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RAPPORT 
Elvebakken Børsa sentrum 
Luftkvalitetsutredning for reguleringsplan 

Kunde: Fredheim & Paulsby Bygg AS v/ Stein H Fredheim 

Sammendrag: 

Beregningene viser at planområdet i hovedsak har konsentrasjoner under grenseverdi for gul sone for 
svevestøv PM10. Flesteparten av planlagte bygg ligger utenfor gul sone for PM10. Dette gjelder også 
planlagte uteoppholdsarealer. Enkelte av rekkehusene i nordøst ligger delvis i gul sone.  

Konsentrasjoner av nitrogendioksider NO2 er godt under grenseverdier for hele planområdet.  
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1 Bakgrunn  
Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Fredheim & Paulsby Bygg AS v/ Stein H Fredheim 
gjennomført utredning av luftkvalitet i forbindelse med reguleringsplan av eiendommer 173/1, 147/2 
og 174/2 i Skaun kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av ca. 90 
boenheter sentralt på Børsa mellom Ev39 og Fv800. 

2 Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet benyttes i dag til dyrket mark og er ubebygget. Det planlegges for eneboliger i kjede med 
to til tre etasjer og større leilighetsbygg med tre til fire etasjer og parkeringskjeller. Figur 1 viser 
situasjonsplan for planlagt bebyggelse og figur 2 viser et perspektivbilde fra vest. 

 
Figur 1: Situasjonsplan

 

 
Figur 2: Perspektiv fra vest 

 

Ev39 

Børselva 

Ev39 

Fv800 
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3 Myndighetskrav 

3.1 Kommuneplanens arealdel 2012-2024 
Arealdelen i gjeldende kommuneplan i Trondheim kommune sier følgende om luftkvalitet ved 
reguleringssaker.  

§ 22.1 Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende.  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, 
skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.  

Det bør ikke tillates bebyggelse med formål som er følsom for luftforurensning nærmere 
tunnelåpninger enn 50 til 100 meter, avhengig av trafikkmengde  

§ 22.2 I områder med brudd på forskrift om lokal luftkvalitet tillates det generelt ikke bebyggelse som er 
følsom for luftforurensing.  

§ 22.3 I rød sone skal det normalt ikke tillates arealbruk som er følsom for luftforurensning. Unntak kan bare 
skje i sentrale byområder og andre viktige fortettingsområder, etter en helsefaglig vurdering. Uteareal skal 
sikres tilfredsstillende luftkvalitet. Bestemmelser og retningslinjer - KPA 2012-24 Side 17  

Gul sone er en vurderingssone hvor det skal vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I gul sone skal det legges vekt på at uteoppholdsarealer får 
minimal eksponering og at det sikres godt inneklima. Dersom området også er utsatt for støy skal den totale 
belastningen vurderes. 

3.2 Retningslinje T-1520
Miljøverndepartementets T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen gir 
anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller 
bebyggelse. Retningslinjen gjelder for arealbruk i områder med luftforurensning over nedre grense for 
gul sone. Grenseverdier for soneinndeling er vist i tabell 1. 
Tabell 1 - Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller 
bebyggelse. 

Komponent Luftforurensningssone1 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 μg/m3 7 døgn per år     50 μg/m3 7 døgn per år 

NO2 40 μg/m3 vintermiddel2 40 μg/m3 årsmiddel 

 Helserisiko Personer med alvorlig luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for forverring 

av sykdommen. 

Friske personer vil sannsynligvis ikke ha 

helseeffekter. 

Personer med luftveis– og 

hjertekarsykdom har økt risiko for 

helseeffekter. Blant disse er barn med 

luftveislidelser og eldre med luftveis- og 

hjertekarlidelser mest sårbare. 

                                                            
1 Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene. 
2 Vintermiddel defineres som perioden fra 1. november til 30. april. 
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Definisjoner: 

PM10: Svevestøvpartikler som kan holde seg svevende i luften over en lengre periode og som kan 
pustes inn. PM10 er partikler med diameter mindre enn 10 μm. 

NO2: Nitrogendioksid, en reaktiv gass som dannes ved høy temperatur i forbrenningsprosesser. 

I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, mens 
den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav. 

En mer detaljert gjennomgang av retningslinjen er gitt i vedlegg 1.  
 

3.3 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
Kapittel 7 i Forskrift om begrensning av forurensning (fourensningsforskriften) angir grenseverdier for 
lokal luftkvalitet. Relevante grenseverdier for NO2 og PM10 er gjengitt i tabell 2. 
Tabell 2: Utdrag fra Forskrift om begrensning av forurensning - § 7-6. Forurensningskonsentrasjonen i utendørs luft skal 
ikke overstige følgende grenseverdier flere enn det tillatte antall ganger 

Komponent Midlingstid Grenseverdi 

NO2 Timesgrenseverdi for beskyttelse av 
menneskets helse 

1 time 200 μg/m3 – 
grenseverdien må ikke 
overskrides mer enn 18 
ganger pr. kalenderår 

NO2 Årsgrenseverdi for beskyttelse av menneskets 
helse 

1 kalenderår 40 μg/m3 

PM10 Døgngrenseverdi for beskyttelse av menneskets 
helse 

1 døgn (fast) 50 μg/m3 – tillates 
overskredet maks 30 
ganger per år 

PM10 Årsgrenseverdi for beskyttelse av menneskets 
helse 

1 kalenderår 25 μg/m3 

 

Forskriftens årsgrenseverdi for NO2 er den samme som for rød sone i T-1520. 

Forskriftens døgngrenseverdi for PM10 er den samme som for rød sone i T-1520, men tillater flere 
overskridelser (inntil 30 overskridelser, mens retningslinje T-1520 tillater 7). 

4 Metode og beregningsgrunnlag 

4.1 Generelt 
Luftkvalitetsberegninger er utført i beregningsprogrammet SoundPLAN Air versjon 7.4 og er basert på 
MISKAM-beregninger. MISKAM er en vind- og spredningsmodell for mikroskala som egner seg for 
spredningsberegninger på lokal skala.  

Det er benyttet et beregningsgrid på 2,0 m  2,0 m nærmest bygningene. Beregningsgridet er 
tredimensjonalt, og det er benyttet 25 lag opp til 500 meter over terreng. Lagenes tykkelse er 0,3 m 
nærmest terreng, men øker i tykkelse med høyde over bakken. Beregningsresultater er presentert for 
2-3 meter over terreng. I beregningen er utslippskilder på et område på ca. 350 m x 250 m rundt 
planområdet medregnet. 
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Et utsnitt av beregningsmodellen er vist i figur 3. 

 
Figur 3: Utsnitt av beregningsområde sett fra vest. Planlagt utbygging er vist med grønne bygg. 

4.2 Meteorologi 
De meteorologiske forholdene bestemmer i stor grad spredningen av luftforurensning. Vind og 
turbulens transporterer forurensning vekk fra kildene. Sterk vind og mye turbulens vil føre til at 
forurensningen blandes, og konsentrasjonene synker raskt. De høyeste 
forurensningskonsentrasjonene inntreffer normalt i perioder med lite vind og stabil luft, f.eks. ved 
inversjonsforhold vinterstid. Hyppigheten av slike forhold varierer betydelig fra år til år. Spesielt for 
PM10, der vurderingskriteriet i T-1520 er 8. høyeste døgnmiddel, vil variasjoner i meteorologidata 
kunne gi store utslag i luftsonekartene.  

Miljøenheten i Trondheim ønsker at det benyttes vindroser for to ulike i år i luftutredninger. Det er 
derfor benyttet meteorologiske data fra finskalamodellen til Meteorologisk Institutt for kalenderår 
2015 og for kalenderår 2016. Vindrosene som er benyttet er fra en tidligere luftkvalitetsutredning av et 
område som ligger 10 km øst for Børsa (Udduvoll), men er vurdert som representative for 
planområdet. Vinddataene er vist som vindrose i figur 4. 

 

Ev39 

Tunnelmunning 

Fv800 
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Figur 4: Vindrose for Børsa i 10 m høyde over bakken for år 2015 og 2016. Hastighetsfordelingen (m/s) er gitt for hver 
vindretning i henhold til fargeskalaen. Vindretning viser når det blåser fra en spesifikk himmelretning. 

 

4.3 Bakgrunnskonsentrasjoner 
Anbefalte bakgrunnskonsentrasjoner for Trondheimsområdet er utarbeidet av NILU og disse er 
tilgjengelige fra ModLUFT. Metodene benyttet er dokumentert i Schneider m.fl. (2011). Verdiene 
representerer middelkonsentrasjoner for ruter med en størrelse på 10km x 10km. Bakgrunnsverdiene 
vil variere fra time til time og fra dag til dag. De påvirkes av meteorologiske forhold, utslipp og 
kjemiske prosesser i atmosfæren.

ModLUFT gir følgende bakgrunnskonsentrasjoner ved planområdet: 

NO2 årsmiddel: 11,5 μg/m3 

NO2 vintermiddel: 14,8 μg/m3 

PM10 årsmiddel: 6,6 μg/m3 
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4.4 Utslippsdata
Vegtrafikkdata er hentet fra NVDB og fremskrevet til år 2034 i henhold til satser i TØI. Anvendte 
utslippsfaktorer for NOX og PM10 fra vegtrafikk er hentet fra HBEFA versjon 3.3, og representerer 
kjøretøysammensetning for 2019. 

PM10-faktorene i HBEFA gjelder kun utslipp fra kjøretøy, og inkluderer dermed ikke slitasje på vei og 
oppvirvling av veistøv. PM10-faktorer for dette er gitt av NILU og skriver seg fra deres rapport 
Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020 (Høiskar m.fl, 2014). Det er benyttet 26 % 
piggdekkandel for vegene rundt planområdet på vinterstid. 

Utslippsdata benyttet i spredningsberegningene er vist i tabell 3. 

Tabell 3: Utslippsdata 
    Utslipp [gram per meter veg per dag] 

Vegnavn ÅDT Fartsgrense Tungtrafikk- 
andel 

PM10 
sommer 

PM10 
vinter 

NOx 
sommer 

NOx 
vinter 

Ev39 13650 80 km/t 14% 0,166 0,471 0,751 0,789 

Fv800 1250 60 km/t 15% 0,016 0,045 0,080 0,084 

 

Nausttunnelen (Ev39) er en 300 meter lang ettløps tunnel med trafikk i begge retninger som har sin 
nærmeste munning ca. 300 meter øst for planområdet. Utslipp generert inne i tunnelen blir fordelt like 
mye på begge munninger og legges inn som en som en kort veglenke i beregningsmodellen. På grunn 
av avstanden til planområdet påvirker ikke utslipp fra tunnel luftkvaliteten i planområdet i nevneverdig 
grad. 

4.5 Konvertering av NOX til NO2 
Gjennom spredningsberegningen finnes konsentrasjon av NOX. Beregning av NO2-konsentrasjoner ut 
fra NOX-konsentrasjonene følger Rombergmetoden (Romberg m.fl., 1996), med modifiserte 
parametere gitt av Bächlin og Bösinger (2008) for konvertering av beregnet NOX til NO2. Ved høye NOX-
konsentrasjoner begrenses prosessen av tilgangen til ozon O3. I metoden omdannes derfor en større 
andel til NO2 ved lave konsentrasjoner av NOX enn ved høye konsentrasjoner. 

4.6 Beregning av 8. høyeste døgnmiddel for PM10 
Grenseverdier for PM10 gjelder for 8. høyeste døgnmiddel per år. Normalt inntreffer de høyeste 
døgnmidlene under snøsmeltingen om våren, da oppsamlet svevestøv frigjøres når snøen smelter og 
fordamper. Hvordan opptørkingen sammenfaller med værforhold er svært vanskelig å modellere 
korrekt, og beregningsprogrammet tar heller ikke høyde for variasjoner i fukt på vegbanen. 

Ved beregning av 8. høyeste døgnmiddel av PM10-konsentrasjon er det derfor tatt utgangspunkt i 
beregnet årsmiddelkonsentrasjon. Konsentrasjonen skaleres opp i tråd med observerte forhold 
mellom årsmiddel og 8. høyeste døgnmiddel ved nærmeste målestasjoner. Målestasjoner og 
tidsperioder som er benyttet er vist i tabell 4.  

Det er forholdsvis god korrelasjon mellom de to størrelsene, men det vil være noe variasjon mellom 
forskjellige målestasjoner og ulike år. Det gir opphav til usikkerhet også i denne metodikken.  

Den rette linjen i figuren gir: PM10 (8. høyeste) = 3,2 x PM10(årsmiddel) + 1,9 μg/m3.  

Dette vil gi rød sone for PM10 i T-1520 for et årsmiddel som er høyere enn ca. 15 μg/m3 og gul sone for 
et årsmiddel som er høyere enn ca. 11 μg/m3 
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Tabell 4: Stasjoner anvendt for estimering av sammenhengen mellom årsmidler og 8. høyeste døgnmiddel for PM10 

Stasjon År 

Teknostallen 2004-2006 

Heimdalsmyra 2008-2012 

Bakke 2009-2011 

Torget 2007,2009,2011,2012 

 

 
Figur 5: 8. høyeste døgnverdi som funksjon av årsmiddelverdi for PM10. Stiplet linje y=3,2x+1,9 er tilpasset datapunktene. 
Rød linje viser grenseverdien for rød sone i henhold til T-1520. 
 

4.7 Beregning og usikkerhet 
Det vil bestandig være store usikkerheter knyttet til utredninger av luftforurensning. Generelt vil års-
og vintermiddelverdier ha mindre usikkerhet enn maksimalverdier for døgnmidler. Derfor er det større 
usikkerhet knyttet til luftsonekartet for PM10 (8. høyeste døgnmiddel) enn for NO2 (års- og 
vintermiddel).  

Det foreligger ikke målinger av bakgrunnskonsentrasjoner i planområdet, og det er derfor knyttet en 
viss usikkerhet til valg av disse.  

Endringer i piggdekkandel vil påvirke beregnet luftsonekart for PM10. 
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5 Beregningsresultater 
Beregnet luftsonekart for hhv. PM10 og NO2 og er vist i kapittel 5.1 og 5.2. Beregningsresultater med 
vindrose fra år 2015 og 2016 gir tilsvarende konsentrasjoner og det er derfor valgt å bare vise 
gjennomsnittet av beregningene i figurene under.  

5.1 Svevestøv - PM10 
Flesteparten av planlagte bygg ligger utenfor gul sone for PM10. Dette gjelder også planlagte 
uteoppholdsarealer. Enkelte av rekkehusene får enkelte fasader med luftkvalitet i gul sone.  

 
Figur 6: Beregnet luftsonekart for PM10, 2-3 m over terreng. 8. høyeste dag med rød og gul sone som anitt i retningslinje T-
1520. 

 

 

 

Svevestøv PM10 - 8. høyeste døgn
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5.2 Nitrogendioksider - NO2 
NO2-konsentrasjoner er under grenseverdi for rød og gul sone i hele planområdet. Figuren viser at 
nitrogendioksider ikke er problematisk, verken på vinter- eller årsmiddelbasis. 

 
Figur 7: Beregnet luftsonekart for NO2, 2-3 m over terreng. Det er ingen utbredelse av rød sone årsmiddelkonsentrasjon > 
40 μg/m3og gul sone (vintermiddelkonsentrasjon > 40 μg/m3. 

 

6 Vurdering 
Beregningene viser at planområdet i hovedsak har konsentrasjoner under grenseverdi for gul sone for 
svevestøv PM10. Flesteparten av planlagte bygg ligger utenfor gul sone for PM10. Dette gjelder også 
planlagte uteoppholdsarealer. Enkelte av rekkehusene i nordøst ligger delvis i gul sone.  

Konsentrasjoner av nitrogendioksider NO2 er godt under grenseverdier for hele planområdet.  

Planområdet er i sin helhet utenfor rød luftsone for både NO2 og PM10. Dermed er grenseverdier i 
forurensningsforskriften oppfylt.  

NO2 - Vintermiddel
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Det vil bestandig være store usikkerheter knyttet til utredninger av luftforurensning. Generelt vil års- 
og vintermiddelverdier ha mindre usikkerhet enn maksimalverdier for døgnmidler. Derfor er det større 
usikkerhet knyttet til luftsonekartet for PM10 (8. høyeste døgnmiddel) enn for NO2 (års- og 
vintermiddel). Usikkerheten er ikke kun knyttet til beregningene, men også til at de faktiske 
konsentrasjonene kan variere betydelig fra år til år. 

Det kan dermed hende at konsentrasjon av PM10 i større deler av planområdet i spesielt ugunstige år 
kan overskride grenseverdi for gul sone. 

For å sikre et godt inneklima bør luftinntak for ventilasjon plasseres så høyt og langt vekk fra veg som 
mulig og i god avstand til piper og andre kilder til luftforurensing.

7 Forventet fremtidig utvikling 
Retningslinje T-1520 oppgir at beregning og utredning skal gjøres for dagens situasjon, fordi 
utviklingen fremover er usikker. Vi har likevel forsøkt å skissere en forventet utvikling: 

- Kjøretøysammensetning endres i retning av flere null- og lavutslippskjøretøy, som reduserer 
forbrenningsmotorutslipp. Dette spiller primært inn på NO2. 

- Redusert piggdekkandel. Dette gir redusert vegslitasje og dermed redusert utslipp av PM10. 
- Meteorologien endres i retning våtere vær. Konsekvensene er usikre, men mer regn vil vaske 

ut og binde vegstøv, som gir reduserte konsentrasjoner av PM10. 
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Vedlegg 1:  Utdrag fra Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 

Retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, gir anbefalinger om hvordan 
luftkvalitet bør håndteres i kommunenes arealplanlegging. Retningslinjen skal legges til grunn ved 
etablering eller utvidelse av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning. Med «følsomme bruksformål» menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, 
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Den skal også legges til grunn ved 
etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen, og ved 
utvidelse/oppgradering av eksisterende virksomhet, under forutsetning om at 
utvidelsen/oppgraderingen i seg selv vil medføre en vesentlig økning i luftforurensningen. T-1520 har 
også et eget kapittel om begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet.  

Anbefalte grenser for luftforurensning for komponentene PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) er 
vist i tabell 1. 

Forhold som bør vurderes i gul sone er gitt i kapittel 5.2.1 i retningslinjen: 

Det bør legges vekt på at bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, og spesielt 
uteoppholdsarealene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen. Retningslinjen skal ikke brukes 
som et argument for å bygge spredt, men for å bygge tett med kvalitet. 

Forhold som bør vurderes i rød sone er gitt i kapittel 5.2.2 i retningslinjen: 

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse 
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate 
etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, 
samt grønnstruktur. 

Videre heter det: 

Erfaringer og tilbakemeldinger rundt praktisk bruk av retningslinjen vil danne grunnlag for fremtidige 
justeringer og endringer av retningslinjen. Det vil også kunne være behov for forbedrede 
beregningsverktøy til å utarbeide sonekart for luftforurensnings og mulig veiledningsmateriell. 

Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter plan- og bygningslovens § 6-2. 
Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, men vesentlige avvik fra anbefalingene kan imidlertid gi 
grunnlag for innsigelse til planen fra offentlige myndigheter, blant annet fylkesmannen. 

I retningslinjen heter det også at «kartet bør baseres på dagens situasjon og aktivitetsnivå. På grunn av 
usikkerheter i beregning av luftforurensning, anbefales det ikke å benytte prognoser.» 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder til retningslinjen T-1520. Denne er lagt til grunn ved 
beregninger og vurderinger, men metodikken for denne type beregninger er fortsatt ikke endelig 
fastlagt og vil derfor kunne utvikle seg i tiden fremover. Veilederen sier at «En må vurdere om dagens 
trafikk og luftkvalitetsnivå er representativt i en fremtidig situasjon. Det er store usikkerheter i framskriving 
av utslipp. Hvis utbyggingen genererer mer lokal trafikk eller annen forurensende virksomhet bør dette tas i 
betraktning. Det bør også komme frem om det skal implementeres tiltak for luftkvaliteten i kommunen.» 

I retningslinjen heter det følgende vedrørende avvik fra anbefalingene i rød sone: 
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Sentrumsområde og kollektivknutepunkter 

I områder definert som sentrumsområde i byer, og rundt kollektivknutepunkter (se kapittel 8, 
definisjoner) er det aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og 
transportplanlegging. Det kan i slike områder være en konflikt mellom overskridelser av de anbefalte 
sonekriteriene for rød sone og ønsket arealbruk. Dersom kommunen har angitt grensene for 
sentrumsområde og kollektivknutepunkter i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å oppføre 
bebyggelse med følsomt bruksformål i rød sone. Det skal legges vekt på at slik bebyggelse, og spesielt 
uteområdene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen. 

Forhold som bør oppfylles ved avvik fra anbefalingene 

Ved avvik fra bestemmelsene i rød sone skal kommunen se til at følgende er vurdert: 

 Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet 
som mulig innen sonen, det vil generelt bety så langt unna hovedkilden(e) som mulig. 

 Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen 
 Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene. 

  



Luftkvalitet

Rød og gul sone som angitt i retningslinje
 T-1520

Svevestøv PM10 - 8. høyeste døgn

Tegnforklaring

Veg

Bygning

Høydekote

Nybygg

Planavgrensning

PM10 [ g/m³] 
2-3 meter over bakken

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 70

70 <  

1
Ark nr.

3,2*((MK(21,PM10,5,Mean)+MK(23,PM10,5,Mean))/2+6,6*10^-6)+1,9*10^-6
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Luftkvalitet

Gul sone som angitt i retningslinje T-1520

NO2 - Vintermiddel

Tegnforklaring

Veg

Bygning

Høydekote

Nybygg

Planavgrensning

PM10 [μg/m³]
2 3 meter over bakken

<= 25
25 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 70
70 < <= 150

150 <

PM10 [μg/m³]
2 3 meter over bakken

<= 15
15 < <= 19
19 < <= 21
21 < <= 23
23 < <= 25
25 < <= 27
27 < <= 30
30 <

NO2 [ g/m³] 
2-3 meter over bakken

 <= 20

20 < <= 30

30 < <= 40

40 < <= 60

60 < <= 80

80 <  

2

Ark nr.

(10^(-6)*(29*(10^6*MK(22,nox,5,Mean)+19,6)/((10^6*MK(22,nox,5,Mean)+19,6)+35)+0.217*(10^6*MK(22,nox,5,Mean)+19,6))
+10^(-6)*(29*(10^6*MK(24,nox,5,Mean)+19,6)/((10^6*MK(24,nox,5,Mean)+19,6)+35)+0.217*(10^6*MK(24,nox,5,Mean)+19,6)))/2
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