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1 INNLEDNING 

I forbindelse med planlagt utvidelse av industriområde og etablering av ny rundkjøring og 

industrivei, i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune, har Asplan Viak AS utført en beregning av 

luftkvalitet.  

Hensikten med dette notatet er å kartlegge hvilke effekter den økte trafikken som følge av 

utbygging av vei og industri vil ha på den lokale luftforurensingen i området. 

Beregningsresultatene er vurdert opp mot gjeldende grenseverdier for luftforurensing. I 

vurderingene av konsekvensene av utslipp fra veitrafikk etter utbyggingen i Nordkjosbotn er 

det fokusert på utslipp av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Disse parametrene er 

de som først og fremst gir redusert luftkvalitet som igjen kan medføre negative helsemessige 

virkninger. 

2 LUFTFORURENSNING 

2.1 Generelt 

Biltrafikken er som oftest den viktigste kilden til luftforurensninger. De største lokale 

forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er mulighetene for helseskade ved høye 

konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).  

Veitrafikken medfører også utslipp av blant annet karbonmonoksid (CO), karbondioksid 

(CO2), benzen, bly og svoveldioksid. Utslippet av nitrogenoksider (NOX) kan bidra til 

dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO) påvirker ikke den lokale 

luftkvaliteten, men har negativ virkning på klimaet globalt. 

2.2 Svevestøv (PM10) 

PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss 

periode. Betegnelsen PM står for ”Particulate Matter” der tallet angir størrelsen på partiklene 

i mikrometer (μm). PM10 omfatter Støvpartikler med diameter på 10 μm og mindre.  

På årsbasis utgjør forbrenningspartikler som dannes ved ufullstendig forbrenning av fossilt 

brennstoff den desidert største andelen av svevestøvet. Utslippsmengden per kjørte 

kilometer varierer sterkt med type kjøretøy, motorteknologi og drivstofftype. Gamle 

biler uten katalysator og dieselbiler uten filter slipper ut vesentlig mer partikler enn nye biler. 

Dieselbiler slipper generelt ut vesentlig mer partikler enn bensinbiler. 

 
Slitasjepartikler som dannes ved friksjon mellom vei og bildekk utgjør en liten andel av den 

totale mengden svevestøv. Slitasje som følge av mekanisk bevegelige deler i kjøretøy utgjør 

også et mindre bidrag til dannelsen av svevestøv, da hovedsakelig jernpartikler.  

Svevestøvkonsentrasjonen i lufta er avhengig av meteorologiske forhold og topografien for 

området. Om vinteren kan svevestøvkonsentrasjonen øke betraktelig som følge av for 

eksempel økt slitasje av veidekket eller temperaturinversjon. Ved inversjon hindres luften i å 
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sirkulere og svevestøvkonsentrasjonen blir følgelig høyere enn ved normale værforhold. 

Nedbør og vind har motsatt effekt og fører til mindre konsentrert forurensning. 

Svevestøveksponering kan bidra til å forverre en rekke luftveissykdommer som KOLS, astma 

og lungekreft. Svevestøv, spesielt dieseleksospartikler, kan forsterke allergiske reaksjoner. 

Spesielt er eldre og personer med hjerte/karsykdom, diabetes, astma og andre 

lungesykdommer følsomme for svevestøv. Barn og unge er også sårbare. 

2.3 Nitrogendioksid (NO2) 

NO2 er betegnelsen på nitrogendioksid. I byområder er konsentrasjonen først og fremst 

avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i byen. På 

kalde dager, med lite vind, kan konsentrasjonen bli spesielt høy. Hos sårbare grupper kan 

innånding av NO2 gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og økt sykelighet. 

Friske mennesker tåler forholdsvis høy NO2-eksponering uten at det gir noen helseeffekt. 

 

Nitrogenoksider (NOX) dannes i ulike typer forbrenningsprosesser der det er tilstrekkelig høy 

temperatur. Forbrenning av drivstoff fører til produksjon av både nitrogenmonoksid (NO) og 

nitrogendioksid (NO2). Disse betegnes ofte samlet som nitrogenoksider, NOX. 

 

Forskning har vist at astmatikere kan få nedsatt lungefunksjon ved eksponering fra ca 200 

μm/m3 nitrogendioksid eller høyere, mens friske personer får redusert sin lungefunksjon først 

ved konsentrasjoner over 1000 μm/m3. Allergikere synes å reagere sterkere på allergener 

når de eksponeres eller har vært eksponert for nitrogendioksid.  

3 GRENSEVERDIER 

Under § 7-6. ”Grenseverdier for tiltak” i forskriften ”FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)” angis grenseverdiene for svevestøv 

(PM10) og nitrogendioksid (NO2) i utendørs luft. Se tabell 1 for oversikt over de nasjonale 

grenseverdiene, SFT/Folkehelsa sine luftkvalitetskriterier og nasjonale mål. For øvrig er de 

nasjonale grenseverdiene like som EUs grenseverdier for luftkvalitet for de to aktuelle 

parameterne. 

Mål og grenseverdier for luftkvalitet er innskjerpet over tid, i takt med at bedre kunnskaper 

om virkninger og mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten er utviklet. Særlig er kravene til PM10 

(svevestøv) blitt strengere. Nasjonale mål skal legges til grunn ved vurdering av luftkvalitet i 

arealplaner.  

Statens Forurensningstilsyns (SFT) luftkvalitetskriterier angir anbefalte luftkvalitetskriterier 

gitt av SFT og Folkehelsa. Luftkvalitetskriteriene er ikke juridisk bindende, men angir 

eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar at befolkningen kan utsettes for, 

uten at alvorlige helsevirkninger oppstår.  
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Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. 

Grenseverdi for luftkvalitet 

NO2 [μg/m
3
] 

time 

PM10 [μg/m
3
] 

døgn 

Gjeldende grenseverdi 
1 

Antall tillatte overskridelser årlig 

200  

18 ganger 
2 

50 

35 ganger
 3 

Nasjonale mål 
4 

Antall tillatte overskridelser årlig  

150 

8 timer 

50 

7 døgn 

Klifs og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier 100 35 

1 
Hentet fra ”FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften)”. Grense for tiltak. 

2
 Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2010. 

3 
Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2005. 

4 
Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. 

 

4 FORUTSETNINGER OG METODE 

4.1 Generelt 

Utslipp fra trafikk er beregnet med programmet Cadna/A. Beregningsresultatene som hentes 

ut av programmet etter utført beregning illustrerer luftforurensningsnivåene i μg/m3. 

Beregningene er utført for i 2 meter høyde over mark. Denne høyden er representativ for 

hvor mennesker omtrentlig puster inn luft.  

Støv som skyldes slitasje fra piggdekk er ikke inkludert i beregningene da dette ikke er en 

mulig parameter å legge inn som forutsetning i Cadna/A. Det bør nevnes at på årsbasis viser 

beregninger av personvektet årsmiddelkonsentrasjon av PM10 utført for Oslo at bare ca. 10-

20 % av svevestøvet stammer fra piggdekkslitasje. Ved våt vegbane og utenfor 

piggdekksesongen er bidraget fra vegslitasje uvesentlig i forhold til bidraget fra 

eksosutslippene. Eksospartiklenes sammensetning og størrelse gjør at eksosen fører til 

større helsemessige konsekvenser enn piggdekkstøv. 

Det er ikke tatt hensyn til vindforholdene i Nordkjosbotn ved beregningene. 

Beregningsresultatene er sammenlignet med grenseverdier for lokal luftforurensning, 

nasjonale mål. Disse grenseverdiene er gitt under punkt 3 i dette notatet. 
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I vurderingene av konsekvensene av utslipp fra veitrafikk etter utbyggingen i Nordkjosbotn er 

det fokusert på utslipp av svevestøv og nitrogendioksid da det er disse parametrene som 

først og fremst gir redusert luftkvalitet som igjen kan medføre negative helsemessige 

virkninger. 

4.2 Underlagsdata 

Basert på innhentede opplysninger om fremtidig etablering etter utbygging fremgår det at 

Mack bryggeri i tillegg til et transportfirma skal etableres innenfor området avsatt til industri. 

Økt trafikkmengde og tungtrafikkandel som følge av etableringen er tatt med i 

forutsetningene, med det er ikke tatt med noe tilleggsbidrag fra eventuelle øvrige 

forurensende industrivirksomheter som etableres på avsatt industriområde. Mack bryggeri 

forutsettes kun å gi bidrag til redusert luftkvalitet som følge av trafikk til og fra bryggeriet, ikke 

bidrag fra selve produksjonen.  

Det er benyttet samme trafikkgrunnlag for beregning av luftkvalitet som for 

støyberegningene. Se tabell 2 for oversikt. 

Tabell 2: Underlagsdata for veitrafikk basert på innhentede opplysninger fra Balsfjord kommune 

og tall fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Tallene er fremskrevet til år 2031, basert på 

prognoser fra Norsk Transportplan (NTP). 

  Dagens situasjon (År 2011) Fremtidig situasjon (År 2031) 

Vei ÅDT Tungtrafikkandel  [%] Hastighet [km/t] ÅDT Tungtrafikkandel [%] Hastighet [km/t] 

Skogveien 500 20 30 / 50 450 16 30 / 50 

Sentrumsveien 800 20 50 1070 16 50 

Ev 6 3100 15 60 4000 14 60 

Ny industrivei - - - 600 40 50 

 

Beregningene som er gjennomført med Cadna/A tar kun hensyn til det utslippet som 

trafikken i det aktuelle området bidrar med. Det vil i tillegg være et forurensningsnivå i 

området som skyldes alle andre forurensningskilder. Disse utslippene kalles 

bakgrunnsbidrag og må vurderes i tillegg. På bakgrunn av innhentede opplysninger etter 

kontakt med NILU, understøttet av [4] er bakgrunnsbidragene for Nordkjosbotn estimert til å 

være ubetydelige sett i forhold til gjeldende grenseverdier. 

5 BEREGNINGER OG VURDERINGER 

Det er utført beregninger av luftkvalitet for Nordkjosbotn for fremskrevet situasjon. 

Beregningsresultatene er vist i vedlegg A og B. 
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Vedlegg A: Fremskrevet situasjon, beregning av NO2 

Vedlegg B: Fremskrevet situasjon, beregning av PM10 

De beregnede konsentrasjonene av svevestøv og nitrogendioksid er vurdert opp mot 

grenseverdier for lokal luftkvalitet, tall for nasjonale mål i tabell 1. Beregningsresultatene av 

utslipp fra trafikken i det aktuelle området etter utbygging viser at den økte trafikken som vil 

bli et resultat av utbyggingen i Nordkjosbotn ikke vil medføre konsentrasjoner av svevestøv 

og nitrogendioksid som overskrider grenseverdiene for lokal luftkvalitet.  

Basert på beregningsresultatene av utslipp etter utbygging og trafikktallene presentert i tabell 

2 kan det konkluderes med at forskjellen i utslippet av nitrogendioksid og svevestøv fra 

veitrafikk før og etter utbygging er ubetydelig sett opp mot gjeldende grenseverdier. 
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VEDLEGG A: FREMSKREVET SITUASJON, BEREGNING AV NO2  
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VEDLEGG B: FREMSKREVET SITUASJON, BEREGNING AV PM10  

 


