 

6. Utredningen omfatter heller ikke en faglig vurdering spesifikt av PM2,5 da nivåene for denne 

komponenten er så lave at det ikke er behov for tiltak for å overholde grenseverdikravene. 

Ulike modellverktøy gir kunnskap om utslipp og spredning av lokal luftforurensning. Det er 

gjort beregninger for dagens situasjon, framskrevet situasjon i 2022 og forventet effekt av to 

tiltak/tiltakspakker. Modellverktøyet AirQUIS baserer seg på ulike moduler som beregner 

stegvis utslipp, vindfelt, spredning og visualisering av resultat. Spredningsmodellen som er blitt 

benyttet i dette prosjektet, kalles EPISODE, og er utviklet ved NILU. Trafikkutslipp er en 

vesentlig kilde til lokal luftforurensning. For å beregne utslipp fra trafikk til bruk i sprednings-

beregninger, trenger man informasjon om utslippsmengde, samt når og hvor utslippene skjer. 

Trafikkinformasjon knyttet til vegnettet for dagens situasjon 2015 og for framtidig situasjon 

2022 kommer fra trafikkmodellen RTM.  

Luftkvaliteten i Drammen i dag og framskrevet fram mot 2022 

I perioden 2005 til 2016 var det kun i 2011 det ble registert timer over grenseverdien for time-

middelverdi av NO2 på 200 µg/m3. Dette året ble det registrert fire timer over grenseverdien, 

noe som er langt færre enn tillatt antall gitt i Forurensningsforskriften (maksimalt 18 timer 

over grenseverdien i løpet av et år).  
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Målingene ved Bangeløkka viser imidlertid overskridelse av grenseverdien for årsmiddel på 

40 µg/m3 i 2008, 2010, 2011 og 2013 (figur S-1). Siden 2014 har årsmiddelkonsentrasjonene 

ligget under grenseverdien, men på eller over øvre vurderingsterskel som er 32 µg/m3. Dette 

viser at med mindre NOx-utslippene reduseres i årene som kommer, vil det være fare for 

overskridelser av årsmiddelverdien. 

 

Figur S-1: Årsmiddelkonsentrasjoner av NO2 på målestasjoner i Drammen 2005-2016. Grenseverdien for 

årsmiddel er vist i sort. 

Modellberegningene for framtidig situasjon 2022 viser at det forventes betydelig reduksjon i 

NOx-utslippene og NO2-konsentrasjonene i årene som kommer. Det er særlig innfasing av 

tunge kjøretøy med EuroVI-teknologi (tunge kjøretøy + busser) som forventes å gi betydelige 

utslippsreduksjoner. Det forventes derfor ikke overskridelser av grenseverdiene for NO2 i 2022. 

Dette gjelder både grenseverdien for timemiddel og årsmiddel. 

Det er derfor vurdert slik at det i Drammen kommune ikke er behov for tiltak rettet mot NO2.  

For svevestøv (PM10) ble grenseverdien for døgnmiddel overskredet i 2013 (figur S-2). Dette 

året ble det registrert 38 døgn der middelverdien av PM10 var over grenseverdien for døgn på 

50 µg/m3. Tillatt antall var den gang 35. Fra og med 1.1.2016 er grenseverdiene for svevestøv 

skjerpet og tillatt antall døgn over grenseverdien er nå redusert til 30. Både i 2015 og i 2016 lå 

Drammen nært opp til å overskride antall tillatte døgn med overskridelse av grenseverdien. 

Grenseverdien er anbefalt senket til maksimalt 15 døgn med overskridelser i 20201. Dette 

nivået ville gitt brudd på grenseverdiene i alle år etter 2010, med unntak av 2014. 

                                                           
1
 Forslag til reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet og endrete nasjonale mål (2014/2247) 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/Nyheter%20vedlegg/Forslag%20til%20reviderte%20grenseverdier%20for%20lokal%20luftkvalitet%20og%20endrete%20nasjonale%20m%C3%A5l.pdf
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Figur S-1: Antall døgnmiddelverdier av PM10 over 50 µg/m
3
 på målestasjoner i Drammen 2005-2016. 

Fra 1.1.2016 er grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjon av PM10 senket fra 40 til 25 µg/m3. I 

årene fra 2005 til 2016 har årsmiddelkonsentrasjonene på Bangeløkka ligget på eller rett under 

den nå gjeldende grenseverdien, med unntak av i 2013 hvor årsmiddelkonsentrasjonen var 

over gjeldende grenseverdi. Målingene viser derved at det er fare for brudd på forurensnings-

forskriften for årsmiddel av PM10 i Drammen. Fra 2020 er det anbefalt at grenseverdien blir 

innskjerpet til 22 µg/m3. Dette nivået ville gitt overskridelse av grenseverdiene i alle år etter 

2010, med unntak av 2014.  

Modellberegningene viser at årsmiddelverdien for PM10 i de aller fleste områder ligger under 

grenseverdien på 25 µg/m3 og også under helsemyndighetenes anbefaling på 20 µg/m3. 

Beregningene viser videre at det for dagens situasjon og for 2022 er fare for overskridelser av 

grenseverdiene for PM10 i områder nær E18 og ved tunnelmunningene til Strømsåstunnelen. 

Det forventes liten endring i PM10-nivåene fram mot 2022. Trafikkveksten vil gi noe mer utslipp 

av vegstøv, men dette kompenseres delvis ved at eksosutslippet reduseres kraftig i samme 

episode. 

Beregningene for 2022 viser at det er et begrenset antall personer som bor i områdene hvor 

det er fare for overskridelser, mens cirka 300 personer bor i områder med PM10-nivåer over 

nasjonale mål og luftkvalitetskriteriene for PM10.  

Det er viktig å påpeke at under andre meteorologiske forhold enn de som er benyttet i modell-

beregningene (2015) vil PM10-nivåene kunne være høyere enn det modellresultatene viser. 

Spesielt gjelder dette antall dager med døgnverdier over grenseverdien på 50 µg/m3, men også 

årsmiddelverdien vil kunne variere med i størrelsesorden± 3µg/m3 fra ett år til et annet. 

Gjennom vinteren kan det bygge seg opp et betydelig støvdepot som ligger i og nær veibanen. 

Selve slitasjen skjer når piggene i piggdekkene treffer asfalten, uavhengig av om asfalten er 

tørr eller våt. Oppvirvlingen av støvet skjer imidlertid bare når veibanen er tørr. Derfor vil 
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konsentrasjonene av svevestøv (PM10) på tørre dager ofte være høye. I et år med mange og 

lengre perioder med tørre veibaner om våren vil antall overskridelser av døgnmiddelverdien 

kunne være langt flere enn beregningene viser her. 

I tillegg synes modellen å underestimere PM10-nivåene noe (3-5 µg/m3). Tar man høyde for 

dette, er det fare for at grenseverdien kan overskrides i områder der folk bor og ferdes hvis 

man får en vinter/vår med meteorologiske forhold som gir høye svevestøvnivåer 

Det anbefales å gjennomføre tiltak mot utslipp av svevestøv for å redusere faren for over-

skridelser av grenseverdien for PM10 i årene som kommer og bidra til at nivåene er i tråd med 

anbefalingene gitt av helsemyndighetene. Det er først og fremst i områder nær E18 og ved 

tunnelmunningene til Strømsåstunnelen at det er fare for overskridelser. Her utgjør vegstøv 

hovedbidraget til konsentrasjonen og det er derfor naturlig å vurdere tiltak som kan redusere 

produksjonen og oppvirvling av vegstøv. 

Samlet innebærer dette at det bør vurderes tiltak for å redusere faren for overskridelser av 

grenseverdien for PM10 og for å sikre at hele befolkningen i Drammen kommune bor og 

ferdes i områder med god luftkvalitet.  

Forslag til handlingsprogram 

Forslag til handlingsprogram er vedlagt tiltaksutredningen.  

Det er vurdert tre målrettede tiltak mot svevestøv, i tillegg til en vurdering av effekter av 

Buskerudbypakke 2. Redusert fartsgrense på E18 og piggdekkgebyr vil begge, eller i 

kombinasjon, ha effekt på utslipp av PM10. Disse to tiltakene er det foretatt effektberegninger 

for. Renhold og støvbinding har i denne sammenheng ikke vært mulig å effektberegne, men 

det er gjort en vurdering basert på erfaringer fra Trondheim der man har implementert et mer 

målrettet opplegg for vasking av vei og støvbinding, som ser ut til å ha god effekt på PM10-

nivåene. 

Det anbefalte handlingsprogrammet består dermed av fire tiltak, alle tiltakene er rettet mot 

svevestøv, PM10:  

1. Redusert hastighet på E18 gjennom Drammen. Dette tiltaket reduserer mengden 

vegstøv med cirka 4 prosent og vil redusere de totale utslippene av svevestøv med 

cirka 2 prosent.  Tiltaket er spredningsberegnet som Tiltak 1. Tiltaket vil gi en 

reduksjon i årsmiddelverdiene langs E18 på 5-15 prosent, men har svært liten effekt i 

områder litt unna E18. 

2. Piggdekkavgift i Drammen kommune. Dette tiltaket vil sammen med redusert 

hastighet redusere utslippene fra vegstøv med cirka 17 prosent og de totale 

reduksjonene i utslipp av svevestøv blir på cirka 7 prosent. Redusert hastighet og 

piggdekkavgift er sammen spredningsberegnet som Tiltak 2. Kombineres redusert fart 

på E18 med økt piggfriandel, vil årsmiddelkonsenstrasjonen langs E18 reduseres med 

10-20 prosent og nivåene reduseres med 5-10 prosent i trafikknære områder. 
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3. Nytt renhold og støvbindingsregime. Tiltaket innebærer at en går fra et fast opplegg 

med renhold og støvbinding til et vaktopplegg basert på luftkvalitetsmålinger og 

prognoser for luftkvalitet og værforhold. Tiltaket vil trolig øke utgiftene vesentlig 

sammenlignet med dagens regime. Det er ikke nok kunnskap om effektene til å kunne 

kvantifisere hvor mye tiltaket vil redusere svevestøvnivåene, men tiltaket vil trolig ha 

en kortsiktig – men tydelig effekt, spesielt på antall overskridelser av døgnmiddel-

verdien.  

4. Bompengeopplegg fra Buskerudbypakke 2. Tiltaket er, basert på beregningene fra 

Buskerudbypakke, forutsatt å gi nullvekst i personbiltransporten. Det innebærer at 

vegstøvutslippene ikke vil øke på grunn av økt trafikk slik det gjør i referanse-

alternativet. Utslippene vil dermed være på nivå med nivået i 2015, eller noe lavere på 

grunn av bedre motorteknologi. Tiltaket er ikke spredningsberegnet. Gjennomføring av 

tiltaket er per dags dato svært usikkert.  

Fordeler og ulemper med de ulike tiltakene er oppsummert i tabell S-1.  

Piggdekkgebyr er et tiltak som er målrettet mot de bilene som produserer mest PM10. Det 

påvirker kun en liten andel av bilistene negativt. Det er sett på effekt dersom piggfriandelen 

økes til 86 prosent fra 80 prosent i 2015. Tiltaket gir negative effekter for bilister som må 

betale piggdekkgebyr, men samtidig økte offentlige inntekter som følge av gebyret. 

Et nytt støvbinding og renholdsregime vil ha få negative effekter for trafikanter, men medfører 

en økt offentlig kostnad.  

Redusert hastighet på E18 vil først og fremst gi effekt i områder nær E18. Innføring av tiltaket 

har ingen direkte kostnader utover kostnader til skilting. Tiltaket vil ikke medføre vesentlig 

økning i reisetid for trafikantene. 

 

Vi anbefaler å gjennomføre minst ett av de anbefalte tiltakene i handlingsplanen som kan 

gjennomføres på kort sikt. Det vil si enten piggdekkavgift, redusert fart eller nytt 

støvbindings- og renholdsregime. Vårt anbefalte tiltak er piggdekkavgift, eventuelt i 

kombinasjon med nytt støvdempings- og renholdsregime. Piggdekkavgift viser god effekt, vil 

ha effekt i hele kommunen, rammer få, og er et billig og enkelt tiltak å gjennomføre. 
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Tabell S-1 Fordeler og ulemper ved ulike mulige tiltak for bedre luftkvalitet i Drammen 

 

+ - Effekt 
Redusert 
hastighet på E18 

 Tydelig effekt på 
luftkvaliteten langs 
E18, ingen effekt i 
områder et stykke 
unna E18 

 Lite inngripende 
tiltak med få eller 
ingen negative 
effekter. 

 Positive effekter også 
for støy og ulykker 

 Selv om effekt på 
luftkvalitet er 
tydelig er den 
relativt liten.  

 Reduksjon i 
årsmiddelverdien
e langs E18 på 5 
til 15 prosent. 
Liten effekt i 
områder litt unna 
E18 

Piggdekkavgift i 
Drammen 

 Tydelig effekt på luft-
kvaliteten langs 
hovedveiene og i 
trafikknære områder 

 De fleste kjører 
allerede piggfritt og 
blir ikke rammet av 
tiltaket.  

 Ekstra kostnad 
for de som har 
behov for å kjøre 
med piggdekk.  

 Kombineres 
redusert fart på 
E18 med økt 
piggfriandel, vil 
årsmiddel-
konsentrasjonen 
langs E18 
reduseres med 
10-20 prosent og 
nivåene 
reduseres med 5-
10 prosent i 
trafikknære 
områder. 

Nytt renhold og 
støvbindingsregi
me 

 Trolig god kortsiktig 
effekt selv om denne 
ikke kan 
kvantifiseres.  

 Få eller ingen 
negative 
konsekvenser for 
trafikanter og 
innbyggere.  

 Kostbart  Tiltaket vil trolig 

ha en kortsiktig – 

men tydelig 

effekt, spesielt på 

antall 

overskridelser av 

døgnmiddel-

verdien.  

Bompenge-
opplegg i 
Buskerudbypakke 
2 

 Tydelig 
trafikkreduserende 
effekt 

 Hindre trafikkvekst i 
forhold til dagens 
nivå.  

 

 Stor usikkerhet 
knyttet til når 
tiltaket kan 
gjennomføres.  

 Gjennomføring er 
avhengig av 
mange aktører 

 Kostnad for 
trafikantene.  

 Utslippene vil 
være på nivå med 
nivået i 2015, 
eller noe lavere 
på grunn av 
bedre 
motorteknologi 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Norge ble i 2015 dømt i EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv, både for over-

skridelser av grenseverdier for lokal luftkvalitet og fordi kommunenes tiltaksutredninger for 

lokal luftkvalitet ikke tilfredsstilte kravene i direktivet.  

Drammen var en av byene som var omfattet av dommen. Miljødirektoratet påla i brev av 12. 

februar 2016 Drammen kommune å revidere sin tiltaksutredning for lokal luftkvalitet fra 

20152. Bakgrunnen for pålegget var mangler i eksisterende tiltaksutredning for Drammen. 

Direktoratet skriver: 

Tiltaksutredningen viser at kommunen vil ha problemer med å overholde grenseverdiene for 

nitrogendioksid (NO2) fram mot 2019. Når det gjelder svevestøv (PM10) har vi ikke informasjon 

om kommunen vil overholde grenseverdiene fram mot 2019. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsforskriftens kapittel 7, §7-11 tredje ledd. 

Tiltaksutredningen skal som et minimum tilfredsstille krav til innhold i tiltaksutredninger i 

vedlegg 5 i forurensningsforskriftens kapittel 7. Den reviderte tiltaksutredningen skal sendes 

Miljødirektoratet senest 1. juni 2017, etter en forutgående politisk behandling.  

For å gjennomføre tiltaksutredningen, har Drammen kommune engasjert Urbanet Analyse og 

NILU i samarbeid som faglig bistand til å vurdere og beregne tiltak for å bedre luftkvaliteten i 

Drammen. Tiltaksutredningen utarbeides i et prosjektsamarbeid med Statens vegvesen. 

Utredningen vektlegger langsiktige tiltak for bedret luftkvalitet. Luftforurensningen i Drammen 

har ikke et omfang som gjør det nødvendig med egen plan for episoder med høy luft-

forurensning, jfr. kriterier i Miljødirektoratets Veileder 252/2014 - Lokal luftkvalitet, kapittel 6.  

Det utføres ikke målinger av PM2,5 i Drammen, men det er ikke forventet at nivåene er over 

grenseverdien eller at det for denne komponenten er konsentrasjoner som vil utløse behov for 

tiltak.3 Utredningen omfatter derfor ikke en faglig vurdering av PM2,5.  

  

                                                           
2
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/Vurdering%20tiltaksutredning%20Drammen.pdf 

3
 Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/Vurdering%20tiltaksutredning%20Drammen.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Konsekvensutredning%20av%20forskriftsendring%20-%20Innskjerping%20av%20grenseverdier%20for%20svevest%C3%B8v%20(PM10%20og%20PM2,5).PDF?epslanguage=no


 
Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune  

 

2 Urbanet Analyse rapport 90/2017 

 

1.2 Luftforurensning og helseeffekter 

Luftforurensning representerer et betydelig helseproblem både globalt og nasjonalt, og blir 

vurdert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en av de viktigste årsakene til for tidlig død 

og uønskede helseeffekter. Studier viser at disse effektene kan opptre ved relativt lave 

konsentrasjoner og er derfor relevante også for norske byer og tettsteder. 

Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende 

sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Langvarig eksponering kan også 

bidra til utvikling av sykdom. Barn, eldre og personer med underliggende sykdommer som 

luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning. 

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet utarbeidet i 2013 reviderte luftkvalitetskriterier 

basert på en ny gjennomgang av litteratur og studier om luftforurensning og uønskede helse-

effekter. Dersom forurensningsnivået er under disse kriteriene, vil de aller fleste unngå 

skadevirkninger på helsen. I rapporten «Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning»4 

gis det en god oversikt over de viktigste forurensningskomponentene, eventuelle helseeffekter 

og anbefalte maksimumsnivåer for de enkelte komponentene. 

Det er spesielt svevestøv (PM10 og PM2,5) som tilskrives negative helseeffekter. I tillegg ser 

eksponering for NO2 ut til å gi negative helsevirkninger, selv om det kan være vanskelig å skille 

effekten av NO2 fra effekten av svevestøv (Folkehelseinstituttet, 2013). For svevestøv er det 

fortsatt usikkerhet knyttet til hvilke egenskaper, herunder størrelse, masse, antall, overflate-

areal og kjemisk sammensetning, som er mest avgjørende for helseeffekter (Folkehelse-

instituttet, 2013).  

Ny forskning har vist at det er større helsefare knyttet til eksponering for svevestøv enn 

tidligere antatt. Dette er årsaken til at norske myndigheter i 2016 skjerpet grenseverdiene for 

svevestøv (PM10 og PM2.5). Norge har per i dag strengere grenseverdier for svevestøv enn 

resten av Europa, se neste avsnitt.  

Regjeringen har som ambisjon at nivåene av svevestøv skal være lavere enn luftkvalitets-

kriteriene for å unngå uønskede helseeffekter  

1.3 Grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier 

I Norge har vi tre ulike styringsmål for lokal luftkvalitet; forurensningsforskriften, regjeringens 

nasjonale mål for lokal luftkvalitet og luftkvalitetskriterier, fastsatt av Miljødirektoratet og 

Folkehelseinstituttet.  

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 med bakgrunn i 

EUs direktiv om luftforurensning (EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament 

and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. Off. J. Eur. 

                                                           
4
 Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse (Rapport 2013:9) 

https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/luftkvalitetskriterier---virkninger-av-luftforurensning-pa-helse-pdf.pdf
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Union, L152, 1-44.) Grenseverdiene i forskriften er rettslig bindende, og overskridelse av disse 

minstekravene utløser krav om tiltak.  

Nasjonale mål er ikke juridisk bindende, men angir regjeringens ambisjonsnivå for 

luftkvaliteten.  

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter 

eksponering for luftforurensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå der de aller fleste 

kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger på helse.  

PM10, PM2,5 og NO2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer og 

tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for disse 

forurensningskomponentene er gitt i Tabell 1-1.  

Tabell 1-1: Norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.  

 

Komponent Midlings
-tid 

Grenseverdi
1
 Nasjonale mål fra 

1.1.2017
2
 

Luftkvalitets-
kriterier

3
 

NO2 15 
minutter 

  300 µg/m3 

NO2 Time 200 μg/m³ må ikke 
overskrides mer enn 18 
ganger pr. kalenderår 

 100 µg/m3 

NO2 År 40 μg/m³  40 μg/m³ 40 μg/m³ 

Svevestøv, 
PM10 

Døgn 50 μg/m³ må ikke 
overskrides mer enn 30 
ganger pr. kalenderår 

 30 µg/m3 

Svevestøv, 
PM10 

År 25 μg/m³ 20 μg/m³ 20 μg/m³ 

Svevestøv, 
PM2,5 

Døgn   15 µg/m3 

Svevestøv, 
PM2,5 

År 15 μg/m³ 8 μg/m³ 8 μg/m³ 

1. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet. 
2. Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016-2017) 
3. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, 

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9) 

For svevestøv ble grenseverdiene i forurensningsforskriften innskjerpet fra og med 1.1.2016. 

De norske grenseverdiene er nå strengere enn grenseverdiene i EUs luftkvalitetsdirektiv.  

For årsmiddelkonsentrasjoner av NO2, PM10 og PM2,5 er nasjonale mål fra 1.1.2017 satt lik 

luftkvalitetskriteriet. Grenseverdien for årsmiddel av NO2 er lik luftkvalitetskriteriet og 

nasjonalt mål, mens for svevestøv (PM10 og PM2,5) er grenseverdiene noe høyere enn 

luftkvalitetskriteriene og nasjonale mål.  
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1.4 Luftforurensning i arealplanlegging 

Retningslinje for behandling av arealplanlegging, T-1520, er statlige anbefalinger for hvordan 

luftkvalitet bør håndteres i kommunenes arealplanlegging. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 

mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 

fremme befolkningens helse. Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av 

luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

I retningslinjen er det utarbeidet anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn 

ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Det anbefales at kommunene i samarbeid 

med anleggseiere kartlegger luftkvaliteten i henhold til disse grensene i en rød og gul sone. 

Anbefalte grenser for luftforurensnings og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 

virksomhet eller bebyggelse er vist i Tabell 1-2. 

I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, 

mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse mini-

mumskrav. Fordi luftforurensning forebygges gjennom en langsiktig areal- og transport-

planlegging, er det spesielt viktig å vurdere arealbruksformål i overordnede planer og i en tidlig 

fase i reguleringsplaner. Anbefalingene i denne retningslinjen skal legges til grunn av 

kommuner, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av 

overordnede planer og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen har ikke status 

som en statlig planretningslinje etter plan- og bygningslovens § 6-2.  

Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, men vesentlige avvik fra anbefalingene kan 

imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra offentlige myndigheter. 

Tabell 1-2 Anbefalte grenser for luftforurensnings og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse. Alle tall er i µg/m

3
. 

Komponent Luftforurensningssone
1
 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m
3
, 7 døgn per år 50 µg/m

3
, 7 døgn per år 

NO2 40 µg/m
3
, vintermiddel

2
 40 µg/m

3
, årsmiddel 

Helserisiko   

 Personer med alvorlig luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for 

forverring av sykdommen. Friske 

personer vil sannsynligvis ikke ha 

helseeffekter. 

Personer med luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for 

helseeffekter. Blant disse er barn med 

luftveislidelser og eldre med luftveis og 

hjertekarlidelser mest sårbare. 

1. Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene 

2. Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april. 
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1.5 Arbeidet med lokal luftkvalitet i Drammen kommune 

I følge forurensingsforskriftens kapittel 7 er det kommunen som er forurensningsmyndighet og 

skal sørge for at de ulike bestemmelsene i forskriften følges opp. Kommunen skal ha oversikt 

over luftkvaliteten i kommunen, sørge for gjennomføring av målinger/beregninger, månedlig 

rapportering av måledata, utarbeidelse av tiltaksutredninger og at allmenheten er oppdatert 

om luftkvaliteten i kommunen. Ansvaret som forurensningsmyndighet innebærer også tilsyns-

ansvar og ansvar for å gi pålegg for å sikre at kravene overholdes. Kommunen har i tillegg 

ansvar for summen av utslipp fra mindre vedfyringsanlegg.  

Kommunen har også ansvar som planmyndighet og lokal helsemyndighet. I tråd med § 9 i 

folkehelseloven skal kommunen føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som kan ha en 

direkte eller indirekte innvirkning på befolkningens helse. Ett av disse forholdene er lokal 

luftkvalitet. Det innebærer at den kommunale helsemyndigheten kan treffe vedtak etter 

folkehelseloven. 

Anleggseiere som bidrar til konsentrasjon av luftforurensing i et område skal medvirke til å 

gjennomføre målinger, beregninger og tiltaksutredninger. De viktigste anleggseierne i 

Drammen er kommunen (kommunale veier og kommunalt eide anlegg) og Statens vegvesen 

(fylkesveger og riksveger). Anleggseiere skal også sørge for gjennomføring av nødvendige tiltak 

for å sikre at grenseverdier og krav blir overholdt og dekke sin del av kostnadene ved dette.  

Drammen kommune ved helsetjenesten, avdeling folkehelse, miljørettet helsevern har 

ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens to målestasjoner, og månedsvis og årlig 

rapportering av status for luftkvalitet. Statens vegvesen er ansvarlige for en målestasjon, 

Bangeløkka, ved RV282. Denne målestasjonen driftes av NILU på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

1.6 Tidligere tiltaksplaner i Drammen kommune 

Følgende evalueringer og tiltaksutredninger foreligger fra tidligere og oppsummeres kort 

under: 

 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar – april 2005, Statens 

vegvesen. 

 TILTAKSUTREDNING Vurdering av tiltak mot PM10 i Drammen kommune, desember 

2005, Statens vegvesen og Drammen kommune. 

 TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV Drammen vinteren 05/06 

 Tiltaksutredning for luftkvalitet i Drammen. Overskridelser av forurensningsforskriftens 

§ 7 om lokal luftkvalitet for NO2 og PM10 2015, Drammen kommune. 
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TILTAKSUTREDNING Vurdering av tiltak mot PM10 i Drammen kommune. Statens 

vegvesen og Drammen kommune, desember 2005.  

På bakgrunn av overskridelser av grenseverdien for svevestøv ble flere tiltak vurdert. Det ble 

konkludert med at vasking av veger var det mest egnede tiltaket og det ble gjennomført 

vasking av veger vinter/vår 2005. 

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen, januar – april 2005. Statens 

vegvesen, mai 2005.  

Evalueringen konkluderte med at vaskingen ikke var tilstrekkelig og at grenseverdien for 

svevestøv ble overskredet. 

Tiltaksforslag mot svevestøv. Drammen vinteren 05/06.  

På bakgrunn av den tidligere tiltaksutredningen og at det prioriterte tiltaket ikke var 

tilstrekkelig så ble bruk av salting på nytt vurdert som tiltak.  

2015: Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Overskridelser av forurensnings-

forskriftens §7 om lokal luftkvalitet for NO2 og PM10. 

Bakgrunnen for denne tiltaksutredningen var at Drammen overskred grenseverdiene for 

årsmiddelkonsentrasjon for NO2 på målestasjonen på Bangeløkka. Bystyret vedtok 28. april 

2015 å ta tiltaksutredningen til orientering, og at arbeidet med å bedre luftkvaliteten skal 

bygge på handlingsplanen. Det skulle i tillegg utarbeides lokale tiltak for å bedre luftkvalitet i 

påvente av regionale tiltak i regi av Buskerudbyen. 

Det var lagt vekt på at det viktigste tiltaket for å redusere NO2 nivåene er overgang til biler med 

lavere utslipp av NOx. Spesielt er statlige insentiver til nybilsalg og krav til eksosutslipp trukket 

fram. For PM10 er det vektlagt at det er få overskridelser. Salting av vegbanen er iverksatt for å 

hindre oppvirvling av vegstøv. Videre pekes det på vedfyring uten at bidraget er kvantifisert.  

Handlingsplanen peker konkret på fem tiltak: 

 

Tiltak 1: Redusere trafikkvolumet gjennom oppfølging av areal og transportplanen for 

Buskerudbyen, gjennom kommuneplanens arealdel. Ansvar for dette tiltaket har Drammen 

kommune og øvrige parter i Buskerudbysamarbeidet. Tiltaket er en langsiktig strategi som er 

under kontinuerlig implementering.  

Tiltak 2: Tiltaket omhandler Buskerudbypakke 2 som skal framforhandles mellom Buskerudby-

samarbeidet og staten, med sikte på å utvikle et transportmønster der bilbruken reduseres. I 

utgangspunktet var planen at denne skulle gjelde fra 2018. Buskerudbypakke ble høsten 2016 

vedtatt lokalt, med forbehold om statlig fullfinansiering av visse riksvei- og jernbaneprosjekter 

gjennom Nasjonal Transportplan 2018-29 (NTP). Status per april 2017 er at NTP ikke inne-

holder fullfinansiering av disse prosjektene, og at forslaget til Buskerudbypakke derfor må 

justeres og underlegges fornyet lokalpolitisk behandling. Det er i gang forberedelser for denne 

justeringen, med sikte på ny lokalpolitisk behandling rundt årsskiftet 2017/2018. 
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Tiltak 3: Godsterminaler flyttes fra Drammen sentrum til Holmen. Den nye godsterminalen er 

åpnet.  

Tiltak 4. Tiltak for reduserte utslipp nær tunnelmunninger vurderes som del av plan- og 

utredningsprosessen i forbindelse med nye tunnelprosjekter, for eksempel i form av luftetårn. 

Strømsåstunnelen er særlig aktuell. Tunellen (utvidelse fra 1 til 2 tunnel-løp) er omtalt som et 

trafikksikkerhetstiltak i grunnlagsdokumentet for ny Nasjonal Transportplan grunnet høy 

trafikk i forhold til eksisterende løsning. Reguleringssaken ble behandlet i Drammen formann-

skap på tampen av 2016, PS 0154/16: Detaljregulering for E134 Strømsåstunnelen - 

sluttbehandling av reguleringsplan. Reguleringsplanen inkluderer luftetårn for begge løp. 

Tunellen har ikke bevilgningsvedtak i Stortinget. I NTP er det foreslått oppstartsbevilgning for 

ny Strømsåstunnel i slutten av NTP-perioden, det vil si etter 2025. Dette innebærer at effekten 

av ny Strømsåstunnel, inkludert luftetårn, ikke vil ha effekt for beregningsåret 2022. 

Tiltak 5: Eksisterende varslingsrutiner og tiltak mot episoder med høye verdier.  

1.7 Andre eksisterende tiltak 

For tjenestebiler vedtok Drammen bystyret i november 2015 at det skal iverksettes en bilpolicy 

som sikrer at kommunens tjenestebiler avgir så lave utslipp av miljø- og klimaskadelige stoffer 

som mulig. I 2017 etableres omtrent 90 ladepunkter for kommunale elbiler ved tjenestesentra 

for helse- og omsorgsvirksomheter. Eksisterende bensin- og dieselbiler i kommunal tjeneste 

blir da skiftet ut med elbiler.  

Brakar har bestilt 6 elektriske busser som vil bli prøvd ut på linjen Drammen – Mjøndalen. 

Bussene vil etter planen bli satt i drift senhøsten 2017. Dette gjennomføres som et prøve-

prosjekt, med hensikt å oppnå en langt mer omfattende overgang til elektriske bybusser 

dersom prøveprosjektet er vellykket. 
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2 Måling av luftkvaliteten i Drammen 2006-2016 

2.1 Lokale/meteorologiske forhold 

Drammen ligger ved Drammenselva og utløpet i Drammensfjorden. Selve bykjernen ligger i 

bunnen av dalen, med bebyggelse oppover dalsidene. E18, med vesentlig vegtrafikk, er lagt 

som en høy bro over den østlige delen av byen, på tvers av utløpet i fjorden. E134 tar av fra 

E18 sør for elva og er lagt i tunnel ut fra sentrum. De mest trafikkerte veiene i sentrum er 

Bjørnstjerne Bjørnsons gate (RV282) og Rosenkrantzgata (RV283).  

2.2 Målestasjoner 

I Drammen måles lokal luftkvalitet som punktmålinger på tre målestasjoner. På stasjonene 

Bangeløkka i Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Vårveien i Rosenkrantzgata måles luftkvaliteten 

ved sterkt trafikkert veg (vegnære stasjoner). På stasjonen i Nedre Storgate måles 

forurensningen over tak i Drammen sentrum (bybakgrunn).  

I tillegg har Drammen kommune en optisk måler (DOAS-teknologi) som måler gasser over to 

strekninger. Instrumentet står på taket i Nedre Storgate og måler over en kort strekning 

parallelt med Nedre Storgate mot Grev Wedels plass, og over en lengre strekning på tvers av 

Drammenselva. Målestasjonen Bangeløkka driftes av Statens vegvesen, mens de øvrige 

stasjonene driftes av Drammen kommune. 

 
Figur 2-1: Kart over målestasjoner for luftkvalitet og meteorologi i Drammen. Målestasjoner for 
luftkvalitet er markert med grønne kryss, mens målestasjon for meteorologiske parametere er vist med 
blå kryss. På Vårveien utføres det både luftkvalitetsmålinger og målinger av meteorologiske parametere. 

Nedre Storgate 

Bangeløkka 

Vårveien 

Gulskogen 

Marienlyst 

Drammenselva 

Grev Wedels plass 
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Tabell 2-1: Måleprogram for luftkvalitet i Drammen. 

Stasjon Stasjonstype Metode NO2 PM10 O3 Benzen PAH 

Bangeløkka Vegnær 
stasjon 

Kjemiluminescens 
(NO2), gravimetri 
(PM10) 

x x  x  

Nedre Storgate Bybakgrunn Gravimetri (PM10)  x   x 

Grev Wedels plass Bybakgrunn DOAS x  x   

Drammenselva Bybakgrunn DOAS x  x   

Vårveien Vegnær 
stasjon 

Beta attenuation  x    

 

I tillegg til luftkvalitetsmålingene måler Drammen kommune meteorologiske parametere på 

tre stasjoner. På Gulskogen måles det i en 25 m høy mast, på Marienlyst i 10 m og på stasjonen 

Vårveien står instrumentene på taket av målebua. Meteorologisk institutt har en stasjon på 

Berskog hvor det måles temperatur, vindstyrke og vindretning, luftfuktighet og nedbør. Måle-

programmet er oppsummert i Tabell 2-2. 

 

Tabell 2-2: Måleprogram for meteorologi i Drammen. 

Stasjon Tempera-
tur 

Vind-
styrke 

Vind-
retning 

Luft-
fuktighet 

Stråling 
(W/m2) 

Lufttrykk Nedbør 

Gulskogen 2m, 10m 
og 25m 

25m 25m 25m  x  

Marienlyst 2m, 10m 10m 10m x    

Vårveien 5m x X  x   

Berskog 
(DNMI) 

x x X x   x 
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2.3 Måleresultater for nitrogenoksider – NO2 

Måleresultater for NO2 fra målestasjonene i Drammen er presentert i Figur 2-2 og Figur 2-3 

sammen med grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften (vist i sort).  

 

Figur 2-2: Antall timemiddelverdier av NO2 over grenseverdien på 200 µg/m
3
 på målestasjoner i 

Drammen 2005-2016. Antall tillatte overskridelser av grenseverdien for timemiddel er vist i sort. 

Figur 2-2 viser at det i perioden 2005 til 2016 kun ble registrert overskridelser av grenseverdien 

for timemiddel på 200 µg/m3 i 2011. På den vegnære stasjonen Bangeløkka og over tak langs 

Nedre Storgate (Grev Wedels plass) ble det begge steder registrert 4 timer, noe som er langt 

færre enn maksimalt tillatt antall på 18.  
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Figur 2-3: Årsmiddelkonsentrasjoner av NO2 på målestasjoner i Drammen 2005-2016. Grenseverdien for 

årsmiddel er vist i sort. 

Årsmiddelkonsentrasjonene, presentert i Figur 2-3, viser imidlertid overskridelse av grense-

verdien på 40 µg/m3 på Bangeløkka i 2008, 2010, 2011 og 2013. Siden 2014 har årsmiddel-

konsentrasjonene ligget under grenseverdien, men på eller over øvre vurderingsterskel som er 

32 µg/m3. Dette viser at, med dagens NOx-utslipp, er årsmiddelkonsentrasjonene fortsatt på et 

nivå der det er fare for overskridelser. 
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2.4 Måleresultater for svevestøv - PM10 

Måleresultater for PM10 fra målestasjonene i Drammen er vist i Figur 2-4 og Figur 2-5  sammen 

med grenseverdier i forurensningsforskriften. 

 

Figur 2-4: Antall døgnmiddelverdier av PM10 over 50 µg/m
3
 på målestasjoner i Drammen 2005-2016. 

Figur 2-4 viser at det i 2013 ble registrert 38 døgn der middelverdien av PM10 var over grense-

verdien for døgn på 50 µg/m3. Tillatt antall var den gang 35, det vil si at det var brudd på 

forskriften for døgnmiddel av PM10. Fra og med 1.1.2016 er grenseverdiene for svevestøv 

skjerpet og tillatt antall døgn over grenseverdien er nå redusert til 30. Med 25 og 28 døgn over 

grenseverdien i henholdsvis 2015 og 2016, ligger døgnmiddelkonsentrasjonene av svevestøv i 

Drammen på et nivå der det er fare for at det kan bli flere døgn over grenseverdien enn tillatt. 

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt en 

foreløpig anbefaling om at grenseverdien senkes til maksimalt 15 døgn med overskridelser i 

20205. Dette nivået ville gitt brudd på grenseverdiene i alle år etter 2010, med unntak av 2014.  

Fra 1.1.2016 er grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjon av PM10 senket fra 40 til 25 µg/m3. I 

årene fra 2005 til 2016 har årsmiddelkonsentrasjonene på Bangeløkka ligget på eller rett under 

den nå gjeldende grenseverdien, som vist i Figur 2-5. I 2013 var årsmiddelkonsentrasjonen 28 

µg/m3, som er over den nå gjeldende grenseverdien. Dette viser at det er fare for brudd på 

forurensningsforskriften for årsmiddel av PM10 i Drammen. Fra 2020 er det anbefalt at grense-

verdien blir innskjerpet til 22 µg/m3. Dette nivået ville gitt overskridelse av grenseverdiene i 

alle år etter 2010, med unntak av 2014.   

 

                                                           
5
 Forslag til reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet og endrete nasjonale mål (2014/2247) 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/Nyheter%20vedlegg/Forslag%20til%20reviderte%20grenseverdier%20for%20lokal%20luftkvalitet%20og%20endrete%20nasjonale%20m%C3%A5l.pdf
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Figur 2-5: Årsmiddelkonsentrasjoner av PM10 på målestasjoner i Drammen 2005-2016. Grenseverdien for 
årsmiddel er vist i sort. 
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3 Modellverktøy og inngangsdata 

Dette kapitelet gir en beskrivelse av modellverktøyene som vil bli benyttet til trafikk-

beregninger og utslipps- og spredningsberegningene og inngangsdata til disse. 

3.1 Trafikkberegninger  

Modellering av luftforurensning fordrer god informasjon om trafikken, både med tanke på 

volum, fart og distribusjon, for å kunne si noe om det totale kjøretøysutslippet. For å få gode 

inngangsdata til utslipps- og spredningsberegningene, er det derfor gjennomført trafikk-

beregninger i den regionale transportmodellen (RTM) for å estimere trafikkvolum med dagens 

trafikksituasjon og ved framtidige scenarioer, både med og uten tiltak.  

Metode 

Trafikken beregnes ved bruk av RTM-modellen i versjon Regmod_v3.3.298. Regional transport-

modell (RTM). Regional modell er et modellsystem for etterspørselen etter korte reiser (under 

100 km) i Norge. Det er etablert én regional modell for hver av Statens vegvesens regioner. Det 

er grunnkrets som er soneinndelingen i modellene. Nettverket består av farleder, toglinjer og 

veger (europa-, riks- og fylkesveger, de kommunale vegene der det går kollektivtrafikk), samt 

terminaler og stoppesteder for de kollektive transportmidlene. Alle kollektivruter (både lange 

og lokale ruter) er kodet inn som et tilbud for buss, tog og båt. Systemet omfatter fem etter-

spørselsmodeller, én for hver reisehensikt (arbeid, tjeneste, service, besøk og annet). Hver av 

modellene tar hensyn til forskjellige faktorer som er karakteristisk for denne hensikten. For 

eksempel tar etterspørselsmodellen for arbeidsreiser hensyn til valget mellom periodekort og 

enkeltbillett. I tillegg beregner modellen mellomliggende reiser, dvs. reiser med to 

destinasjoner. Modellen beregner trafikk på fem reisemidler; bilfører, bilpassasjer, kollektiv, 

sykkel og til fots (NTP-sekretariatet, http://www.ntp.dep.no). 

Datagrunnlaget for RTM er grovt sett sonedata, transportnett og rutebeskrivelser og modell-

parametere. Sonedata er tabeller som angir antall bosatte, antall arbeidsplasser og andre 

viktige egenskaper for produksjon og attraksjon av turer til og fra sonene (grunnkretser). 

Transportnettet består av noder og lenker. Lenkene er kodet med egenskapsdata som brukes 

til å beregne kapasitet og trafikkflyt på lenkene (Tørset m.fl. 2013). Detaljerte inngangsdata til 

modellen er beskrevet i vedlegget til rapporten. 

En transportmodell gir en forenklet beskrivelse av sammenhengen mellom transporttilbudet 

og transportetterspørselen, og brukes til å analysere hvilke etterspørselsendringer man får 

dersom det gjøres noe med transporttilbudet. RTM behandler etterspørselen etter person-

reiser ved antall turer innen ulike reisehensikter og med de vanligste transportmidlene 

(bilfører, bilpassasjer, kollektiv, sykkel og gange). Resultatene fra modellen benyttes som 

http://www.ntp.dep.no/
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inngangsdata til en del av sprednings- og utslippsberegningene i tiltaksutredningen. I den 

sammenheng er de viktigste parameterne volum på lenker (veier) og hastighet fordelt på 

kategoriene busstrafikk (i rute), tungtrafikk og personbil/lette biler. I tillegg til hele nettverket 

fra RTM overføres også informasjon om kjørefelt omregnet til veibredde (forutsatt 3 meter per 

felt). Det er videre påkodet tunneler, ved å gi de lenkene i RTM en ny lenkekategori. Dette er 

gjort i etterkant av trafikkmodellberegningen og påvirkes ikke i RTM-modellen. 

Modellområde 

RMT har blitt kjørt i Delområdemodellen Buskerudbyen (DOM_Buskerudbyen). Modell-

området består av Buskerud, samt omliggende kommuner som Tønsberg, Horten, Holme-

strand, Re, Andebu, Lardal, Notodden, Flesberg, Ringerike, Hole, Nærum og Oslo som vist på 

Figur 3-1. Dette modellområdet er dermed noe større enn det området som er benyttet i 

modellen for spredningsberegningene (AirQUIS-modellen). Der det videre henvises til 

resultater fra modellområdet, er dette samme område som for AirQUIS-modellen og ikke hele 

DOM_Buskerudbyen. 

 

Figur 3-1 Modellavgrensing DOM KVU Buskerudbyen med randområde (grått) og kjerneområde (rødt)   
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Framskrivning av personbilparken og øvrig vognpark basert på transportmodeller 

Utslippene fra biltrafikken avhenger av drivstofftype og teknologistandard. Det er benyttet 

statistikk fra SSB om bilbestanden for Drammen kommune for å beregne fordeling av biler på 

Euro-klasser og drivstofftype for 2015. Det er kun inkludert de fire største drivstofftypene. Dvs 

at f.eks. drivstoff som hydrogen og diesel-hybrid er sett bort i fra. I Drammen kommune er mer 

enn 35 prosent av personbilparken euro 5 standard, og nesten 10 prosent euro 6. Bensin og 

Diesel er de dominerende drivstoffene med henholdsvis 60 og 38 prosent andel ( 

 

Figur 3-2). 

 

Figur 3-2 Kjøretøyfordeling basert på drivstoff og Eurostandard for personbiler i 2015 i Drammen, Lier og 
Nedre Eiker. Kilde: SSB 
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Det er laget en framskrivning mot 2022 av både teknologi og drivstoff-fordeling. For teknologi 

er andelen i de ulike euroklassene i hovedsak basert på antagelse om levetid i bilparken, mens 

drivstoff-fordelingen er basert på historisk vekst. 

 

Figur 3-3 Kjøretøyfordeling basert på drivstoff og Eurostandard for personbiler framskrevet til 2022 for 
Drammen, Lier og Nedre Eiker 

I 2022 er det beregnet at Euro6-standard vil dominere teknologien med mer enn halvparten av 

kjøretøyene og at omtrent 25 prosent vil ha Euro 5-standard. Andelen elektriske biler vil øke til 

10 prosent av bilparken. Hybrid-biler vil relativt sett vokse kraftig i perioden, men fordi 

andelen er så lav i dag, gir selv en høy relativ vekst lite utslag på den totalen andelen. Dette er 

trolig et konservativt anslag. 

 

Figur 3-4 Drivstoff-fordeling for personbiler i 2015 og framskrivning mot 2022 for Drammen, Lier og 
Nedre Eiker. 
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Figur 3-5 viser forutsatt tungbilandel i 2015 og framskrevet for 2022. Som det går fram av 

figuren er det lagt til grunn at de nye bilene kjører mer enn de gamle.  

 

Figur 3-5 Sammensetning av tungbilandelen for 2015 og framskrevet mot 2022, vist med og uten vekter 
for kjørte kilometer.  

For Bussparken forutsettes Euro 6-standard både i 2015 og 2022 (kilde: Brakar). Det er god 

mulighet for at en vesentlig andel av Brakars busspark har nullutslippsteknologi (elektriske 

busser) i 2022, dersom prøveprosjektet som starter i 2017 blir vellykket. Dette er imidlertid 

ikke inkludert i utslippsberegningene, på grunn av usikkerheten rundt så rask implementering 

av nullutslippsbusser. 

Evaluering 

Trafikkvolumene for de ulike scenarioene er framstilt grafisk på kart. Tegnforklaringene som er 

brukt (farger og linjetykkelse) er hentet fra presentasjonsreglene til NVDB Trafikkmengde6. Der 

er inndelingen av trafikkmengdene i intervaller gjort på bakgrunn av ÅDT til de ulike 

dimensjoneringsklassene7 til vegnettet8.   

Hovedresultater er volumer og hastigheter på veglenkene i modellområdet som går inni 

spredningsmodellen, samt kjøretøysammensetning. Videre vil viktige nøkkelindikatorer være 

effekt på overordnet reisemiddelfordeling og endring i reiser fra referansesituasjonen. Dette 

vil videre kunne påvirke spredningsresultatene.  

                                                           
6
 

https://register.geonorge.no/data/documents/Trafikkmengde_Presentasjonsregler_Trafikkmengde.pdf  
7
 Som omtalt i Statens vegvesen håndbok N100. 

8
 Disse tallene er så omregnet til YDT ved bruk av omregningsfaktoren på 1,1 
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3.2 Utslipps- og spredningsberegninger  

Modellverktøyet AirQUIS baserer seg på ulike moduler som beregner stegvis utslipp, vindfelt, 

spredning og visualisering av resultat. Her gis en kort beskrivelse av modellen, samt 

inngangsdata som er benyttet som grunnlag for beregningene. 

Spredningsmodellen 

Spredningsmodellen som er blitt benyttet i dette prosjektet, kalles EPISODE, og er utviklet ved 

NILU. Modellen har vært benyttet i mange ulike studier, både i tidligere tiltaksutredninger9, for 

beregning av luftsonekart og for bruk i varslingstjenesten for de største byområdene i Norge. 

EPISODE benytter to separate modeller for å beregne konsentrasjonsnivåene. Den første er en 

“rutenett-modell” som beregner konsentrasjonene for bybakgrunnsområder.10 Rutenettet som 

er benyttet, har en oppløsning på 1 × 1 km2 og dekker hele Drammen kommune, se Figur 3-6.  

Oppløsningen i rutenettet kan ikke beskrive de høye konsentrasjonene som måles nær veiene. 

EPISODE benytter derfor en tilleggsmodell for å estimere konsentrasjonene langs veinettet. 

Veinettmodellen beregner konsentrasjonene inne i rutenettet, i spesielle punkter (reseptor-

punkter) slik at man kan beregne konsentrasjonene nær veiene, f.eks. der målestasjonene står. 

For å oppnå høy oppløsning av konsentrasjonene, er et stort antall reseptorpunkter blitt 

spredd utover modellområdet, med størst tetthet nær veiene. Dette blir så benyttet for å 

beregne befolkningseksponering og for å etablere kartframstilling av konsentrasjonene. 

Oppløsningen i tilleggsmodellen er 20-50 m. 

  

                                                           
9
 Høiskar, B.A.K., Sundvor, I., Strand, A. (2014). Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-

2020 (NILU OR, 49/2014). Kjeller: NILU. 
10

 Med bybakgrunnsområde menes områder i byen som ikke ligger nær veier med høy trafikkbelastning. 
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Figur 3-6 Figuren viser modellområdet som er benyttes her. Dette er samme modellområde som benyttes 
i Bedre Byluft prosjektet for beregning av luftkvalitetsprognoser i Drammen. 

Utslippsberegningene 

For å kunne gjøre spredningsberegninger, er det viktig med gode estimater på utslipp fra 

relevante kilder. God kunnskap om utslippene er også viktig for å kunne identifisere effektive 

tiltak. 

Det er ikke direkte lineær sammenheng mellom utslippsreduksjon og konsentrasjons-

reduksjon. Dette skyldes bl.a. at en kilde som slipper ut forurensning nær bakken, vil bidra 

relativt sett mer til konsentrasjonene enn samme mengde forurensing sluppet ut høyt over 

bakken. En kildeallokering er dermed interessant for å få kvantifisert sammenhengen mellom 

utslipp og konsentrasjon. 

Behandlingen av utslipp deles ofte opp i linjekilder, arealkilder og punktkilder og refererer til 

hvordan utslippet blir behandlet i spredningsmodellen. Linjekildene er i dette tilfellet veg-

trafikken, punktkilder er pipeutslipp, mens arealkilder dekker ulike kildegrupper som vedfyring, 

skip og havn og som fordeles i rutenettet med en oppløsning på 1x1 km. Forskjellige 

informasjonskilder og metoder er brukt for å beskrive de ulike utslippskildene.  
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Grunnlaget for utslippsberegningen for hver kildegruppe er beskrevet i de følgende avsnittene 

både for dagens situasjon 2015 og framskrivningen til 2022.  

Utslipp fra veitrafikk 

For å beregne utslipp fra trafikk til bruk i spredningsberegninger, trenger man informasjon om 

utslippsmengde, samt når og hvor utslippene skjer.  

Trafikkinformasjon knyttet til vegnettet for dagens situasjon 2015 og for framtidig situasjon 

2022 kommer fra trafikkmodellen RTM og omfatter informasjon om døgntrafikk (ÅDT), 

fartsgrenser, tungtrafikkandeler, bussandeler og ulik geografisk informasjon om veiene. 

Informasjon om trafikksammensetningen, bl.a. Euro-klassefordeling og alder av bensinbiler, 

dieselbiler, lastebiler og busser er beskrevet i 3.1 sammen med beskrivelse av trafikkmodellen. 

Hver kjøretøytype tilegnes en utslippsfaktor og eksosutslippene per kjøretøytype beregnes for 

hver vei, for hver time. Utslippsfaktorene er basert på en studie gjort av TØI, «NO2-utslipp fra 

kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og muligheter fram mot 2025» (Hagman m.fl. 

2011). Utslippsfaktorene er ikke lik det som settes i kravspesifikasjonene for Euro-godkjenning 

fordi disse ikke representerer reell kjøring. Utslippsfaktorene som er brukt, gir andre utslipp pr 

kjørte km enn Euro kravene, spesielt for dieselbiler som gir 2-3 ganger mer. Det er minst 

grunnlag for å etablere utslippsfaktorer for Euro 6 /VI og disse innehar derfor den største 

usikkerheten, men de første vurderingene gir relativt optimistiske resultat. Utslippene fra Euro 

VI tunge biler og busser er satt til rundt 10-15 prosent av en Euro V. 

I tillegg til eksosutslipp, genererer kjøretøy også vegstøv som representerer en vesentlig kilde 

til svevestøvkonsentrasjonene. For å beregne disse utslippene brukes utslippsmodellen 

NORTRIP (Denby m.fl. 2013). Vegstøvet kommer fra dekkenes slitasje av veibanen, og piggdekk 

er hovedårsaken til denne slitasjen. Piggfriandelen i Drammen lå på 80 prosent i 2015 og dette 

er benyttet i beregningene for både dagens situasjon 2015 og framskrivningene til 2022.  

Veislitasjen er også avhengig av andelen lette og tunge biler og kjøretøyenes hastighet. Hvis 

veibanen er våt, vil slitasjepartiklene ikke slippes ut til luft, men bygge seg opp på veien til et 

støvdepot som senere kan tørke opp, og gi høye utslipp når det virvles opp. Aktiviteter som 

salting og støvbinding vil påvirke denne prosessen i stor grad, i tillegg til at det er svært 

avhengig av meteorologi. NILU har ikke konkret informasjon om når, hvor og hvor mye det ble 

saltet i 2015, men har antatt en viss bruk basert på meteorologi og erfaringstall (Denby og 

Sundvor, 2012).  

Industriutslipp 

Det er kun noen få relevante industrikilder i modellområdet. Utslippene fra disse er hentet fra 

Norske utslipp. Utslippene utgjør en svært liten andel av de totale utslippene. Det er ikke gjort 

noen endringer i utslippene for punktkildene i framskrivningene til 2022 på grunn av mangel 

på informasjon og relevans av kilden. 
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Vedfyringsutslipp 

For utslipp fra vedfyring er det tatt utgangspunkt i data som benyttes i Nasjonalt beregnings-

verktøy. Disse dataene er basert på oppdaterte tall om vedforbruk og befolkningstetthet11. Det 

er ikke gjort endringer i vedfyringsutslippene i framskrivningen til 2022 på grunn av manglende 

informasjon. Det forventes likevel ikke økning av utslippene da nye, moderne bygg og boliger 

har svært lavt oppvarmingsbehov på grunn av de høye energikravene som stilles til moderne 

bygg. Det er også vanlig at nye leilighetsbygg i de sentrale delene av Drammen ikke blir bygd 

med pipe og mangler derved mulighet for vedfyring. I tillegg antas det at flere vil etterisolere 

boligen sin slik at behovet for vedfyring blir mindre, samt at flere vil bytte ut sine gamle 

vedovner med mer rentbrennende ovner 

Skipsutslipp 

I forbindelse med Nasjonalt beregningsverktøy er det foretatt en oppdatering av utslippene fra 

skipstrafikk der det er benyttet utslippsdata fra Kystverket. Disse er benyttet i dette prosjektet 

og er dokumentert en egen rapport (Lopez-Aparicio, m.fl. 2015). Utslipp fra skip i Drammen er 

lave både for NOx og PM, og påvirker i liten grad konsentrasjonene i byen, se avsnitt 4.2 og 4.3. 

Bakgrunnsbidrag 

En del av den forurensningen som bidrar til konsentrasjonen av PM10 og NO2 i Drammen 

kommer fra omkringliggende områder, og noe fra langtransportert luftforurensning.  

For modellberegningene er det brukt timemidlede konsentrasjoner fra regionale modell-

kjøringer levert gjennom CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service)12 for å 

representere bakgrunnsbidraget. For NO2 viser kildeallokeringen at bakgrunnsbidraget er lite, 

mens det for PM10 er relativt stort sammenlignet med lokale kilder, se avsnitt 4.4. 

Meteorologiske data 

Meteorologiske data er viktige inngangsdata for spredningsmodellen. I dette prosjektet er det 

benyttet meteorologiske data for 2015 fra AROME-MetCoOp modellen (met.no sin 

værvarslingsmodell). Dataene har 1x1km oppløsning. 

Befolkningseksponering 

Eksponering er her definert som den konsentrasjonen av luftforurensning befolkningen blir 

utsatt for. Dette vil variere med hvor folk oppholder seg, og på individnivå er dette ikke mulig å 

estimere med de beregningene som er gjort her. Derimot gjøres det et anslag for hva 

befolkningen som gruppe blir utsatt for som et estimat av helseeffekt på befolkningen. 

Metoden som brukes her, baserer seg på konsentrasjonene ved registrerte hjemmeadresser 

og data for antall beboere i bygningspunkter for hele Drammen. Befolkningsdata er gitt av SSB. 

Hvert bygningspunkt blir gitt som en konsentrasjon ut i fra spredningsberegningene. For 

bygningspunktene der konsentrasjonene er over grenseverdiene, vil antall personer registrert 

                                                           
11 

Lopez-Aparicio, S., Vo, D.T. (2015) Emission estimates for Norwegian cities. NBV_Emission Database v.0. Kjeller, 

NILU (NILU OR, 35/2015). 
12

 http://atmosphere.copernicus.eu/ 

http://atmosphere.copernicus.eu/
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bli summert opp for å gi et anslag for hvor stor del av befolkningen som utsettes for høye 

konsentrasjoner 

Evaluering og usikkerheter 

I et modellsystem er det usikkerheter i mange ledd. Til tross for kvalitativt god oversikt over 

utslippene, er det fortsatt usikkerheter knyttet til både utslippsmengde, den geografiske 

fordelingen og tidsvariasjonene.  

For trafikk er det usikkerhet knyttet til resultatene fra trafikkmodellen, for eksempel i 

forholdet mellom tunge og lette biler og trafikkmengder. Det mangler detaljert informasjon 

om kødannelse, noe som kan ha vesentlig betydning for utslippet. Vi mangler også detaljert 

informasjon om frekvens for salting og støvbinding, noe som har betydning for 

konsentrasjonen av vegstøv. I tillegg, finnes det naturlige kilder til spesielt PM som ikke er 

inkludert13.  

Bakgrunnsestimatene og vindfeltet er også resultater av modeller som innehar sine egne 

usikkerheter. Vindfeltet har en oppløsning på 1 km. Spredningen fra veiene antar åpent lende. 

Dette medfører at spesielt trange byrom, hvor lokale forhold kan være dominerende, er 

vanskelig å få representert riktig i modellen. 

Modellberegningene for 2015 er sammenlignet med måledata (punktmålinger) for 2015 for å 

vurdere kvaliteten på modellresultatene, men siden det er få målestasjoner å validere mot er 

det vanskelig å gi en god vurdering av usikkerheten i modellresultatene. NO2 måles kun ved 

Bangeløkka målestasjon, mens PM10 måles i tillegg på Nedre Storgate og på Vårveien. 

Sammenligningene viser at resultatene fra modellen korrelerer relativt godt med 

observasjonene. Modellen synes å underestimerer døgnverdiene med 3-5 prosent for både 

NO2 og PM10, men dette er vurdert som et relativt lite avvik. Tilsvarende beregninger for andre 

områder med flere målestasjoner viser at avviket mellom modell og målinger kan variere fra 

stasjon til stasjon og at det normalt er både over og underestimering innenfor et 

modellområde. Figur 3-7 viser modellerte og observerte døgnmiddelverdier for PM10 ved 

Bangeløkka stasjon. 

                                                           
13

 Branner, sjøsalt og sekundærpartikler dannet fra naturlige atmosfæregasser. 
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Figur 3-7 Modellerte og målte døgnmiddelverdier for PM10 ved Bangeløkka målestasjon. Figuren til 
venstre viser døgnmiddelverdiene i 2015 fra modellen (rødt) og fra observasjonene (blått). Figuren til 
høyre viser korrelasjonen mellom modellerte og observerte døgnmiddelverdier i 2015. 
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4 Modellberegninger for dagens situasjon og 2022 

4.1 Trafikk 

Det er beregnet trafikkmengder på veiene som ligger inne i transportmodellen for dagens 

situasjon (2015) og en prognose fram mot 2022. Figur 4-1 viser hvordan trafikken fordeler seg i 

nettverket på en hverdag (YDT). Drammen har i hovedsak 3 store veier gjennom området, med 

europaveiene E134 og E18, samt fylkesveg 283. Disse kommer tydelig fram i kartet med de 

veilenkene som har høyest trafikkmengde i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Trafikkmengde (YDT=Yrkesdøgntrafikk) i 2015 
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Figur 4-2 Total vekst i transportarbeid (utkjørte km) i perioden 2015-2022 

Totalt sett er trafikkveksten i perioden, målt i utkjørte km på cirka 13 prosent, eller 1,7 prosent 

årlig. På Europa- og fylkesveier er veksten på mellom 5 - 15 prosent. På kommunale og mindre 

veier er den prosentvise variasjonen større, men i gjennomsnitt på samme nivå som total-

veksten. Figur 4-3 viser hvordan den relative endringen i trafikk fordeler seg på alle veier som 

er inkludert i trafikkmodellen. 
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Figur 4-3 Prosentvis endring i YDT 2015-2022 

4.2 Totale utslipp 

Tabell 4-1 viser totale utslipp fra de kjente kildegruppene innenfor modellområdet for dagens 

situasjon 2015 og framskrivningen til 2022.  

Figur 4-4 viser det relative bidraget (i prosent) fra de ulike kildegruppene til totalt utslipp i hele 

modellområdet av henholdsvis PM10 og NOx for 2015.  

For PM10 er det vedfyring og trafikk som er de to dominerende kildene og utgjør henholdsvis 
43 prosent og 40 prosent av totalutslippet for dagens situasjon, se Figur 4-5. Utslipp av 
svevestøv fra trafikk kommer i all hovedsak fra vegstøv. 

For NOx er trafikk den dominerende utslippskilden (74 prosent) etterfulgt av andre kilder 
(omlag 20 prosent). Utslipp fra skipstrafikk utgjør kun 4prosent av totalutslippene innenfor 
modellområdet.  

Tabell 4-1 viser at det forventes en betydelig reduksjon i NOx-utslippene fram mot 2022. 

Reduksjonen skyldes i all hovedsak at nye tunge kjøretøy (Euro VI) forventes å ha betydelig 

lavere NOx utslipp enn eldre kjøretøy. I utslippsberegningene er det forutsatt at 100 prosent av 

alle bussene har denne teknologien i 2022, mens for øvrige tunge kjøretøy er andelen på 

57 prosent. Til sammenligning var Euro VI-andelen i 2015 på cirka 5-6 prosent for tunge 

kjøretøy.   
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For PM10 forventes en svak økning i totalutslippene. Utslippene av vegstøv øker noe som følge 

av økt trafikk, mens eksosutslippene reduseres noe.  

Tabell 4-1 Totalt utslipp (i tonn/år) av henholdsvis PM10 og NOx fra de kjente kildegruppene innenfor 
modellområdet, som benyttes i beregningene for dagens situasjon (2015) og referansesituasjonen 2022. 
I kolonnene lengst til høyre vises forventet prosentvis endring fra dagens situasjon 2015 til 2022. 

Kilde 
Dagens situasjon 2015 

Referansesituasjonen 
2022 

%-vis endring i utslipp fra 
dagens situasjon (2015) til 
referansesituasjonen 2022 

    

  PM10 NOx PM10 NOx PM10 NOx 

Trafikk 
vegstøv 

311 NA 352 NA 13,2 NA 

Trafikk 
eksos 

25 1212 9 473 -64 -61 

Vedfyring 340 13 340 13 0 0 

Skip og 
havn 

2 67 2 67 0 0 

Andre 
kilder 

136 352 136 352 0 0 

Totalt 814 1644 839 905 3,1 -45,0 

 

 

 

 

Figur 4-4 Figuren viser hvor mye de ulike kildegruppene bidrar (%) til totalt utslipp i hele modellområdet 
av henholdsvis PM10 og NOx for 2015.Beregning av NO2-konsentrasjoner 
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4.3 Beregning av NO2-konsentrasjoner 

Figur 4-5 viser det relative bidraget fra de ulike kildene til årsmiddelverdien av NO2 i Drammen. 

Figuren viser at nær de mest trafikkerte veiene og i Drammen sentrum kommer hoved-

bidraget fra trafikk. Utenfor sentrum og et stykke unna de største veiene er bakgrunns-

bidraget dominerende. Utslipp fra skipstrafikken bidrar lite til NO2-nivåene i 

Drammensområdet. 

Trafikk 

 

Skip 

 

Bakgrunn 

 

Figur 4-5 Bidrag til NO2-konsentrasjonene (i %) fra de viktigste kildene.  

Figur 4-6 viser bidraget fra ulike kilder til konsentrasjonen av NO2 ved Bangeløkka målestasjon. 

Her ser man tydelig at utslipp fra trafikk er hovedkilden til NO2-konsentrasjonen ved denne 

målestasjonen.  
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Figur 4-6 Figuren viser bidraget fra ulike kilder til årsmiddelverdien av NO2 på Bangeløkka målestasjon 

Figur 4-7 viser beregnet årsmiddelkonsentrasjoner for NO2 for Drammen for dagens situasjon 

2015 og referansesituasjonen 2022. For dagens situasjon viser beregningene at det er over-

skridelser av grenseverdiene for årsmiddel nær tunnelmunningene og nær E18 over 

Drammensbrua. Beregningene viser derimot at det ikke er boligbebyggelse i områder med 

overskridelser.  

Beregningen viser videre at det kan forventes vesentlig reduksjon i årsmiddelverdiene fram 

mot 2022. Det forventes derfor ikke at Drammen vil ha overskridelser av årsmiddelverdien for 

NO2 i 2022 i noen områder av byen. Nasjonale mål for NO2 er identisk med grenseverdien for 

årsmiddel og dette betyr at Drammen også forventes å oppfylle regjeringens nasjonale mål for 

NO2. 

Beregningsresultatene for dagens situasjon (2015) og referansesituasjonen 2022 i forhold til 

forskriftens krav til timemiddelverdier for NO2 er vist i Figur 4-8. Siden forskriftens krav til time-

middel av NO2 tillater 18 timer med overskridelser av grenseverdien på 200 µg/m3, vises her 

den geografiske fordelingen av den 19. høyeste timekonsentrasjonen av NO2. Resultatene viser 

at det heller ikke forventes overskridelser av grenseverdien for timemiddel for NO2 i 2022. 

NO2-nivåene vil være avhengig av meteorologiske forhold og kan variere relativt mye fra vinter 

til vinter. Et år med lange perioder med stabilt, kaldt vær med lite vind (inversjon) vil kunne gi 

høyere NO2-nivåer enn det som er vist her. I tillegg underestimerer modellen mest sannsynlig 

NO2-konsentrasjonen noe. Siden NO2-nivåene ligger godt under grenseverdiene i dag og det 

forventes en kraftig reduksjon i NOx-utslippene i årene som kommer, anses likevel risikoen for 

at det skal forekomme overskridelser av grenseverdiene for NO2 i 2022 som svært liten. 
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a) Dagens situasjon (2015) 

 

b) Referansesituasjonen 2022 

Figur 4-7 Beregnet årsmiddelkonsentrasjon for NO2 for Drammen for a) dagens situasjon 2015 og b) 
referanseåret 2022. Grenseverdien for årsmiddel for NO2 er 40µg/m

3
. 
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a) Dagens situasjon (2015) 

 
b) Referansesituasjonen 2022 

Figur 4-8 Kartet viser den 19. høyeste timemiddelkonsentrasjonen for NO2 i Drammen for henholdsvis 
dagens situasjon 2053 (a) og Referansesituasjonen 2022 (b). Figuren viser konsentrasjonsfordelingen 
angitt i µg/m

3
. Forskriften tillater 18 timer der den midlere NO2 konsentrasjonen er over 200 µg/m

3
. I 

områder med verdier over 200 µg/m
3
 er forskriftskravet ikke oppfylt.  
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4.4 Beregning av PM10-konsentrasjoner 

Figur 4-9 viser det relative bidraget fra henholdsvis trafikk, vedfyring og bakgrunn til årsmiddel-

verdien av PM10 i Drammen. Figuren viser at i områdene hvor beregningene viser at det er fare 

for overskridelser (nær E18 og tunnelmunninger) er det utslipp fra trafikk i form av vegstøv 

som er hovedkilden. I sentrumsnære områder i kommunen bidrar også vedfyring vesentlig til 

PM10-nivåene. 

Trafikk (vegstøv og eksos) 

 

Vedfyring 

 

Bakgrunn 

 

Figur 4-9 Bidrag til PM10-konsentrasjonene fra henholdsvis trafikk, vedfyring og bakgrunn. 

Figur 4-10 bidraget fra ulike kilder til konsentrasjonen av PM10 ved Bangeløkka målestasjon. 

Her ser man at utslipp fra trafikk (vegstøv primært) er hovedkilden til PM10 konsentrasjonen 

ved målestasjonen. I tillegg bidrar utslipp fra vedfyring, samt forurensning fra bakgrunnen. 
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Figur 4-10 Figuren viser bidraget fra ulike kilder til årsmiddelverdien av PM10 på Bangeløkka målestasjon 

Beregningsresultatene for årsmidler av PM10 for henholdsvis dagens situasjon og referanse-

situasjonen i 2022, er vist i Figur 4-11. Beregningene viser at årsmiddelverdien i de aller fleste 

områder ligger under grenseverdien på 25 µg/m3 og også under helsemyndighetenes 

anbefaling på 20 µg/m3. Beregningene viser videre at det for dagens situasjon er fare for 

overskridelser av grenseverdiene for PM10 i områder nær E18 og ved tunnelmunningene til 

Strømsåstunnelen.  

Det forventes liten endring i PM10-nivåene fram mot 2022. Trafikkveksten vil gi noe mer utslipp 

av vegstøv, men det er også en stor reduksjon i eksosutslippet i samme periode. Disse utslipps-

endringene sammen med ulike endringer i trafikken (se Figur 4-3), gjør at det i noen områder 

blir en svak reduksjon i PM konsentrasjonene, mens det i andre områder blir en svak økning. 

Beregningsresultatene for henholdsvis dagens situasjon (2015) og referansesituasjonen 2022 i 

forhold til forskriftens krav til døgnmiddel for PM10, er vist i Figur 4-12. Siden forskriftens krav 

til døgnmiddel for PM10 tillater 30 døgn med overskridelser av grenseverdien på 50 µg/m3, 

vises her den geografiske fordelingen av den 31. høyeste døgnkonsentrasjonen av PM10. Også 

her er det først og fremst i områdene nær E18 og ved tunnelmunningene det er fare for 

overskridelser.  

Det er viktig å være oppmerksom på at PM10-nivåene vil kunne variere relativt mye fra år til år 

på grunn av meteorologisk variabilitet. Dette gjelder spesielt antall overskridelser av grense-

verdien for døgnmiddelkonsentrasjonen. Gjennom vinteren kan det bygge seg opp et betydelig 

støvdepot som ligger i og nær veibanen. Selve slitasjen skjer når piggene i piggdekkene treffer 

asfalten, uavhengig av om asfalten er tørr eller våt. Oppvirvlingen av støvet skjer imidlertid 

bare når veibanen er tørr. Derfor vil konsentrasjonene av svevestøv (PM10) på tørre dager ofte 

være høye. I et år med mange og lengre perioder med tørre veibaner om våren vil antall 

overskridelser av døgnmiddelverdien kunne være langt flere enn beregningene viser her. 
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a) Dagens situasjon 2015 

 
b) Referansesituasjonen 2022 

Figur 4-11 Beregnet årsmiddelkonsentrasjon av PM10 i Drammen kommune for henholdsvis dagens 
situasjon (a) og referansesituasjonen 2022 (b). Grenseverdien er på 40 µg/m

3
 og er ikke overskredet i 

noen områder.  
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a) Dagens situasjon (2015) 

 
b) Referansesituasjonen 2022 

Figur 4-12 Kartet viser den 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen for PM10 i Drammen kommune for 
henholdsvis dagens situasjon 2015 (a) og Referansesituasjonen 2022 b). Figuren viser 
konsentrasjonsfordelingen angitt i µg/m

3
. Forskriften tillater 30 døgn med døgnmiddelverdier over 50  

µg/m
3
. I områder med verdier over 50 µg/m

3
 (mørk rød) er forskriftskravet ikke oppfylt.  
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Helsemyndighetene anbefaler at døgnmiddelkonsentrasjonen av PM10 bør være under 

30 µg/m3. Fra Figur 4-12 ser vi at områdene vest for E18 typisk har hatt høyere døgnmiddel-

verdier enn dette i minst 30 dager i løpet av året. 

Miljødirektoratet har gitt en foreløpig anbefaling om at grenseverdien for årsmiddel for PM10 

blir innskjerpet til 22 µg/m3 fra 2020, samt at antall tillatte overskridelser av grenseverdien for 

døgnmiddel reduseres fra 30 til 15. Blir dette vedtatt vil sannsynligheten for at grenseverdiene 

for PM10 brytes i Drammen være høy. 

Modellberegningene som er foretatt her (med 2015 meteorologi) viser at det for dagens 

situasjon 2015 ikke er boliger i områdene hvor det er overskridelser av grenseverdien, se 

Tabell 4-2. Beregningene for 2022 viser derimot at det er cirka 60 personer som bor i områder 

hvor det er fare for overskridelser. Cirka 300 personer bor i områder med PM10-nivåer over 

nasjonale mål og luftkvalitetskriteriene for PM10.  

Som tidligere nevnt, vil PM10-nivåene kunne variere fra år til år som følge av meteorologisk 

variabilitet. Dette vil påvirke både konsentrasjonsnivåene og fordelingen i byen, og dermed 

også antall personer som eksponeres for nivåer over grenseverdiene. PM10-målingene utført i 

Drammen de siste årene viser at årsmiddelverdiene på de ulike stasjonene har variert med 

inntil 5 µg/m3 fra ett år til et annet. I tillegg har evalueringen av modellresultatene vist at 

modellen synes å underestimere PM10-nivåene med 3-5 µg/m3. 

For å illustrere hvordan endringer i konsentrasjonsnivåene fra ett år til et annet kan påvirke 

antall eksponerte har vi beregnet antall personer som vil være eksponert for nivåer over 

grenseverdien hvis det oppnådde konsentrasjonsfeltet er 5 µg/m3 høyere enn det 

beregningene gir ved bruk av 2015 meteorologi (tall i parentes i Tabell 4-2). Dette er selvsagt 

en forenkling da også den geografiske fordelingen av forurensningen vil kunne variere noe fra 

år til år og usikkerhetene i modellberegningene kan også variere noe fra område til område. 

Likevel gir disse anslagene et bilde av de variasjoner som kan forventes i antall eksponerte fra 

ett år til et annet.  

Tabell 4-2 Tabellen viser antall personer som bor i områder med PM10-nivåer over grenseverdien gitt 
forurensningsforskriften og nasjonale mål/luftkvalitetskriteriene. Tall i parentes viser tilsvarende tall hvis 
konsentrasjonsnivåene blir 5 µg/m3 høyere som følge av meteorologisk variabilitet. 

 Antall personer 
eksponert for 
årsmidler over 
25 µg/m

3 

(grenseverdi) 

Antall personer 
eksponert for mer 
enn 30 dager med 
døgnmiddel over 50 
µg/m3 
(grenseverdi) 

Antall personer 
eksponert for 
årsmidler over 
20 µg/m

3 
(nasjonalt 

mål) 

Dagens situasjon 2015 0      (285) 0      (64) 285     (4863) 

Referanse 2022 64    (285) 64    (157) 285     (5548) 
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4.5 Oppsummering 

Beregningene viser at det kan forventes betydelig nedgang i NOx-utslippene og NO2-

konsentrasjonene i årene som kommer. Det forventes ikke overskridelser av grenseverdiene 

for NO2 i 2022. Dette skyldes i stor grad at nye tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi forventes 

å ha betydelig lavere NOx-utslipp enn eldre modeller.  

Modellberegningene for PM10 gir ikke overskridelser av grenseverdiene der folk bor for dagens 

situasjon 2015, mens beregningene for 2022 viser at cirka 60 personer bor i områder med 

PM10-nivåer over grenseverdien. Under andre meteorologiske forhold enn de som er benyttet i 

modellberegningene (2015) vil PM10-nivåene kunne være høyere enn det modellresultatene 

viser, og dermed også antall personer som eksponeres for nivåer over grenseverdiene. Spesielt 

gjelder dette antall dager med døgnverdier over grenseverdien på 50 µg/m3, men også 

årsmiddelverdien vil kunne variere med i størrelsesorden ±3 µg/m3 fra ett år til et annet. I 

tillegg underestimerer modellen PM10-nivåene noe.  

Modellresultatene og måledata fra Drammen tilsier at det er fare for overskridelser av 

grenseverdiene for PM10 i årene som kommer uten ytterligere tiltak.  

Det anbefales derfor å gjennomføre tiltak mot utslipp av svevestøv for å redusere faren for 

overskridelser av grenseverdien for PM10. Det er først og fremst i områder nær E18 at det er 

fare for overskridelser. Her utgjør vegstøv hovedbidraget til konsentrasjonen og det er derfor 

naturlig å vurdere tiltak som kan redusere produksjonen og oppvirvling av vegstøv. 
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5 Tiltak og virkemidler 

Beregningene for dagens situasjon (2015) og framskrivningen av lokale utslipp fram mot 2022 

viser at tiltak og virkemidler må rettes mot reduksjon i konsentrasjoner av PM10 snarere enn 

NO2. Videre viser beregningene at det først og fremst er vegstøv som bidrar til 

konsentrasjonene i områder hvor det er fare for overskridelser. Denne utredningen har derfor 

sett nærmere på et utvalg av tiltak målrettet mot å redusere vegstøvbidraget. Tiltak som 

vurderes å ha god effekt på NO2, som for eksempel miljødifferensierte bomtakster, miljø- og 

forbudssoner er derfor vurdert til å ikke være nødvendig eller hensiktsmessig for å begrense 

konsentrasjoner av PM10.  

De tre tiltakene som er vurdert i dette prosjektet er definert i samråd med referansegruppen. 

 Redusert fartsgrense på E18 gjennom Drammen kommune 

 Piggdekkgebyr i Drammen kommune 

 Renhold og støvbinding 

Det er i tillegg sett på effekten av Buskerudbypakke 2 på trafikk, basert på trafikkberegninger 

fra Cowi og effekter som er dokumentert i «Lokalt forslag til Buserudbypakke 2 – Trafikknotat» 

Statens vegvesen, Region sør. 29.04.2016. Basert på disse effektene er det vurdert om det er 

rimelig at gjennomføringen av Buskerudbypakke 2, slik den foreligger i rapporten, vil være et 

tilstrekkelig virkemiddel for å redusere PM10. 

Ettersom endelig utforming av Buskerudbypakke ikke er avklart per april 2017 vil opplegget 

kunne bli noe annerledes enn det som lå til grunn i COWIs rapport, imidlertid kan det legges til 

grunn at bypakken må oppfylle nullvekstmålet for biltrafikken.  

5.1 Redusert fartsgrense på E18 – 80 km/t 

Om tiltaket 

Redusert fart – Miljøfartsgrense- bør gjennomføres som et permanent tiltak gjennom hele 

piggdekksesongen14. Tidligere forsøk med lavere hastighet gjennom hele vintersesongen viser 

at dette har tydelig positiv effekt på mengden vegstøv. Lavere fart fører også til færre ulykker.  

Statens vegvesen har oppsummert erfaringer med miljøfartsgrense i Oslo i perioden 2004-

2011 (Statens vegvesen, Region øst 2012). Oslo hadde, da rapporten ble skrevet, hatt 

                                                           
14

 http://www.tiltakskatalog.no/d-2-3.htm 
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miljøfartsgrense på Rv. 4, Sinsen- Grorud, Ring 3, Ryen-Granfosstunnelen, E18 Hjortnes-

Lysaker15.  Oppsummeringen viser: 

 Alle vegene som hadde hatt miljøfartsgrense hadde hatt hastighetsreduksjon, 

reduksjonen varierte mellom 6 og 12 km/t 

 Svevestøvnivået ble redusert  

 Miljøfartsgrensen reduserte også støy og antall ulykker 

 Miljøfartsgrensen ga ikke mer kø 

 Befolkningen var positive til tiltaket.  

 Det er behov for å tydeliggjøre håndhevingen.  

I denne delen undersøkes det hvordan trafikken påvirkes dersom fartsgrensen på motorvegen 

E18 gjennom Drammen kommune, en vegstrekning på omtrent 9,5 km, reduseres til 80 km/t. 

Fartsgrensen er i dag på 100 km/t på E18 gjennom Drammen, unntatt i nordgående strekning 

mellom Kobbervikdalen og Kleivenetunnelen der fartsgrensen er 90 km/t, og gjennom 

Kleivenetunnelen, der fartsgrensen er 80 km/t. 

Desto høyere fartsgrensen er, desto mer reduseres reisetiden som vist på Figur 5-1. Dersom 

fartsgrensen reduseres fra 100 til 80 km/t øker kjøretiden med 1,5 minutter for hele 

strekningen. For nordgående retning vil reduksjonen være mindre. Dersom hastigheten 

reduseres kun på motorvegbrua vil reduksjonen i kjøretiden være omtrent et 20 sekunder.  

 

Figur 5-1 Sammenheng mellom reisetid og hastighet på strekningen E18 gjennom Drammen kommune 

Mulighet for gjennomføring 

Tiltaket er lett gjennomførbart. Hastighetsreduksjonen må skiltes.  

                                                           
15

 Det geografiske område med miljøfartsgrense er seinere utvidet. Se gjeldende tiltaksutredning for 
Oslo og Bærum 
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Direktekostnader 

Direktekostnadene ved dette tiltaket innebærer oppsetning av nye hastighetsskilt. Forutsatt at 

eksisterende fundament kan benyttes, ligger prisen på rundt 1500-2000 kr per skilt. I tillegg 

kommer kostnaden ved oppsetning som gjør at prisen ligger på 3000-4000 kroner per skilt.  

Det bør også settes av midler til informasjon om tiltaket.  

Det er ikke funnet kostnader for variabel skilting, men dette er mer kostbart en vanlige skilt.  

Miljøeffekter 

Redusert fart på E18 gjennom Drammen vil gi en reduksjon i årsmiddelverdien for PM10 på 5-

15 prosent nær E18 og tunnelmunningene, mens det er relativt liten effekt av tiltaket i øvrige 

områder av kommunen, se avsnitt 6.1. 

Trafikale effekter 

For trafikantene vil redusert hastighet på E18 gi økt reisetid, noe som isolert sett medfører en 

ulempe. Tiltaket kan føre til at færre velger å reise, eller velge andre ruter og/eller 

destinasjoner. 

Figur 5-3 og Figur 5-4 viser resultatet av modellberegningen for trafikk som resultat at tiltaket.  
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Figur 5-2 Endret transportarbeid i Drammen kommune med redusert hastighet på E18 

Figuren viser en marginal nedgang i transportarbeidet for personbiler og tungtrafikken for hele 

Drammen kommune totalt sett. For trafikken på E18 isolert sett så vil denne få en nedgang på 

mellom 4-5 % over motorveibrua. En del av denne reduksjonen fordeler seg rundt i nettverket 

ved at bilistene velger andre ruter, f.eks. Holmenbrua. Økningen på Holmenbrua er imidlertid 

langt lavere enn reduksjonen på E18. 
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Figur 5-3 Prosentvis endring i YDT ved nedsatt fartsgrense til 80 km/t sammenlignet med 2022-

scenarioet. 

Nytteeffekter 

Nytteeffektene fra tiltaket er oppsummert i kap 6. Disse består i hovedsak at to komponenter, 

negativ nytte for trafikantene som følge av økt reisetid, og bedre helsegevinst som følge av 

redusert svevestøv (PM10). 

 

Figur 5-4 Endret transportarbeid i Drammen kommune med redusert hastighet på E18 
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5.2 Piggdekkgebyr 

Gebyr er et effektivt virkemiddel 

Bruk av piggdekk på bar asfalt generere mye svevestøv. Dersom flere kjører piggfritt blir det 

mindre asfaltslitasje og mindre svevestøv.  

Piggdekkgebyr er kjent som et effektivt virkemiddel for å få folk til å kjøre med piggfrie vinter-

dekk. På luftkvalitet.info er det tilgjengelig data om piggfriandelen i norske byer og når byene 

har hatt piggdekkgebyr. I Trondheim var det piggdekkgebyr i perioden 2003 til 2010. Fra 2011 

har det ikke vært gebyr før i 2017 da gebyret ble gjeninnført. Figur 5-5 viser piggfriandelen i 

Trondheim og Oslo. Vi ser av figuren at piggfriandelen sank i Trondheim etter at gebyret ble 

opphevet, den økte igjen i 2017 da gebyret ble gjeninnført. I Oslo har færre kjørt med piggdekk 

i hele perioden. I Oslo har det vært gebyr siden 2005. Figur 5-5 viser at piggfriandelen økte 

etter at piggdekkgebyret ble innført, og i dag er oppe i 88 prosent.  

 

Figur 5-5 Effekt av piggdekkgebyr som virkemiddel. Piggfriandel i Trondheim og Oslo 
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Piggfriandelen i Drammen er trolig påvirket av piggdekkgebyret i Oslo på grunn av pendling 

mellom de to områdene. Figur 5-6 viser at i Drammen er piggfriandelen også økt etter 2005, da 

Oslo innførte piggdekkavgift. Piggfriandelen er nå på 81 prosent.  

I beregning av effekt av tiltaket, se kapittel 6, er det tatt utgangspunkt i at innføring av pigg-

dekkgebyr i Drammen vil gi piggfriandel på 86 prosent, altså på samme nivå som Oslo hadde i 

2016. I beregningen er det tatt utgangspunkt i piggfriandelen i Drammen i 2016 som 

utgangspunkt.  

 

Figur 5-6 Drammen, piggfriandel i prosent 

Mulighet for gjennomføring 

Det framgår av forskriften om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr16 § 2 at en kommune 

ved forskrift kan innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt gebyrsone, dersom 

omfang og utbredelse av miljøproblemer knyttet til piggdekkbruk krever det. For Drammen 

kommune krever innføring av piggdekkgebyr samtykke fra Samferdselsdepartementet. 

Selv ett prosentpoeng økt piggfriandel vil være positivt for luftkvaliteten.  Det er ofte 

bekymring om mer piggfritt vil påvirke sikkerheten og gi behov for økt salting/vinterdrift, men 

når forventet endring er fra 81 prosent til 83 -86 prosent vil vi kunne forvente at behovet for 

salting blir som før. Når det gjelder sikkerhet er det i dag vurdert til at man kan ha en piggfri-

andel opp i minst 85 prosent uten at ulykkesrisikoen øker, dette er basert på nylig analyse av 

norske data (Tiltakskatalogen)17.  

                                                           
16

 Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. FOR-1999-05-07-437. 
17

 http://www.tiltakskatalog.no/e-2-6.htm 
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Direktekostnader 

Piggdekkavgift innebærer en direktekostnad for de trafikantene som kjører bil med piggdekk 

og som ikke allerede har betalt gebyr for en annen gebyrsone. Av forskrift om gebyr for bruk 

av piggdekk og tilleggsgebyr § 4. Gebyrets størrelse framgår: Gebyret fastsettes til kroner 1400 

per sesong, kroner 450 per måned og kroner 35 per dag, tunge biler med tillatt totalvekt over 

3500 kg betaler dobbelt gebyr. Betalt gebyr i en gebyrsone, er gyldig betaling i andre gebyr-

soner. Det betyr for eksempel at bilister som allerede har betalt i Oslo, ikke trenger å betale i 

Drammen og motsatt. For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer skal gebyrsatsene i første 

ledd dobles. 

Nytteeffekter 

I hovedsak vil nytteeffektene av piggdekkgebyr bestå av to hovedkomponenter: 

 Redusert nytte for bilister med piggdekk som følge av gebyr 

 Helsegevinst som følge av redusert PM10 

Miljøeffekter 

Dersom Drammen oppnår samme piggfriandel som Oslo vil utslippene av veistøv totalt i hele 

modellområdet reduseres. Det er ikke gjort utslippsberegninger eller spredningsberegninger 

av økt piggfriandel alene, men i kombinasjon med redusert hastighet på E18 gir tiltaket en 

utslippsreduksjon for trafikkutslippet på rundt 15 prosent.  

Dette gir en effekt i årsmiddelkonsentrasjonene på 10-20 prosent langs E18 og en reduksjon på  

5-10 prosent i trafikknære områder. På Bangeløkka målestasjon reduseres årsmiddelet med 

cirka 10 prosent, se kapittel 6.1. 

5.3 Renhold og støvbinding 

Om tiltaket.  

Tiltaket innebærer feiing og vasking av veg, samt støvbinding med salt. Det er per i dag ikke 

tilstrekkelig kunnskap om tiltaket til at det kan modelleres i utslippsmodellen. I Trondheim er 

det jobbet mye med denne type tiltak, og erfaringer derfra er oppsummert under.  

Norsk regnesentral har gjort noen studier av effekter. Studiene viser tydelig, men kortsiktig 

effekt av salting:  

 Finner en tydelig effekt av støvdemping med MgCl på grovfraksjonen PM10 - PM2,5 hvor 

tiltaket reduserer konsentrasjonen med 27 prosent rett etter et tiltak, mens for PM10 

reduserer tiltaket nivået med 14 prosent (Aldrin, Steinbakk, Rosland 2010).  

 Det er sett på effekt av vasking, feiing og salting i Strømsåstunnelen. Effekten av 

vasking og feiing er uklar. Derimot er det en tydelig effekt av salting på 

konsentrasjonen av PM10 og PM2.5. Effekten inntreffer umiddelbart og ser ut til å vare i 

5-9 dager. I middel reduserer salting nivået av PM10 med omkring 45 prosent og nivået 

av PM10 − PM2.5 med omtrent 60 prosent i forhold til en situasjon uten tiltak. Det er en 

tendens til at salting med 20 g/m2 gir større effekt enn med den dobbelte 
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konsentrasjon. Når det gjelder PM2.5 er effekten av salting atskillig mindre, men det er 

en tendens til en reduksjon på mellom 0 og 20 prosent (Aldrin, 2006). 

Vegrenhold i Drammen i dag 

Som det framgår av kapittel 1.6 er både renhold og støvbinding ved hjelp av salt eksisterende 

tiltak i Drammen kommune per i dag. Dagens salt- og feieregime ble utarbeidet på grunnlag av 

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen, januar – april 2005. Statens vegvesen, 

mai 2005.  

Dagens renhold består av to prosesser. I perioden 1. oktober til 1. april er det ukentlig feiing av 

16,4 km fylkes- og riksveger. Feiing gjennomføres også på bestilling dersom værforholdene 

tilsier det før 1. april. Motorvegbrua/E18 inngår i dagens feie og renholdsregime. Det feies i 

tillegg over bankettene på motorvegbrua da det også samles en del vegstøv der. Det feies bare 

når temperaturen tillater det, det vil si når det er plussgrader.  

På senvinteren, i februar og mars, saltes det med MgCl på 13,8 km (19,2 inkludert tunneler) km 

fylkes- og riksveg i Drammen kommune. Saltingen gjøres natt til tirsdag og natt til fredag 

dersom det er oppholdsvær.  

Det gjøres ekstra tiltak i form av salting eller feiing dersom Drammen kommune varsler om 

høye verdier av luftforurensing eller eventuelt på bakgrunn av interne vurderinger hos Statens 

vegvesen.  

Stipulerte årlige kostnader for dagens feie- og renholdsregime er omlag kr 200.000,- netto. 
 

Erfaringer fra Trondheim 

I Trondheim har det de siste årene blitt satset spesielt på vasking og støvbinding av et sentralt 

vegområde (Haakon VII gate), det er 10 kilometer 4-5 felts veg som rengjøres og støvbindes.  

Driftsorganisasjonen følger med på været og står klar til å vaske når verdiene er på veg opp og 

når værforholdene er gode for renhold. Generelt er det enklere og mer effektiv å drive renhold 

på våt vegbane enn tørr og det renholdes derfor spesielt i mildværsperioder.  

Det ble testet tre ulike rengjøringsbiler i 2015. Erfaringer med dette er oppsummert i Statens 

vegvesens rapport (juni 2016, Snilsberg og Gryteselv m.fl): Renholdsforsøk i tunnel og gate i 

Trondheim våren 2015. Vinteren 2016 tester Trondheim kommune en Disa Clean bil som kan 

brukes uansett værforhold, også i tørre kuldeperioder. Bilen brukes i kombinasjon med en 

egenutviklet høytrykksspyleenhet som kjører i forkant og spyler løs vegstøv og suger opp. Disa 

Clean bilen børster og suger opp gjenværende vegstøv.  

Det er fokus på at områder der støvet akkumuleres, hele vegbanen, tilgrensende fortau, gater 

og parkeringsplasser rengjøres.  
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Arbeidet gjøres på følgende måte:  

 Støvdemping 1 gang kjørebane/3-5 ganger på kant (ca. 1.okt-31. mai) 

 Arbeid foregår mest nattestid, mellom kl. 02-06 

 Tiltak bestemmes ut fra værmelding + egne erfaringer: 
o Før: 3 netter/uke 

o Nå: ved behov, tiltak utføres på basis av vær og målt luftkvalitet.  

Støvbinding, det brukes en fullmettet løsning av MgCl2 (22 %):  

 Dosering: 

o 15 g/m
2

 når det er varmt/på vegbanen 

o 25-40 g/m
2

 når det er kaldt/på sidearealer 

 Overgang fra tallerkenspreder til dysebom har gitt bedre fordeling og mindre saltforbruk. 

 Det er viktig å vaske vekk saltlaken så snart det kommer en mildværsperiode. Dette blant 
annet for å ivareta friksjon. 

Figur 5-7 Vegrenhold og støvdemping i Trondheim 

Det er 10 kilometer 4-5 felts veg som rengjøres og støvbindes. Kostnaden ved dette er 6 til 7 

millioner kroner årlig. Det er vanskelig å gi en eksakt kostnad for dette arbeidet da det henger 

sammen med annet arbeid som gjøres og mannskapet som inngår i vaktordningen er det 

samme.  

Piggdekkavgiften ble gjeninnført 1.11.2016 og midlene som kommer inn fra avgiften går til å 

finansiere tiltaket med vasking og støvdemping.  

Det er en rekke ulike faktorer som er avgjørende for om opplegget fungerer. Punktlisten 

nedenfor oppsummerer de viktigste suksessfaktorene:  

 Barveg strategi: Trondheim kommune har en svart asfaltstrategi for både kjørebane, 

sykkelfelt og fortau. Dette er avgjørende for å kunne drive tilstrekkelig renhold.  

 Det bør ikke strøs da strøsand kan være en kilde til svevestøv. Dersom det likevel strøs 

bør det brukes vasket grus som ikke inneholder de fineste fraksjonene. Det er stor 

kvalitetsforskjell på strøsand.  

 Asfaltkvaliteten er viktig. Asfalten bør ha grove fraksjoner og høy kvalitet. Det gjør at 

den slites mindre.  

 Snø bør kjøres bort og ikke ligge i snødepoter. Slike depoter kan være et 

oppsamlingssted for vegstøv som frigjøres når snøen smelter.  

 Trondheim har gode erfaringer med å ha en entreprenør som har ansvar for hele 

området. Denne entreprenøren har egen kunnskap og engasjement for oppgaven og 

har en kontrakt som gjør det mulig for dem å ivareta denne på en god måte. 

Entreprenøren kan følge med på svevestøv nivåene på tilhørende målestasjon og 

gjennom dette lære konkret av erfaringer. Erfaringen er at en halv dag fra eller til på 

når det rengjøres har stor effekt på svevestøvnivåene.  

 Fart er sentralt. Det er liten oppvirvling ved lav fart.  

 En del tungtrafikk er ledet utenom sentrum på en ny avlastningsveg på øst- og 

nordsiden av byen (RV 706), ved hjelp av høyere bomtakst for tunge kjøretøy gjennom 

sentrum 
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 Trondheim har forøvrig fått inn krav om tiltaksplan (i tråd med veileder T-1520) i 

kommuneplanens arealdel, for å ivareta luftkvalitet bedre i forbindelse med bygg- og 

anleggsarbeid. Bydrift fører tilsyn og gir pålegg om renhold/støvdemping etter behov. 

 

 

Figur 5-8 Trondheim kommune; sammenheng mellom piggdekk, svevestøv og vegrenhold. Kilde: tilsendt 

fra Trondheim kommune. 

Figur 5-8 er tilsendt fra Trondheim og viser sammenhengen mellom piggdekkandel og antall 

døgn med mer PM10 enn 50 µg/m3. Kommunen mener sammenhengen er relativt god mellom 

2000 og 2013, tatt i betraktning at vær og lengde på reell piggdekksesong er blant flere 

faktorer som spiller inn. I 2006 var støv fra anleggsplass rett ved målestasjonen et godt unntak. 

Den kraftige reduksjonen som sees i svevestøvnivåene etter 2013, til tross for stabil 

piggdekkandel, mener kommunene skyldes nytt renhold og støvdemping. (Tallene for 2016 var 

9 døgn (blå linje) og ca. 35 prosent (svart linje)). 

Mulighet for gjennomføring 

Analysene av dagens situasjon og framtidig situasjon viser at en vesentlig del av problemet for 

lokal luftforurensning (PM10) i Drammen kommune kommer fra E18. Dette er imidlertid en 

utfordrende veg å gjennomføre et omfattende renhold og støvbindingsregime på. Vegen er 

imidlertid en del av dagens renholds- og støvbindingsregime.  

For at tiltaket skal kunne gjennomføres må settes krav til utstyr som skal brukes, blant annet at 

utstyret kan brukes i kuldegrader. Hvordan, men hvilken metode, et eventuelt nytt renholds- 

og støvbindingsregime skal gjennomføres må utredes nærmere. 
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Tabell 5-1 Sammenstilling renholdsregime Drammen / Trondheim, enkelte sentrale parametere.  

 Drammen Trondheim 

Antall kilometer 16,4 km 10 km 

Antall felt 2- 4 felt ?? 4-5 felt 

Hvordan renhold og salting 
skal gjøres 

Ukentlig og ved bestilling 
dersom værforholdene tilsier 
det. 
 
Renholdet inkluderer 
sidearealer på motorvegbrua 

Vaktordning; der tiltak gjøres 
ved behov - utføres på basis av 
vær og målt luftkvalitet. 
 
Omfattende renhold som 
inkluderer sidearealer 

Årlig kostnad 200.000 kroner.  6 til 7 millioner 

 

Tabell 5-1 viser en sammenstilling av renhold og saltingsregimene i Trondheim og Drammen. 

Trondheim har en mer omfattende ordning på de arealene som renholdes med begrunnelse å 

sikre god luftkvalitet.  

Direkte kostnader 

Et mer omfattende renholdsregime i Drammen kommune vil øke kostnadene vesentlig. 

Trondheim kommune har gjeninnført piggdekkavgift for å dekke inn utgiftene til dette 

renholdsregimet ut ifra prinsippet om at forurenseren betaler.  

Beregning av de direkte kostnadene ved tiltaket krever at tiltaket spesifiseres nærmere. Basert 

på erfaringene fra Trondheim antas det at kostnadene blir vesentlig høyere enn i dag.  

Miljøeffekter 

Erfaringene fra Trondheim viser gode effekter i det konkrete nærmiljøet og med god effekt på 

nærliggende målestasjon. Det er imidlertid for liten kunnskap om effekter for større 

geografiske områder. Det er per i dag ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å beregne effekten av 

et slik tiltak på den lokal luftkvaliteten. Andre erfaringer og undersøkelser viser positiv, men 

kortsiktig effekt av støvbindingstiltak.  

Et mer målrettet renhold og støvbindingsregime vil ha positiv, men ikke kvantifiserbar effekt 

for luftkvalitet og helse.  

Salting kan ha negative miljøeffekter på omkringliggende vannmiljø18 og støvbindingsregimet 

må tilpasses med dette for øye.  

Nytteeffekter 

Renhold og støvdemping vil foregå om natta og vil av denne grunn ikke ha vesentlige ulemper 

for trafikantene.  

Positiv nytteeffekt kan ikke beregnes fordi effekten ikke er kvantifiserbar.  

                                                           
18

 http://www.tiltakskatalog.no/e-2-3.htm 
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5.4 Buskerudbypakke 2 

Buskerudbypakke 2 en transportpakke for tog, buss, bil og sykkel. Gjennom bypakken 

forplikter samarbeidspartnerne seg til nullvekstmålet for biltrafikken, det innebærer at all 

transportvekst skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk.  

Buskerudbysamarbeidet består av, i tillegg til Drammen kommune, Lier, Nedre og Øvre Eiker 

og Kongsberg kommune, Buskerud fylkeskommune og staten representert ved Statens veg-

vesen, Jernbanedirektoratet og fylkesmannen i Buskerud. Pakka består av ett bompenge-

opplegg og sju innsatsområder, jamfør Figur 5-9. Tiltakene framgår av anbefalt forslag til 

Buskerudbypakke 2, datert 15-08-2016.  

 Togtiltak; to tog i timen mellom Hokksund og Mjøndalen og realisering av 

Lierstranda stasjon. I forslaget til Buskerudbypakke 2 fra 15-08-2016 er det forutsatt 

at dette finansieres av staten, og skulle legges inn i NTP 2018-29.  NTP 2018-29 som 

ble framlagt i april 2017 inneholdt imidlertid ikke disse tiltakene 

 Framkommelighetstiltak på hovednettet for buss; kollektivfelt i Rosenkrantzgate, ny 

bru mellom Mjøndalen og Krokstadelva, bussprioritering i Hans Hansens vei og 

Hagatjernveien samt Strømsø-Gulskogen.  

 Kraftig øking i busstilbudet spesielt over bompunktene. Dette innebærer 10-

minutters frekvens i Drammen og sentrale deler av Nedre Eiker. Bussene skal få 

signalprioritering i kryss og det skal gjøres tiltak på billettsiden.  

 Vegtiltak, tilfartsveg vest del 1 og 2, tilfart Konnerud, ny Svelvikvei og utbedringer av 

eksisterende veg mellom Solumstrand og Rundtom, samt fire felt på deler av 

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Tilfartsveg vest del 1 prioriteres først. Tilfart Konnerud 

er foreslått slik at den åpner samtidig med nytt løp i Strømåstunnelen. Strekningen 

Solumstrand-Rundtom på eksisterende Svelvikvei foreslås utbedret før nye 

Svelvikvei bygges.  

 Sykkeltiltak blant annet med opprusting og videreutvikling av et sammenhengende, 

trygt, effektivt og høystandard hovedsykkelvegnett i alle fire kommuner.  

 Tiltak for gående, dette er foreløpig ikke spesifisert.  

 Tiltak for utvikling av kollektivknutepunkt ved stasjonene på Hokksund, Mjøndalen 

og framtidig stasjon på Lierstranda. Pendelparkering ved Mjøndalen og Drammen.  

Figur 5-9 Tiltak i Buskerudbypakke 2 

Lokalpolitisk er det en føring om at økt busstilbud er på plass før bompengesystemet settes i 

verk. Bompengeopplegget det er lagt opp til er tidsdifferensiert med følgende satser i 2016 

verdi som vist i Tabell 5-2 
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Tabell 5-2 Bompengeopplegg i Buskerudbypakke 2 

 Takst i rush.  Takst utenom rush 

Lette kjøretøy, uten rabatt     24 kroner 16 kroner 

Tunge kjøretøy   48 kroner 32 kroner 

Rushtid: 07.00 til kl. 09.00 samt fra kl. 15.00 til kl. 17.00 mandag til fredag unntatt for offentlige fri- og 
helgedager. Innkrevingsperioden er satt til 15 år. Rabatt med autopassbrikke er 20 % og gjelder kun 
for lette kjøretøy. 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029 ble framlagt i april 2017. Transportplanen inneholder ikke 

statlig fullfinansiering av nytt løp E134 Strømsåstunnelen og fornyelse av Rv282 Holmenbrua, 

eller to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, slik det var forutsatt i det lokale vedtaket.   

På bakgrunn av dette, er det pr april 2017 under oppstart en prosess for å revidere forslaget til 

Buskerudbypakke 2 fra 2016. Det tas sikte på å gjennomføre denne revideringen i løpet av 

2017, med nytt lokalt vedtak rundt årsskiftet 2017/18. 

I denne tiltaksutredningen er det ikke foretatt effektberegninger av Buskerudpakke 2 på lokal 

luftkvalitet, men basert på trafikkberegninger gjøres en kvalitativ vurdering av forventet effekt 

av bompengeopplegget på lokal luftkvalitet i Drammen kommune. Figur 5-10 viser de 

bomsnittene som lå inne i forslaget til Buskerudbypakke 2 fra august 2016. I arbeidet med å 

revidere forslaget til Buskerudbypakke 2 vil bomplasseringene bli vurdert.

 

Figur 5-10. Oversikt over de foreslåtte bompunktene i forslaget til Buskerudbypakke 2, fra august 2016. 
Kartet er tilsendt fra Drammen kommune.  
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Mulighet for gjennomføring 

Bompengeopplegget er avhengig av vedtak både lokalt og nasjonalt. På nåværende tidspunkt 

er det stor usikkerhet rundt prosessen, videre er det usikkert når en stortingsproposisjon om 

Buskerudbypakke 2 med bompengeopplegg kan være på plass og når et sentralt vedtak 

eventuelt blir fattet. Når vedtak eventuelt er fattet vil de juridiske forholdene for tiltaket være 

på plass.  

Utover dette er mulighetene for gjennomføring gode.  

Direktekostnader knyttet til implementering av tiltaket (økonomiske forhold) og 

nytteeffekter 

Dette er forhold som er diskutert i forbindelse med Buskerudbypakke 2 og er derfor ikke sett 

på her, se http://www.buskerudbyen.no/Hovedoppgaver/Revidert%20Buskerudbypakke%202.  

Trafikale effekter 

Det er gjort en sammenligning av transportarbeidet fra referansen for dagens situasjon 2015 

og referansen i 2022 som er gjennomført i dette prosjektet, mot trafikkmodellberegninger for 

Buskerudbypakke 2. Transportmodellberegningene for Buskerudbypakke 2 er gjennomført av 

COWI og er for beregningsåret 2030. Sammenlignet med dagens situasjon ligger nivået på 

utkjørte km for personbil lavere med beregningene av buskerudbypakke 2, enn både dagens 

situasjon for 2015 (-4 %) og 2022 (-14 %). Nivået for tungtrafikken ligger 2 % over situasjonen i 

2022 og 17 % over 2015. Den tunge satsingen på kollektivtransport i Buskerudbypakken gjør at 

utkjørte km med buss er estimert til å være 49 % høyere enn dagens nivå. Total sett gir dette 

en nedgang på totalt utkjørte km på 2 % sammenlignet med i dag og 12 % sammenlignet mot 

referansen i 2022. Selv om det i perioden er vekst i både buss- og tungtrafikk er det sannsynlig 

at den totale effekten, inkludert forbedring i kjøretøyteknologi, vil være at tiltakene i 

Buskerudbypakke 2 vil bidra til at luftkvaliteten bedres mtp PM10 og NO2-konsentrasjoner. 

 

http://www.buskerudbyen.no/Hovedoppgaver/Revidert%20Buskerudbypakke%202
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Figur 11 Total vekst i transportarbeid (utkjørte km) i perioden sammenlignet mot 2015 og 2022 

Miljøeffekter/helseeffekter 

Miljøeffektene vil i første rekke komme av redusert trafikk på grunn av bompengeopplegget. 

Bompengeopplegget vil føre til nullvekst i personbiltrafikken fram mot 2020, sammenlignet 

med en vekst på  12 % (kjørte km) prosent i referansealternativet i 2022.  

Med nullvekst i trafikken fram mot 2022 blir NO2-konsentrasjonene noe lavere enn beregnet i 

Referanse 2022 og risikoen for overskridelser av grenseverdiene er ytterligere redusert. For 

PM10 vil nullvekst i trafikken bety at nivåene i 2022 være noe lavere enn i referansealternativet 

pga. reduserte eksosutslipp og utslipp av vegstøv, så fremt hverken andel av biler med 

piggdekk eller kjørehastigheter øker. 

5.5 Tiltak etter analyseperioden  

I Drammensområdet planlegges det en rekke prosjekter og tiltak på lengre sikt, og som tidligst 

vil bli gjennomført etter 2022. Dette gjelder for eksempel tiltak i Buskerudbypakke 2. 

Oppsummert er dette mulige og planlagte tiltak som kan være vesentlige for lokal luftkvalitet:  

 I 2010 inngikk Lier og Drammen kommune et plansamarbeid for å utvikle et industri- 

og næringsområde på Lierstranda og Brakerøya kalt «Fjordbyen». 

 Fire-felts rv. 23 mellom Linnes og E18 er omtalt i NTP 2014-2023. Statens vegvesen 

utarbeider nå nytt planprogram for strekningen.  

 E134 Strømsåstunnelen, dette er et nytt tunnelløp som skal sikre at sikkerhetstiltak 

oppfylles. Tiltaket inngår i Buskerudbypakke 2.  

Utover de tiltakene som er nevnt konkret her kommer kollektivtiltak i Buskerudbypakke 2, 

tiltak på kommunal- og fylkesveger, sykkel- og gangtiltak.  
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6 Beregnet effekt av tiltak på luftkvaliteten 

Spredningsberegningene presentert i kapittel 4 viser at det kan være fare for overskridelser av 

grenseverdiene for PM10 nær veier med høy trafikk og nær tunnelmunninger. Det anbefales 

derfor å iverksette tiltak for å redusere risikoen for overskridelser av grenseverdiene. 

6.1 Beregnet effekt av tiltakspakken på PM10 - konsentrasjoner 

Det er foretatt beregninger på to tiltak: 

1) Tiltak 1: Redusert fart til 80 km/t på E18 gjennom Drammen kommune 

2) Tiltak 2: Redusert fart til 80 km/t økt piggfriandel fra 80 til 86 prosent 

 

Utslipp 

Tabell 6-1 viser utslippene av PM10 for Referanse 2022, sammenlignet med utslippene man får 

ved innføring av de to tiltakene som er vurdert her. Innføring av miljøfartsgrense på E18 

innenfor Drammen kommune gir en relativt beskjeden reduksjon i svevestøv-utslippet på 1 

prosent totalt i hele modellområdet. Kombineres tiltaket med økt piggfriandel vil det gi en 

reduksjon i de årlige vegstøvutslippene på cirka 16 prosent som tilsvarer 7 prosent av total-

utslippet. Økt piggfriandel er det tiltaket som alene gir størst effekt på vegstøv-utslippene. 

Tabell 6-1 Tabellen viser PM10-utslipp (tonn/år) for henholdsvis Referanse 2022, Tiltak 1 og Tiltak 2 

Kilde Referanse2022 Tiltak 1: Redusert 
hastighet på E18 

Tiltak 2: Redusert hastighet på 
E18 og økt piggfriandel 

Trafikk vegstøv 352 342 297 

Trafikk eksos 9 9 9 

Vedfyring 340 340 340 

Skip og havn 2 2 2 

Andre kilder 136 136 136 

Totalt 839 829 784 
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Effekt av tiltak på PM10 konsentrasjoner 

Figur 6-1 og Figur 6-2 viser beregnet årsmiddelkonsentrasjon for PM10 når effekten av 

henholdsvis Tiltak 1 (redusert fart på E18) og Tiltak2 (redusert fart på E18 og økt piggfriandel) 

er hensyntatt. 

Figur 6-1 a) viser årsmiddelkonsentrasjonen for PM10 når farten på E18 reduseres til 80 

km/timen, mens Figur 6-1 b) viser hvor mye dette tiltaket kan forventes å redusere 

årsmiddelkonsentrasjonen. Redusert fart vil gi reduksjoner i årsmiddelkonsentrasjonen langs 

E18 på i størrelsesorden 5-15 prosent, mens det er liten effekt av tiltaket i områder litt unna 

E18.  

  

a) PM10 årsmiddel (µg/m
3
) – Tiltak 1 b) Reduksjon i PM10 årsmiddel (%) mellom 

Referanse2022 og Tiltak1 

Figur 6-1 Figuren til venstre viser beregnet årsmiddel for PM10 (µg/m
3
) for 2022 for henholdsvis Tiltak 1. I 

områder markert med lilla forventes grenseverdien å bli overskredet. Kartene til høyre i figuren viser 
prosentvis reduksjon i årsmiddelverdien i forhold til Referanse2022. 

Kombineres redusert fart på E18 med økt piggfriandel vil dette øke reduksjonen i årsmiddel-

konsentrasjonen langs E18 ytterligere og gi reduksjon i PM10-nivåene på 5-10 prosent over et 

større område, se Figur 6-2. På Bangeløkka målestasjon reduseres årsmiddelet med cirka 

10 prosent. Tilsvarende resultater ser man for 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjon (Figur 6-3 

og Figur 6-4). 
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c) PM10 årsmiddel (µg/m
3
) – Tiltak 2 d) Reduksjon i PM10 årsmiddel (%) mellom 

Referanse2022 og Tiltak 2 

Figur 6-2 Figuren til venstre viser beregnet årsmiddel for PM10 (µg/m
3
) for 2022 for Tiltak 2. I områder 

markert med lilla forventes grenseverdien å bli overskredet. Kartet til høyre i figuren viser prosentvis 
reduksjon i årsmiddelverdien i forhold til Referanse2022. 

  

a) 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen  

   - Tiltak 1 

b) Reduksjon i 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjon (%) 

mellom Referanse2022 og Tiltak 1 

Figur 6-3 Kartet til venstre viser den 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen for PM10 (µg/m
3
) for  

Tiltak 1. Kartet til høyre i figuren vises prosentvis reduksjon i 31. høyeste døgnmiddelverdi i forhold til 
Referanse2022. 
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c) 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen – Tiltak 2 d) Reduksjon i 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjon 

(%)mellom Referanse2022 og Tiltak 2 

Figur 6-4 Kartet til venstre viser den 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen for PM10 (µg/m
3
) for  

Tiltak 2. Kartene til høyre i figuren vises prosentvis reduksjon i 31. høyeste døgnmiddelverdi i forhold til 
Referanse2022. 

Befolkningseksponering 

Tabell 6-2 viser antall personer som bor i områder med PM10-nivåer over grenseverdien gitt i 

forurensningsforskriften og nasjonale mål/luftkvalitetskriterier for de ulike scenariene som det 

er foretatt beregninger for. Som nevnt tidligere vil årsmiddelkonsentrasjonen for PM10 variere 

med så mye som 5 µg/m3 fra et år til et annet. Dette skyldes meteorologisk variabilitet. I tillegg 

synes modellen å underestimere PM10-konsentrasjonene med cirka 3-5 µg/m3.  

Dette betyr at også antall eksponerte vil variere fra år til år og at det reelle tallet kan ligge noe 

høyere enn våre beregninger viser. For å illustrere hvordan konsentrasjonsnivået kan påvirke 

antall eksponerte har vi også beregnet antall personer som ville være eksponert over grense-

verdien i tilfeller hvor det reelle oppnådde konsentrasjonsnivået er 5 µg/m3 høyere enn det 

som er beregnet her, vist i parentes i Tabell 6-2.  

Innføring av tiltak mot svevestøv vil redusere risikoen for overskridelser av grenseverdien i år 

hvor de meteorologiske forholdene normalt gir høye svevestøvnivåer, som for eksempel var 

tilfelle i 2013. Videre vil tiltakene medføre at færre mennesker bor i områder med PM10-nivåer 

over grenseverdiene og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.  
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Tabell 6-2 Tabellen viser antall personer som bor i områder med PM10-nivåer over grenseverdien gitt i 
forurensningsforskriften og nasjonale mål/luftkvalitetskriterier. Tall i parentes viser tilsvarende tall hvis 
konsentrasjonsnivåene blir 5 µg/m

3
 høyere som følge av meteorologisk variabilitet. 

 Antall personer 
eksponert for 
årsmidler over 
25 µg/m

3
 

Antall personer 
eksponert for mer 
enn 30 dager med 
døgnmiddel over 50 
µg/m3 

Antall personer 
eksponert for 
årsmidler over 
20 µg/m

3 
som er 

nasjonalt mål 

Dagens situasjon 2015 0      (285) 0      (64) 285     (4863) 

Referanse 2022 64    (285) 64    (157) 285     (5548) 

Tiltak 1: Redusert hastighet på 
E18 

0      (285) 0       (157) 285     (5340) 

Tiltak 2: Redusert hastighet på 
E18 og økt piggfriandel 

0      (152) 0      (0) 152     (3112) 

 

 

Nytteeffekter 

Det er laget et overordnet estimat på årlige nytteeffekter og kostnader av de to tiltakene som 

er beregnet. Beregningene inneholder kun de aller største elementene som i denne 

sammenheng er: 

 Tidstap for trafikanter 

 Nyttetap (dødsveksttap) av piggdekkgebyr 

 Helseeffekt av redusert svevestøv 

Tidstapet for trafikantene skyldes redusert hastighet på E18 gjennom Drammen kommune. 

Det er benyttet tidsverdier og trapésformel i henhold til Vegvesenets håndbok V712 

Konsekvensanalyser (August 2015 versjon 1.1). Benyttede tidsverdier er et vektet snitt av ulike 

reisehensikter og passasjerbelegg, og er 161 kr per time (2016-kr) for persontrafikk, og 671 kr 

per time for tungtrafikk. Verdsetting av nytte av redusert PM10 er hentet fra TØI-rapport 

1307/2014 (revidert 2016). Disse er verdsatt med en faktor for små tettsteder og et for store 

tettsteder, med henholdsvis kr 772 og kr 5517. Det er mest nærliggende å bruke verdien for 

store tettsteder for Drammen kommune, men fordi disse faktorene har så stor variasjon er det 

gjennomført beregning med faktor for både små og store tettsteder. For piggdekkgebyret er 

det antatt at de som kjører med piggdekk betaler i snitt omtrent 8 kr per biltur. Det er kun 

dødvektstapet, dvs den negative effekten av å ikke lenger kunne benytte piggdekk gebyrfritt, 

som er med i beregningen. Gebyret vil også genere en direktekostnad for trafikantene, som er 

en offentlig inntekt. Denne inntekten kan benyttes til å dekke andre offentlige kostander, som 

for eksempel støvreduserende tiltak. Beregningene er gjort på et grovt og overordnet nivå. 
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Tabell 6-3 Estimat på de største nytteeffektene som følge av tiltaket med verdsetting av PM10 for små 
og store tettsteder 2016-kr per år. 

Trafikantnytte per (2016-kr per år) Tiltak 1: Redusert 
hastighet på E18 

Tiltak 2: Redusert hastighet 
på E18 og økt piggfriandel 

Trafikantnytte tid bil og gods 
        -12 400 000                        -12 400 000  

Trafikantnytte piggdekkgebyr (dødvektstap) 

                           -                          -11 400 000  

Nytte PM10 små tettsteder 
          10 000 000                         40 200 000  

Nytte PM10 store tettsteder           71 700 000                       286 900 000  

Sum nytte PM10 små tettsteder            -2 400 000                         16 300 000  

Sum nytte PM10 store tettsteder           59 300 000                       263 000 000  

 

Dersom en legger PM10-faktor for små tettsteder til grunn vil de negative effektene av redusert 

hastighet på E18 (tiltak 1) omtrent tilsvare den positive helseeffekten av redusert PM10. 

Dersom en legger faktoren for store tettsteder til grunn vil dette gi en positiv nytte på nesten 

60 millioner kr per år. Dersom dette tiltaket kombineres med piggdekkgebyr, og en oppnår en 

piggfriandel på 86 prosent (tilsvarende Oslo), vil dette gi en positiv nytteeffekt på omtrent 16 

millioner kr årlig med PM10-faktor for små tettsteder og 263 millioner kr årlig med PM10-faktor 

for store tettsteder. Det er forutsatt at økt piggfriandel ikke gir økt ulykkesrisiko for bilister.  

 

Figur 6-5 Oppsummerte nytteeffekter per år av tiltak 1 og 2. 2016-kr per år. 
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7 Anbefalt handlingsplan 

7.1 Luftkvalitetssituasjonen i dag og i 2022. Behov for tiltak.  

Det forventes ikke overskridelser av grenseverdiene for NO2 i 2022. Dette skyldes at 

innfasing av Euro VI (tunge + busser) forventes å gi betydelige utslippsreduksjoner. Det anses 

derfor at det ikke er behov for tiltak rettet mot NO2.  

Modellberegningene viser at årsmiddelverdien for PM10i de aller fleste områder ligger under 

grenseverdien på 25 µg/m3 og også under helsemyndighetenes anbefaling på 20 µg/m3. 

Beregningene viser videre at det for dagens situasjon er fare for overskridelser av 

grenseverdiene for PM10 i områder nær E18 og ved tunnelmunningene til Strømsåstunnelen.  

Beregningene for 2022 viser at det er et begrenset antall personer som bor i områdene hvor 

det er fare for overskridelser, mens cirka 300 personer bor i områder med PM10-nivåer over 

nasjonale mål og luftkvalitetskriteriene for PM10.  

Under andre meteorologiske forhold enn de som er benyttet i modellberegningene (2015) vil 

PM10-nivåene kunne være høyere enn beregningene her viser. Spesielt gjelder dette antall 

dager med døgnverdier over grenseverdien på 50 µg/m3, men også årsmiddelverdien vil 

kunne variere med i størrelsesorden ± 3 µg/m3 fra ett år til et annet. I tillegg synes modellen 

å underestimere PM10-nivåene noe (3-5 µg/m3). Tar man høyde for dette er det fare for at 

grenseverdien kan overskrides i 2022 i områder der folk bor og ferdes hvis man får en 

vinter/vår med meteorologiske forhold som bidrar til mer veistøvutslipp enn det som var 

tilfelle i 2015. 

Det anbefales derfor å gjennomføre tiltak mot utslipp av svevestøv for å redusere faren for 

overskridelser av grenseverdien for PM10 og for å bidra til at nivåene er i tråd med 

anbefalingene gitt av helsemyndighetene og regjeringens nasjonale mål. Det er først og 

fremst i områder nær E18 at det er fare for overskridelser av dagens grenseverdier. Her 

utgjør vegstøv hovedbidraget til konsentrasjonene, og det er derfor naturlig å vurdere tiltak 

som kan redusere produksjon og oppvirvling av vegstøv. 

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet gjennomgikk i 2013 internasjonal kunnskap om 

helseeffekter av luftforurensning. For svevestøv, PM10, finner man sammenheng mellom 

langvarig eksponering og hjertesykdom ved årsmiddel på 20-30 µg/m3 og økning i sykehus-

innleggelser for luftveissykdommer ved kortvarige økninger i konsentrasjonen i området 25-30 

µg/m3. På bakgrunn i dette ble helsemyndighetenes anbefaling at årsmidlet ikke bør overstige 

20 µg/m3, mens døgnmiddelverdien bør være lavere enn 30 µg/m3. I trafikknære områder i 

Drammen ligger nivåene over helsemyndighetenes anbefalinger.  
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Regjeringen har definert nasjonale mål for luftkvaliteten, og for PM10 er ambisjonen at 

årsmiddelverdien skal være lavere enn helsemyndighetenes anbefaling på 20 µg/m3.  

Miljødirektoratet har anbefalt en ytterligere innskjerping av grenseverdiene for PM10 fra 2020. 

Grenseverdien kan bli innskjerpet til 22 µg/m3 som årsmiddel og maksimalt 15 døgn med 

overskridelser av konsentrasjoner over til 50 µg/m3. Hvis dette blir vedtatt vil det være stor 

risiko for at Drammen kommune – uten innføring av tiltak – får overskridelser av 

grenseverdiene for både årsmiddelverdi og av døgnmiddelverdi.  

Samlet innebærer dette at det bør vurderes tiltak for å redusere faren for overskridelser av 

grenseverdien for PM10 og for å sikre at hele befolkningen i Drammen kommune bor og ferdes i 

områder med god luftkvalitet.  

Det er i denne rapporten vurdert 3 målrettede tiltak, i tillegg til en vurdering av effekter av 

Buskerudbypakke 2. De tre tiltakene spesifikke tiltakene er: 

 Redusert fartsgrense på E18 

 Piggdekkgebyr 

 Renhold og støvbinding 

Redusert fartsgrense på E18 og piggdekkgebyr vil begge, eller i kombinasjon, ha effekt på 

utslipp av PM10. Disse to tiltakene er det foretatt effektberegninger for. 

Redusert hastighet på E18 bør gjennomføres som et permanent tiltak i vinterhalvåret, 

tilsvarende miljøfartsgrensene i Oslo. Tiltaket vurderes til å ha relativt god effekt på reduksjon 

av PM10 – konsentrasjonen i områder nær E18, og medfører kun en liten negativ virkning for 

trafikantene. Tiltaket medfører kun moderate offentlige kostnader. 

Piggdekkgebyr er et tiltak som er målrettet mot de bilene som produserer mest PM10. Det 

påvirker derfor også kun en liten andel av bilistene negativt. Dersom piggfriandelen økes til 

86 prosent fra 80 prosent i 2015 vil dette ha god effekt på PM10, og effekten vil være større 

enn redusert hastighet. Fordelen med innføring av piggdekkgebyr er at en ytterligere 

reduksjon i piggdekkandelen vil bidra til en generell reduksjon i PM10-nivåene i hele 

Drammensområdet og ikke kun langs E18. Tiltaket gir negative effekter for bilister som må 

betale piggdekkgebyr, men samtidig økte offentlige inntekter som følge av gebyret. 

Renhold og støvbinding har i denne sammenheng ikke vært mulig å effektberegne, men det er 

gjort en vurdering av erfaringer fra Trondheim der man har implementert et mer målrettet 

opplegg for vasking av vei, som ser ut til å ha god effekt på PM10-nivåene. Dette tiltaket har få 

negative effekter for trafikanter, men medfører en økt offentlig kostnad.  
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Tabell 7-1 Fordeler og ulemper ved ulike mulige tiltak for bedre luftkvalitet i Drammen 

 

+ - 
Redusert hastighet 
på E18 i 
piggdekksesongen 

 Tydelig effekt på luftkvaliteten 
langs E18, liten/ingen effekt i 
områder et stykke unna E18 

 Lite inngripende tiltak med få 
eller ingen negative effekter. 

 Positive effekter også for støy 
og ulykker. 

 Selv om effekt på luftkvalitet er 
tydelig er den relativt liten og 
begrenset til områder nær E18.  

Piggdekkavgift i 
Drammen 

 Tydelig effekt på luftkvaliteten 
langs hovedveiene og i 
trafikknære områder 

 De fleste kjører allerede 
piggfritt og blir ikke rammet av 
tiltaket.  

 Ekstra kostnad for de som har 
behov for å kjøre med 
piggdekk.  

Nytt renhold og 
støvbindingsregime 

 Trolig god kortsiktig effekt selv 
om denne ikke kan 
kvantifiseres.  

 Få eller ingen negative 
konsekvenser for trafikanter og 
innbyggere.  

 Relativt kostbart. 

Bompengeopplegg i 
Buskerudbypakke 

 Tydelig trafikkreduserende 
effekt. 

 Hindre trafikkvekst i forhold til 
dagens nivå.  

 

 Stor usikkerhet knyttet til når 
tiltaket kan gjennomføres.  

 Gjennomføring er avhengig av 
mange aktører. 

 Kostnad for trafikantene.  

7.2 Handlingsprogram  

Det anbefalte handlingsprogrammet består av fire tiltak, alle tiltakene er rettet mot svevestøv, 

PM10:  

1. Redusert hastighet på E18  

2. Piggdekkavgift i Drammen kommune 

3. Nytt renhold og støvbindingsregime 

4. Bompengeopplegg fra Buskerudbypakke 2 

Vi anbefaler å gjennomføre minst ett av de anbefalte tiltakene i handlingsplanen som kan 

gjennomføres på kort sikt. Det vil si enten piggdekkavgift, redusert fart eller nytt støvbinding- 

og renholdsregime. Vårt anbefalte tiltak er piggdekkavgift, eventuelt i kombinasjon med nytt 

renholds- og støvdempingsregime. Piggdekkavgift viser god effekt, vil ha effekt i hele 

kommunen, rammer få og er et billig og enkelt tiltak å gjennomføre.  
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7.3 Redusert hastighet 

Tiltaket innebærer å sette ned farten på E18 gjennom Drammen kommune, eventuelt kun på 

motorvegbrua, til 80 km/t. Tiltaket gjøres permanent i vinterhalvåret.  

Forventet utslippsreduksjon som følge av tiltaket 

Evaluering av miljøfartsgrense i Oslo viser at tiltaket er 

effektivt. Alle vegene som hadde lavere hastighet hadde 

fartsreduksjon, selv om denne varierte. Tiltaket ga lavere 

nivåer av svevestøv. Andre positive effekter var redusert støy 

og færre ulykker. Tiltaket førte ikke til mer kø. 

Redusert fart på E18 gjennom Drammen kommune er beregnet 

som «tiltak 1». Tiltaket vil redusere utslippene av vegstøv med 

4 prosent sammenlignet med referansesituasjonen i 2022. Det 

totale utslippene blir redusert med 2 prosent, jamfør figur.  

Forventet effekt på luftkvaliteten 

Redusert fart på E18 gjennom Drammen vil gi en reduksjon i årsmiddelverdien for PM10 på 5-

15 prosent nær E18 og tunnelmunningene, mens det er relativt liten effekt av tiltaket i øvrige 

områder av kommunen, se avsnitt 6.1. 

Vurdering av effekter på andre områder.  

Evaluering av miljøfartsgrense i Oslo viser at tiltaket har flere andre positive effekter. Det gir 

redusert støy og færre ulykker. Tiltaket gir ikke mer kø. Befolkningen i Oslo var positive til 

tiltaket.  

En hastighetsreduksjon kan føre til mindre endringer av vegvalg.  

Vurdering av kostnader.  

Ingen direkte kostnader utover kostnader til skilting. De direkte kostnadene dekkes av 

ansvarlig vegeier, som for E18 er staten ved Statens vegvesen. Kostnadene vil variere med hva 

slags type skilting som velges, konvensjonell eller elektronisk. Elektronisk variabel skilting har 

betydelig høyere investeringskostnader på grunn av behov for å trekke kabler og lignende.  

Svært små og lite vesentlige kostnader i form av økt reisetid for trafikantene.  

Ansvarlig for å iverksette og følge opp tiltaket.  

Statens vegvesen har vedtaksmyndighet for fartsgrenser på riksveger, fylkesveger og private 

veger. Kommunene har vedtaksmyndighet på kommunale veger. De aktuelle vegene som er 

vurdert for tiltaket er riksveier. 

Tidsfrister for implementering av tiltak 

Kan implementeres fra raskt etter det er vedtatt, for eksempel fra vinteren 2017/2018. 
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Plan for når tiltakene skal evalueres, evalueringskriterier og hvem som er ansvarlig 

Tiltaket evalueres ved gjennomgang av hastighetsstatistikk. Det foreslås at det etter vinteren 

2017/2018 gjøres en gjennomgang av hastighetsstatistikk sammenlignet med foregående 

vinter.  

7.4 Piggdekkavgift 

Tiltaket innebærer å innføre piggdekkavgift i Drammen 

kommune. Mange bilister i Drammen er antatt å 

allerede være berørt av piggdekkavgift i Oslo kommune, 

disse trenger ikke å betale på nytt.   

Forventet utslippsreduksjon som følge av tiltaket 

Drammen kommune har allerede en piggfriandel på 81 

prosent. Det er beregnet effekt av 86 prosent 

piggfriandel. 

Økt piggfriandel sammen med redusert fart på E18 

gjennom Drammen kommune er beregnet som «tiltak 2». Tiltaket vil redusere utslippene av 

vegstøv med 17 prosent sammenlignet med referansesituasjonen i 2022. Det totale utslippene 

blir redusert med 7 prosent, jamfør figur.  

Forventet effekt på luftkvaliteten 

Det er ikke gjort spredningsberegninger av økt piggfriandel alene, men i kombinasjon med 

redusert hastighet på E18 gir tiltaket en reduksjon på 10-20 prosent langs E18 og på 5 til 

10 prosent i trafikknære områder. På Bangeløkka målestasjon reduseres årsmiddelet med cirka 

10 prosent. 

Vurdering av effekter på andre områder.  

Tiltaket antas å ikke ha effekter på andre områder. Fordi piggfriandelen i Drammen allerede er 

på 81 prosent vil tiltaket ramme en mindre andel av befolkningen. Økning av piggfriandelen til 

86 prosent vil ha tydelig positiv effekt på luftkvaliteten.  

Vurdering av kostnader.  

Piggdekkavgift innebærer en direktekostnad for de trafikantene som kjører bil med piggdekk 

og som ikke allerede har betalt gebyr for en annen gebyrsone. Gebyret er på 1400 kroner per 

år, 450 kroner i måneden eller 35 kroner per dag.  

Ansvarlig for å iverksette og følge opp tiltaket.  

Drammen kommune må søke Samferdselsdepartementet for å gjennomføre tiltaket. 
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Tidsfrister for implementering av tiltak 

Kan implementeres fra raskt etter det er vedtatt og søknad er godkjent, for eksempel fra 

vinteren 2017/2018. 

Plan for når tiltakene skal evalueres, evalueringskriterier og hvem som er ansvarlig 

Tiltaket evalueres ved årlig gjennomgang av statistikk for andel som kjører piggfritt. 

7.5 Nytt renhold og støvbindingsregime 

Tiltaket innebærer å innføre et støvbinding- og renholdsregime som er mer i tråd med det som 

gjennomføres i Trondheim. Det innebærer en går over fra et fast opplegg, til et regime som er 

basert på tett oppfølging av forurensningssituasjonen og været. Som utgangspunkt legges det 

til grunn at det gjøres på samme vegstrekninger som dagens regime.  

Forventet utslippsreduksjon som følge av tiltaket 

Tiltaket antas å gi en direkte, men kortsiktig effekt for luftkvalitet og helse. Det innebærer at 

tiltaket må gjennomføres hele sesongen for å ha effekt. Effekten er ikke kvantifiserbar ut fra 

dagens kunnskapsnivå.  

Forventet effekt på luftkvaliteten 

Det er ikke foretatt effektberegninger av tiltaket på PM10-konsentrasjonen. Dette skyldes at 

det ikke er tilstrekkelig kunnskap om hvilke effekter renhold- og støvbinding har på utslippene 

av vegstøv. Men erfaringene fra Trondheim viser at de har fått til rutiner som gir vesentlig 

reduksjon i PM10-nivåene, og det bør testes om tilsvarende metodikk fungerer godt også i 

Drammen. 

Vurdering av effekter på andre områder.  

Tiltaket antas i utgangspunktet å ikke ha effekter på andre områder. Salting kan ha negative 

miljøeffekter på omkringliggende vannmiljø, og dette må følges opp.  

Vurdering av kostnader.  

Et mer omfattende renholdsregime i Drammen kommune vil, basert på erfaringene fra 

Trondheim, ha vesentlig høyere kostnader enn dagens regime. Beregning av de direkte 

kostnadene ved tiltaket krever at tiltaket spesifiseres nærmere.  

Ansvarlig for å iverksette og følge opp tiltaket.  

Tiltaket er mest aktuelt å gjennomføre på veger som forvaltes av Statens vegvesen (riks- og 

fylkesveier med høy trafikk).  

Tidsfrister for implementering av tiltak 

Implementering av tiltaket er avhengig av noe nærmere spesifisering. Tidspunktet for mulig 

implementering kan også påvirkes av nåværende kontrakt på området.  
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Plan for når tiltakene skal evalueres, evalueringskriterier og hvem som er ansvarlig 

Tiltaket evalueres ved at en løpende følger luftkvalitetsmålingene og ved en mer systematisk 

gjennomgang ved utgangen av vinterhalvårene. Evalueringsopplegget bør vurderes nærmere 

etter første vinter. 

7.6 Bompengeopplegget fra Buskerudbypakke 2.  

I denne tiltaksutredningen er det valgt å se på effekt av bompengeopplegget for lokal luft-

kvalitet i Drammen kommune.  Bompengeopplegget det er lagt opp til i forslaget til Buskerud-

bypakke 2 er et tidsdifferensiert opplegg med 24 kroner i rush og 16 kroner utenom rush for 

lette kjøretøy og dobbelt pris for tunge. Lokalpolitisk er det en føring om at økt busstilbud er 

på plass før bompengesystemet settes i verk. Nedenstående vurderinger er gitt med forbehold 

om at utforming av bompengeopplegget ikke er endelig avklart. 

Forventet utslippsreduksjon som følge av tiltaket 

Tiltaket antas å sikre at Drammen når målet om nullvekst i biltrafikken i 2022. Det er ikke 

beregnet utslippseffekt av tiltaket, men tiltaket innebærer at en unngår den forventede 

økningen i PM10 på grunn av økt trafikk.  

Forventet effekt på luftkvaliteten 

Med nullvekst i trafikken fram mot 2022 blir NO2-konsentrasjonene noe lavere enn beregnet i 

Referanse 2022 og risikoen for overskridelser av grenseverdiene vil bli ytterligere redusert. For 

PM10 vil nullvekst i trafikken bety at PM10-nivåene i 2022 blir på omtrent samme nivå som i 

2015. 

Vurdering av effekter på andre områder.  

Bompengeopplegget vil føre til at trafikk blir overført fra bil til gange, sykkel og kollektivt. 

Tiltaket vil innebære en direkte kostnad for gjenværende bilister. Tiltaket kan gi bedre 

trafikkflyt på grunn av færre biler på vegene.  

Vurdering av kostnader.  

Kostnadene er vurdert som en del av utredningen av Buskerudbypakke 2.  

Ansvarlig for å iverksette og følge opp tiltaket.  

Tiltaket er en del av Buskerudbypakke 2 og følges opp gjennom bypakkesamarbeidet.  

Tidsfrister for implementering av tiltak 

Buskerudbypakke har per i dag usikker status og framdrift. Lokalt avventer en Stortingets 

behandling av Nasjonal Transportplan fordi deler av pakken er avhengig av at prosjekter blir 

vedtatt nasjonalt. Dersom disse prosjektene ikke blir en del av NTP vil pakken behandles på 

nytt lokalt.  

Plan for når tiltakene skal evalueres, evalueringskriterier og hvem som er ansvarlig 

Tiltaket følges opp gjennom Buskerudbypakkesamarbeidet.  
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Tiltak Effekt Tidsfrist Gjennom-
førbarhet 

Kostnader Ansvar Kommentar 

Piggdekkgebyr PM10 Så raskt 
tiltaket er 
godkjent av 
Samferdsels-
departementet 

Enkelt, krever 
lokalt vedtak, 
søknad og 
godkjenning av 
departementet.  

Beskjedne kostnader. 
Direkte kostnader for 
20 til 15 prosent av 
trafikantene.  

Drammen kommune må 
søke Samferdsels-
departementet. Drammen 
kommune er ansvarlig for 
gjennomføringen 

Tiltaket er beregnet 
med utgangspunkt i at 
en avgift vil gi en 
piggfriandel på 86 
prosent.  

Redusert 
hastighet.  
Tiltaket innebærer 
å sette ned farten 
på E18 gjennom 
Drammen 
kommune til 80 
km/t.  
 

PM10 Bør kunne 
gjennomføres 
fra vinteren 
2017/2018 

Enkelt Beskjedne kostnader, i 
hovedsak 
omskiltningskostnader. 
Høyere kostnader 
dersom det velges 
elektronisk skilting.  

Statens vegvesen Tiltaket er beregnet for 
hele strekningen av E18 
gjennom Drammen 
kommune- Tiltaket kan 
også gjennomføres på 
en kortere strekning, 
som for eksempel 
motorveibrua, men vil 
da ha mindre effekt.  

Nytt 
renholdsregime for 
veg 

PM10 Kan tidligst 
gjennomføres 
fra vinteren 
2017/2018 

Middels. 
Kan kreve 
endringer i 
anbudsregime / 
nytt materiell.  

Kostbart Statens vegvesen 
(hovedsakelig, men mulig 
aktualitet også på noen 
kommunale veger) 

Tiltaket må spesifiseres 
nærmere, og det bør 
etableres et samarbeid 
med Trondheim 
kommune for 
erfaringsutveksling 

Buskerudbypakke 
II 

PM10 

NO2 
Usikkert. Lang 
sikt 

Krever lokale 
vedtak og 
nasjonal 
tilslutning.  

Kostbart, men 
bypakken er 
begrunnet også ut fra 
framkommelighet og 
miljø. 

Partene i 
Buskerudbypakke-
samarbeidet.  

Mange tiltak, det er 
sett på bompengeopp-
legget som er mest 
vesentlig for trafikk-
reduserende effekt 
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9  Vedlegg 

9.1 Scenariodefinisjoner RTM 

Referanse 2015 

Regionale transportmodeller 

Versjon 3.3.298 

Scenariodefinisjon: 

Region                  : DOM-BB 

Prognoseår              : 2014 

Scenarionavn            : Region.DOM-BB.bas2015 

Scenariokode            : bas2015 

Antall soner            :  

Katalog for inngangsdata: C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM-
BB\2014\bas2015\ 

Katalog for resultat    : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Resultat\DOM-BB\2014\bas2015\ 

Opsjoner for kjÃ¸ring: 

- Buffermatriser 

- Skoleturer er med i nettfordeling og trafikantnytte 

- Sverige-trafikk 

- Beregner rutevalgsfil for biltrafikk 

- Sletter LOS-data etter kjøring 

Inndata: 

Noder                : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\lenker_2015_dom_bb\Noder_2024_DOM-BB.dbf 

Lenker               : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\lenker_2015_dom_bb\lenker_2015_dom_bb.dbf 

Bompenger            : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Bompenger_0kr.dbf 

Fergesystem          : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Fergesystem_DOM-BB_2010.dbf 
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Internavstand        : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Internavstand_DOM-BB.dbf 

Svingeforbud         : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\SVINGEBEVEGELSER_DOM-BB_2010.dat 

Kollektiv lavtilbud  : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2\Kollektiv_LAV_DOM-BB_2024_v2.dbf 

Kollektiv rushtilbud : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2.dbf 

Taksttabell          : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Kollektivtakst_Intercity_2006.far 

Taksttabell for mode : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Taksttabelldefinisjon.dbf 

Matriser fra NTM5: 

NTM5-scenario  : Basis2014 

Utsnittfil     : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Utsnittsfil_NTM5_Basis2014_DOM-BB.NET 

Koblingstabell : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata 

tm5\NTPL-RTM.DBF 

Etterspørselsmodell: 

Sonedata        : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Sonedata_pre_RTM3.5_MMMM_2014_just211015 
(2)\Sonedata_pre_RTM3.5_MMMM_2014_just211015.dbf 

Befolkningsdata : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Befolkning_MMMM_2028_180914\Befolkning_MMMM_2014_180914.dbf 

Bilholdsdata    : Ikke i bruk i rammetallskalibreringsversjon 

Elevdata        : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Elevdata_2010.dbf 

Modellfaktorer  : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\Parametre\Utgangspunkt\TRB23_K12\TRB23rK7_
3_modellfaktorer_2010_NVD.dat 

 

Fast godsmatrise               : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Godsmatrise_DOM-BB_2030_symetrisert\Godsmatrise_DOM-BB_2015_symetrisert.txt 

Buffermatrise bilfÃ¸rer         : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_CD_2014.txt 
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Buffermatrise bilpassasjer     : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_CP_2014.txt 

Buffermatrise kollektiv        : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_PT_2014.txt 

Buffermatrise gang             : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_WK_2014.txt 

Buffermatrise sykkel           : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_BK_2014.txt 

Tilbringer flyplass bilfører   : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\BILTURER_FLYPLASS_DOM-BB.DBF 

Tilbringer flyplass kollektiv  : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\KOLLEKTIV_FLYPLASS_DOM-BB.DBF 

Eksternturer til Sverige, bil  : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Bilturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, buss : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Bussturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, tog  : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Togturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, gods : 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Godsturer_Sverige.dbf 

 

Nettfordeling: 

Screenlinefil med tellinger: 
C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Screenlinefil_DOM_BB_snittellinger_v9.txt 

Differanseplott: 

Region  : DOM-BB 

Årstall : 2014 

Scenario: bas2015 
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Forventet situasjon 2022 

Regionale transportmodeller 

Versjon 3.3.298 

Scenariodefinisjon: 

Region                  : DOM-BB 

Prognoseår              : 2022 

Scenarionavn            : Region.DOM-BB.bas2022 

Scenariokode            : bas2022 

Antall soner            :  

Katalog for inngangsdata: C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM-

BB\2022\bas2022\ 

Katalog for resultat    : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Resultat\DOM-BB\2022\bas2022\ 

Opsjoner for kjøring: 

- Buffermatriser 

- Skoleturer er med i nettfordeling og trafikantnytte 

- Sverige-trafikk 

- Beregner rutevalgsfil for biltrafikk 

- Sletter LOS-data etter kjøring 

Inndata: 

Noder                : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\lenker_2015_dom_bb\Noder_2024_DOM-BB.dbf 

Lenker               : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\lenker_2015_dom_bb\lenker_2015_dom_bb.dbf 

Bompenger            : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Bompenger_0kr.dbf 

Fergesystem          : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Fergesystem_DOM-BB_2010.dbf 

Internavstand        : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Internavstand_DOM-BB.dbf 

Svingeforbud         : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\SVINGEBEVEGELSER_DOM-BB_2010.dat 
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Kollektiv lavtilbud  : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2\Kollektiv_LAV_DOM-BB_2024_v2.dbf 

Kollektiv rushtilbud : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2.dbf 

Taksttabell          : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Kollektivtakst_Intercity_2006.far 

Taksttabell for mode : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Taksttabelldefinisjon.dbf 

Matriser fra NTM5: 

NTM5-scenario  : Basis2014 

Utsnittfil     : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Ekstern_BB_CD_2014\Utsnittsfil_NTM5_Basis2014_DOM-BB.NET 

Koblingstabell : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata 

tm5\NTPL-RTM.DBF 

Etterspørselsmodell: 

Sonedata        : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Sonedata_pre_RTM3.5_MMMM_2014_just211015 

(2)\Sonedata_pre_RTM3.5_MMMM_2022_just040117.dbf 

Befolkningsdata : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Befolkning_MMMM_2028_180914\Befolkning_MMMM_2022_040117.dbf 

Bilholdsdata    : Ikke i bruk i rammetallskalibreringsversjon 

Elevdata        : C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Elevdata_2010.dbf 

Modellfaktorer  : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\Parametre\Utgangspunkt\TRB23_K12\TRB23rK7_

3_modellfaktorer_2010_NVD.dat 

Fast godsmatrise               : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Godsmatrise_DOM-BB_2030_symetrisert\Gods2022.txt 

Buffermatrise bilfÃ¸rer         : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_CD_2014.txt 

Buffermatrise bilpassasjer     : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_CP_2014.txt 
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Buffermatrise kollektiv        : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_PT_2014.txt 

Buffermatrise gang             : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_WK_2014.txt 

Buffermatrise sykkel           : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_BK_2014.txt 

Tilbringer flyplass bilfører   : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\BILTURER_FLYPLASS_DOM-BB.DBF 

Tilbringer flyplass kollektiv  : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\KOLLEKTIV_FLYPLASS_DOM-BB.DBF 

Eksternturer til Sverige, bil  : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-

BB_2010_Bilturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, buss : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-

BB_2010_Bussturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, tog  : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-

BB_2010_Togturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, gods : 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-

BB_2010_Godsturer_Sverige.dbf 

Nettfordeling: 

Screenlinefil med tellinger: 

C:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-

2030\Screenlinefil_DOM_BB_snittellinger_v9.txt 

Differanseplott: 

Region  : DOM-BB 

Årstall : 2014 

Scenario: bas2015 
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Redusert hastighet på E18 

Regionale transportmodeller 

Versjon 3.3.298 

Scenariodefinisjon: 

Region                  : DOM-BB 

Prognoseår              : 2022 

Scenarionavn            : Region.DOM-BB.bas2022.E18_80kmt 

Scenariokode            : E18_80kmt 

Antall soner            :  

Katalog for inngangsdata: D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM-
BB\2022\E18_80kmt\ 

Katalog for resultat    : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Resultat\DOM-
BB\2022\E18_80kmt\ 

Opsjoner for kjøring: 

- Buffermatriser 

- Skoleturer er med i nettfordeling og trafikantnytte 

- Sverige-trafikk 

- Beregner rutevalgsfil for biltrafikk 

- Sletter LOS-data etter kjøring 

Inndata: 

Noder                : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\lenker_2015_dom_bb\Noder_2024_DOM-BB.dbf 

Lenker               : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\lenker_2015_dom_bb\lenker_2015_dom_bb_80kmt.dbf 

Bompenger            : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Bompenger_0kr.dbf 

Fergesystem          : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Fergesystem_DOM-BB_2010.dbf 

Internavstand        : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Internavstand_DOM-BB.dbf 

Svingeforbud         : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\SVINGEBEVEGELSER_DOM-BB_2010.dat 

Kollektiv lavtilbud  : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2\Kollektiv_LAV_DOM-BB_2024_v2.dbf 
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Kollektiv rushtilbud : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2\Kollektiv_RUSH_DOM-BB_2024_v2.dbf 

Taksttabell          : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Kollektivtakst_Intercity_2006.far 

Taksttabell for mode : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Taksttabelldefinisjon.dbf 

Matriser fra NTM5: 

NTM5-scenario  : Basis2014 

Utsnittfil     : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Utsnittsfil_NTM5_Basis2014_DOM-BB.NET 

Koblingstabell : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata 

tm5\NTPL-RTM.DBF 

Etterspørselsmodell: 

Sonedata        : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Sonedata_pre_RTM3.5_MMMM_2014_just211015 
(2)\Sonedata_pre_RTM3.5_MMMM_2022_just040117.dbf 

Befolkningsdata : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Befolkning_MMMM_2028_180914\Befolkning_MMMM_2022_040117.dbf 

Bilholdsdata    : Ikke i bruk i rammetallskalibreringsversjon 

Elevdata        : D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Elevdata_2010.dbf 

Modellfaktorer  : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\Parametre\Utgangspunkt\TRB23_K12\TRB23rK7_
3_modellfaktorer_2010_NVD.dat 

Fast godsmatrise               : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Godsmatrise_DOM-BB_2030_symetrisert\Gods2022.txt 

Buffermatrise bilfÃ¸rer         : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_CD_2014.txt 

Buffermatrise bilpassasjer     : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_CP_2014.txt 

Buffermatrise kollektiv        : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_PT_2014.txt 

Buffermatrise gang             : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_WK_2014.txt 
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Buffermatrise sykkel           : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Ekstern_BB_CD_2014\Ekstern_BB_BK_2014.txt 

Tilbringer flyplass bilfører   : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\BILTURER_FLYPLASS_DOM-BB.DBF 

Tilbringer flyplass kollektiv  : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\KOLLEKTIV_FLYPLASS_DOM-BB.DBF 

Eksternturer til Sverige, bil  : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Bilturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, buss : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Bussturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, tog  : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Togturer_Sverige.dbf 

Eksternturer til Sverige, gods : 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-2030\DOM-
BB_2010_Godsturer_Sverige.dbf 

Nettfordeling: 

Screenlinefil med tellinger: 
D:\Drammen_Luftkvalitet\Regmod_v3.3.298\Inndata\DOM_BB_3.3.298_2014-
2030\Screenlinefil_DOM_BB_snittellinger_v9.txt 

Differanseplott: 

Region  : DOM-BB 

Årstall : 2014 

Scenario: bas2015 
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