
Oppdragsrapport – Statens vegvesen Region midt – Ressursavdelingen   

Miljøfartsgrense Trondheim Side 1 av 52 
 

   

 

 Oppdragsgiver 

Vegavdeling Trøndelag – Driftsseksjonen  

 Lab og Vegteknologiseksjon  
Postadresse 
Statens vegvesen 
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller 
Telefon 815 44040 
 
Sentrallaboratoriet Trondheim 
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller 
 
 

 Oppdragsgivers adresse 

Prinsensgate 1, 7013 Trondheim  

Oppdragsgivers referanse 

 

 
Ant. sider 
51 

Ant. Vedlegg 
11 

Utført av 
Inga-Loise 
Sætermo Veivåg 

Kontrollert av:  
Grete Ørsnes, Gunvor T. 
Haugerud, Monica Ness 

Dato  
21.10.2019 

 
 
 

TEST AV MILJØFARTSGRENSER LANGS E6 OMKJØRINGSVEGEN TRONDHEIM  
 
 
 
 
 



Oppdragsrapport – Statens vegvesen Region midt – Ressursavdelingen   

Miljøfartsgrense Trondheim Side 2 av 52 
 

INNHOLD 
SAMMENDRAG ................................................................................................................................................... 3 

1. INNLEDNING .............................................................................................................................................. 4 

2. MÅLSETTING OG BAKGRUNN ............................................................................................................. 4 

3. HVA ER SVEVESTØV ............................................................................................................................... 5 

3.1 RETNINGSLINJER OG KRAV TIL LOKAL LUFTKVALITET .................................................... 5 
4. METODE/METODIKK FOR TEST .......................................................................................................... 6 

4.1 MÅLEMETODER ................................................................................................................................. 11 

5.0 ANALYSE AV EFFEKTEN AV NEDSATT FARTSGRENSE................................................................ 12 

5.1 RENHOLDSREGIME OG STØVDEMPING ........................................................................................... 12 

5.2 EFFEKT AV NEDSATT FARTSGRENSE OG ANNEN SKILTING ..................................................... 12 
5.3 MÅLEVERDIER SVEVESTØV ................................................................................................................. 14 

5.4 INTERNE LOGGER OG PROSEDYRER ................................................................................................ 28 

6. USIKKERHET ................................................................................................................................................ 28 

7.VURDERINGER OG KONKLUSJONER .................................................................................................... 29 

VEDLEGG........................................................................................................................................................... 30 

VEDLEGG 1 – FEIE – OG RENHOLDSLOGG ............................................................................................. 31 
VEDLEGG 2 – EKVIVALENTMETODER OG MÅLESIKKERHET......................................................... 32 

VEDLEGG 3 – DØGNMIDDELVERDIER ..................................................................................................... 35 

VEDLEGG 4 – METEROLOGISK DATA ...................................................................................................... 38 

VEDLEGG 5 – KJØREHASTIGHET, ÅDT MED MER ............................................................................... 40 

VEDLEGG 6 – PERIODER ............................................................................................................................... 44 

VEDLEGG 7 – BESKRIVELSE AV IVERKSETTING AV AVVIKLING AV MILJØFARTSGRENSE 46 
VEDLEGG 8 – FASEPLAN FOR MILJØFARTSGRENSE .......................................................................... 49 

FASEPLAN FOR MILJØFARTSGRENSE 60 KM/T .................................................................................... 49 

VEDLEGG 9 – VEDTAK INNFØRING AV MILJØFARTSGRENSE ........................................................ 50 

VEDLEGG 10 – INTERNE LOGGER ETTER VISUELL KONTROLL .................................................... 51 

VEDLEGG 11 – LOGG VTS ............................................................................................................................. 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Oppdragsrapport – Statens vegvesen Region midt – Ressursavdelingen   

Miljøfartsgrense Trondheim Side 3 av 52 
 

SAMMENDRAG 
 
Nedsatt fartsgrense er et tiltak som kan iverksettes for å forbedre luftkvaliteten når det er behov for 
det. Variable fartsgrenseskilt er satt opp i Trondheim slik at man kan sette ned farten ved slike 
behov. I denne testen har man kontrollert interne prosedyrer, teknisk utstyr og effekten av nedsatt 
fartsgrense. 
 
Det ble satt ut 3 mobile støvmålere langs Omkjøringsvegen for å måle svevestøv (PM10 og PM2,5). 
En stasjonær målestasjon plassert ved E6-Tiller ble brukt til sammenlikning/referanse. Det ble i tillegg 
satt opp trafikktelleutstyr for å kunne måle kjørehastigheten ved normal hastighet på strekningen og 
ved nedsatt fartsgrense på strekningen. Omkjøringsvegen ble delt inn i 2 strekninger hvor strekning 1 
opprettholdt normal fartsgrense, mens strekning 2 reduserte fartsgrensen med 20 km/t, dvs. fra 80 
km/t til 60 km/t.  
 
Det ble innhentet feielogg fra driftsentreprenør på strekningen, samt logg fra VTS i perioden hvor 
tiltaket ble testet. Det ble også opprettet interne logger for oppfølging og befaringer under 
testperiodene. Under testperiodene ble det gjort hyppig renhold og støvdemping av entreprenør på 
Omkjøringsvegen. Entreprenør hadde fått beskjed om å opprettholde samme prosedyre som ellers 
på strekningen, men dette ble ikke opprettholdt og det ble gjennomført støvdemping hver dag i 
testperiodene.   
 
Testen viste at nedsatt fartsgrense har god effekt på å redusere svevestøvkonsentrasjonen og 
oppvirvling av støv fra vegbanen. Testen viste også at det var helt nødvendig for Statens vegvesen å 
gjennomgå prosedyrer for iverksetting av tiltaket. Disse prosedyrene var ikke kjent for alle før testen 
ble gjennomført. De variable fartsgrenseskiltene ble også testet gjennom testperiodene, og de 
fungerte som de skulle.  
 
Testen viser at nedsatt fartsgrense (med 20km/t) reduserer svevestøvnivået med mellom 21-25%. 
Nivået reduseres med ca. 21% ved å sammenlikne med strekning 1 og 25% ved å sammenlikne med 
E6-Tiller. Skiltet hastighet ble satt ned 20 km/t, dvs. fra 80 km/t til 60 km/t, under testperiodene. 
Dette førte til en faktisk redusert kjørehastighet på 12 km/t.  
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1. INNLEDNING 
 
Norge (storbyene) ble i 2015 dømt i ESA-domstolen for brudd på forurensningsforskriftens krav til 
luftkvalitet og EUs luftkvalitetsdirektiv. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en «omforent 
fremdriftsplan for bedre luftkvalitet» som ble vedtatt av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Statens vegvesen etter pålegg fra Miljødirektoratet i 2013. Ett av tiltakene i 
planen var å utforme Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak for kommunal veg og riks- og 
fylkesveg ved fare for dårlig luftkvalitet.  
 
I forskriftens §3 står tiltak mot luftforurensning: 
  
«Følgende tiltak mot luftforurensning inntrer etter varsel: 

I perioder med svevestøvkonsentrasjoner (PM10) som overskrider grenseverdien som følger av 
forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 7 om lokal luftkvalitet, eller i 
perioder når det foreligger fare for overskridelse, gjelder: 
- forbud mot all bruk av motorvogn med piggdekk 
- nedsatt fartsgrense.» 

Et eventuelt piggdekkforbud skal vedtas i Formannskapet. Å sette ned hastigheten langs E6 er opp til 
Statens vegvesen ettersom det er en riksveg. Statens vegvesen ønsker likevel at vurderingen om 
iverksettelse av nedsatt hastighet, også kalt miljøfartsgrense, skal tas opp i faglig råd.  
 
Statens vegvesen Region midt ønsket å undersøke det tekniske utstyret og interne prosedyrer for 
igangsetting av miljøfartsgrense. Tiltaket har vært vedtatt i flere år, men interne prosedyrer, teknisk 
utstyr og beredskapen har aldri vært gjennomgått/testet.  
 
I Oslo ble det gjort målinger langs rv 4 fra januar til og med april 2004 med hastighet 80 km/t, og fra 
oktober 2004 til og med april 2005 med nedsatt hastighet til 60 km/t. Målingene for PM10 fra Oslo 
har vist at bidraget fra veien ble redusert med nærmere 35% ved å redusere skiltet hastighet fra 80 
km/t til 60km/t (Hagen, Larssen, Schaug, 2005, «Miljøfartsgrense i Oslo Effekt på luftkvaliteten av 
redusert hastighet på rv 4», NILU). Dette har vært bakgrunnen til at Trondheim i 2014 avgjorde at 
nedsatt fartsgrense kunne brukes som tiltak mot luftforurensing.  
 
Statens vegvesen har investert i nye variable fartsgrenseskilt. Disse ble etablert for skilting av 
miljøfartsgrense på strekningen Sandmoen-Rotvoll. Strekningen fra Tonstad-Rotvoll er operativ per 
dags dato. Det var derfor av interesse å undersøke effekten av miljøfartsgrense på strekningen. Dette 
med bakgrunn av undersøkelser gjort i Oslo.  
 

2. MÅLSETTING OG BAKGRUNN 
Hensikten med testen av de variable fartsgrenseskiltene var å undersøke om teknisk utstyr og interne 
prosedyrer fungerte etter hensikten og om effekten av tiltaket ga et ønsket resultat. Det ble det satt 
opp målere for å måle svevestøvkonsentrasjonen før og under testen. Det ble også satt opp en 
fartsmåler (leid fra Trondheim kommune) for å undersøke fartsreduksjonen ved nedsatt fartsgrense.  
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3. HVA ER SVEVESTØV  
 
Svevestøv er partikler som befinner seg i lufta. Svevestøv finnes i ulike fraksjoner og er definert 
innenfor disse. De ulike fraksjonene har også ulike helsepåvirkninger. Fraksjonene deles som regel 
inn i 4 størrelser:  

- Ultrafin fraksjon PM0.1 
- Finfraksjon PM2.5 
- Grovfraksjon PM2.5-PM10 
- Grovfraksjon + finfraksjon PM10 

I Norge er det PM10 og PM2.5 som er regulert av lovverket.  
 
Hovedfokuset i denne rapporten vil være grovfraksjonen + finfraksjonen (PM10), selv om 
finfraksjonen (PM2.5) ble målt. På bakgrunn av at transportsektoren er den største bidragsyteren til 
svevestøv (mye på grunn av piggdekkslitasje) i Norge ble hovedfokuset lagt på PM10. Asfaltslitasje 
generere PM10, mens PM2.5 stammer for det meste fra forbrenningspartikler (som vedfyring og 
eksos). Derfor var det mest interessant å undersøke en eventuell reduksjon i mengden PM10.  

3.1 RETNINGSLINJER OG KRAV TIL LOKAL LUFTKVALITET 
 
I Norge er det ulike retningslinjer, forskrifter og kriterier satt i forhold til lokal luftkvalitet. Disse er 
blant annet retningslinje T-1520 «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging», 
forurensningsforskriften kap.7, samt luftkvalitetskriterier (LKK) gitt av Folkehelseinstituttet. For 
denne testen er krav satt i henhold til forurensningsforskriften kap. 7, samt LKK mest relevant.  
 
Forurensningsforskriften kap. 7 setter grenseverdier for døgnmiddelverdier og verdier per kalenderår 
for både PM10 og PM2.5, se Tabell 1. Disse grenseverdiene benyttes i dag langs eksisterende veger 
og er krav til hva som er tillatt av luftforurensning i Norge. Formålet med forskriften er å fremme 
mennesker helse og trivsel og å beskytte vegetasjon og økosystemer. Forskriften setter også krav til 
overvåking av luftkvaliteten. 
  
Tabell 1: Grenseverdier i henhold til forurensningsforskriften kap. 7 for svevestøv (PM10 og PM2.5)  

 
Luftkvalitetskriteriene er satt lavere enn forurensningsforskriftens grenseverdier. LKK er satt ut i fra 
den verdien de fleste kan bli utsatt for, og ha minimale helseeffekter. Det vil si at en person med 
luftveissykdom kan bli utsatt for disse konsentrasjonene uten å få vesentlig forverring av sykdommen 
sin. LKK er presentert i Tabell 2.  
 
Tabell 2: Anbefalte svevestøvkonsentrasjoner i henhold til luftkvalitetskriteriene gitt av Folkehelseinstituttet 

Komponent Tidsperiode Anbefalinger (µg/m3) Kommentar  
PM10 1 døgn 30 Døgnmiddel  
PM10 Kalenderår 20 Årsmiddel 
PM2.5 1 døgn 15 Døgnmiddel  
PM2.5 Kalenderår 8 Årsmiddel 

 

Komponent Tidsperiode   Krav (µg/m3) Kommentar 
PM10 1 døgn 50  Grenseverdien må ikke overskrides 

mer enn 30 ganger per kalenderår 
(døgnmiddel) 

PM10 Kalenderår 25 Årsmiddel 
PM2.5 Kalenderår 15 Årsmiddel 
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Det er også utarbeide varslingsklasser for PM10 og PM2,5 (samt andre parametere). Det er ikke satt 
krav til timesverdier for PM10 eller PM2,5 i forurensningsforskriften kap. 7. Varslingsklassene er 
derfor satt for å beskrive i hvilken grad forurensningen kan gi en helserisiko, også på timesbasis, se 
Tabell 3. Disse er derfor satt høyere enn grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7.  
 
Tabell 3 hentet fra: 
http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Varslingsklasser_informasjonsbrosjyre.sflb.ashx 
(dato 27.08.2019).  
 
Tabell 3: Varslingsklasser for PM10 og PM2,5, samt andre parametere som ikke er relevante i denne sammenheng  

 

4. METODE/METODIKK FOR TEST  
 
Testen ble gjennomført på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim, fra Sluppen til Rotvoll. Strekningen ble 
delt i 2 deler for å kunne sammenlikne de to strekningene ved normalsituasjon og ved redusert 
skiltet hastighet på strekning 2. På denne måten hadde begge strekningene like forhold både før og 
under testperioden. 
 
Strekning 1: fra Sluppen til Vegamot (Moholt). Normal hastighet på strekningen er 70 km/t. Strekning 
2: fra Vegamot (Moholt) til Rotvoll. Hastigheten på strekningen er normalt 80 km/t. Hastigheten på 
strekning 2 ble redusert til 60 km/t under testperiodene. Bakgrunnen for inndelingen av strekningen 
skyldes ulik hastighet på strekning 1 og 2. Ved å bruke strekning 2 som teststrekning kunne 
fartsgrensen reduseres med 20 km/t, og en mulig effekt av nedsatt fartsgrense ville trolig være 
lettere å se. Strekning 1 har en del kødannelse i rush-tiden, og effekten av nedsatt fartsgrense ville 
trolig være vanskeligere å detektere enn på strekning 2 hvor det er bedre trafikkflyt.  
 
Det ble satt ut fire målere totalt på de to strekningene. Tre av målerne var mobile støvmålere av type 
Environmental DustTrak DRX (EDT DRX). Den fjerde måleren var en stasjonær målestasjon med 
instrumenter av typen TEOM 1400AB. To av målerne ble plassert langs strekning 1 ved ATK pkt og 
Vegamot, og to ved strekning 2 ved Møller bil og TINE, se Figur 2. Begge målerne utplassert på 
strekning 2 var mobile støvmålere. Målerne fikk derfor tilhørende navn: ATK pkt., Møller bil og TINE. 
På grunn av problemer med den stasjonære målestasjonen rett før testoppstart ble det bestemt å 
bruke data fra E6-Tiller – en stasjonær målestasjon utenfor Trondheim, Figur 1. E6-Tiller ligger langs 
E6 sør for Trondheim, og vegen er av tilsvarende vegklasse med 4 felts veg, høy ÅDT og 80 km/t. Det 
ble ansett som viktig å ha data fra en av de stasjonære målestasjonene for å kunne sammenlikne 
måleresultatene under normalsituasjon og under testperiodene, spesielt siden det ble benyttet 

http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Varslingsklasser_informasjonsbrosjyre.sflb.ashx
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mobile støvmålere. På denne måten kan man se om det ses signifikante endringer ved nedsatt 
fartsgrense på strekning 2.  
 
Dataene mellom strekning 1 og 2 kunne også sammenliknes. Det ble gjort målinger ved 
normalsituasjon og i testperiodene på begge strekningene. Svevestøvkonsentrasjon mellom de to 
strekningene kunne derfor sammenliknes fra normalsituasjon til testperiodene.  
 
Se Figur 1 og 2 for kart og forklaring av strekningene og målepunkt.  
 

 
Figur 1: Kartutsnitt over E6-Tiller og Omkjøringsvegen hvor det ble gjennomført målinger av PM10 og PM2,5 i februar, mars 
og april 2019 i forbindelse med test av nedsatt fartsgrense på deler av Omkjøringsvegen. Under testperiodene ble data fra 1 
målestasjon ved E6-Tiller og 3 målere for svevestøv langs Omkjøringsvegen innhentet.  

Omkjøringsvegen 

E6-Tiller 
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Kart over testområdet  

 
Figur 2: Inndeling av de 2 strekningene langs Omkjøringsvegen (E6) i Trondheim. De oransje trekantene illustrere målere plassert ut på strekningene. De blå femkantene illustrerer 
trafikktellepunkter. Tellepunktene på strekning 1 er permanente tellepunkt, mens tellepunktet på strekning 2 ble leid inn utstyr til fra Trondheim kommune.



Oppdragsrapport – Statens vegvesen Region midt – Ressursavdelingen   

Miljøfartsgrense Trondheim Side 9 av 52 
 

De mobile støvmålerne ble alle kalibrert mot den stasjonære målestasjonen over 5 dager for å 
undersøke usikkerheten i målingene til de mobile målerne (da disse har større måleusikkerhet enn 
stasjonært måleutstyr).  
 
Tidspunkt for gjennomføring av ulike prosesser i perioden januar til og med april er beskrevet 
nærmere i Tabell 4.  
 
Tabell 4: Beskrivelse av gjennomføring før og etter testperiodene av miljøfartsgrense på Omkjøringsvegen i Trondheim 2019 

Prosess Dato Tidspunkt Kommentarer  
Kalibrering  Start: 23.1.19  

Slutt: 28.1.19 
Start: kl. 17:00 
Slutt: kl. 07:00 

Kalibrering av de mobile støvmålerne 
mot en stasjonær målestasjon med 
instrumenter som er godkjente 
ekvivalentmetode. 

Oppstart av 
målinger 

Start: 8.2.19  De mobile støvmålerne ble utplasser på 
målepunktene ATK pkt., Møller bil og 
TINE  

Trafikktellinger Start: 12.3.19 
Slutt: 25.3.19 

Start: kl. 10:00 
Slutt: kl. 12:00 

Telleutstyr fra Trondheim kommune 
kunne stå utplassert i 2 uker. For å ha 
målinger utenfor testperiodene ble det 
gjennomført målinger ved Møller bil i 2 
uker i mars.  

Trafikktellinger Start: 2.4.19 
Slutt: 15.4.19 

Start: kl. 09:00 
Slutt: kl. 10:00 

I 2. perioden av trafikktellingene ble 
fartsgrensen nedsatt. Trafikktelleren 
ble plassert ved Møller bil begge 
gangene.  

1.Testperiode  Start: 4.4.19 
Slutt: 5.4.19 

Start: Kl. 15:00, 
Slutt: kl. 21:00 

Testoppstart på torsdag på grunn av 
gunstige værforhold. Avsluttet på 
fredag på grunn av helg.  

2.Testperiode Start: 8.4.19 
Slutt: 11.4.19 

Start: 08:00 
Slutt: 21:00 

Oppstart på mandag igjen til og med 
torsdag før påsketrafikken startet.  

Påskeferie Start: 13.4.19 
Slutt: 22.4.19 

- På grunn av sen påskeferie 2019 var 
det trolig få som hadde byttet om til 
sommerdekk i testperiodene.  

Slutt på målinger  Slutt: 30.4.19  Målerne ble tatt ned 
 
Tidslinje for de ulike prosessene er presentert i Figur 3.  
 

 
Figur 3: Tidslinje over perioden hvor målinger og gjennomføring av test ble gjort 

 
Langs teststrekningen var det fire tellepunkter. Tellepunktene målte parametere i både nord – og 
sørgående retning. Parametere som blant annet ble målt var kjørehastighet, type kjøretøy, antall 
kjøretøy per døgn (ÅDT), med mer.  
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Det var tre permanente tellepunkt på strekning 1 og ett tellepunkt på strekning 2. På strekning 1 er 
ATK-tellepunktet først ved å følge E6. Deretter Moholtlia og videre Moholt ved Vegamot, se Figur 2. 
Tellepunktet ved ATK pkt. var av størst interesse da den mobile støvmåleren på strekning 1 sto 
montert her. På strekning 2 ble det leid inn telleutstyr fra Trondheim kommune da det ikke fantes 
noen permanente tellepunkt på denne strekningen. Den ble plassert på samme punkt som en av de 
mobile målerne, ved Møller bil på Tungasletta.  
 
Prosedyrer, vedtak og logger for iverksetting av miljøfartsgrense som tiltak for redusert luftkvalitet 
ble gjennomgått og oppdatert etter endt test. Politi, media, Trondheim kommune, driftsentreprenør 
og Vegtrafikksentralen (VTS) ble varslet før oppstarten av testen.  
 
Det ble laget interne logger for oppfølging av situasjonen under testperiodene. Temperatur, nedbør, 
værforhold, dekkeforhold, trafikkflyt med mer ble logget, se Vedlegg 10. Renhold ble logget av 
driftsentreprenør både før og under testperioden. VTS logget også forhold som kunne være av 
betydning (for eksempel trafikkulykker på strekningen) under testperioden, se Vedlegg 11. 
 
Oppvirvling av svevestøv blir i stor grad påvirket av temperatur, nedbør og vind. Piggdekkandel har 
også stor innvirkning. Piggfriandelen i Trondheim kommune har økt de siste årene, fra 66% i 2017 til 
74% i 2019. Piggdekk er en stor bidragsyter til svevestøv i vinterhalvåret i Norge. Økt piggfriandel er 
derfor vesentlig for å bedre lokal luftkvalitet i Norge. I tillegg vil tørt og kaldt vær ofte føre til høye 
konsentrasjoner av svevestøv. Nedbør vil føre til at støvet fra vegbanen ikke virvles opp i like stor 
grad som ved tørr vegbane. Ved vind vil ikke støvet konsentrere seg på ett område, men bli 
oppvirvlet og spredt. Det er derfor viktig å ha data på meteorologi. Meteorologiske data ble hentet ut 
fra Voll værstasjon. Denne stasjonen er den offisielle målestasjonen for Trondheim Kommune. Voll 
værstasjon er plassert ca. 500 meter fra Omkjøringsvegen, hvor testen ble gjennomført. 
Døgnmiddelverdi for nedbør, vind og temperatur ble hentet ut fra Yr.no.  
 
En oversikt over måleprogrammet er gitt i Tabell 5. Luftkvaliteten er målt på strekning 1 og 2 langs 
Omkjøringsvegen, samt ved E6-Tiller hvor det er plassert en stasjonær målestasjon. Klimatiske 
forhold er hentet ut fra Yr.no fra Voll værstasjon. Trafikktellinger ble også gjort på strekning 1 og 2, 
men ikke forbi E6-Tiller.  
 
Tabell 5: Oversikt over parametere som har blitt målt fra og med 8. februar til og med april 2019. Parametere som ble målt i 
perioden var luftkvalitet, klimatiske forhold, samt trafikktellinger 

Parametere Midlingstid E6-Tiller  Strekning 1 Strekning 2 Voll værstasjon 
Luftkvalitet      
PM10 Time x x x  
PM2.5 Time x x x  
Klimatiske 
forhold 

     

Temperatur Døgn    x 
Vindstyrke Døgn    x 
Nedbør  Døgn    x 
Trafikktellinger      
Antall kjøretøy   x x  
Hastighet   x x  
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4.1 MÅLEMETODER  
 
Målerne utplassert langs E6 Omkjøringsvegen var av typen Environmental DustTrak DRX (EDT DRX). 
Dette er en kontinuerlig, «real-time» lysdispersjon laserfotometer som måler massefraksjoner 
simultant. Massefraksjonene som måles er PM1, PM2.5, PM4 og PM10. Men i dette tilfelle var det 
kun av interesse å måle PM2.5 og PM10. Det er disse fraksjonene det stilles krav til i 
forurensningsforskriften. Instrumentet kombinerer både målinger fra fotometer og en optisk 
partikkelteller. På den måten kan instrumentet levere informasjon om massekonsentrasjonen 
innenfor hver massefraksjon (PM1, PM2.5, PM4 og PM10). Fotometeret måler 
massekonsentrasjonen og den optiske partikkeltelleren bestemmer massefraksjonen. Måleren har 
også mulighet for gravimetrisk måling (med filter). EDT DRX leverer online data kontinuerlig til 
environet.io. På den måten har man oversikt over målingene til enhver tid. Data blir logget hvert 
minutt, men også som timesmidler. Måleren er utstyrt med pumpe for langtids drift, samt 
oppvarmet inntak og skap for å takle nordisk klima.  

 
Figur 4: Illustrasjon av målemetode, samt bilde av selve instrumentet  

 
EDT DRX er ikke godkjent referansemetode eller ekvivalentmetode. Det er EUs direktiv om 
luftkvalitet «2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe» som definerer hvilke 
målemetoder og instrumenter som er godkjent for målinger av luftkvalitet. Disse målemetodene 
kalles referansemetoder. I tillegg kan et hvert instrument som kan vise at det gir samme resultat som 
referanseinstrumentet brukes. Hvis det er vist til at de gir samme resultat som referansemetode 
kalles det ekvivalentmetode. For å vise at det gir samme resultat må det gjennomgå spesifikke tester. 
EDT DRX har ikke gjennomført disse. Men det har blitt vist at det er et godt instrument for å indikere 
luftforurensningen. Statens vegvesen gjennomførte i 2019 en egen test mot ekvivaltenmetode for å 
sjekke påliteligheten til EDT DRX målingene, resultat er vist i Vedlegg 2, Figur V2-1, Figur V2-2 og 
Figur V2-3. En oversikt over ekvivalentmodeller er også gitt i Vedlegg 2. 
 
De mobile målerne ble montert på veggen av den stasjonere målestasjonene på Vegamot under 
kalibrering. Det var god korrelasjon mellom de mobile målerne og den stasjonære. De mobile 
målerne målte noe høyere svevestøvkonsentrasjoner ved moderate konsentrasjoner enn den 
stasjonære. Dette skyldes trolig at de under kalibreringen ble montert lavere enn inntaket på den 
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stasjonære måleren. De mobile støvmålerne ble derfor montert i samme høyde som de stasjonære 
målestasjonene under testen av miljøfartsgrense, se Vedlegg 2.   
 

5.0 ANALYSE AV EFFEKTEN AV NEDSATT FARTSGRENSE 
 
I dette kapittelet presenteres resultater fra perioden de mobile støvmålerne sto plassert ved 
strekningen. Kapittelet tar for seg entreprenørs renholdsregime, interne prosedyrer, måleresultater 
av svevestøv, samt hastighet utenfor og innenfor testperiodene på strekning 1 og 2. 

5.1 RENHOLDSREGIME OG STØVDEMPING  
 
Driftsentreprenør på strekningen fører feielogg. Under testperioden hadde de hyppigere 
rengjøring/feiing og støvdemping enn normalt. Dette var uheldig for testen av miljøfartsgrensen. 
Entreprenør hadde fått informasjon om å opprettholde normale prosedyrer, men sett fra logg 
tidligere i 2019 ser man at det ikke er gjort støvdemping hver dag i noen perioder tidligere. I 
testperiodene ble det gjort tiltak hver dag. Dette kan ha påvirket utfallet av testen. Renholdslogg 
med informasjon om støvdemping kan ses i Vedlegg 1. Etter endt test opphørte støvdemping og 
feiing. Værforholdene blir kommentert under analysen, for detaljer rundt meteorologisk data se 
Vedlegg 4.  
 

5.2 EFFEKT AV NEDSATT FARTSGRENSE OG ANNEN SKILTING 
 
For å se om nedsatt fartsgrense hadde innvirkning på trafikantene, og om farten faktisk ble redusert 
var det viktig å ha målinger av kjørehastigheten både under normalsituasjon og under testperiodene. 
De to teststrekningene hadde to ulike hastigheter. Det var derfor viktig å kartlegge 
hastighetsforskjellen mellom de to strekningene.  
 
På strekning 2 ble det satt opp ett tellepunkt ved Møller bil, på samme sted som den ene 
støvmåleren. Telleren sto oppe i to perioder for å kunne kartlegge normalsituasjonen og for å 
kartlegge en eventuell fartsreduksjon under testperiodene. Testperiodene ble gjennomført i andre 
periode av når telleren sto oppmontert. 
  
Tabell 6 og 7 viser kjørehastigheten på henholdsvis strekning 1 og strekning 2 under normalsituasjon 
og under testperiodene. Tabellene presenterer den gjennomsnittlige kjørehastigheten (Vd) på 
strekningen i de ulike periodene, samt den hastigheten 85% av kjøretøyene i gjennomsnitt hadde 
(V85). For mer detaljerte data fra trafikktellingene, se Vedlegg 5.  
 
Målepunktet på strekning 1 var plassert ved et ATK pkt. med fotoboks. Kjørehastigheten vil derfor 
være påvirket av dette. Periodene valgt ut i tabellen er basert på når telleren på strekning 2 stod 
oppmontert, samt begge testperiodene. Under normalsituasjon (12.3-25.3 og 2.4-3.4) var den 
gjennomsnittlige kjørehastigheten på strekning 1 i nordgående retning 64 km/t og 61 km/t i 
sørgående retning. Under testperioden med nedsatt fartsgrense på strekning 2 (ingen endringer på 
strekning 1) var den gjennomsnittlige kjørehastigheten på strekning 1 64 km/t i nordgående retning, 
mens i sørgående retning med bilister som først hadde kjørt gjennom miljøfartsgrensen var den 
gjennomsnittlige kjørehastigheten ca. 59 km/t.  
 
Trafikanter som kom kjørende i sørgående retning hadde i gjennomsnitt 5 km/t lavere kjørehastighet 
enn i nordgående retning når fartsgrensen på strekning 2 var redusert med 20 km/t. Under 
normalsituasjon på begge strekningene var forskjellen på bare 3 km/t mellom nordgående og 
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sørgående retning. Dette kan tyde på at trafikantene ble noe påvirket til å holde en lavere fart på 
hele strekningen på grunn av miljøfartsgrensen (i sørgående retning). Trafikanter i nordgående 
retning vil nå ATK pkt. før de kommer til strekning 2 og derfor ikke ha den samme påvirkningen.  
 
Tabell 6: Kjørehastighet på strekning 1 ved målepunktet ATK pkt. under både normalsituasjon og testperiodene. Den 
gjennomsnittlige kjørehastigheten (Vd), samt kjørehastigheten til 85% (V85) av kjøretøyene er presentert 

Strekning 1 – ATK pkt  
Dato Normalsituasjon – 70 km/t Testperiodene – 70km/t  
  Nord Sør Nord Sør 
  Vd 

[km/t] 
V85 
[km/t] 

Vd 
[km/t] 

V85 
[km/t] 

Vd 
[km/t] 

V85 
[km/t] 

Vd 
[km/t] 

V85 
[km/t] 

4.4-5.4  -  -  -  - 64 69 59 69 
8.4-11.4  -  -  -  - 64 68 58 69 
12.3-25.3 64 69 62 70 -   -  -  - 
2.4-3.4 64 69 60 69  -  -  -  - 
Gjennom-
snitt 

64 69 61 69,5 64 68,5 58,5 69 

 
Ved normalsituasjon, 80 km/t på strekning 2, var den gjennomsnittlige fartsgrensen i nordgående 
retning 72 km/t og 70 km/t i sørgående retning. Under testperiodene var kjørehastigheten på 
strekning 2 i gjennomsnitt 59 km/t i både nord -og sørgående retning. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig fartsreduksjon på ca. 12 km/t under testperiodene sammenliknet med 
normalsituasjonen.  
 
Ved normalsituasjon er kjørehastigheten til 85% av kjøretøyene ca. 80 km/t, som er i henhold til 
fartsgrensen på strekning 2. Under testperiodene er V85 ca. 68 km/t. Dette tilsvarer også en 
reduksjon på 12 km/t, se Tabell 7. En nedskiltet fartsgrense med 20 km/t gir altså en faktisk 
fartsreduksjon på ca. 12 km/t.  
 
Under testperioden ble det skiltet fartsgrense på 60 km/t på strekning 2. Trafikktellingene på 
strekningen viser at bilistene respektere fartsgrensen når den gjennomsnittlige kjørehastigheten 
både i nordgående og sørgående retning ble redusert med 12 km/t til 59 km/t.  
 
Tabell 7: Kjørehastighet på strekning 2 ved målepunktet Møller bil under både normalsituasjon og testperiodene. Den 
gjennomsnittlige kjørehastigheten (Vd), samt kjørehastigheten til 85% (V85) av kjøretøyene er presentert 

Strekning 2 – Møller bil på Tungasletta 
Dato Normalsituasjon – 80km/t  Testperiodene – 60 km/t  
  Nord Sør Nord Sør 
  Vd 

[km/t] 
V85 
[km/t] 

Vd 
[km/t] 

V85 
[km/t] 

Vd 
[km/t] 

V85 
[km/t] 

Vd 
[km/t] 

V85 
[km/t] 

4.4-5.4  -  -  -  - 59 68 60 68 
8.4-11.4  -  -  -  - 59 67 58 66 
12.3-25.3 73 80  -  - -   -  -  - 
2.4-3.4 70 79 70 79  -  -  -  - 
Gjennom-
snitt 

71,5 79,5 70 79 59 67,5 59 67 
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Det var ønskelig å benytte seg av friteksttavler på strekning 2 under testperioden, for å informere 
trafikantene om at nedskiltet hastighet skyltes miljøfartsgrense. På strekning 2 var det kun 
tilgjengelig 1 friteksttavle i nordgående retning. Under periodene med skiltet redusert hastighet var 
det problemer med friteksttavlen og det var ikke mulig å informere trafikantene, som ønskelig, om 
miljøfartsgrense. Trafikantene ble likevel informert i forkant gjennom pressemelding som ble sendt 
ut lokalt dagen i forveien. Ut i fra redusert kjørehastighet under testen ser det ut til at trafikantene 
har fått med seg budskapet i pressemeldingen.  
 
De elektroniske fartsgrenseskiltene fungerte godt under testen og det er ikke rapportert noen avvik 
på selve skiltene under perioden det var miljøfartsgrense. Under intern befaring ved oppstart av 
andre testperiode, 8.4, ble det observert at det ikke var skiltet nedsatt fartsgrense i sørgående 
retning på strekning 2. Det ble derfor skiltet nedsatt fartsgrense i nordgående retning fra kl. 07:00 og 
i sørgående retning fra ca. kl. 08:00. 
 

5.3 MÅLEVERDIER SVEVESTØV 
 
I dette kapittelet presenteres målinger av svevestøv gjort i perioden mens målerne sto montert langs 
Omkjøringsvegen.  
 
5.3.1 sammenlikning av strekninger  

 
Det ble gjort målinger langs Omkjøringsvegen og E6-Tiller. Ved å sammenlikne strekning 1 og 2 fra 
Omkjøringvegen opp mot E6-Tiller kunne også effekten av støvdemping og sikkerhet i målingene 
med mobile støvmålere ses. Det var også viktig å sammenlikne de to strekningene på 
Omkjøringsvegen mot hverandre for å se effekten av nedsatt fartsgrense.  
  
5.3.1.1 Målinger av luftkvalitet langs Omkjøringsvegen og E6-Tiller i februar  
 
Figur 5 presenterer timesverdiene for februar på de ulike målepunktene langs Omkjøringsvegen. I 
februar er det ingen timesverdier registret med høyt forurensningsnivå. Det er kun ett døgn (8 
februar) med timesverdier registret i moderat sone på strekning 1. Strekning 2 har ingen 
timesverdier med moderat eller høyt forurensningsnivå i februar. De to strekningene har relativt like 
timesverdier gjennom hele februar, men strekning 1 (måler ved ATK pkt.) har i perioder noen 
timesverdier med høyere verdier enn strekning 2.  
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Figur 5: Timesverdier av PM10-konsentrasjoner i februar 2019 langs Omkjøringsvegen (E6) i Trondheim. Grafen viser 
målinger under normalsituasjon – uten nedsatt hastighet på strekningen Sluppen-Rotvoll 

Figur 6 viser gjennomsnittlige PM-verdier for både PM10 og PM2.5 for målinger gjort på 
målestasjonen ved E6-Tiller, samt langs Omkjøringsvegen på strekning 1 (ATK pkt.) og strekning 2 
(TINE og Møller bil) i februar. Gjennom hele februar var svevestøvkonsentrasjonen i gjennomsnitt 
størst ved E6-Tiller på 14,6 µg/m3. Strekning 1 hadde i gjennomsnitt høyere konsentrasjon gjennom 
februar enn strekning 2. Strekning 1 hadde i gjennomsnitt en PM10-konsentrasjon på 10,1 µg/m3, 
mens strekning 2 hadde en gjennomsnittlig PM10-verdi på 8,4 µg/m3. Målingene viser at de mobile 
støvmålerne overestimerer mengden av PM2.5-fraksjonen sammenliknet med den stasjonær måler. 
 

 
Figur 6: Gjennomsnittlige PM-verdier gjennom februar 2019 for de ulike målepunktene E6-Tiller, ATK pkt, TINE og Møller bil 
på E6 Trondheim  

Døgnmiddelverdien for PM10 og PM2,5 for de tre målepunktene langs Omkjøringsvegen er gitt i 
Tabell 8. Døgnmiddelverdiene viser at strekning 1 i 71% av tilfellene har størst døgnmiddelverdi for 
PM10. Målepunktet TINE har i gjennomsnitt de laveste døgnmiddelverdiene i februar.   
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               Største døgnmiddelverdi  
 
                Middels døgnmiddelverdi 
 
              Minste døgnmiddelverdi 
 
Tabell 8: Døgnmiddelverdier av PM10 og PM2,5 på de ulike målepunktene langs Omkjøringsvegen i Trondheim februar 2019 

  Møller bil  TINE ATK pkt 

Dato 
Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

8. feb. 16,0 12,4 16,7 11,4 28,5 23,7 
9. feb. 5,5 4,3 5,0 3,5 19,8 17,0 

10. feb. 9,2 7,4 7,9 5,8 10,7 8,6 
11. feb. 4,0 3,1 3,8 2,4 5,3 3,8 
12. feb. 7,4 5,3 7,3 4,0 7,0 4,6 
13. feb. 8,1 6,7 8,4 6,0 10,3 7,7 
14. feb. 5,9 4,8 6,0 4,3 6,3 4,9 
15. feb. 7,9 6,4 8,3 5,9 10,6 8,2 
16. feb. 5,6 4,5 5,4 1,7 6,1 4,8 
17. feb. 9,5 6,3 8,6 4,6 11,2 9,0 
18. feb. 11,5 7,1 11,3 6,1 10,5 8,0 
19. feb. 7,7 4,9 8,0 4,9 6,9 5,0 
20. feb. 7,7 5,8 8,0 5,2 8,4 6,4 
21. feb. 5,6 3,8 6,2 3,7 5,1 3,9 
22. feb. 10,6 8,3 10,2 7,2 12,7 10,6 
23. feb. 14,1 11,9 15,1 12,4 16,4 14,0 
24. feb. 8,3 6,8 8,6 6,6 9,9 8,2 
25. feb. 9,6 6,6 11,4 6,5 9,0 6,0 
26. feb. 13,9 9,2 12,7 8,0 10,8 7,6 
27. feb. 7,9 5,7 7,4 5,0 8,9 5,8 
28. feb. 3,5 2,7 2,2 1,5 3,8 2,7 

 
Observasjoner for februar:  

- Ingen timesverdier registrert med høyt forurensningsnivå.  
- Ett døgn med timesverdier med moderat forurensningsnivå på strekning 1. 
- Strekning 1 hadde i gjennomsnitt høyere svevstøvkonsentrasjon (PM10) gjennom februar 

enn strekning 2. I snitt utgjorde dette 17% høyere svevestøvkonsentrasjon på strekning 1 enn 
strekning 2 i februar.  

- Strekning 1 hadde i 71% av dagene i februar høyest døgnmiddelverdi.  
 

5.3.1.2 Målinger av luftkvalitet langs Omkjøringsvegen og E6-Tiller i mars  
 
Figur 7 viser måleresultater (timesverdier) fra mars 2019 på strekningene. I figuren er det markert ut 
tre perioder som kan brukes til sammenlikning med testperiodene av miljøfartsgrenser, for mer 
detaljer om periodene se Vedlegg 6. Mars hadde timesverdier med både høyt og moderat 
forurensningsnivå, men dette gikk kun over to døgn. Resten av måneden har kun timesverdier med 
lavt forurensningsnivå.  
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Figur 7:  Timesverdier av PM10 konsentrasjoner mars 2019. Grafen viser målinger under normalsituasjon - uten nedsatt 
hastighet på strekningen Sluppen-Rotvoll 

 
I mars var det i gjennomsnitt lavere svevstøvkonsentrasjoner enn i februar, se Figur 8. Dette skyldes 
trolig flere dager med en del nedbør sammenliknet med februar. I februar ble det registret nedbør 
hver dag i måleperioden, men mengden nedbør var liten. Mars hadde 5 dager med over 10 mm 
nedbør, til sammenlikning har februar 1 dag med nedbør over 10 mm se Vedlegg 4.  
 
Den gjennomsnittlige PM10-konsentrasjonen ved E6-Tiller var 11,5 µg/m3, mens den 
gjennomsnittlige PM2.5 verdien var 3,0 µg/m3. I mars var den gjennomsnittlige PM10-
konsentrasjonen høyere på strekning 2 enn på strekning 1. Strekning 1 hadde en gjennomsnittlig 
PM10-konsentrasjon på 5,6 µg/m3, mens strekning 2 med målepunkt ved TINE og Møller bil hadde 
henholdsvis PM10-verdier på 6,0 µg/m3 og 7,3 µg/m3.  
 

 
Figur 8: Gjennomsnittlige PM-verdier gjennom mars 2019 for de ulike målepunktene E6-Tiller, ATK pkt., TINE og Møller bil på 
E6 Trondheim  

 
Døgnmiddelverdiene for PM10 og PM2,5 på strekningen for mars er gitt i Tabell 9. Tabell 9 viser at 
strekningen 2 fra Moholt til Rotvoll i 71% av tilfellene har størst døgnmiddelverdier for PM10. 
Målepunktet Møller bil har kun to døgn med laveste døgnmiddelverdi i mars.  
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               Største døgnmiddelverdi  
 
                Middels døgnmiddelverdi 
 
              Minste døgnmiddelverdi 
 
Tabell 9:Døgnmiddelverdier av PM10 og PM2,5 på de ulike målepunktene langs Omkjøringsvegen i Trondheim mars 2019 

 
Møller bil TINE ATK pkt 

Dato Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

1. mars 3,3 2,5 3,5 1,9 3,7 2,1 
2. mars 2,2 1,7 1,6 1,2 2,9 2,5 
3. mars 1,6 0,9 1,0 0,5 3,0 2,3 
4. mars 4,7 2,7 3,7 1,9 4,9 2,8 
5. mars  

27,0 13,3 29,5 11,2 32,7 16,0 
6. mars  26,5 14,4 26,4 11,6 20,0 9,8 
7. mars  3,7 2,7 2,6 1,9 9,3 7,3 
8. mars 4,3 2,8 1,2 0,7 3,3 1,7 
9. mars 5,3 3,6 2,9 1,8 4,2 2,7 
10. mars 7,8 5,3 7,3 5,0 7,0 5,7 
11. mars 7,6 5,0 4,4 3,1 4,5 2,9 
12. mars 3,9 2,5 3,1 1,6 3,1 1,9 
13. mars 6,7 4,4 7,4 3,7 5,6 2,6 
14. mars 10,9 7,3 9,6 5,9 4,7 2,8 
15. mars 11,9 6,4 12,5 4,6 10,7 4,6 

16.mars  13,7 7,6 13,2 2,6 12,6 7,5 
17.mars  3,7 1,8 2,7 0,7 4,1 2,3 

18. mars 5,9 3,4 1,1 0,6 2,9 1,3 
19. mars 8,4 4,9 11,3 4,0 7,4 2,6 
20.mars  4,4 3,2 3,4 1,7 2,8 1,2 
21.mars  6,0 4,1 4,4 2,2 6,2 2,9 

22. mars 13,9 6,8 12,0 4,1 9,1 3,1 
23. mars 2,5 2,0 1,6 1,0 0,3 0,0 
24. mars 6,5 5,5 4,3 3,2 2,3 2,0 
25. mars 5,9 4,4 2,5 0,7 1,5 0,7 
26. mars 5,9 4,3 3,0 1,4 1,7 0,6 
27. mars 4,3 2,7 2,5 0,9 1,0 0,1 
28. mars 9,7 4,7 5,3 1,8 3,1 0,8 
29. mars 3,2 2,4 1,1 0,4 -0,2 -0,3 
30. mars 2,5 1,9 0,6 0,3 -0,6 -0,7 
31. mars  3,1 2,3 0,6 0,2 3,5 2,2 

 
Observasjoner for mars:  

- Begge strekningene hadde timesverdier med høyt og moderat forurensningsnivå.  
- Strekning 2 hadde i gjennomsnitt høyere svevestøvkonsentrasjon (PM10) gjennom mars enn 

strekning 1.  
- Strekning 2 hadde i gjennomsnitt 16% høyere svevestøvkonsentrasjon enn strekning 1 i mars.  
- Strekning 2 har i 71% av tilfellene høyeste døgnmiddelverdi i mars.  
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5.3.1.3 Målinger av luftkvalitet langs Omkjøringsvegen og E6-Tiller i mars  
 

Figur 9 viser timesverdiene av PM10-konsentrasjonene gjennom april for strekning 1 og 2. 
Testperiodene er tatt med i grafen. I starten av måneden er det registrert timesverdier med 
moderate forurensningsnivåer på strekning 2 ved Møller bil. Strekning 1 har 1 timesverdi registrert 
med moderat forurensningsnivå på slutten av april. April var en svært tørr måned med lite nedbør. 
Likevel ble det ikke registrert timesverdier med høyt forurensningsnivå. Det ble gjort hyppig 
støvdemping i perioden 4.april til og med 12. april. Figur 12 viser at støvkonentrasjonene går ned når 
støvdempingen starter, og bygger seg opp igjen på slutten av måneden når støvdemping ikke ble 
gjennomført.   
 

 
Figur 9: Timesverdier av PM10 konsentrasjoner april 2019 ved Omkjøringsvegen E6 Trondheim ved målepunktene ATK pkt., 
TINE og Møller bil. Grafen viser målinger både målinger under normalsituasjon, uten nedsatt fartsgrense på strekning 2, 
samt målinger fra begge testperiodene (4.4-5.4.2019 og 8.4-11.4.2019)  

 
Målerne fikk noen problemer noen dager etter testen. Da hadde målerne stått oppmontert i ca. 2,5 
måned. Etter gjennomgang av system og ny automatisk kalibrering fungerte måleren ved Møller bil 
og ATK pkt. normalt igjen etter noen dager. Måleren plassert ved TINE fikk feil med modem og 
pumpe og kunne derfor ikke levere data igjen.  
 
Figur 10 viser gjennomsnittet av PM-verdier både for PM10 og PM2.5 i april. Timesverdier innenfor 
testperioden er utelatt og ikke tatt med i beregning av gjennomsnittet for april. Gjennomsnittlige 
verdier for april er ikke tatt med for målepunktet TINE på grunn av feil med måleren etter endt test. 
 
I april var den gjennomsnittlige PM10-konsentrasjonen ved E6-Tiller 29,4 µg/m3. PM2.5-
konsentrasjonen lå på 7,6 µg/m3. Svevestøvkonsentrasjonen langs omkjøringsvegen, på strekning 1 
og 2, var lavere enn ved E6-Tiller. Den gjennomsnittlige PM10-verdien ved Møller bil på strekning 2 
var 18,4 µg/m3, mens på strekning 1 ved ATK pkt. var den gjennomsnittlige PM10-verdien 15,5 
µg/m3. Figur 9 viser at det er registrert flere timesverdier fra ATK pkt. i april enn ved Møller bil. I figur 
10 er gjennomsnittet for alle timesverdiene registrert tatt med. Ved å kun ta med timesverdier fra 
ATK pkt. som ved Møller bil får de to strekningene relativt lik gjennomsnittsverdi for april.  
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Figur 10: Gjennomsnittlige PM-verdier gjennom april 2019 for de ulike målepunktene E6-Tiller, ATK pkt. og Møller bil på E6 
Trondheim. Timesverdier under testperioden er ikke tatt med i beregningene for gjennomsnittlige verdier gjennom måneden 

 
Tabell 10 gir en oversikt over døgnmiddelverdien på de to strekningene på Omkjøringsvegen. Dette 
viser at i første del av april og under testperiodene hadde strekning 1 i gjennomsnitt høyere 
døgnmiddelverdier enn strekning 2. I slutten av april, utenfor testperiodene, har strekning 2 i 
gjennomsnitt høyere døgnmiddelverdier enn strekning 1. Dette tyder på at nedsatt fartsgrense har 
god effekt på å redusere mengden svevestøv.   
 
               Største døgnmiddelverdi  
 
                Middels døgnmiddelverdi 
 
              Minste døgnmiddelverdi 
 
 
Tabell 10: Døgnmiddelverdier av PM10 og PM2,5 på de ulike målepunktene langs Omkjøringsvegen i Trondheim april 2019 

  Møller bil  TINE ATK pkt. 

Dato 
Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

01.apr 8,5 3,5 4,9 2,1 12,2 7,1 
02.apr 12,0 5,0 13,8 5,0 11,2 5,8 
03.apr 17,0 7,0 15,0 6,8 13,3 7,8 
04.apr 11,0 4,6 16,1 7,3 11,0 6,5 
05.apr 6,8 3,0 7,0 3,0 8,6 4,8 
06.apr 2,0 0,6 1,3 0,4 6,0 3,8 
07.apr 1,6 0,6 2,6 1,2 5,8 4,0 
08.apr 6,3 1,9 6,1 2,0 7,4 3,3 
09.apr 6,0 1,9 5,7 1,8 8,6 4,0 
10.apr 7,7 2,7 8,5 2,9 13,3 6,6 
11.apr 11,5 4,5 11,2 4,2 15,5 7,7 
12.apr 10,6 4,0 14,0 6,5 14,5 8,3 
13.apr - - - - 12,0 7,5 
14.apr - - - - 11,2 6,6 
15.apr - - - - 13,9 6,9 
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16.apr - - - - 12,8 6,0 
17.apr - - - - 9,8 5,0 
18.apr - - - - 7,2 4,5 
19.apr - - - - - - 
20.apr - - - - - - 
21.apr - - - - 0,8 0,6 
22.apr - - - - 5,8 3,0 
23.apr - - - - 15,4 7,9 
24.apr 22,2 13,3 - - 19,5 11,7 
25.apr 39,3 26,9 - - 43,6 24,6 
26.apr 34,0 26,4 - - 33,4 23,6 
27.apr 25,4 20,3 - - 22,8 16,9 
28.apr 23,3 17,6 - - 22,9 15,3 
29.apr 24,9 18,1 - - 21,8 14,4 
30.apr 27,4 - - - 25,2 20,7 

 
Observasjoner for april:  

- Det ble i starten av måneden registret timesverdi på strekning 2 med moderat 
forurensningsnivå.  

- Det ble ikke gjort målinger gjennom hele april på grunn av feil med målerne.  
- Ved å ta med timesverdier fra når det var målere i drift på begge strekningene samtidig 

hadde strekning 1 i gjennomsnitt 5% høyere svevestøvkonsentrasjon enn strekning 2 når 
testperiodene ikke er tatt med for april.  

- Det ses tydelig forskjell mellom testperiodene i starten av måneden og normalsituasjon i 
slutten av måneden. I slutten av måneden har strekning 2 i gjennomsnitt høyest 
døgnmiddelverdi i 6 av 7 dager.  

 
5.3.1.4 Målinger av luftkvalitet langs Omkjøringsvegen og E6-Tiller ved nedsatt fartsgrense på 
strekning 2 
 
Første del av testperiode fra 4. april kl. 15:00 til og med 5. april kl. 21:00 er ikke tatt med i Figur 14, 
da dette ble en veldig kort tidsserie for å vise tendens og sammenheng mellom de to ulike 
strekningene. Under andre del av testperioden (Figur 14) som gikk fra 8. april kl. 08:00 til og med 11. 
april kl. 21:00 ble det ikke registrert noe nedbør, temperaturene lå rundt 0°C, mens vindstyrke var 
mellom 2-3 m/s. Testperioden ble gjennomført i dette tidsrommet på grunn av gunstige forhold for å 
teste effekten av nedsatt fartsgrense på svevestøv, og ved en eventuell igangsetting av tiltaket vil det 
være værforhold som er tørre, slik som under testperiodene. Selv med relativt lave temperaturer, 
ingen nedbør og lite vind forekommer det ingen timesverdier av PM10 i moderat eller høy 
varslingsklasse. Under relativt like forhold i periode 1 i mars (når det var normal fartsgrense på 
strekningen) ses flere timesverdier innenfor både moderat og høy varslingsklasse. Ved nedsatt 
fartsgrense, i tillegg til hyppig støvdemping, under testperioden forekommer ikke dette.  
 
Andre del av testperioden viser også at strekning 1 (hvor normal fartsgrense ble oppretthold) i 
gjennomsnitt har høyere timesverdier enn strekning 2 (hvor fartsgrensen var senket med 20 km/t). 
Til sammenlikning lå strekning 1 lavere (lavere timesverdier av PM10) enn strekning 2 når normal 
fartsgrense ble opprettholdt på begge strekningene i periode 1-3 i mars.  
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Figur 11: Timesverdier av PM10 fra strekning 1 og 2 langs Omkjøringsvegen fra 8. april til og med 11. mars 2019. Dette er 
timesverdier fra andre del av testperioden hvor strekning 2 hadde nedsatt fartsgrense fra 80 km/t til 60 km/t 

Figurene fra periode 1, 2 og 3 (Vedlegg 6) viser at måleren ved ATK pkt. i gjennomsnitt har lavere 
PM10-verdier (timesverdier) enn målerne plassert langs strekning 2. Under testperioden har måleren 
plassert ved ATK pkt. i gjennomsnitt høyere verdier enn målerne plassert på strekning 2 med nedsatt 
hastighet.  
 
Figur 12 presenterer gjennomsnittlige PM-konsentrasjoner for kun testperiodene. Figuren tar for seg 
de gjennomsnittlige PM-verdiene for fire målepunkt. Ved E6-Tiller var den gjennomsnittlige PM10-
verdiene gjennom testperiodene 25,5 µg/m3. De tre andre målepunktene plassert langs 
Omkjøringsvegen hadde lavere konsentrasjoner av PM10 enn ved E6-Tiller. Til sammenlikning med 
gjennomsnittet for hele april måned (utelatt testperiodene) har strekning 1 høyere gjennomsnittlig 
PM10-konsentrasjon gjennom testperiodene enn strekning 2. Strekning 1 hadde en gjennomsnittlig 
PM10-konsentrasjon på 11,0 µg/m3 under testperiodene, mens målepunktene TINE og Møller bil 
hadde en gjennomsnittlig PM10-verdi gjennom testperiodene på henholdsvis 9,1 µg/m3 og 8,2µg/m3. 
I april hadde strekning 1 og 2 i gjennomsnitt relativt like PM10-verdier. Under testperiodene gjelder 
ikke dette, og strekning 1 har høyere PM10-konsentrasjon enn strekning 2. Dette tyder på god effekt 
av nedsatt fartsgrense.  
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Figur 12:Gjennomsnittlige PM-verdier gjennom testperiodene fra 4.4 kl. 15:00 til og med 5.4.19 kl. 21:00 og fra 8.4.19 kl. 
08:00 til og med 11.4.19 kl. 21:00 for målepunktene E6-Tiller og på Omkjøringsvegen ved ATK pkt., TINE og Møller bil på E6 
Trondheim 

Tabell 11 presentere døgnmiddelverdiene for de tre målepunktene på strekning 1 og 2 gjennom 
testperiodene. Under testperiodene hadde strekning 1 høyere døgnmiddelverdi enn strekning 2 fem 
av seks dager (100%). Miljøfartsgrense tredde i kraft 4. mars kl. 15:00. Den første dagen ses ikke en 
tydelig effekt av miljøfartsgrensen. Men de resterende dagene viser resultatene et tydelig skille 
mellom nedsatt fartsgrense og normal fartsgrense. Målepunktet «TINE» har størst 
døgnmiddelverdier 4 april, for både PM10 og PM2,5, samtidig som målepunktene «Møller bil» og 
«ATK pkt.» har samme døgnmiddelverdi for PM10. Døgnmiddelverdiene for de resterende dagene i 
Tabell 11 viser at strekning 1 har høyeste døgnmiddelverdier, hvor fartsgrensen ikke var nedsatt. 
Dette tyder på at miljøfartgrense vil ha god effekt på å redusere konsentrasjonen av svevestøv.  
 
Periode 2 fra mars kan brukes til sammenlikning av testperiodene. Denne perioden hadde relativt 
like klimatiske forhold som testperiodene. De hadde lite vind og nedbør, samt lave temperaturer 
rundt null grader. Til sammenlikning hadde strekning 2 i periode 2 høyere døgnmiddelverdi enn 
strekning 1 i 80% av tilfellene. For testperiodene hadde strekning 2 høyest døgnmiddelverdi 1 av 6 
dager, kun i 17% av tilfellene.  
 
               Største døgnmiddelverdi  
 
               Middels døgnmiddelverdi 
 
               Minste døgnmiddelverdi 
 
Tabell 11: Døgnmiddelverdi for PM10 og PM2,5 på de ulike målepunktene langs strekning 1 og 2 i testperioden 

 
Møller bil TINE ATK pkt. 

Dato Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

Døgn PM10 
(µg/m3) 

Døgn PM2,5 
(µg/m3) 

4.april 11,0 4,6 16,1 7,3 11,0 6,5 
5.april 6,8 3,0 7,0 3,0 10,1 6,1 
8.april 6,3 1,9 6,1 2,0 7,4 3,3 
9.april 6,0 1,9 5,7 1,8 8,6 4,0 
10.april 7,7 2,7 8,5 2,9 13,3 6,6 
11.april 11,5 4,5 11,2 4,2 15,5 7,7 
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Observasjoner fra testperiodene  
- Strekning 1 hadde i gjennomsnitt høyere PM10-konsentrasjoner enn strekning 2.  
- Fra nedsatt fartsgrense tredde i kraft hadde strekning 1 høyeste døgnmiddelverdi 5 av 6 

dager.  
- Strekning 2 hadde i snitt 21% lavere svevestøvkonsentrasjon ved nedsatt fartsgrense til 60 

km/t sammenliknet med streking 1 (som hadde normal fartsgrense på strekningen).  
 
5.3.1.5 Endringer i svevestøvnivået langs Omkjøringsvegen i Trondheim sammenliknet med E6-Tiller 
fra februar til og med april 2019 
 
Etter å ha sett på svevstøvkonsentrasjonen, både for PM10 og PM2.5, for hver måned samt 
timesverdiene for PM10 er det interessant å se på nivået av svevestøv fra de ulike målepunktet i 
forhold til PM10-konsentrasjonen ved E6-Tiller. Dette er vist i Figur 13.  
 
I februar hadde strekning 1 i gjennomsnitt høyere PM10-verdier enn strekning 2, mens for mars 
hadde strekning 2 i gjennomsnitt høyeste PM10-verdier. De to strekningene ligger relativt likt i 
PM10-konsentrasjon i april hvis man tar med de samme timesverdiene for både ATK pkt. og Møller 
bil (siden Møller bil mangler flere timesverdier i april som ikke kunne godkjennes) Ut i fra Figur 13 ser 
man at februar skiller seg ut fra de andre periodene for måleren utplassert ved ATK pkt. De andre 
månedene ligger rundt 50% av E6-Tiller verdiene, mens februar ligger på ca. 70% for målepunktet på 
strekning 1. Nivået ved de to målepunktene på strekning 2 ligger relativt stabilt i februar, mars og 
april, mens det skjer en markant endring i svevestøvnivået under testperiodene.  
 

 
Figur 13: Nivå av PM10-konsentrasjon i forhold til gjennomsnittet på stasjonær målestasjon plassert ved E6-Tiller utenfor 
Trondheim for månedene februar, mars og april i tillegg til testperiodene. I gjennomsnitt ligger strekning 1 (ATK pkt.) og 2 
(*TINE og Møller bil) lavere i PM10-verdier enn ved E6-Tiller.  

*Måler plassert ved TINE mangler verdier for april. Dette kommer av at det ble problemer med 
måleren etter gjennomført test. Gjennomsnittet av april ble derfor ikke representativt for hele 
måneden, men kun for testperioden.  
 
**Måleverdiene for noen døgn i april ble ikke godkjent for målepunktet Møller bil. Derfor er det tatt 
med en ekstra søyle i Figur 13 for å illustrere nivået ved ATK pkt. sammenliknet med E6-Tiller hvis 
måleverdiene for de samme døgnene som Møller bil kun blir tatt med. Dette for å illustrere nivået 
mellom de to målepunktene.   
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For målerne utplassert ved TINE og Møller bil ligger nivået mellom henholdsvis 52-57% og 58-64% 
sammenliknet med støvkonsentrasjonen på E6-Tiller, mens for testperioden ligger målerne plasser 
ved TINE og Møller bil på henholdsvis ca. 36% og 32%, se Tabell 12. Dette er en markant nedgang på 
ca. 30% i svevestøvnivå ved nedsatt fartsgrense sammenliknet med resten av april på strekning 2. 
Målerne utplassert på strekning 2, med en nedsatt hastighet til 60 km/t hadde altså en markant 
nedgang i støvnivå sett i forhold til den stasjonære stasjonen plassert ved E6-Tiller under 
testperioden. Nivået på strekning 2 sammenliknet med målestasjonen ved E6-Tiller er relativt stabilt 
fra måned til måned. Målerne ved ATK pkt. hadde også en nedgang i nivået sammenliknet med E6-
Tiller verdiene under testperioden. I februar, mars og april lå nivået på henholdsvis 69%, 49% og 53% 
på strekning 1 sammenliknet med stasjonen ved E6-Tiller.   
 
Tabell 12: Nivå av PM10-konsentrasjonene i forhold til gjennomsnittet ved E6-Tiller for månedene februar, mars og april, 
samt testperiodene 

 Nivå (%) 
Måned ATK pkt.  TINE  Møller bil  
Februar 69 57 58 
Mars 49 52 64 
April 53/65* - 63 
Testperiodene  43 36 32 

*65% ved å kun ta med de samme døgnene som det var målinger på strekning 1 og 2 samtidig i april. 
 
Under testperioden gikk nivået ned 16% sammenliknet med februar og 21% sammenliknet med mars 
for målepunktet ved TINE. For målepunktet ved Møller bil gikk nivået ned fra februar, mars og april 
med henholdsvis 26 %, 32% og 31% sammenliknet med periodene med nedsatt fartsgrense. Nivået 
ved Møller bil er trolig lavere fordi måleren var plassert midt på strekning 2. Målepunktet ved TINE 
var plassert ved slutten av strekning 2, og overgang til 80 km/t igjen. For målepunktet ATK pkt. nivået 
på 43% under testperiodene, altså lavere enn april forøvrig. Dette stammer trolig fra hyppig renhold 
og støvdemping i perioden (siden fartsgrense ble opprettholdt ved dette målepunktet), og tyder på 
at støvdemping har god effekt. Nivået under testperioden på dette målepunktet lå 26% lavere enn i 
februar, 6% lavere enn i mars og 10 % lavere enn i april (utenom testperioden).  
 
Tabell 13: Prosent nedgang i nivå av gjennomsnittlig PM10-konsentrasjoner i forhold til gjennomsnittlig PM10-
konsentrasjon ved E6-Tiller fra februar, mars og april til testperiodene 

 Nivå (%) 
Måned ATK pkt. TINE Møller bil 
Februar -26 -22 -26 
Mars -6 -17 -32 
April -10/-22* - -30 
Gjennomsnitt -14 -20 -29 

*22% ved å kun ta med de samme døgnene som det var målinger på strekning 1 og 2 samtidig i april. 
 
Siden strekning 2 i gjennomsnitt hadde høyere døgnmiddelverdier av PM10 i mars og ca. samme i 
april har denne strekningen en større nedgang i PM10-verdi enn strekning 1. I tillegg hadde strekning 
2 en større nedgang i nivået av svevestøv sammenliknet med stasjonen plassert ved E6-Tiller enn 
strekning 2 under testperiodene. Dette kan tyde på at nedsatt fartsgrense har en effekt på å 
redusere støvkonsentrasjonene ytterlige, selv med hyppig renhold og støvdemping.  
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Observasjoner fra Omkjøringsvegen (nedsatt fartsgrense) sammenliknet med E6-Tiller 
-  Strekning 2 har et svevestøvnivå i forhold til E6-Tiller på mellom 52-64% utenom testperiodene. I 
testperiodene ligger svevestøvnivået på mellom 32-36%. 
- Ved nedsatt fartsgrense hadde svevestøvnivået på målepunktet ved Møller bil sunket i 
gjennomsnitt med ca. 29% sammenliknet med de andre månedene det ble gjort målinger.  
- Målepunktet TINE på stekning 2 med nedsatt fartsgrense hadde en gjennomsnittlig reduksjon i 
svevestøvnivå på ca. 20%. 
- På strekning 2 utgjør gjennomsnittlig reduksjon på strekning 2 ca. 25 % ved å ta med 
svevestøvnivået både ved TINE og Møller bil.   
- ATK pkt. på strekning 1 hvor fartsgrensen ikke ble satt ned hadde en gjennomsnittlig reduksjon 
under testperiodene på 14%. Dette skyldes trolig hyppig støvdemping.  
 
5.3.1.6 Svevestøvnivået på strekning 2 sammenliknet med strekning 1 
 
Siden strekning 1 og 2 ligger tilstøtende hverandre er det også viktig å sammenlikne nivået av PM10-
konsentrasjoner mellom de to strekningene. Det er viktig å påpeke at til vanlig er fartsgrensen på 
strekning 1 70 km/t og på strekning 2 80 km/t. Figur 14 presenterer nivået ved målepunktene TINE 
og Møller bil langs strekning 2 sammenliknet med den gjennomsnittlige PM10-konsentrasjoner på 
strekning 1 ved målepunktet ATK pkt. 
 

 
Figur 14:Nivå av PM10-konsentrasjon på strekning 2 i forhold til gjennomsnittet på strekning 1 (målepunkt ved ATK pkt.) 

 
 I februar ligger nivået på strekning 2 på ca. 83% av nivået på strekning 1. Det betyr at strekning 1 i 
gjennomsnitt hadde høyere konsentrasjon av PM10 i februar enn strekning 2. I mars var 
svevestøvkonsentrasjonen i gjennomsnitt høyere langs strekning 2, mens for april var nivået mellom 
strekningene relativt lik (95%). I mars lå nivået ved målepunktet TINE på 107% av nivået på strekning 
1, mens nivået ved målepunktet Møller bil lå på 131% av gjennomsnittet ved målepunktet ved ATK 
pkt. på strekning 1. I april ble kun måleverdier fra Møller bil tatt med. Den gjennomsnittlige 
støvkonsentrasjonen i april var på 95% av gjennomsnittet på strekning 1 i april. For gjennomsnittet i 
april er ikke testperiodene tatt med, og noen døgn er utelatt, se Tabell 14.  
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Tabell 14: Nivå av PM10-konsentrasjon på strekning 2 i forhold til gjennomsnittet på strekning 1 

 Nivå (%) 
Måned  TINE Møller bil 
Februar 83 83 
Mars 107 131 
April - 95 
Gjennomsnittlig nivå 95 103 
Testperiodene 83 75 
Gjennomsnittlig 
reduksjstrekning 2 under 
testperiodene, sammenliknet 
med nivå fra strekning 1 under 
testperiodene 

-21 

 
Under testperiodene hadde strekning 2 på målepunktene TINE og Møller bil henholdsvis 83% og 75% 
av svevestøvkonsentrasjonen på strekning 1. Det vil si at strekning 2 hadde i gjennomsnitt 21% lavere 
nivå av PM10 under testperiodene enn strekning 1.  
 
Det ble ikke gjort målinger ved målepunktet Møller bil gjennom hele april, derfor er nivået for april 
ved Møller bil tatt utgangspunkt i målingene hvor det er døgnmiddelverdier for både Møller bil og 
ATK pkt. Alle døgnmiddelverdiene for april er derfor ikke tatt med for ATK pkt.  
 
Sammenliknet med strekning 1 har målepunktet ved TINE redusert nivået av svevestøv med 0% fra 
februar og under testperioden, mens svevestøvnivået var 25% lavere under testperiodene 
sammenliknet med mars. For målepunktet ved Møller bil var svevestøvnivået under testperiodene 
redusert med 9%, 56% og 20% sammenliknet med månedene februar, mars og april. Gjennom 
testperiodene ligger svevestøvnivået på strekning 2 21% lavere enn på strekning 1. Ingen av 
månedene hvor det ble gjennomført målinger hadde så stor differanse mellom de to strekningene.  
 
Tabell 15 gir en oversikt over hvor mye lavere svevestøvnivået under testperiodene lå enn 
svevestøvnivået i hver måned.  
 
Tabell 15: Oversikt over hvor mange prosent lavere/høyere svevestøvnivået var under testperiodene sammenliknet med 
månedene det ble gjort målinger   

 Nivå (%) 
Måned TINE Møller bil  
Februar 0% -9 
Mars -25 -56 
April - -20 
Gjennomsnittlig reduksjon i 
nivå under testperiodene 

-12,5 -28 

 
Siden nivået på strekning 2 er høyere enn gjennomsnittet for strekning 1 i både mars (107%-131%) 
og ca. lik i april (95%) utenom testperioden, og mellom 83% og 75% under testperioden er det grunn 
til å tro at nedsatt fartsgrense har en god effekt på å redusere oppvirvling av støv fra vegbanen, og 
derfor også redusere svevestøvkonsentrasjonen. Nivået under testperioden er lavere på strekning 2 
enn strekning 1 enn alle de 3 måneden det ble gjennomført målinger, og det ses en markant endring 
i nivå under testperioden.  
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Observasjoner fra Omkjøringsvegen ved nedsattfartsgrense  
- Strekning 2, med nedsatt hastighet, hadde i gjennomsnitt 21% lavere svevestøvnivå under 
testperiodene enn strekning 1.   
- Svevestøvnivået under testperiodene på strekning 2 var lavere enn noen andre måleperioder. 
- Målepunktet TINE hadde en gjennomsnittlig reduksjon i nivå på ca. 13 % under testperiodene 
sammenliknet med nivået under normal hastighet.  
- Målepunktet Møller bil hadde en gjennomsnittlig reduksjon i nivå på ca. 28% under testperiodene 
sammenliknet med nivået under normal hastighet.  
- Den gjennomsnittlige reduksjonen under testperioden på strekning 2 var 21% (verdier fra både TINE 
og Møller bil).  

5.4 INTERNE LOGGER OG PROSEDYRER  
 
Fra tidligere var det utarbeidet en beskrivelse for iverksettelse og avvikling av miljøfartsgrense på E6 
Sandmoen-Rotvoll. Denne måtte oppdateres og gjøres noen endringer på for å kunne brukes i en 
reell situasjon. Beskrivelsen ble oppdater både før og etter endt test ut i fra vurderinger og erfaringer 
gjort under testperioden. Navn og telefonnummer ble også oppdatert. Se Vedlegg 7 for «Beskrivelse 
for iverksettelse og avvikling av miljøfartsgrense på E6 Sandmoen-Rotvoll».  
 
I tillegg ble det utarbeidet en faseplan som skulle følges under testen. Denne ble også oppdatert 
etter endt test, slik at den kan benyttes ved senere anledninger. I faseplanen er hver fase av 
iverksettelse og avvikling av miljøfartsgrense beskrevet med utløsende faktor, hvem som er ansvarlig 
for å følge opp den utløsende faktoren, samt tiltak. Denne fungerte godt under testperioden. Det ble 
også opprettet en mailliste over hvem som skulle varsles. Det forekom kommunikasjonssvikt under 
oppstart av testen 8.4 samt 9.4, hvor Vegtrafikksentralen (VTS) ikke ble varslet per telefon, men kun 
per mail. Faseplanen ble derfor oppdatert slik at VTS må ringes ved omskilting. Se Vedlegg 8 for 
faseplan for miljøfartsgrense.  
 
I 2017 ble det utarbeidet og godkjent et vedtak for innføring av miljøfartsgrense 60 km/t langs E6 på 
strekningen Sandmoen – Rotvoll i Trondheim kommune, se Vedlegg 9. Dette vedtaket var ikke kjent 
for alle før planleggingen av testen begynte, og det var heller ikke klart hvor dette vedtaket var 
lagret. Vedtaket ble gjennomgått internt av jurister før testen ble gjennomført.  
Under planleggingen av testen ble det konstatert at det var nødvendig å gå gjennom prosedyrer, 
beskrivelser og interne logger for iverksetting av tiltaket «nedsatt fartsgrense». Uten gjennomført 
test hadde det vært vanskelig å gjennomføre tiltaket med de beskrivelser som eksisterte fra før av.  

6. USIKKERHET  
I et feltforsøk er det flere usikkerhetsmomenter.  

- Trafikkmengden vil variere fra periode til periode. Det ble bestemt at testperiodene ikke 
skulle bli gjennomført i helgene, og nedsatt fartsgrense ble derfor opphørt lørdag 6.4 og 
søndag 7.4 før den ble satt ned igjen 8.4. Verdier fra helgene utenom testperiodene er likevel 
tatt med.  

- Piggfriandelen. Det er usikkert hvor stor andel som hadde byttet til sommerdekk før 
påskeferien. Andelen var trolig ikke stor siden PM10-verdiene ikke sank i april sammenliknet 
med mars.  

- Klimatiske forhold som nedbør, temperatur og vind varierer.  
- Tørr/våt vegbane.  
- Renholdsregime til entreprenør. Entreprenør støvdempet hver dag i løpet av testperiodene. 

Dette kan ha hatt innvirkning for å se effekten av nedsatt fartsgrense.  
- Det ble kun gjennomført trafikkmålinger ved ATK pkt. og ved Møller bil. Det ble ikke 

gjennomført målinger ved målepunktet TINE. Hastigheten ved TINE var trolig høyere enn ved 
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Møller bil siden dette målepunktet var plassert på slutten av strekning 2. Dette kan være en 
mulig forklaring til større reduksjon ved Møller bil enn ved TINE under testperiodene. Ved 
målepunktet TINE er det en åker i nærheten som også kan ha hatt innvirkning på 
måleresultatene.  

- Det ble brukt mobile støvmålere til å måle svevestøvkonsentrasjonen på strekningene. Dette 
er målere som ikke er like pålitelig som referanse -og ekvivalent metoder. Målerne ble 
sjekket mot ekvivalent metode før test. De mobile målerne ga veldig like verdier seg i mellom 
og de kan derfor brukes til sammenlikning for å se på nivå mellom strekningene på en 
pålitelig måte.  

- Tellepunkt til Trondheim kommune visste i sørgående retning 12.-25.mars en gjennomsnittlig 
kjørehastighet på 50 km/t på strekning 2. Denne målingen er utelatt. Det er likevel noe 
usikkerhet på om målingene er rett med tanke på at hastigheten på strekningen ble målt til 
lavere en skiltet hastighet. Forholdet før, etter og under testperioden er trolig pålitelig.  

 

7.VURDERINGER OG KONKLUSJONER  
 
Det var hensiktsmessig å gjennomføre en test av tiltaket «nedsatt fartsgrense» før det blir tatt i bruk i 
situasjoner hvor det er nødvendig. Det var helt nødvendig at SVV gikk gjennom prosedyrer for 
iverksetting av nedsatt fartsgrense. Disse prosedyrene var ikke klare for å bli tatt i bruk før testen. I 
dag er alle involverte kjent med prosedyrene og hvor de finnes.  
 
Teknisk utstyr ble også testet under testperiodene, og de variable fartsgrenseskiltene samt de faste 
tellepunktene for trafikktellinger fungerte som de skulle.  
 
Målinger viser at nivået av svevestøv på strekning 2 hvor hastigheten ble satt ned med 20 km/t under 
testperiodene er på det laveste under testperiodene. Nivået ved målepunktet TINE og Møller bil 
ligger på henholdsvis 83% og 75% av målepunktet ved ATK pkt. på strekning 1. Svevestøvnivået på 
strekning 2 ble reduser med 20% under testperiodene sammenliknet med måleverdier fra resten av 
april.  Det ble benyttet en del støvdemping i form av MgCl2 under testperiodene. Men dette ble 
benyttet på både strekning 1 og 2 og nivået kan derfor sammenliknet. Strekning 1 og 2 er tilstøtende 
og skal derfor ha de samme klimatiske forholdene.   
 
Hyppig støvdemping førte til en reduksjon på 14% under testperioden på strekning 1 hvor normal 
fartsgrense ble opprettholdt. Strekning 2 hadde ytterligere 21% reduksjon sammenliknet med 
strekning 1 under testperioden når skiltet hastighet ble redusert med 20 km/t.  
 
Resultatene viser at nedsatt fartsgrense redusere svevestøvnivået med mellom 21-25%. Nivået 
reduseres med ca. 21% ved å sammenlikne med tilstøtende strekning 1, og 25% ved å sammenlikne 
med E6-Tiller. Noe som tyder på at nedsatt fartsgrense har effekt på å redusere oppvirvling av støv 
og spredning av støv fra vegbanen.  
 
Kjørehastigheten ble i gjennomsnitt redusert med 12 km/t på strekning 2 under testperioden. Det vil 
si at ved å sette ned hastigheten med 20 km/t reduseres den faktiske kjørehastigheten med 12 km/t. 
Kjørehastigheten på strekning 2 var ca. 71 km/t i gjennomsnitt under normalsituasjon, og 59 km/t 
under testperiodene. Trafikantene har dermed fulgt oppfordringen i media om å respektere den 
nedsatte fartsgrensen.  
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VEDLEGG 1 – FEIE – OG RENHOLDSLOGG  
 
Tabell V 1-1: Feielogg fra entreprenør fra januar 2019 til og med april 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprenør

Dato for 
skiftets 
START Fra-til (kl) Gate/Vegstrekning

Er det noen spesielle 
problemområder? 
Hva er problemet?

Alle
kjørefelt

Kanter/ 
fortau

Mesta 18.02.2019 1000-1400 E6 og 706 Støv X
Mesta 19.02.2019 0900-1100 E6 og 706 Støv X
Mesta 25.02.2019 0700-1030 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 04.03.2019 1100-1400 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 05.03.2019 0500-0700 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 05.03.2019 1100-1400 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 06.03.2019 1100-1400 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 22.03.2019 0730-1330 E6, 706 Støv X
Mesta 02.04.2019 1000-1200 E6 Støv X
Mesta 02.04.2019 1630-2100 E6, 706 Støv X
Mesta 03.04.2019 0730-0930 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 03.04.2019 1830-2000 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 04.04.2019 0800-1000 E6, 706 og Fv 6686 Støv X
Mesta 04.04.2019 1730-2200 E6, 706 Støv X
Mesta 05.04.2019 1100-1230 E6, 706 Støv X
Mesta 06.04.2019 0700-0930 E6, 706 Støv X
Mesta 06.04.2019 1900-2130 E6, 706 Støv X
Mesta 07.04.2019 0800-1030 E6, 706 Støv X
Mesta 07.04.2019 1800-2030 E6, 706 Støv X
Mesta 08.04.2019 1230-1400 E6, 706 Støv x
Mesta 09.04.2019 1130-1300 E6, 706 Støv x
Mesta 10.04.2019 1330-1500 E6, 706 Støv x
Mesta 11.04.2019 1300-1400 E6 Støv x

MgCl2 lake
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VEDLEGG 2 – EKVIVALENTMETODER OG MÅLESIKKERHET 
 
Tabell V 2-1: Godkjente ekvivalentmetoder for måling av PM2.5 og PM10 

Ekvivalentmetoder 
Komponent Produsent Modell 
PM10, PM2.5 GRIMM EDM-180 
PM10, PM2.5 OPSIS SM200 
PM10, PM2.5 Palas Fidas 200 
PM10, PM2.5 Palas Fidas 200E 
PM10, PM2.5 Palas Fidas 200S 
PM10, PM2.5 FAI Instruments SWAM 5a 
PM10, PM2.5 Thermo Fisher Sharp 5030 
PM10, PM2.5 Thermo Fisher TEOM1400AB 
PM10, PM2.5 Thermo Fisher TEOM1405F 
PM10, PM2.5 Thermo Fisher TEOM1405DF 
PM10, PM2.5 Met One BAM 

 
I februar 2019 ble tre stk. EDT DRX montert opp på en stasjonær målestasjon i Trondheim for å 
sammenlikne målinger gjort av EDT DRX og TEOM1400AB som er en godkjent ekvivalentmetode. 
Målingene viser at ved konsentrasjoner opp mot 15 µg/m3 måler de to målerne relativt likt, og EDT 
DRX har liten usikkerhet i målingene. Ved høyere konsentrasjoner måler EDT DRX høyere verdier enn 
ekvivalentmetoden. Dette er trolig fordi inntaket til EDT DRX ble plassert ca. 2 meter over vegbanen, 
inntaket til TEOM1400AB var plassert ca. 4 meter over vegbanen. Derfor har EDT DRX blitt plassert i 
en høyde mellom 3,5m og 4m etter disse målingene, for å unngå en overestimering av 
støvkonsentrasjonen.  
 
Den ene støvmåleren (OB60) brukte litt tid på å komme i gang etter service og derfor er færre verdier 
tatt med i graf. Verdier tatt med i graf går fra og med 26.01 til og med 28.01. Etter at målerne ble 
montet opp ved Omkjøringsvegen var det god korrelasjon med denne måleren og de andre målerne 
på strekningen. Måleren OB60 ble satt opp ved TINE, dersom det skulle vise seg å bli problemer med 
denne måleren under teste av miljøfartsgrense.  

 
Figur V 2- 1: Sammenlikning av målinger gjort med EDT DRX, eid av SVV i Trondheim, mot TEOM1400AB (ekvivalentmetode)  
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Figur V 2- 2: Sammenlikning av målinger gjort med EDT DRX, eid av SVV i Trondheim, og TEOM1400AB (ekvivalentmetode) 

 

 
Figur V 2- 3: Sammenlikning av målinger gjort med EDT DRX, eid av SVV i Trondheim og TEOM 1400AB (ekvivalentmetode) 
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2 -5,3 0 2,4   
3 -7,6 0 1,1   
4 -8 0,7 1,5   
5 -9,6 0 1,7   
6 -6,6 0 1,7   
7 0,4 0,6 2,2   
8 -0,6 0,1 1,3   
9 0,9 1,1 1,6   

10 0,1 3 2   
11 -1,1 4,7 3,2   
12 0,2 5,6 3,1   
13 4,3 12,1 5,2   
14 6,9 1,8 5,8   
15 4,7 1,8 1,7   
16 2,8 0,6 3   
17 2,3 1,6 1,6   
18 6,8 0,1 2,9   
19 3,9 0,2 2,8   
20 0,2 0,7 1,9   
21 0,1 1,6 2   
22 1,7 4,1 1,2   
23 4,1 2 1,2   
24 5,2 2,2 5,9   
25 6 0,1 4,6   
26 5,9 0,3 2,2   
27 5,6 0,1 7,2   
28 1,2 8,4 3,9   
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VEDLEGG 3 – DØGNMIDDELVERDIER  
 
 

ATK pkt 
  Februar Mars April 
Dato PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 

1 - - 3,7 2,1 12,2 7,1 
2 - - 2,9 2,5 11,2 5,8 
3 - - 3,0 2,3 13,3 7,8 
4 - - 4,9 2,8 11,0 6,5 
5 - - 32,7 16,0 8,6 4,8 
6 - - 20,0 9,8 6,0 3,8 
7 - - 9,3 7,3 5,8 4,0 
8 28,5 23,7 3,3 1,7 7,4 3,3 
9 19,8 17,0 4,2 2,7 8,6 4,0 

10 10,7 8,6 7,0 5,7 13,3 6,6 
11 5,3 3,8 4,5 2,9 15,5 7,7 
12 7,0 4,6 3,1 1,9 14,5 8,3 
13 10,3 7,7 5,6 2,6 12,0 7,5 
14 6,3 4,9 4,7 2,8 11,2 6,6 
15 10,6 8,2 10,7 4,6 13,9 6,9 
16 6,1 4,8 12,6 7,5 12,8 6,0 
17 11,2 9,0 4,1 2,3 9,8 5,0 
18 10,5 8,0 2,9 1,3 7,2 4,5 
19 6,9 5,0 7,4 2,6 - - 
20 8,4 6,4 2,8 1,2 - - 
21 5,1 3,9 6,2 2,9 0,8 0,6 
22 12,7 10,6 9,1 3,1 5,8 3,0 
23 16,4 14,0 0,3 0,0 15,4 7,9 
24 9,9 8,2 2,3 2,0 19,5 11,7 
25 9,0 6,0 1,5 0,7 43,6 24,6 
26 10,8 7,6 1,7 0,6 33,4 23,6 
27 8,9 5,8 1,0 0,1 22,8 16,9 
28 3,8 2,7 3,1 0,8 22,9 15,3 
29     -0,2 -0,3 21,8 14,4 
30     -0,6 -0,7 25,2 20,7 
31     3,5 2,2     
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TINE 

  Februar Mars April 
Dato PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 

1 - - 3,5 1,9 4,9 2,1 
2 - - 1,6 1,2 13,8 5,0 
3 - - 1,0 0,5 15,0 6,8 
4 - - 3,7 1,9 16,1 7,3 
5 - - 29,5 11,2 7,0 3,0 
6 - - 26,4 11,6 1,3 0,4 
7 - - 2,6 1,9 2,6 1,2 
8 16,7 11,4 1,2 0,7 6,1 2,0 
9 5,0 3,5 2,9 1,8 5,7 1,8 

10 7,9 5,8 7,3 5,0 8,5 2,9 
11 3,8 2,4 4,4 3,1 11,2 4,2 
12 7,3 4,0 3,1 1,6 14,0 6,5 
13 8,4 6,0 7,4 3,7 - - 
14 6,0 4,3 9,6 5,9 - - 
15 8,3 5,9 12,5 4,6 - - 
16 5,4 1,7 13,2 2,6 - - 
17 8,6 4,6 2,7 0,7 - - 
18 11,3 6,1 1,1 0,6 - - 
19 8,0 4,9 11,3 4,0 - - 
20 8,0 5,2 3,4 1,7 - - 
21 6,2 3,7 4,4 2,2 - - 
22 10,2 7,2 12,0 4,1 - - 
23 15,1 12,4 1,6 1,0 - - 
24 8,6 6,6 4,3 3,2 - - 
25 11,4 6,5 2,5 0,7 - - 
26 12,7 8,0 3,0 1,4 - - 
27 7,4 5,0 2,5 0,9 - - 
28 2,2 1,5 5,3 1,8 - - 
29     1,1 0,4 - - 
30     0,6 0,3 - - 
31     0,6 0,2     
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Møller bil 

  Februar Mars April 
Dato PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 

1 - - 3,3 2,5 8,5 3,5 
2 - - 2,2 1,7 12,0 5,0 
3 - - 1,6 0,9 17,0 7,0 
4 - - 4,7 2,7 11,0 4,6 
5 - - 27,0 13,3 6,8 3,0 
6 - - 26,5 14,4 2,0 0,6 
7 - - 3,7 2,7 1,6 0,6 
8 16,0 12,4 4,3 2,8 6,3 1,9 
9 5,5 4,3 5,3 3,6 6,0 1,9 

10 9,2 7,4 7,8 5,3 7,7 2,7 
11 4,0 3,1 7,6 5,0 11,5 4,5 
12 7,4 5,3 3,9 2,5 10,6 4,0 
13 8,1 6,7 6,7 4,4 - - 
14 5,9 4,8 10,9 7,3 - - 
15 7,9 6,4 11,9 6,4 - - 
16 5,6 4,5 13,7 7,6 - - 
17 9,5 6,3 3,7 1,8 - - 
18 11,5 7,1 5,9 3,4 - - 
19 7,7 4,9 8,4 4,9 - - 
20 7,7 5,8 4,4 3,2 - - 
21 5,6 3,8 6,0 4,1 - - 
22 10,6 8,3 13,9 6,8 - - 
23 14,1 11,9 2,5 2,0 - - 
24 8,3 6,8 6,5 5,5 22,2 13,3 
25 9,6 6,6 5,9 4,4 39,3 26,9 
26 13,9 9,2 5,9 4,3 34,0 26,4 
27 7,9 5,7 4,3 2,7 25,4 20,3 
28 3,5 2,7 9,7 4,7 23,3 17,6 
29     3,2 2,4 24,9 18,1 
30     2,5 1,9 27,4 20,9 
31     3,1 2,3     
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VEDLEGG 4 – METEROLOGISK DATA  
 

 

Dato
Middeltem
peratur (°C) Nedbør (mm

Middelvind 
(m/s)

Middeltem
peratur (°C) Nedbør (mm

Middelvind 
(m/s)

Middeltem
peratur (°C) Nedbør (mm

Middelvind 
(m/s)

1 -2,5 0 2,9 0,2 14,7 3,4 2,2 3,9 2,4
2 -5,3 0 2,4 0,2 10,6 3,1 3,1 0 1,9
3 -7,6 0 1,1 -0,7 9,9 2,2 5,9 0 1,7
4 -8 0,7 1,5 -2,9 0,8 4,3 4,5 0 2,3
5 -9,6 0 1,7 -0,75 0 1,9 5,8 0 2,9
6 -6,6 0 1,7 -7,7 0,3 1,6 3,6 0 2
7 0,4 0,6 2,2 -3 0 3,3 3,2 0 2,6
8 -0,6 0,1 1,3 -1,2 3,4 2,9 1,6 0 2,3
9 0,9 1,1 1,6 -2,6 1,1 2,3 0,4 0 2,5

10 0,1 3 2 -4 0,2 1,9 -1,3 0 2,2
11 -1,1 4,7 3,2 -3 0,7 2,2 -0,2 0 1,5
12 0,2 5,6 3,1 -2,4 2,7 3,4 1,4 0 1,7
13 4,3 12,1 5,2 -1,3 0 2,3 2,1 0 1,4
14 6,9 1,8 5,8 -0,3 0,8 1,4 3,2 0 1,3
15 4,7 1,8 1,7 -0,6 0 2 4,4 0 1,5
16 2,8 0,6 3 -2,8 0 2 8,3 0 1,7
17 2,3 1,6 1,6 -0,2 0 5 9,9 0 3
18 6,8 0,1 2,9 0,7 0,4 2,7 8,8 0 1,5
19 3,9 0,2 2,8 3,1 1,7 3 11,4 0 1,9
20 0,2 0,7 1,9 3,2 4,2 3,8 10,3 0 1,7
21 0,1 1,6 2 4,1 6,9 4,6 7,7 0 1,3
22 1,7 4,1 1,2 5,7 0,4 4,4 11,8 0,8 1,5
23 4,1 2 1,2 2,3 5,3 7 12,9 0,3 2,4
24 5,2 2,2 5,9 0,4 10,5 2,4 14,4 0,1 3
25 6 0,1 4,6 0,5 22,6 3,8 14,9 0 2,5
26 5,9 0,3 2,2 1,3 3,3 3,1 14,5 0 3,2
27 5,6 0,1 7,2 5 3,8 3,1 15,2 0,1 1,9
28 1,2 8,4 3,9 9,1 1,2 4,8 15,9 0 1,8
29 3,9 1,4 4,6 12,8 0 2,4
30 1,2 14,1 2,9 9,5 1,8 1,8
31 -0,6 8,8 3,8

Februar Mars April



Oppdragsrapport – Statens vegvesen Region midt – Ressursavdelingen   

Miljøfartsgrense Trondheim Side 39 av 52 
 

 

  

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Februar

Nedbør (mm) Middeltemperatur (°C) Middelvind (m/s)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

Mars

Nedbør (mm) Middeltemperatur (°C) Middelvind (m/s)

-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

April

Nedbør (mm) Middeltemperatur (°C) Middelvind (m/s)



Oppdragsrapport – Statens vegvesen Region midt – Ressursavdelingen   

Miljøfartsgrense Trondheim Side 40 av 52 
 

VEDLEGG 5 – KJØREHASTIGHET, ÅDT MED MER  
Målinger gjort i sørgående retning 12.-25. mars er ikke tatt med i vurderingene på kjørehastighet da det trolig ble gjort noe feil ved montering av måleren. 

Evaluation time 2. april 2019,07:00  -  3. april 2019,21:00             
Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  12,13 % Two-wheelers 261 71 107 82 
Average gap time  3,88 s Car  18595 70 119 79 
Queue traffic  64,17 % Vans  4552 71 117 81 
ADT   18659  Trucks  3615 69 106 78 

AYT   6810535  
Semi-
Truck  2521 70 97 79 

LGV traffic share  20,77 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   29544 70 119 79 
Author:  Lars Olofsson         

 
 

E6 ved Tunga retning sør 
Normalsituasjon          

           

Evaluation time 
12. mars 2019,09:00  -  25. mars 
2019,12:00             

Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  0,03 % Two-wheelers 1639 46 95 56 
Average gap time  5,36 s Car  126238 49 118 57 
Queue traffic  59,08 % Vans  32729 52 122 59 
ADT   15109  Trucks  22185 49 108 57 
AYT   5514785  Semi-Truck  15511 49 96 56 
LGV traffic share  19,01 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   198302 50 122 57 
Author:  Lars Olofsson         
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E6 ved Tunga retning nord 
Normalsituasjon         
           

Evaluation time 
12. mars 2019,10:00  -  25. mars 
2019,12:00             

Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  9,70 % Two-wheelers 464 68 97 79 
Average gap time  5,80 s Car  125524 71 163 78 
Queue traffic  57,69 % Vans  26726 72 158 80 
ADT   13836  Trucks  16454 70 112 78 
AYT   5050140  Semi-Truck  11848 71 108 77 
LGV traffic share  15,64 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   181016 71 163 78 
Author:  Lars Olofsson         

 
 
Evaluation time 2. april 2019,07:00  -  3. april 2019,21:00             
Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  13,76 % Two-wheelers 101 72 97 80 
Average gap time  4,33 s Car  19399 72 166 79 
Queue traffic  61,15 % Vans  3796 75 123 84 
ADT   17943  Trucks  2913 73 121 80 

AYT   6549195  
Semi-
Truck  2201 73 106 80 

LGV traffic share  18,00 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   28410 73 166 80 
Author:  Lars Olofsson         
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E6 ved Tunga retning sør 
Fra testperiodene           
           

Evaluation time 
4. april 2019,15:00  -  5. april 
2019,21:00             

Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  2,46 % Two-wheelers 209 62 129 74 
Average gap time  3,90 s Car  15367 59 116 68 
Queue traffic  67,21 % Vans  3729 60 126 68 
ADT   19330  Trucks  2914 59 123 67 
AYT   7055450  Semi-Truck  1943 60 88 69 
LGV traffic share  20,10 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   24162 60 129 68 

 
Evaluation time 8. april 2019,08:00  -  11. april 2019,21:00           
Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  1,52 % Two-wheelers 603 52 86 67 
Average gap time  3,89 s Car  40630 58 121 66 
Queue traffic  68,49 % Vans  12155 59 124 67 
ADT   19316  Trucks  8621 58 117 66 
AYT   7050340  Semi-Truck  6402 59 97 67 
LGV traffic share  21,96 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   68411 58 124 66 
Author:  Lars Olofsson         
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E6 ved Tunga retning nord  
Fra testperiodene         
           

Evaluation time 
4. april 2019,15:00  -  5. april 
2019,21:00             

Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  2,48 % Two-wheelers 72 60 89 72 
Average gap time  4,72 s Car  14467 59 121 67 
Queue traffic  64,65 % Vans  2837 61 116 71 
ADT   16767  Trucks  2176 60 97 68 
AYT   6119955  Semi-Truck  1407 61 97 70 
LGV traffic share  17,10 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   20959 59 121 68 

 
Evaluation time 8. april 2019,08:00  -  11. april 2019,21:00           
Speed limit   80 km/h     Count Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h] 
Speed violations  1,71 % Two-wheelers 257 53 98 67 
Average gap time  4,52 s Car  40447 58 126 66 
Queue traffic  66,00 % Vans  9007 61 139 70 
ADT   17360  Trucks  6777 60 113 67 

AYT   6336400  
Semi-
Truck  4994 60 97 68 

LGV traffic share  19,15 %         
Evaluation direction   Arriving   Total   61482 59 139 67 
Author:  Lars Olofsson         
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VEDLEGG 6 – PERIODER  
 
Figurene V6-1 til og med V6-3 presentere PM10 konsentrasjonene som timesmidler langs den 
aktuelle strekningen for de ulike målepunktene, samt middeltemperatur, middelvind og nedbør for 
hvert døgn for periode 1-3 i mars. Første periode ble satt fra 4. mars til og med 7. mars, og hadde 
periodevis moderat til høye verdier langs strekningen. Målepunktet ved TINE viste timesverdier opp 
mot 160 µg/m3 i første periode. Perioden hadde lite vind (1-4 m/s) og nedbør (0-1mm), samt lave 
temperaturer (÷8-÷1°C). Målepunktet ved TINE på strekning 2 har generelt høyere timesverdier enn 
strekning 1. NB! Merk at figurene har ulike primær og sekundærakser.  
 

 
Figur V 6-1: Timesverdier fra strekning 1 og 2 langs Omkjøringsvegen fra 4. mars til og med 7. mars 2019 (satt til periode 1) 
for å vise hvordan timesverdiene fra de to strekningene ligger i forhold til hverandre. Figuren viser også temperatur, nedbør 
og vind 

Periode 2 ble satt fra 13. mars til og med 17. mars. Perioden hadde ingen verdier i moderat eller høy 
varslingsklasse. Vindstyrken i perioden var på mellom 1-5 m/s. Det var lite nedbør i perioden (0-2mm 
per døgn).  Alle døgntemperaturer lå under null grader i perioden. Måleverdiene viser at strekning 2 i 
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gjennomsnitt har høyere timesverdier enn strekning 1. Periode 1 og 2 hadde veldig like klimatiske 
forhold som testperiodene. 
 

 
Figur V 6-2: Timesverdier fra strekning 1 og 2 langs Omkjøringsvegen fra 13. mars til og med 17. mars 2019 (satt til periode 
2) for å vise hvordan timesverdiene fra de to strekningene ligger i forhold til hverandre. Figuren viser også temperatur, 
nedbør og vind 

Periode 3 gikk fra 18. mars til og med 22. mars og er litt ulik testperioden i klimatiske forhold, men 
dette er for å illustrere hvordan strekningen ligger i forhold til hverandre i ulike værforhold. Figur V6-
3 viser at selv med høyere temperaturer og mer nedbør ligger strekning 2 i gjennomsnitt over 
strekning 1 i timesverdier for PM10.  
 

 
Figur V 6-3: Timesverdier fra av PM10 strekning 1 og 2 langs Omkjøringsvegen fra 18. mars til og med 22. mars 2019 (satt til 
periode 3) for å vise hvordan timesverdiene fra de to strekningene ligger i forhold til hverandre. Figuren viser og temperatur, 
nedbør og vind 

De tre periodene viser at strekning 2 i gjennomsnitt har svevestøvkonsentrasjoner som er høyere enn 
strekning 1. De tre periodene har kun tatt utgangspunkt i perioder fra mars som hadde relative like 
forhold som testperiodene. I februar hadde strekning 1 og 2 relativt like nivåer, foruten om noen 
perioder som gjorde at det gjennomsnittlige svevestøvnivået på strekning 1 ble høyere enn på 
strekning 2.  
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VEDLEGG 7 – BESKRIVELSE AV IVERKSETTING AV AVVIKLING AV 
MILJØFARTSGRENSE  
 
Mandat/bakgrunn: 
Norge (storbyene) ble i 2015 dømt i ESA-domstolen for brudd på forurensningsforskriftens krav til 
luftkvalitet og EUs luftkvalitetsdirektiv. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en «omforent 
fremdriftsplan for bedre luftkvalitet» som ble vedtatt av kommunen, fylkeskommunen og Statens 
vegvesen etter pålegg fra Miljødirektoratet i 2013. Ett av tiltakene i planen var å utforme Forskrift 
om midlertidig trafikkregulerende tiltak for kommunal veg og riks- og fylkesveg ved fare for dårlig 
luftkvalitet.  
 
I forskriftens §3 står tiltak mot luftforurensning: 
  
«Følgende tiltak mot luftforurensning inntrer etter varsel: 

I perioder med svevestøvkonsentrasjoner (PM10) som overskrider grenseverdien som følger av 
forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 7 om lokal luftkvalitet, eller i 
perioder når det foreligger fare for overskridelse, gjelder: 
- forbud mot all bruk av motorvogn med piggdekk 
- nedsatt fartsgrense.» 

Et eventuelt piggdekkforbud skal vedtas i Formannskapet. Å sette ned hastigheten langs E6 er opp til 
Statens vegvesen ettersom det er en riksveg. Statens vegvesen ønsker likevel at vurderingen om 
iverksettelse av nedsatt hastighet, også kalt miljøfartsgrense, skal tas opp i faglig råd.  
 
 
BESKRIVELSE FOR IVERKSETTELSE OG AVVIKLING AV NEDSATT HASTIGHET PÅ E6 FRA 
SANDMOEN TIL ROTVOLL: 
 
Faglig råd 
 
Ved varsel om høy luftforurensning med en situasjon som ser ut til å kunne vedvare ut over 2 døgn, 
vil Miljøenheten i Trondheim kommune kalle inn til faglig råd for å vurdere en mulig anbefaling om 
iverksettelse av tiltak mot høy luftforurensning.  

 
To mulige tiltak:  
- Piggdekkforbud: Skal til sist avgjøres i Formannskapet og vil ikke bli videre kommentert i 

denne prosedyren. Prosess for iverksettelse av piggdekkforbud følger «Beredskapsplan 
ved fare for dårlig luftkvalitet» utarbeidet av Miljøenheten i Trondheim kommune.  

- Miljøfartsgrense: Statens vegvesen er ansvarlig for å avgjøre om det skal iverksettes 
miljøfartsgrense og når denne skal avvikles. Vurderingen og anbefalingen skal likevel 
komme fra faglig råd slik at dette kan vurderes i helhet med andre tiltak. 

 
Vurdere værforhold og luftkvalitet 
Faglig råd vurderer og anbefaler iverksettelse av miljøfartsgrense. Avdelingsdirektør i Vegavdelingen i 
Statens vegvesen orienteres og tar den endelige beslutning hvorvidt miljøfartsgrense skal iverksettes. 
(Iverksettelse av Miljøfartsgrense skal ikke til vurdering hos Formannskapet).  

 
Varsle 
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Dersom SVV ved avd.dir. velger å følge anbefalingen fra faglig råd om iverksettelse av 
miljøfartsgrense, vil faglig råd SVV gi beskjed om dette til henholdsvis Miljøsjefen hos Trondheim 
kommune, og Byggeleder driftskontrakt i SVV eller hans stedfortreder.  
 
Byggeleder driftskontrakt gir beskjed til kommunikasjonsansvarlig i SVV for varsling av publikum og 
media. Pressemelding bør sendes ut kvelden før iverksettelse.  

 
Byggeleder driftskontrakt gir beskjed til VTS om å iverksette «aksjonsplan VTS» for Miljøfartsgrense. 
Dersom det oppstår andre hendelser (f.eks. bilstans/ulykke) på strekningen med miljøfartsgrense så 
skal disse hendelsene overstyre skiltingen for miljøfartsgrense.   
 
Se «Faseplan» for øvrig varsling. 
 
Gjennomføring 

 
Når tiltak er iverksatt skal situasjonen følges og loggføres.  
 
Dersom media kontakter VTS for spørsmål angående miljøfartsgrensene så skal VTS henvise til 
kommunikasjonsansvarlig. 
 
Se «Faseplan» for detaljer rundt gjennomføring. 
 
Faglig råd SVV vurderer og avgjør om miljøfartsgrense skal avsluttes 
 
Når faren for dårlig luftkvalitet er over ved at vær og/eller trafikksituasjonen har endret seg, eller 
andre forhold tilsier at det er nødvendig, skal tiltaket avvikles og tilstanden normaliseres.  
 
Byggeleder driftskontrakt varsler VTS og til «Varslingsliste» om å avvikle miljøfartsgrense.  
 

Kontaktinformasjon til Statens vegvesens deltakere i beredskap for dårlig 
luftkvalitet: 
 

Org.enhet Funksjon Navn Epost Telefon 
Vegavdeling 
Trøndelag, 
avd.direktør 

SVVs 
representant i 
Kriseledelsen 

Arild Lars 
Hamrum-
Norheim 

Arild.norheim@vegvesen.no 95187280 

Driftsseksjonen Byggleder 
driftskontrakt 

Karl Terje 
Hanssen 

karl.terje.hanssen@vegvesen.no 
 

91 32 23 40 
 

 Stedfortreder Morten 
Breen 

Morten.breen@vegvesen.no 99541827 

 Rådgiver luft Gunvor 
Tørum 
Haugerud 

Gunvor.torum.haugrud@vegves
en.no 

92229660 

Planforvaltning Rådgiver luft Grete 
Ørsnes 

grete.orsnes@vegvesen.no 93 20 99 55 

Ressurs Rådgiver luft Inga-Loise 
Sætermo 
Veivåg 

Inga-Loise.veivag@vegvesen.no 46415468 

mailto:karl.terje.hanssen@vegvesen.no
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Kommunikasjon  Stein 
Risstad 
Larssen 

Stein.risstad.larsen@vegvesen.n
o 

90930664 

 Stedfortreder 
kommunikasjon 

Bjørn 
Langli 

bjorn.langli@vegvesen.no 90 57 33 63 

VTS Trafikantinfo 
 

 Vts-midt@vegvesen.no 72474534 

VTS Rådgiver VTS Terje 
Sundfær 

terje.sundfar@vegvesen.no 98 04 63 63 
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VEDLEGG 8 – FASEPLAN FOR MILJØFARTSGRENSE 
 

FASEPLAN FOR MILJØFARTSGRENSE 60 KM/T 
Fase Utløsende faktor Ansvarlig Tiltak 
1a.Faglig råd Innkallelse Trondheim kommune Oppmøte 
1b.Faglig råd Innkallelse Byggeleder på driftskontrakt og 

rådgivere på luft 
Avgjøre hvilken strekning 
som skal ha 
miljøfartsgrense 

2.Vurdere værforhold 
og luftkvalitet 

Høytrykk over lengre periode. 
Høye konsentrasjoner av 
svevestøv 

Byggeleder på driftskontrakt og 
rådgivere på luft 

Avgjøre om det skal iverksettes 
miljøfartsgrense 

3a.Varsle Miljøfartsgrense iverksettes Byggeleder på driftskontrakt Sjekke at utstyr, pressemelding 
osv. er i orden. Varsle 
Trondheim kommune, intern 
varsling i SVV (ledere), 
Driftsentreprenør, VTS, 
kommunikasjonsansvarlig og 
politi 

3b. Varsle Miljøfartsgrense iverksettes  Kommunikasjons-rådgiver Sende ut pressemelding 
kvelden i forveien 

4. Start 
gjennomføring 

Miljøfartsgrense iverksettes Byggeleder på driftskontrakt Ring VTS direkte for omskilting 
til 60 km/t   (tlf. 72474534) 

5a.Gjennomføring Omskilting  VTS Omskilting, loggføring  
5b.Gjennomføring Omskilting Kontrollingeniører med flere Loggføring og visuelle 

observasjoner 2-3 ganger i 
løpet av dagen i 
gjennomføringsperioden langs 
strekningen 

5c.Gjennomføring Omskilting Driftsentreprenør Logging av renhold og 
støvdemping 

5d.Gjennomføring Omskilting Måleoperatør Kontinuerlig oppfølging av 
måleinstrument og data 

6e.Gjennomføring Media Seksjonsleder/kommunikasjons
ansvarlig 

Ansvarlig for all mediekontakt 

6f. Vurdering Endring i luftforurensning og 
værforhold 

Rådgivere luft Kontakt mot faglig råd for å 
vurdere avslutning av 
miljøfartsgrense 

Faglig råd SVV avgjør om miljøfartsgrense skal avsluttes 
7a. Avslutte 
miljøfartsgrense 

Ordinær fartsgrense Byggeleder på driftskontrakt Varsle VTS for omskilting 
Varsle om avslutning av 
miljøfartsgrense til 
varslingsliste  

8. Evaluering Miljøfartsgrense avsluttet Faglig råd SVV Oppsummering og evaluering 
9. Etterarbeid Miljøfartsgrense avsluttet Faglig råd SVV Event. oppdater interne 

prosedyrer for iverksettelse, 
evt. informasjon til media? 
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VEDLEGG 9 – VEDTAK INNFØRING AV MILJØFARTSGRENSE  
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VEDLEGG 10 – INTERNE LOGGER ETTER VISUELL KONTROLL  
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VEDLEGG 11 – LOGG VTS 
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