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Forord 

Denne rapporten, og prosjektet den er en del av, er utført av Andreas Brekke i Østfoldforskning, 

Mona Nilsen fra Miljøkom, Asbjørn Hovstø fra Hafenstrom og Flemming Sveen. Prosjektet er utført 

på oppdrag fra Transportnett Tromsø, som igjen er et prosjekt drevet av Tromsø kommune, Troms 

fylkeskommune og Statens vegvesen i fellesskap. Kontaktperson for prosjektet har vært Liv Cecilie 

Evenstad i Troms fylkeskommune.  



Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø    

Med framskrivinger til 2030 og 2050    
 

© Østfoldforskning   2 

Sammendrag 

Prosjektet ”Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø med framskrivinger til 2030 og 2050” har 

hatt som mål å få en status over utslipp av viktige komponenter i 2014. Det er undersøkt direkte og 

indirekte utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx) og partikler mindre enn 10 mikrometer 

(svevestøv). Dette skal brukes som grunnlag for å forstå hvordan utslippsmengdene kan endre seg 

i fremtiden, som en følge av ulike politiske beslutninger, og å utvikle kunnskap om de mest 

effektive virkemidlene og tiltakene på transportområdet. I tråd med mandatet har fokus vært på 

utforming av ulike løsninger for å oppnå utslippsreduksjoner i Tromsø i 2030 og 2050. Prosjektet 

belyser effekten av tiltak, og om de kan bidra til å legge til rette for lavere utslipp ved å fremme for 

eksempel teknologisk utvikling og strukturelle omlegginger. Prosjektet har studert 

transportsystemet, parkeringsrestriksjoner, drivstoffavgifter, bompenger og vegprising, 

arealutvikling, landstrøm til skip, elektriske og/eller batteridrevne hurtigbåter og ferger, samt 

fiskefartøy.  

 

Resultatene viser at det ble sluppet ut ca. 308.000 tonn CO2-ekvivalenter, 815 tonn NOx og 152 

tonn partikler fra transport i Tromsø i 2014. Mesteparten av klimagass- og partikkelutslippene 

kommer fra veitransport, mens NOx-utslipp er likelig fordelt mellom vei- og sjøtransport. Med bruk 

av Statens Vegvesens tall for utslippskostnader er de totale utslippskostnadene 466 millioner 

kroner for utslipp innenfor de sentrale deler av Tromsø kommune. Partikkelutslipp står for 

hovedandelen av kostnadene, etterfulgt av klimagasser og nitrogenoksider. 

 

Tromsø har opplevd en betydelig befolkningsvekst de siste tiårene. Det har også vært en sterk 

vekst i antall biler per 1.000 innbyggere og en dreining fra små bensinbiler til større dieselbiler. Til 

sammen har dette ført til en utslippsvekst, på tross av at kjøretøy har blitt mer drivstoffgjerrige og 

også «renere» med tanke på utslipp. Hvis de samme trendene (innen befolkning, bilhold og 

utslippsutvikling) fortsetter i fremtiden, vil utslippene stige og det er beregnet en årlig 

utslippskostnad på 763 millioner 2015-kroner i 2030 og 949 millioner 2015-kroner i 2050. Dette 

inkluderer riktignok en økning i kostnaden for klimagassutslipp, men peker mot viktigheten av å 

innføre utslippsreduserende tiltak. 

 

Rundt alle store beslutninger er det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, 

beslutninger rundt transportsystemet i Tromsø er intet unntak. Noen beslutninger vil ha høye 

investeringskostnader, men kan gi lave driftskostnader. Noen beslutninger vil gi høye 

klimagassutslipp, men begrense utslippene av partikler. Noen beslutninger vil være i henhold til 

interessene til noen som er bosatt ett sted, men til ulempe for noen som er bosatt et annet sted. 

For å sikre at de ulike hensynene balanseres og at interessene til både nåværende og fremtidige 

Tromsøbeboere ivaretas, er det mange prosesser som må kjøres parallelt.  

 

Overgang fra fossile brensler til fornybare energikilder er sentralt i mange av tiltaksscenarioene vi 

har utredet. Det kanskje viktigste resultatet er at man må se resultatene fra flere scenarioer i 

sammenheng. Av alle scenarioene presentert, er det en fullstendig innføring av elektrisk drevne 

personbiler som vil gi størst utslippsreduksjoner. Likevel vil det, selv i det tilfellet hvor alle 

personbiler drives av elektrisitet, være betydelige utslipp fra transport i Tromsø. Både fordi de 

andre transportmidlene har store bidrag til utslipp og fordi utslipp av partikler i større grad er knyttet 
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til slitasje på vei enn til partikler i eksos. Det forteller at man er nødt til å koble mange ulike tiltak 

både på land og sjø for å få utslippsreduksjoner som virkelig monner.  
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1 Innledning 

Vi må bevege oss. Transport er essensielt for at samfunnet skal fungere, og for at vi skal kunne 

leve gode liv. Vi må på jobben, på skolen, til sykehuset, til byggeplassen, på kino, til barnehagen, 

på butikken. Et godt transportsystem får oss hurtig dit vi vil, uten at det har for store kostnader for 

oss selv eller andre rundt oss. Mobilitet er viktig for folk flest. 

 

En del av kostnadene knyttet til transport merker vi umiddelbart; for eksempel når vi betaler for 

bensin på bensinstasjonen eller kjøper billett på bussen. Andre kostnader merker vi ikke like 

umiddelbart, men de er ofte på dagsorden i forbindelse med valg, slik som kostnader til vedlikehold 

og utbygging av veier eller alternative reiseformer. Til slutt er det en rekke kostnader som indirekte 

følger av valg av transportsystemer. For eksempel kan utslipp og støy gi kostnader til behandling 

av helseskader eller som følge av svekket verdiskaping. Denne rapporten skal undersøke 

størrelsen på utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx) og svevestøv (PM10)1 fra dagens 

transportsystem i Tromsø, og også se hvordan utslippene kan endre seg med ulike scenarioer i 

tiden fremover mot 2050. 

 

Veitrafikk står for ca. 20% av direkte klimagassutslipp i Norge, og inkluderes andre transportformer 

(sjøtrafikk og innenlands lufttransport) øker andelen til om lag en tredjedel (SSB 2015a). Det er 

olje- og gassutvinning som står for de største utslippene i Norge, og utvinning og bruk av fossile 

energikilder er den største kilden til globale utslipp. For å oppnå store reduksjoner i 

klimagassutslippene i verden behøves derfor en frakopling mellom energibruk og fossil energi. I 

transportsektoren kan man oppnå reduserte klimagassutslipp ved for eksempel å bytte fra 

forbrenningsmotorer til elmotorer, fortette byer og tettsteder for å minske transportbehovet og 

innføre køprising (Fridstrøm & Alfsen, 2014). For fossildrevet transport vil dieselmotorer gi lavere 

klimagassutslipp enn bensinmotorer, noe som førte til en avgiftsendring for dieselmotorer i 2006. 

 

Selv om klimagassutslipp har størst oppmerksomhet internasjonalt, er man på lokalt nivå vel så 

opptatt av utslipp av NOx og partikler. NOx kan føre til skader på natur gjennom forsuring og 

eutrofiering (overgjødsling) og både NOx og partikler kan gi respiratoriske lidelser. Vei- og 

sjøtransport har et enda større bidrag til de totale utslippene av NOx enn klimagassutslipp i Norge, 

med om lag halvparten av mengden som totalt er på ca. 150 000 tonn (SSB 2015g). For partikler 

er ikke andelen like stor, mye grunnet den store andelen partikkelutslipp knyttet til vedfyring, men 

vei- og sjøtransport står for ca. en femtedel av de totale utslippene på 72 600 tonn med partikler 

(SSB 2015f). Bensinmotorer har generelt lave utslipp av både NOx og partikler, i motsetning til 

dieselmotorer, som gir relativt store utslipp av NOx og noe mindre av svevestøv. Den største kilden 

til svevestøv fra transport er knyttet til veislitasje og piggdekkavgift er et av tiltakene som er satt inn 

for å redusere svevestøvutslipp. I de seneste tiårene har det vært stor oppmerksomhet rundt å 

redusere utslipp av NOx og partikler fra dieselmotorer og det har blitt innført stadig strengere 

utslippskrav til nye biler. Det har ført til en drastisk nedgang i utslipp, i hvert fall teoretisk, ettersom 

spranget mellom testresultater og virkelige utslipp har blitt større og større. Også i skipstrafikken 

har det vært lagt vekt på utslippsreduksjoner, spesielt av NOx, og særlig gjennom den 

internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).  

                                                 
1 I rapporten kommer betegnelsene svevestøv og partikler til å bli brukt om hverandre og betegner partikler i luften 
med størrelse mindre enn 10 µm. 
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Utslipp av klimagasser, NOx og svevestøv er altså sterkt knyttet til forbrenningsmotorer som er 

drevet av fossile energikilder. Dagens transportsystemer er i all hovedsak utformet med tanke på 

kjøretøy og fartøy som er drevet av slike. For å kunne si noe om hvordan utslippsmengdene vil 

utvikle seg, må det gjøres analyser av hvordan ulike transportmidler bidrar, og også hvordan 

reisevaner eventuelt forandres.  

  

Det finnes grunner til optimisme med tanke på å redusere klimagassutslipp og utslipp av partikler 

og nitrogenoksider. Blant annet har man i Oslo i perioden 2007 til 2012 klart å ta hele økningen i 

persontrafikk med kollektivtrafikk, og den enorme relative veksten i antall elektriske kjøretøy viser 

at man med politiske verktøy kan styre hvilke energikilder som benyttes til trafikkformål. Det finnes 

også en rekke teknologier som kan begrense både klimagassutslipp og andre utslipp ytterligere – 

både for sjø- og veitrafikk – så som batteriferjer, landbasert strøm, drivstoffgjerrige biler og 

alternative drivstoff.  

 

Transportsystemer er komplekse og er tett sammenvevd med andre samfunnsmessige strukturer, 

som hvor arbeidsplassene ligger, og hvor folk kan, og vil, bosette seg. Samtidig inneholder 

transportsystemer enkeltindivider og enkeltkjøretøy. Det betyr at man må ha oversikt over både 

store, strukturelle endringer og endringer på detaljnivå (som drivstoffbruk i enkeltkjøretøy) når man 

skal sette opp scenarioer for utslipp fra fremtidens transportsystem i Tromsø. Målet er å beholde 

gode transportsystemer, eller endog forbedre disse, samtidig som antall personer som bruker dem 

vil øke og utslippene skal reduseres. For å få forståelig informasjon om hvordan dette kan gjøres, 

må de overordnede modellene være enkle, men informasjonen være god på detaljnivå.  

 

De totale utslippene fra et transportsystem er avhengig av hvilke transportmidler som benyttes og 

hvor mye de benyttes. Dette henger igjen sammen med størrelsen på befolkningen, hvor de bor, 

hvor de jobber, hvor de handler, og hvor de utfører transport i jobbsammenheng (for eksempel for 

fiskefartøyer).  

 

1.1 Kunnskapsgrunnlag for handling 

Målet med rapporten er å få en status over utslipp av viktige komponenter i 2014. Dette skal 

brukes som grunnlag for å forstå hvordan utslippsmengdene kan endre seg i fremtiden som en 

følge av ulike politiske beslutninger.  

Rundt alle store beslutninger er det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, 

beslutninger rundt transportsystemet i Tromsø er intet unntak. Noen beslutninger vil ha høye 

investeringskostnader, men kan gi lave driftskostnader. Noen beslutninger vil gi høye 

klimagassutslipp, men begrense utslippene av partikler. Noen beslutninger vil være i henhold til 

interessene til noen som er bosatt ett sted, men til ulempe for noen som er bosatt et annet sted. 

For å sikre at de ulike hensynene balanseres og at interessene til både nåværende og fremtidige 

Tromsøbeboere ivaretas, er det mange prosesser som må kjøres parallelt. I Tromsø har man valgt 

å benytte 2044, det året Tromsø fyller 250 år, som siktemål for planlegging (Tromsø kommune 

2015d). Dette er brukt for etablering av et planprogram som ble vedtatt i kommunestyret 29. 

oktober 2014 (Tromsø kommune 2014). Planprogrammet inneholder både en areal- og en 
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samfunnsdel. Transportsystemet har en naturlig del i begge disse, men er mest beskrevet i 

arealdelen. Scenarioene (eller fremtidsbildene) som er utviklet i denne rapporten har skjelet til 

beskrivelsene i planprogrammet for å gi muligheter for å knytte sammen resultatene herfra med 

foreslåtte tiltak. 

 

Resultatene fra rapporten dreier seg i hovedsak om utslippsmengder av klimagasser, NOx og 

partikler, tall som kan bidra til å understøtte ulike beslutninger. I tillegg fremvises 

samfunnsøkonomiske kostnader for de samme utslippskomponentene for å gi et bilde på hva det 

koster å ikke gjøre noe med dem, eller hva man kan bespare på å redusere utslipp.      

  

1.2 Alternative fremtidsbilder 

I analysen er det sett på en rekke alternative tiltak for endring av transportsystemet i Tromsø. 

Tiltakene er satt opp som framskrivinger av for eksempel utslippsprofiler for kjøretøy og fartøy hver 

for seg og for kjøretøyparken og fartøysparken samlet, befolkningsvekst og kjøremønster. Dette gir 

grafer som øker eller reduserer mengdene utslipp, men som ikke nødvendigvis gir noen god 

forståelse av hvordan samfunnet ser ut. Det er derfor forsøksvis gitt fyldigere beskrivelser av hvert 

av scenarioene, slik at man lettere skal kunne se for seg hva det betyr på gata eller på sjøen i 

Tromsø. 

 

Fremtidsbildene kan skape assossiasjoner til hvordan Tromsøsamfunnet vil se ut, og resultatene 

er ment som en pekepinn på hvordan ulike utviklingsbaner vil påvirke på den ene siden 

luftkvaliteten og på den andre siden Tromsøs bidrag til klimagassutslipp.  

 

1.3 Rapportens struktur 

På oppdrag fra Transportnett Tromsø (TNT) beregner dette prosjektet utslipp av klimagasser, 

partikler og nitrogenoksider (NOx) fra transport i Tromsø. Det er først gjort en beregning av 

nåsituasjonen, det vil si mengden av utslipp av de ulike komponentene i 2014. Deretter er det 

gjennomført en rekke scenarioer og undersøkt hvordan ulike tiltak påvirker reisemønstre og 

tilhørende utslipp. I utgangspunktet skulle analysen legges opp slik at den enkelt kunne 

reproduseres med oppdaterte data i framtiden. Dette viste seg imidlertid vanskelig gjennomførbart. 

 

I kapittel 2 beskrives metodene som er benyttet for å finne utslippsfaktorer, transportmengder, 

befolkningsmengde, bilhold og andre viktige faktorer i analysene. 

 

Kapittel 3 gir en oversikt over scenarioene som er satt opp for å beskrive effekten av ulike tiltak. 

 

I kapittel 4 presenteres resultatene for utslipp fra transport i Tromsø i 2014 og resultatene for hvert 

av scenarioene for seg og noen scenarioer samlet.  
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I kapittel 5 diskuteres resultatene, de viktigste konklusjonene fra fremtidsbildene trekkes frem og 

det pekes på utvidelser og detaljeringer som vil kunne gjøre resultatene sikrere eller enda bedre 

egnet for bruk i beslutningsprosesser. 
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2 Metode 

For å beregne utslippene knyttet til trafikk i Tromsø i 2014 har det blitt samlet tall over 

transportmengder for ulike kjøretøy på vei og fartøy på sjø, som er multiplisert med utslippsfaktorer 

for gjennomsnittlige kjøretøy (personbiler, taxier, busser og lastebiler) og gjennomsnittlige fartøy 

(passasjerskip, godsskip og fiskefartøy). Utslippene er igjen multiplisert med kostnadsfaktorer for 

ulike utslipp for å gi en indikasjon på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av transporten. Det 

er i analysen skilt mellom direkte og indirekte utslipp. De direkte utslippene er de som kommer fra 

kjøretøyet eller fartøyet ved forbrenning av drivstoff, og de utslippene som kommer ved slitasje på 

vei, bremser eller dekk. De indirekte utslippene er utslipp fra produksjon og distribusjon av 

drivstoff, kjøretøy, veier og annen infrastruktur. Dette kapitlet beskriver hvordan data for 

transportmengder, utslippsfaktorer og verdier er funnet og satt sammen i analysen2.  

 

For situasjonen i 2030 og i 2050 er det benyttet samme fremgangsmåte som for dagens situasjon 

for å beregne utslipp og kostnader, men det har vært nødvendig å lage gode scenarier for hvordan 

drivstofforbruk, energikilder og utslippsfaktorer utvikler seg i tiden frem til 2030 og 2050. Det er 

laget nullscenario som de ulike tiltakene sammenlignes med. I nullscenarioet er utviklingen av 

viktige parametere (befolkning, kjørte distanser og kjøretøyteknologi) satt lik den utviklingen som 

har vært de siste tiårene. Indirekte utslipp er holdt konstant, selv om det er sannsynlig at 

produksjonssystemer for drivstoff og kjøretøy også vil endre seg de neste 15 årene. De spesifikke 

scenarioene er beskrevet i neste kapittel. 

 

Det er utviklet sofistikerte modeller for å beregne transport i Norge, såkalte regionale 

transportmodeller (RTM). Disse kobler sammen data fra nasjonale reisevaneundersøkelser, fra 

SSB og transporttilbudet i ulike regioner, og kan brukes til å beregne hvordan etterspørselen etter 

ulike transportformer og tilhørende transportmengder vil endres når transporttilbud endres eller 

ulike økonomiske virkemidler innføres.  

 

Modellen som vi har benyttet har ingen underliggende etterspørselsmodell. Det betyr at scenarioer 

er laget ved statisk å endre transportmengder innenfor definerte områder, uten at modellen har 

hjulpet til med å definere hvordan folks reisevaner endrer seg.  

   

2.1 Geografisk avgrensning 

Tromsø kommune er en stor kommune med et areal på hele 2.473 km2, og er således nesten seks 

ganger så stor som Oslo kommune. Store deler av arealet er imidlertid ubebodd og har lite trafikk 

og utslipp. Det er derfor besluttet å se på byområdet som vist i Feil! Ugyldig selvreferanse for 

bokmerke., i samsvar med anbefaling gitt i prosjektbeskrivelsen for Transportnett Tromsø 

(Tromsø kommune 2013, s. 3).   

 

                                                 
2 Inngangsverdiene (antall kilometer kjørt, drivstofforbruk og utslippsfaktorer), utslippene og kostnadene er å regne 
som resultater, ettersom disse skal kunne benyttes videre av oppdragsgiver. Likevel er det bare utslippene og 
kostnadene som er presentert som resultater her. Inngangsverdier vil presenteres i et separat regneark for enklere 
oppdatering av resultatene for fremtidige år. 



Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø    

Med framskrivinger til 2030 og 2050    
 

© Østfoldforskning   9 

 

 

Figuren viser hvordan bebyggelsen er konsentrert langs kysten av Tromsdalen opp til Kroken, på 

sørøst- og nordvestsiden av Tromsøya og på Kvaløysletta rett ved broforbindelsen til Tromsøya. 

Det er dette området som er benyttet i KVU for Tromsø (Statens vegvesen 2010) og hvor 

flesteparten av innbyggerne i kommunen bor. For å ha kontroll på transportmengder er området 

delt inn i henhold til knutepunkter beskrevet i planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel 

2015-2026 (Tromsø kommune 2015b). Det betyr at området ble delt inn i 9 ulike soner, som vist i 

figur 2. 

 

Figur 1 Oversikt over området som er undersøkt. 
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Figur 2 Det valgte området inndelt i 9 soner i henhold til knutepunktstrategi i Tromsøs arealplan. 

 

Sonene, kalt bydelssentre eller knutepunkter i kommuneplanens arealdel, skal bidra til å utvikle 

Tromsø by i tiden fremover, ved at man bedre kan planlegge hvordan byens utforming kan legge til 

rette for innbyggernes behov.   

 

I dette prosjektet brukes sonene aktivt for å beskrive hvor utslipp fordeler seg dersom man innfører 

ulike tiltak.   

 

2.2 Trafikkmengder 

For å finne trafikkmengdene i 2014 er det benyttet offentlig tilgjengelige data. Dette er delvis fordi 

det eksisterer rimelig gode datasett (i hvert fall for veitrafikk), og delvis fordi et av målene med 

modellen er at resultatene enkelt skal kunne oppdateres i fremtidige år. Det er ulike datakilder for 

transportmengder på vei og på sjø, og hvilke disse er og hvordan informasjonen er innhentet og 

systematisert er beskrevet for henholdsvis vei og sjø i det følgende. 

2.2.1 Trafikkmengder på vei 

Statens vegvesen benytter et system kalt NorTraf for registrering av trafikkdata i Norge. 

Trafikkdata er for eksempel antall biler som passerer et målepunkt i løpet av et døgn. Dataene fra 

NorTraf overføres til Nasjonal vegdatabank (NVDB), hvor informasjon om hele vegnettet i Norge 

ligger3. NVDB er tilgjengelig for alle gjennom internettsiden vegkart.no.  

                                                 
3 NVDB inneholder informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger, men 
det er ikke alle disse veitypene som har trafikkdata tilknyttet seg. 
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Ideelt sett skulle man hatt trafikkdata for hver enkelt bil, men det må i stedet brukes statistiske 

tilnærminger og i dette prosjektet er trafikkdata hentet fra NVDB. Der finnes data for såkalt 

årsdøgntrafikk (ÅDT) og for gjennomsnittlig prosentandel av kjøretøyene som er over 6 meter. ÅDT 

betegner antall kjøretøyer som passerer et målepunkt i et gjennomsnittlig døgn. Med kunnskap om 

antall biler som kjører på en vei og lengden på veien, kan man finne antall kilometer kjørt på 

denne. 

 

I databasen har hver vei (veglenke i databasen) informasjon om geografiske koordinater og de 

som ligger innenfor den valgte geografiske avgrensningen er manuelt plukket ut4. Etter en første 

gjennomgang av dataene, med en sammenligning mot målepunkter i NorTraf, ble det klart at 

NVDB bare inneholdt trafikkdata for Europa-, riks- og fylkesveger og at viktige områder derfor ikke 

var dekket. Det ble da også lagt til data fra NorTraf, som manuelt ble koblet til veglenker for 

kommunale veger og fordelt på ulike soner. Fremdeles manglet flere viktige kommunale veger på 

Tromsøya og en del av disse ble lagt til ved hjelp av modellerte data fra KVU for Tromsø.  

 

Det var altså en del utfordringer forbundet med å opprette modell over veitrafikk i Tromsø:  

 

• Tromsø støtter ikke kontinuerlige målinger. Det gjør at det for eksempel ikke er mulig å 

hente ut rushtidsinformasjon. 

• Tromsø har kun ett registrert målepunkt. Det er kun én målestasjon som har blitt 

registrert i NorTraf Kommune fra Tromsø. Kommunene må selv levere data for 

kommunale veger, men det er per dags dato ingen personer fra Tromsø kommune som 

har tilgang til NorTraf Kommune. Tromsø kommune har med andre ord ikke tatt i bruk 

NorTraf Kommune for innlegging av trafikkregistreringer. 

• Viktigste kilder til datagrunnlag returnerer navn – ikke lokasjon – på (periodiske) 

målepunkter. 

• Kildemateriale ble primært hentet ut fra NVDB og NorTrafWeb. Disse eksporterer 

datasettene i forskjellige formater, og det er nødvendig med konvertering og korrelering 

i etterkant. 

• ÅDT tilknyttet veglenker i Tromsø gjelder kun for årlige tellinger. Det er dermed ikke 

mulig å separere på årstider.  

• Datasett som har blitt eksportert og korrelert, har ikke hatt en enhetlig datastruktur, slik 

at det har vært kjørt noen tunge, manuelle operasjoner i dedikerte utviklerverktøy. 

• Det finnes ingen strømlinjeformet prosess for visualisering. Dette er noe som må 

håndteres manuelt i separate moduler og programvarer. 

 

Uheldigvis er mangelen på data størst der det er en stor konsentrasjon av kommunale veier, for 

eksempel i sentrumssonen (sone 3) i figur 2. Det betyr at det vil være mangler i datagrunnlaget 

knyttet til kommunale veier.  

 

                                                 
4 Metodikken har vært basert på å markere posisjon i vegkartet (vegvesen.no/vegkart), for deretter å finne 

tilsvarende posisjon på Google Maps. Her kan man hente ut konkrete lengde- og breddegrader. Dette er ikke 

mulig å gjøre direkte på vegkartet. Søkene er gjengitt i Vedlegg 1. 
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Inndeling i ulike kjøretøytyper 

 

Trafikkmengder har blitt fordelt på fire ulike typer kjøretøy: 

 

• Personbiler (private); 

• Taxier; 

• Busser; og 

• Lastebiler. 

I utgangspunktet gir dataene bare informasjon om antall kjøretøyer over og under 6 meter. 

Prosjektet har fått anslag over kjørte distanser per taxiløyve og antall taxiløyver, og oversikt over 

antall kilometer og drivstoff forbrukt for busser. Trafikkmengden (ÅDT * distanse) for private 

personbiler er beregnet som trafikkmengden for alle kjøretøy under seks meter minus 

trafikkmengden for taxier. Trafikkmengden for lastebiler er beregnet som trafikkmengden for alle 

kjøretøy over seks meter minus trafikkmengden for busser.  

 

Alder og størrelser på ulike kjøretøy er nærmere beskrevet i kapittel 3.1.2.  

 

Denne fremgangsmåten for å fordele trafikkbelastningen på ulike kjøretøy er beheftet med en viss 

usikkerhet. For eksempel vil biler med tilhengere i de fleste tilfeller registreres som et kjøretøy over 

6 meter. Usikkerheten knyttet til denne inndelingen av kjøretøy regnes likevel som forholdsvis liten.  
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2.2.2 Trafikkmengder på sjø 

Kystverket produserer AIS-plott5 for alle havner i Norge basert på registrerte skipstyper og 

tonnasje som vist for Tromsø i figur 3. 

  

 

Figur 3 Maritim trafikk, Tromsø, mai 2015 

 

De ulike fargene betegner ulike skipstyper. Prosjektgruppen har ikke lyktes med å få detaljerte 

verdier for AIS-data fra 2014, og har derfor benyttet tilgjengelige data for 2013 (Klima- og 

miljødepartementet 2014). Det forutsettes at forbruket er ganske likt i 2014 som i 2013. 

 

Drivstofforbruket fra skipsmaskinene er beregnet individuelt for hvert enkelt skip basert på AIS-

baserte oversikter over skipsbevegelser i Tromsøsundet med tilhørende utslipp.  

 

Hurtigruten, Troms Fylkestrafikk og Tromsø Havn er blitt forespurt om datagrunnlag for 

skipstrafikken uten at dette har blitt besvart fra noen selskapene. Trafikken i Tromsøsundet gjelder 

kun innenrikstrafikk og gjennomgangstrafikk innenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen. Når det 

gjelder aktive fiskefartøy har Troms 708 fartøy. Tallene i analysen omfatter hovedsakelig trafikk fra 

skip over 300 bruttotonn, men små fiskefartøy er også representert i AIS-materialet. 

 

                                                 
5 AIS står for automatisk identifikassjonssystem og ble utviklet for å sikre at skip ikke skal kollidere. Det brukes 
også til å logge posisjonen til fartøyer som har slikt installert og kan gi nøyaktige beskrivelser av skipstrafikken i 
områder. 
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Tabell 1 nedenfor angir henholdsvis drivstofforbruk ved kai, og inn og ut fra kai, innenfor Tromsø 

by i 2013. 

 

Tabell 1 Drivstofforbruk i (tonn) ved kai og inn og ut fra kai fordelt på skipstyper for 2013 

 
 

Fra tabellen kan man se at det største drivstofforbruket, og dermed det største utslippet, er knyttet 

til fiskefartøy, med et forbruk som er mer enn seks ganger så stort som for passasjerskip og 

hurtigbåter. 

 

2.3 Utslippsprofiler 

Med utslippsprofil menes de utslipp som er knyttet til at transport skal kunne foregå med et 

kjøretøy eller fartøy. Det er analysert tre ulike kilder til utslipp fra transport: 1) direkte utslipp fra 

forbrenning av drivstoff i motor; 2) indirekte utslipp fra fremstilling av drivstoff og infrastruktur både 

for transport på land og til vanns; og 3) på land er det også beregnet direkte utslipp knyttet til 

slitasje av vei, dekk og bremser. De ulike utslippskildene er vist nedenfor. 

2.3.1 Utslipp fra veitrafikk 

Kjøretøy finnes i mange størrelser og utforminger, som benytter mange ulike drivstoffteknologier. 

Bilenes alder, størrelse og drivstoffteknologi avgjør hvilke utslipp som er forbundet med kjøring. 

  

Utslippsprofilene for biler er delvis basert på testresultater fra typegodkjenning, og testresultatene 

er brukt i en modell som simulerer ulike kjøremønstre, topografier og hastigheter. Utslippsprofilene 

er satt sammen til kombinerte datasett for ulike bilkategorier.  

 

For personbiler er det innhentet utslipps- og forbruksdata for bensin- og dieselbiler i tre 

størrelseskategorier (små, mellomstore og store) ved tre ulike årstall (Euro 3, Euro 4 og Euro 5-

klassifisering). Disse dataene er så benyttet for å finne utviklingen av utslipp for hver av de seks 

alternative kombinasjonene av størrelse og drivstoff. (Se eksempel på utviklingen i 

Hjelpemaskin 

ved kai 

Tromsøbrua

Hjelpemaskin 

ved kai 

Breivika

Sum ved kai 

Tromsøsundet

Maskin inn/ut 

kai 

Tromsøbrua

Maskin inn/ut 

fra kai 

Breivika

Sum inn/ut 

Tromsøsundet

Total 

drivstofforbruk 

Tromsøsund

Oljetanker 13 13 3 3 16

Kjemikalieskip 47 47 12 12 59

Bulkskip 53 53 7 7 60

Stykkgods skip 128 159 287 16 20 36 323

RoRo skip 8 2 10 1 1 11

Kjøle-/fryseskip 123 29 152 21 4 25 177

Passasjerskip og 

hurtigbåt
179 238 417 21 31 52 469

Offshore 

supplyskip
272 109 381 35 15 50 431

Annen offshore 1 1 2 2

Andre aktiviteter 492 176 668 39 17 56 724

Fiskefartøy 1555 1180 2735 102 69 171 2906

Sum 2872 1894 4766 257 156 413 5179
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klimagassutslipp for alle biltypene i Vedlegg 1). Utslippene for produksjon og distribusjon av ulike 

drivstoff til kjøretøy på vei er beregnet ved hjelp av data fra databasen Ecoinvent 3.1 (Ecoinvent 

Centre 2015), som er modellert i LCA-dataverktøyet SimaPro (Pre 2015). Disse utslippene er så 

satt sammen til en gjennomsnittsbil. Grafen for utvikling av klimagassutslipp for hver av de tre 

utslippskildene for en gjennomsnitts nybil fra 1990 til 2050 er vist i figur 4.  

 

 

Figur 4 Utslipp av klimagasser fra en gjennomsnitts nybil i Tromsø fra 1990 til 2050 basert på lineære 

interpolasjoner. 

 

Det er viktig å merke seg at utslippene ved et gitt tidspunkt gjelder for nye biler. Bilparken i Troms 

har en gjennomsnittsalder på i overkant av 11 år for personbiler og i underkant av 9 år for 

varebiler. Det betyr at utslippene for personbilparken i dag vil være som de var for nybiler for 11 år 

siden. Gjennomsnittsalderen for taxier er 2 år, men selv om denne trafikkmengden trekkes fra den 

totale trafikkmengden for personbiler, er fortsatt gjennomsnittsalderen for private personbiler ca 11 

år.  

 

Tilsvarende grafer er laget for utslipp av NOx og partikler, som vist i Vedlegg 2.  

 

For lastebiler er det brukt gjennomsnittlige størrelser i Europa inndelt i kategoriene: 3,5 – 7,5 tonn; 

7,5 – 16 tonn; 16 – 32 tonn; og større enn 32 tonn. Gjennomsnittlig alder er satt til 7 år og det er 

laget en utslippsprofil basert på lastebiler i klassene: Euro 3, 4, 5 og 6. Ellers er fremgangsmåten 
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lik som for personbiler. Grafer for utslipp av klimagasser, NOx og partikler som funksjon av tid er 

gitt i Vedlegg 3.  

 

Utslipp fra busser er delvis beregnet basert på drivstofforbruk, med utslippsprofiler for forbrenning 

og indirekte utslipp knyttet til produksjon og distribusjon av drivstoff. Direkte utslipp fra slitasje og 

indirekte utslipp knyttet til infrastruktur er hentet fra tilsvarende data for lastebiler i 

størrelseskategorien 16 – 32 tonn.  

2.3.2 Utslipp knyttet til alternative drivstoff 

For klimavennlige kjøretøyteknologier, som elektrisitet og ulike typer biodrivstoff, finnes det ikke 

historiske serier i samme grad som for konvensjonelle fossile drivstoff. For å lage utslippsprofiler 

for slike, er det derfor tatt i bruk vitenskapelige kilder med referanser til tester som er gjort. Det er 

ganske store variasjoner med hensyn til hvilke råvarer som benyttes for ulike alternative drivstoff, 

og det er liten enighet i litteraturen om hvordan motoreffektiviteten for biodrivstoff er, i forhold til for 

fossile drivstoff. 

 

Av alternative drivstoff er det fire forskjellige typer som er undersøkt: bioetanol (basert på trevirke), 

biodiesel (basert på raps), biogass (basert på organisk avfall) og elektrisitet (basert på norsk 

vannkraft). 

 

For alle biodrivstoff er biogent CO2 gitt en utslippsfaktor lik 0, selv om flere nyere studier har 

begynt å ta hensyn til såkalt karbongjeld, hvilket vil si den tiden det tar for ny biologisk masse å 

vokse opp og lagre karbon (NVE 2015). Dette er ikke aktuelt for elektriske kjøretøy, som ikke har 

noen direkte utslipp knyttet til bilens energibruk.  

 

En oversikt over de ulike alternative drivstoffenes utslipp per km kjørt med personbil er gitt i tabell 

2.  

  

Tabell 2 Utslipp forbundet med bruk av drivstoff ved 1 km kjøring med personbil. 

 
 

Tabellen viser at det nesten ikke eksisterer direkte klimagassutslipp fra alle de alternative 

drivstoffene. Det er store forskjeller mellom de ulike alternative drivstoffene når det gjelder indirekte 

klimagassutslipp og både direkte og indirekte utslipp av NOx og partikler. 

  

I tillegg til de direkte utslippene knyttet til drivstofftypen, vil det også være direkte utslipp av 

partikler knyttet til slitasje på vei, dekk og bremser. For de indirekte utslippene vil det også være 

tillegg knyttet til produksjon og distribusjon av drivstoff, samt tillegg for produksjon, distribusjon og 

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte

Bioetanol 0,50 149 0,032 0,46 8,00E-04 4,5

Biodiesel 0,79 244 0,14 0,53 2,01E-03 5,3

Biogass 2,2 96 0,011 0,26 4,27E-04 4,4

Elektrisitet 0 86 0 0,24 0 0,41

Klimagasser [g CO2-ekv.] Nitrogenoksider [g] Partikler <10µm [g]
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vedlikehold av kjøretøyer og infrastruktur. Dette er utslipp man ikke kan unngå i et bilbasert 

transportsystem. 

 

2.3.3 Utslipp fra skip 

Fartøy til vanns har en mye større variasjon i størrelser og utforming enn kjøretøyer på vei. 

Samtidig er det mindre variasjon i motortyper som benyttes på sjø og mange skip benytter 

forholdsvis like drivstoff (Miljø- og klimadepartmentet 2014). Dét gjør det enklere å sette opp 

utslipp tilknyttet spesifikt drivstofforbruk. 

 

I figur 5 vises en oversikt over hvilke framdriftsløsninger som benyttes i norske farvann. 

 

 

Figur 5 Ulike framdriftsløsninger som brukes i norske farvann (Miljø- og klimadepartementet 2014) 

 

Fra figuren kan man se at de aller fleste fartøy benytter olje som drivstoff, og det er derfor bare 

laget utslippsprofiler for forbruk av det mest brukte drivstoffet for skip: marine gas oil (MGO). I 

kapittel 2.2.2 hvor trafikkmengdene på sjø er beskrevet, er disse mengdene oppgitt i drivstofforbruk 

framfor avstander. Det er derfor satt opp en prosess for utslipp, basert på tall fra håndbok for 

utslippskartlegging utviklet av EU (Trozzi et al. 2013), vist i Vedlegg 4. I denne håndboken er det 

valgt å benytte kategorien «Marine Diesel Oil/Marine Gas Oil» for alle skip, selv om noen nok vil 

benytte bunkersolje (med høyere utslipp av partikler). En del skip vil også ha renseteknologier 

installert som vil gi lavere utslipp av NOx, men heller ikke dette vil fanges opp i datasettet for 

utslipp fra skip. 

 

Som nevnt i kapittel 2.2.2 skjer en større andel av drivstofforbruk mens fartøyene er i havn. 

Utslippene per liter drivstoff er de samme, uavhengig av om skipet ligger til kai eller er på sjøen, så 

lenge det ikke har batteriteknologi eller benytter landstrøm. For utslipp knyttet til landstrøm er det 
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benyttet norsk produksjonsmiks for elektrisitet, og for dette forbruket vil det bare være indirekte 

utslipp. 

Indirekte utslipp knyttet til transport på sjø 

For transport på sjø er det beregnet indirekte utslipp knyttet til produksjon og distribusjon av MGO. 

Det er ikke sett på produksjon, distribusjon og vedlikehold av fartøyene selv eller av 

havneinfrastruktur. Utslippene for produksjon og distribusjon av MGO er beregnet ved hjelp av 

data fra databasen Ecoinvent 3.1 (Ecoinvent Centre 2015) som er modellert i LCA-dataverktøyet 

SimaPro (Pre 2015). 

 

Utslippene forbundet med produksjon og distribusjon av norsk elektrisitet til landstrøm er 

tilsvarende hentet fra data for elproduksjon i Norge fra tidligere analyser utført av Østfoldforskning, 

modellert i SimaPro (Pre 2015). 

 

2.4 Modellutslipp kontra virkelige utslipp 

Studier har vist at både CO2- og NOx-utslipp er høyere i virkeligheten enn hva de er i 

laboratorietester, og gapet mellom testresultater og virkelige verdier blir høyere for hvert år. Det 

skyldes mest at testresultatene blir mye bedre år for år, mens de virkelige verdiene ikke viser 

samme positive trend. Figur 6 viser at for de 600.000 bilene som inngår i analysen til International 

Council of Clean Transportation (ICCT) har differansen mellom typegodkjente utslipp og utslipp i 

den virkelige verden økt fra 8% i 2001 til 40% i 2014 (Tietge et al. 2015).  
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Figur 6 Forskjeller mellom typegodkjente CO2-utslipp og utslipp ved faktisk kjøring for kjøretøyer 

fra 2001 til 2014 (fra Tietge et al. 2014). 

 

Det er ikke bare CO2-utslipp som er systematisk lavere ved typegodkjenning enn ved virkelig 

kjøring. Også tester foretatt på NOx-utslipp gir likelydende resultater (Franco et al. 2014). I deres 

forsøk var det bare en av 15 testbiler oppnådde NOx-utslipp i henhold til typegodkjenning. Alle 

bilene i gjennomsnitt hadde et utslipp som var 7,1 ganger høyere enn det tillate i henhold til 

standarden. Problemet med høyere utslipp av NOx ved virkelig kjøring enn under testing har blitt 

aktualisert i løpet av prosjektperioden ved Volkswagens innrømmelse av juks med programvaren 

som styrer rensingen av avgasser (Guardian, 2015). 
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2.5 Kostnader ved utslipp 

Det er vanskelig å sammenligne utslipp av ulike komponenter. Er det for eksempel verre å slippe ut 

20 tonn CO2 enn 90 kg partikler? Det avhenger av hvilke konsekvenser utslippene har. Det er 

tidligere beskrevet at utslipp av partikler og nitrogenoksider har lokale effekter og påvirker 

helsetilstanden til mennesker som eksponeres for utslippene. Hvor viktig det er å unngå utslipp 

henger da sammen med hvor alvorlige helseeffektene er og hvor mange mennesker som blir 

berørt. Hvor mange mennesker som blir berørt henger sammen med befolkningstettheten i 

området, værforhold og landskap. Nitrogenoksider kan også gi effekter på regionalt nivå, i form av 

forsuring og overgjødsling. Klimagasser gir effekter på globalt nivå og utslipp i Tromsø kan ha 

betydning for økning i malariatilfeller i en helt annen del av verden.  

 

For å sammenligne ulike utslipp er det mulig å sette opp kostnadene for konsekvensene av hvert 

utslipp og beregne de sannsynlige sammenhengene mellom utslippene og konsekvensene. Da 

kan utslippskomponentene sammenlignes med en felles «valuta». Denne metoden for beregning 

av kostnader kalles skadefunksjonsmetoden og ligger til grunn for anbefalte kostnadsverdier i 

konsekvensanalyser av vegprosjekter (Vegdirektoratet, 2014).   

 

De anbefalte kostnadsverdiene er delt inn i ulike kategorier ettersom om utslippet foregår i en 

storby (Oslo, Bergen eller Trondheim), andre større byer, tettsteder og andre områder. I dette 

arbeidet er det benyttet enhetskostnader fra kategorien «andre større byer» for direkte utslipp av 

partikler og nitrogenoksider. For indirekte utslipp er det tatt høyde for at kostnadsnivået i andre 

land er lavere enn i Norge og at mye av partikkelutslippene vil forekomme på steder med lav 

befolkningstetthet. For klimagasser vil kostnaden være den samme uavhengig av hvor i verden 

utslippet skjer. Enhetskostnadene for de ulike utslippskomponentene er gitt i tabell 3. 

 

Tabell 3 Enhetskostnader for utslipp av partikler, nitrogenoksid og klimagasser benyttet i analysene. 

 
 

Fra tabellen kan man se at utslipp av 1 kg partikler i Tromsø har omtrent samme kostnad som 

utslipp av 8 tonn med klimagasser, mens utslipp av 1 kg nitrogenoksider i Tromsø har omtrent 

samme kostnad som utslipp av et halvt tonn klimagasser. Det sier noe om viktigheten av å 

begrense ulike utslipp, men må ses i sammenheng med hvor store utslipp det er av de ulike 

komponentene fra transportaktiviteter. 

 

I rapporten er det benyttet samme enhetskostnad for klimagassutslipp i 2030 og 2050, og samme 

enhetskostnad for partikler og nitrogenoksider ved alle årstall. Dette gir et konservativt 

kostnadsanslag, men det skal understrekes at usikkerheten i kostnadsestimatene er til dels stor. 

 

Kostnader (direkte utslipp) Kostnader (indirekte utslipp)

PM10 (kr per kg) 1 910,00kr                1,00kr                        

NOx (kr per kg) 120,00kr                   6,00kr                        

CO2-ekv (kr per tonn) 250,00kr                   250,00kr                   

CO2-ekv (kr per tonn) 2030 930,00kr                   930,00kr                   

CO2-ekv (kr per tonn) 2050 930,00kr                   930,00kr                   
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2.6 Presentasjon av resultater 

Utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 2014 blir presentert 

samlet og oppdelt på ulike typer kjøretøy på vei og fartøy på sjø. For alle utslippskomponenter 

vises direkte utslipp (de som foregår innen Tromsø bys grenser) og indirekte utslipp (de som skjer 

andre steder i verden som følge av produksjon og distribusjon av drivstoff og produksjon, 

distribusjon og vedlikehold av kjøretøyer og infrastruktur). Det presenteres også utslippskostnader 

for alle komponenter oppdelt på direkte og indirekte utslipp. 

 

Alle grunnscenarioene, der generelle samfunnsendringer som befolknings-, transport- og 

utslippsvekst manipuleres, presenteres som en sammenligning med utslippstallene for 2014. De to 

ekstreme scenarioene for 2030 og 2050, altså der befolkning, transport og utslipp er satt lavest 

eller høyest mulig, er vist mer inngående, med en visuell fremstilling («varmekart», som ytterligere 

beskrevet nedenfor) av endringer i utslipp i ulike soner (knutepunkt). For disse scenarioene 

presenteres også utslippskostnader. Den samme fremstillingen som for de to ekstreme 

scenarioene er gitt av det scenarioet som antas å være mest sannsynlig for 2030 og 2050 (med en 

moderat befolknings- og transportvekst og en sterk nedgang i utslipp fra kjøretøyer på vei).  

 

Alle tiltaksscenarioene er sammenlignet med det mest sannsynlige grunnscenarioet. Det betyr at 

det vises frem relative utslippsøkninger eller –reduksjoner. Noen av scenarioene er presentert med 

«varmekart» for å vise relative endringer innenfor ulike soner, mens alle scenarioene presenterer 

utslippskostnader som absolutte tall. Årlige utslippskostnader er sammenlignet med tilsvarende for 

det mest sannsynlige scenarioet i teksten.  

 

«Varmekartene» er basert på figur 2, hvor det er lagt på ulike farger ettersom utslippsmengder har 

økt eller blitt redusert i ulike soner. I tillegg er det vist en jordklode, med samme bruk av fargeskala, 

for å synliggjøre hvordan indirekte utslipp endres i scenarioene. Kartene er laget for å gi en 

umiddelbar forståelse av hvordan et scenario påvirker utslippsmengder.  

 

2.6.1 En modell for oppdatering av transportrelaterte utslipp 

Et av formålene med prosjektet var å etablere en generell modell for transportrelaterte utslipp i 

Tromsø kommune, som kommunen enkelt kan oppdatere med fremtidige transport- og utslippstall. 

Som beskrevet tidligere i metodekapitlet har mange av beregningene av både transportmengder 

og utslippsfaktorer basert seg på stor grad av manuelle operasjoner. Det har ikke lykkes å 

automatisere prosessene med oppdatering av data til et nivå der man meningsfullt kan få ut 

resultater for kommende år. Det anbefales derfor, for sammenligning av utslipp fra veitrafikk fra år 

til år, å benytte trafikkdata for hele Tromsø kommune fra NVDB sammen med utslippsfaktorene 

oppgitt her.  
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3 Scenarioutvikling 

Scenarioene er utviklet i samråd med TNT. De alternative fremtidsbildene kobles til faktiske tiltak, 

og gjennom denne koblingen kan vi se utslipp av klimagasser, NOx og partikler. Det er satt opp to 

hovedtyper med scenarioer: 1) Grunnscenarioer, som betegner utvikling i variabler delvis utenfor 

politisk kontroll; og 2) Tiltaksscenarioer, som betegner utvikling i spesifikke variabler TNT ønsker 

undersøkt.  

 

3.1 Grunnscenarioer 

En del viktige faktorer knyttet til utviklingen i utslipp fra transportsystemet i Tromsø henger 

sammen med den generelle samfunnsutviklingen. For å si om innføring av spesifikke tiltak har en 

ønsket effekt, kunne fremtidige scenarioer blitt sammenlignet med utslippene for 2014. Det ville 

imidlertid ikke fortelle om tiltaket gir en annen utslippssituasjon enn den man kunne forvente i 

enten 2030 eller 2050. Det er derfor valgt å sammenligne tiltaksscenarioene mot forventede 

utslippsmengder i 2030 og 2050. De forventede utslippsmengdene er beregnet ved hjelp av 

grunnscenarioene. Grunnscenarioene gir således en referanse framtidige utslippsscenarioer kan 

sammenlignes mot.   

 

3.1.1 Grunnscenario: befolkning 

Befolkningsmengden i Tromsø har økt jevnt og trutt fra ca 50.000 innbyggere i 1990 til nesten 

73.000 i 2015 (SSB 2015b). Hvordan den vil utvikle seg i fremtiden er imidlertid ikke opplagt.    

I forbindelse med prosjektet Tromsø 2044 er det laget et scenario med i overkant av 120.000 

innbyggere i Tromsø i 2044 (Tromsø kommune 2015d). I en annen framskriving er modellen 

Panda benyttet. Der stiger befolkningen i Tromsø sakte, men sikkert, til rett i overkant av 80.000 

innbyggere i 2041, for så å avta mot 2050. Disse to befolkningsframskrivingene er brukt som hver 

sin ekstrem og presentert sammen med en av SSBs prognostiserte utviklingsbaner og en ren 

lineær framskriving av siste 25 års vekst i figur 7. 
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Figur 7 Framskrivinger for befolkningsmengden i Tromsø 

Figuren viser at det har vært en nærmest lineær vekst i befolkningen i perioden mellom 1990 og 

2015. Fra 2015 og fremover gir de ulike framskrivingene høyst forskjellige resultater. I 

grunnscenarioene er ulike befolkningsframskrivinger benyttet for å beregne ulike sannsynlige 

trafikkmengder i 2030 og 2050. 

  

3.1.2 Grunnscenario: bilhold 

Bilhold er i denne rapporten brukt som begrep både for hvor mange biler som finnes og hva slags 

kjøretøyer bilparken består av. Antallet biler per innbygger er forutsatt å ha direkte sammenheng 

med hvor mange kilometer som blir kjørt med personbil i Tromsø, og sammensetningen av 

bilparken vil bestemme hvor store utslipp kjøringen med personbil vil ha. 

 

Det har vært en stor utvikling i antall biler per 1000 innbyggere i Tromsø de seneste 20 år. I 1995 

var det 404 biler per 1000 personer i Troms (Johansen 1997), mens dette har økt til 554 biler per 

1000 personer i 2014 (SSB 2015c). Det er imidlertid færre biler per 1000 personer i Tromsø enn i 

Troms, og Johansen (1997) brukte en omregningsfaktor for å finne antall biler i Tromsø.  

 

For å få dette mer nøyaktig (og også for å få en fordeling av biler i bilparken) er data for registrerte 

personbiler innhentet fra Opplysningskontoret for veitrafikk (OFV 2015). Dataene gir en fullstendig 

beskrivelse av bilparken i Tromsø for årene 2000 og 2015. Kjøretøyene er kategorisert etter 

samme inndeling som for utslippsfaktorer både med hensyn til størrelse og til drivstoff. I år 2000 

var det 21221 registrerte personbiler i Tromsø, som gir et bilhold på 353 per 1000 personer. I 2015 

var det 31657 registrerte personbiler, som gir et bilhold på 436 per 1000 personer. 
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Figur 8 viser en graf over bilhold i henhold til de to kildene og også en framskriving mot 2050.  

 

 

Figur 8 Høyt og lavt anslag over bilhold i Tromsø mellom 1990 og 2050. 

 

Det er grunn til å tro at OFVs (2015) statistikk over kjøretøy er mer korrekt enn Johansens (1997) 

estimater, men det vil uansett være en usikkerhet knyttet til sammenheng mellom bilhold og kjørte 

kilometer i Tromsø. Det vil være flere kjøretøy registrert utenfor Tromsø som også kjører i Tromsøs 

byområde, og likeledes vil det være kjøretøy registrert i Tromsø som ikke gjennomfører all sin 

kjøring i byområdet. 

 

Hvor mye som kjøres med personbil er avhengig av den enkeltes tilgang på bil og også av hvor 

hyppig bilen benyttes. For å gjøre framskrivinger i denne analysen er det ikke sett på endringer i 

hvor hyppig bilen benyttes eller hvor lange avstander den benyttes for. I stedet er det beregnet at 

antall kilometer per bil holder seg konstant, og at trafikkmengden varierer med hvor mange biler 

som finnes i Tromsø. Antall biler er en funksjon av befolkningsmengden og antall biler per 1000 

personer. Denne sammenhengen er satt opp i figur 9 for ulike kombinasjoner av framskrivinger av 

befolkningsmengde og bilhold.  
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Figur 9 Antall biler i Tromsø med ulike kombinasjoner av befolkning og bilhold. 

 

Figuren viser at en forventning om økt befolkningsvekst i kombinasjon med økt bilhold gir en 

eksponentiell økning i antall biler (den blå kurven), mens en forventning om avtagende 

befolkningsvekst i sammenheng med mer moderat bilhold gir et avtagende antall biler (grå kurve). 

Disse grafene (sammen med de andre kombinasjonene av befolkningsmengder og bilhold) er brukt 

direkte for å framskrive antall kilometer kjørt i framtiden. Det er da ikke tatt hensyn til om dagens 

transportsystem tåler den ekstra belastningen, men antatt at det ekstra antallet biler «får plass» på 

veien. 

 

For lastebiler og busser er det antatt samme prosentvise fordeling av trafikkmengder i fremtidige 

år, som i 2014. 

 

I sammenligningen mellom framskrivinger av grunnscenarioene og tiltaksscenarioene er det 

benyttet et grunnscenario med middels befolkningsvekst og lave verdier for bilhold.  

 

 

  

Bilparkens sammensetning 

 

Bilparkens sammensetning og hvilket drivstoff de benytter er viktige faktorer for å bestemme 

utslipp fra personbiler. Bilparkens sammensetning har endret seg veldig fra 2000 til 2015, som vist 

i tabell 4 for størrelsen på kjøretøy.  
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Tabell 4 Fordeling av bilparken i Tromsø på ulike størrelser (<1200, 1200-1600, >1600) i år 2000 

og i 2015. 

 Små Mellomstore Store Totalt 

Årstall 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 

Antall biler 13238 7537 7301 17830 682 6290 21221 31657 

Fordeling av biler [%]* 62 24 32 56 3 20 100 100 

* Fordelingen av biler i år 2000 blir ikke akkurat 100 %. Dette skyldes avrundinger. 

 

Som man kan se fra tabellen har det vært en voldsom utvikling i antall større personbiler i Tromsø 

de siste 15 årene. I år 2000 var små biler den største kategorien og mer enn seks av ti biler befant 

seg i denne. I 2015 er det bare én av fire biler som befinner seg i denne kategorien. Mellomstore 

biler har vokst fra en tredjedel av alle biler til mer enn halvparten, mens kategorien store biler har 

gått fra nesten å ikke inneholde noen til å være hver femte personbil. I framskrivingene er 

størrelsesfordelingen på bilene holdt konstant på 2015-nivå. Det vil si at det er regnet med samme 

fordeling mellom små, mellomstore og store biler i alle årene frem mot 2050. Dette er en forenkling 

som har potensiell påvirkning på resultatet, men hvor det er vanskelig å si hva som vil være 

korrekt. 

 

Det er ikke bare størrelsen som bestemmer utslippet fra en personbil, det er også bestemt av 

hvilket drivstoff bilen benytter. Tabell 5 viser relativ mengde av bilene som benytter ulike drivstoff. 

 

Tabell 5 Relativ fordeling av bilparken på ulike drivstoff i år 2000 og i 2015. 

 Små Mellomstore Store Totalt 

Årstall 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 

Bensin 95 88 80 44 36 13 88 48 

Diesel 5 11 20 55 64 86 12 51 

Elektrisitet  1  1  1  1 

 

Som for størrelse på bilene har det også vært en stor endring i hvilke drivstoff som benyttes. I år 

2000 var det bare 12 % dieselbiler av de registrerte bilene i Tromsø, mens et flertall – 51 % - av 

bilene er dieselbiler i 2015.  

 

I framskrivingene er fordelingen mellom bensin- og dieselbiler holdt konstant på 2015-nivå. Det er 

gode grunner, med et negativt fokus på dieselbiler, til å tro at andelen av disse vil avta. Det er også 

gode grunner til å tro at andelen elektrisk drevne biler vil øke. Det betyr at det vil være noe 

usikkerhet i grunnscenarioene knyttet til utslipp fra biler. Når det gjelder forskjellen i utslippsprofiler 

mellom diesel- og personbiler blir denne mindre jo nærmere 2050 vi kommer, slik at fordelingen 

mellom disse drivstofftypene blir mindre og mindre viktig. Når det gjelder innføring av flere 

elektriske biler er dette tatt hensyn til gjennom å se på innføring av alternative drivstoff under 

tiltaksscenarioene. 

 

Gjennomsnittlig alder for bilparken er holdt på 11 år gjennom hele perioden. Det vil si at utslippene 

fra bilparken i 2030 er basert på gjennomsnittlige utslipp for nye biler i 2019 og tilsvarende er 

utslippene i 2050 basert på nye biler i 2039. 
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For lastebiler og busser er det for 2014 bare sett på dieseldrevne kjøretøy. Det er også bare brukt 

diesel som drivstoff i framskrivinger av grunnscenarioene. Alternative drivstoff for busser er 

undersøkt gjennom tiltaksscenarioene. 

 

  

3.1.3 Grunnscenario: Fremtidige utslippsprofiler 

 

Bilparkens sammensetning endrer seg fra år til år og som beskrevet i kapittel 3.1.2 har både den 

og utslippene fra bilene endret seg mye de siste 15 årene. For framskriving av utslipp har vi likevel 

valgt å benytte dagens sammensetning av bilstørrelser og drivstofftyper. Det er tatt utgangspunkt i 

grafene beskrevet for utslippsprofiler for 2014 (vist i kapittel 2.3.1og i Vedlegg 2) og utslippene fra 

en gjennomsnittsbil er avlest fra grafen for fremtidige år. 

 

Det er benyttet to ulike scenarioer både for å ta høyde for at det er stor forskjell på modellutslipp og 

reelle utslipp og fordi man ikke vet om framtidige utslippsreduksjoner vil finne sted. I et scenario er 

utslippene fra alle kjøretøy satt å være like som i 2014, mens det i det andre scenarioet er tatt 

utgangspunkt i avlesning av grafene som beskrevet i forrige avsnitt. 

 

De indirekte utslippene forbundet med ulike drivstoff er ikke endret, det vil si at utslippene 

forbundet med å produsere en liter bensin (eller diesel eller en kWh strøm) er antatt å være de 

samme i 2050 som i 2015. I resultatene vil det likevel være en endring i mengden indirekte utslipp 

forbundet med fossildrevne kjøretøy, men dette kommer fra en endring i drivstoffmengden som 

benyttes. 

 

Utslippene fra skip forventes å bli redusert de nærmeste årene i forbindelse med innføring av IMO 

og EU’s begrensning i sot-innhold i marine drivstoff. Direktivet gjelder i dag for Østersjøen, 

Skagerak, Nordsjøen og Norskehavet opp til 62 grader nord, men er forventet å utvides til nordlige 

og arktiske farvann. Det er også flere andre pågående prosesser med å endre utslipp fra skip. 

Likevel, fordi skip er mindre standardiserte og har lengre levetid enn biler er det ikke laget noen 

fremtidig utslippsprofil, og det er forutsatt at både mengden drivstoff forbrukt og utslippene per 

enhet drivstoff er de samme i 2050 som i 2014. 

 

 

3.1.4 Alternative drivstoff 

For alternative drivstoff er det ikke satt opp fremtidige utslippsprofiler, men benyttet like 

utslippsprofiler for hele perioden. Indirekte utslipp vil kunne endre seg som følge av effektivisering 

av prosesser, innføring av nye råvarer til biobasert drivstoff og ikke minst større andel fornybare 

energikilder i selve produksjonen. Når det gjelder direkte utslipp er det sannsynlig at også disse vil 

reduseres gjennom utvikling av motorteknologi som både vil endre mengden drivstoff benyttet og 

rensegraden på eksos.   
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En konstant utslippsprofil for alternative drivstoff er å betrakte som et konservativt anslag og en 

større innblanding av kjøretøy drevet av alternative drivstoff i bil- eller bussparken vil sannsynligvis 

gi bedre miljøprestasjon enn det som er beregnet i denne analysen. 

 

3.1.5 Oppsummering av grunnscenarioer 

Totalt er det utarbeidet 12 ulike grunnscenarioer; 6 for 2030 og 6 for 2050. De fordeler seg som 

vist i tabell 6 nedenfor 

 

Tabell 6 Oversikt over endringer av variable for grunnscenarioer i 2030 og 2050 

  Årstall Befolkning Bilhold Utslippsutvikling 

Scenario 2030_LH 2030 Lav vekst Lavt anslag Samme som i 2014 

Scenario 2030_MH 2030 Middels vekst Lavt anslag Samme som i 2014 

Scenario 2030_HH 2030 Høy vekst Høyt anslag Samme som i 2014 

Scenario 2030_LL 2030 Lav vekst Lavt anslag Nedgående trend 

Scenario 2030_ML 2030 Middels vekst Lavt anslag Nedgående trend 

Scenario 2030_HL 2030 Høy vekst Høyt anslag Nedgående trend 

Scenario 2050_LH 2050 Lav vekst Lavt anslag Samme som i 2014 

Scenario 2050_MH 2050 Middels vekst Lavt anslag Samme som i 2014 

Scenario 2050_HH 2050 Høy vekst Høyt anslag Samme som i 2014 

Scenario 2050_LL 2050 Lav vekst Lavt anslag Nedgående trend 

Scenario 2050_ML 2050 Middels vekst Lavt anslag Nedgående trend 

Scenario 2050_HL 2050 Høy vekst Høyt anslag Nedgående trend 

 

Det ses altså på tre ulike utviklinger i trafikkmengde, som er bestemt av befolkning og bilhold, 

samtidig som det ses på to ulike utviklinger i utslippsmengder fra kjøretøy. Som utgangspunkt for 

tiltaksscenarioer, og for å sammenligne utslipp fra tiltaksscenarioene med utslipp fra 

grunnlagsscenarioer er det valgt å benytte scenarioene merket ML, altså dem med middels 

befolkningsvekst, et lavt anslag på bilhold og en nedgående trend i utslipp fra kjøretøy. 

 

3.2 Tiltaksscenarioer 

Der grunnscenarioene har sett på utslippsendringer fra transport i Tromsø basert på endringer i 

variabler som er en del av den generelle samfunnsutviklingen, ser tiltaksscenarioene på hvordan 

spesifikke tiltak vil endre utslippene. Her blir transportmengder manipulert spesifikt for ulike soner 

(knyttet til knutepunkter i arealplan for Tromsø, se kap. 2.1) ettersom hvordan man forventer at 

tiltakene fungerer. Utslippsprofiler for ulike kjøretøy er endret i scenarioene der dette har vært 

undersøkt. I det følgende beskrives de ulike scenarioene og hvilke endringer som er innført i den 

underliggende modellen. 
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3.2.1 Scenario A.I Fossilfritt sentrum 

I dette scenarioet blir sentrum av Tromsø stengt for fossildrevne personbiler. Bare nyttetrafikk og 

kollektive kjøretøy får lov å kjøre i sentrum. Det vil føre til endret bruk av transportmidler inn til 

sentrum, med en økning i kollektivtransport fra sonene rundt sentrum og inn til sentrum. Samtidig 

vil en del av trafikken som tidligere gikk til sentrum, i stedet gå i nærområdet i andre soner, slik at 

det totale antallet reiser inn til sentrum blir mindre.  

 

I 2030 er det bare få år siden virkemidlet er ordentlig innført og det er fortsatt 10% fossildrevne 

personbiler som kjører i sentrum. Personbiler har økt trafikkmengden i sonene rundt sentrum, mer 

enn trafikknedgangen fra andre soner inn til sentrum. Siden det har vært en bevisst prosess med 

innføring av forbud har kommunen vært flink til å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport. Det 

gir en relativt stor økning i kollektivtrafikken inn til sentrum og en veldig stor økning i 

kollektivtrafikken i sentrumsområdet. 

 

2030 med fossilfritt sentrum sammenlignet med 2030 uten innføring av tiltak: 

 90 % reduksjon av bilkjøring i sentrum; 

 Samme andel nyttekjøretøy (taxi og lastebiler); 

 10 % generell reduksjon av turer til sentrum; 

 15 % økning i turer rundt andre knutepunkt; 

 80 % av bilturene til sentrum går i stedet med buss. Bussene øker belegg til dobbelt, fra ca 

10 passasjerer per buss til ca 20 (SSB 2015e) og setter inn nye ruter for å ta resten av 

etterspørselen, som fører til en dobling av busskjøring til sentrum og en tidobling av 

kollektivtrafikk i sentrum. 

 

I 2050 er fossilfritt sentrum en naturlig del av Tromsøborgernes hverdag. Det betyr at mengden 

personbiler som kjører inn til sentrum er redusert til bare 1 % av den mengden som kjørte inn til og 

inne i sentrum i 2014. Store kjøretøyer (unntatt busser) øker trafikkmengden i sentrum tilsvarende 

den vi finner i grunnscenarioene. Den totale transportmengden til sentrum har gått ned med 20 %, 

mens en har fått den samme økningen i personbiler i sentrumsområdet. 

 

2050 med fossilfritt sentrum sammenlignet med 2050 uten innføring av tiltak: 

 99 % reduksjon av bilkjøring i sentrum; 

 Samme andel nyttekjøretøy (taxi og lastebiler); 

 20 % generell reduksjon av turer til sentrum; 

 20 % økning i turer rundt andre knutepunkt; 

 80 % av bilturene til sentrum går i stedet med buss. Bussene øker belegg til dobbelt, fra ca 

10 passasjerer per buss til ca 20 (SSB 2015e) og setter inn nye ruter for å ta resten av 

etterspørselen, som fører til en økning på 4 % busskjøring i sentrum 

 

3.2.2 Scenario A.II Færre parkeringsplasser i sentrum 

I dette scenarioet fjernes parkeringsplasser i sentrum for å gjøre det mindre attraktivt å bruke 

personbil. Dette ligner på det foregående scenarioet ved at det totale antallet personbiler inn til 

sentrum skal reduseres, samtidig som det ikke nødvendigvis reduserer trafikken internt i hver 
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sone. Det er ikke gjennomført en like helhetlig kollektivsatsing når parkeringsplassene fjernes som 

i scenarioet der sentrum blir fossilfritt, så det er bare en to prosents økning i kollektivtrafikken til og 

fra sentrum. 

 

2030 med færre parkeringsplasser i sentrum sammenlignet med 2030 uten innføring av tiltak: 

 20 % nedgang i personbiltrafikk i sentrum; 

 10 % nedgang i personbiltrafikk fra andre soner og inn til sentrumssonen; 

 15 % økning i intern personbiltrafikk i andre soner; 

 2 % økning i kollektivtrafikk fra andre soner og inn til sentrum, dobling av kollektivtrafikk i 

sentrum. 

 

 

2050 med færre parkeringsplasser i sentrum sammenlignet med 2050 uten innføring av tiltak: 

 20 % nedgang i personbiltrafikk i sentrum; 

 20 % nedgang i personbiltrafikk fra andre soner og inn til sentrumssonen; 

 20 % økning i intern personbiltrafikk i andre soner; 

 2 % økning i kollektivtrafikk fra andre soner og inn til sentrum, dobling av kollektivtrafikk i 

sentrum. 

 

3.2.3 Scenario A.III Høyning av drivstoffavgift 

I dette scenarioet økes drivstoffavgiften. Vår transportmodell er ikke spesielt godt egnet til å 

gjennomføre nøyaktige beregninger av hvordan dette påvirker etterspørselen etter personbilreiser, 

så vi blir nødt til å gjøre noen tilnærminger, og benytter resultater fra Fridstrøm og Alfsen (2014) 

som beregner en nedgang i biltrafikken på 12% som følge av en 50% høyere drivstoffpris, mens 

busstrafikken øker med mellom 3 og 4 %. Disse endringene er spredt jevnt utover hver sone.  

 

3.2.4 Scenario A.IV Bompengering 

I scenarioet med bompengering er det satt opp ring rundt Tromsøya, slik at man må betale for å 

komme til og fra Kvaløya og til og fra fastlandet til Tromsøya. Også i dette alternativet er det 

benyttet verdier fra Fridstrøm og Alfsen (2014) som beregner en nedgang i biltrafikken på 11 %, 

som følge av innføring av bompengering.  

 

2030 med bompengering rundt Tromsøya sammenlignet med 2030 uten innføring av tiltak: 

 11 % nedgang i personbiltrafikk til og fra Tromsøya; 

 5 % økning i intern personbiltrafikk i alle soner; 

 10 % økning i kollektivtrafikk til og fra Tromsøya. 

 

2050 med bompengering sammenlignet med 2050 uten innføring av tiltak: 

 11 % nedgang i personbiltrafikk i sentrum; 

 5 % økning i intern personbiltrafikk i alle soner; 

 10 % økning i kollektivtrafikk til og fra Tromsøya. 

 



Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø    

Med framskrivinger til 2030 og 2050    
 

© Østfoldforskning   31 

3.2.5 Scenario A.V Klimavennlig privatbilpark 

I dette scenarioet blir det innført insentiver for en mer klimavennlig bilpark, med innføring av 

biodrivstoff og elektriske kjøretøy. Reisemiddelfordeling og kjørelengder holdes konstant i 

scenarioet og det er beregnet hvilken effekt det har at 100 % av personbilene benytter klimavennlig 

drivstoff (bioetanol, biodiesel, biogass eller elektrisitet) i 2030 og i 2050. Eventuelle 

utslippsendringer kan multipliseres med en faktor tilsvarende antatt mengde privatbiler på ulike 

drivstoff for å finne nøyaktige endringer for tiltak som fører til økt andel biler med alternative 

drivstoff. Resultater for dette tiltaksscenarioet tilsvarer dermed en situasjon man kan strekke seg 

mot. 

 

3.2.6 Scenario A.VI Klimavennlig kollektivmiddelpark  

I dette scenarioet blir det gradvis innført mer klimavennlige kollektivmidler, med innføring av 

biodrivstoff og elektriske kjøretøy. Reisemiddelfordeling og kjørelengder holdes konstant i 

scenarioet og det er beregnet hvilken effekt det har at 100 % av kollektivparken benytter 

klimavennlig drivstoff (bioetanol, biodiesel, biogass eller elektrisitet) i 2030 og i 2050. Som for 

personbiler, er det også her sett på en scenarioer der alle busser er skiftet ut, og endringer for 

utskiftinger av deler av kollektivparken kan undersøkes ved å multiplisere utslippsendringer med 

ønsket faktor.  

 

3.2.7 Scenario B Dobling av sykkelandel 

I dette scenarioet dobles antallet syklende mellom 2015 og 2030. De nye syklende har tidligere 

vært bil- og busspassasjerer (50 % av hver) og det fører til en nedgang i antall bilførere fra 50 

prosentpoeng til 48 og en nedgang i busspassasjerer fra 11 prosentpoeng til 9. Det er ikke sett 

konkret på hvilke spesifikke veier hvor sykkelandelen kan økes, men i stedet gjort en forenkling der 

sykkelandelen øker likt i hver sone, med tilsvarende reduksjoner i personbiler og kollektivtrafikk. 

3.2.8 Scenario C Fortetting rundt knutepunkter 

I dette scenarioet skjer utbygging i Troms rundt knutepunkter (se Planprogram til kommuneplan 

2015-2026). Det er tre primære knutepunkter: Sentrum, Breivika og Langnes. Disse er 

kollektivknutepunkter som binder sammen de sekundære knutepunktene: Kvaløysletta 

(Slettatorget), Kroken og Tomasjordet, Tromsdalen, Hamna, Stakkevollan, Stakkevollvegen og 

Sør-Tromsøya. Antall mennesker og reiser med privatbil vil øke i områdene rundt 

sekundærknutepunktene, men privatbilreiser vil gå ned mellom knutepunktene og sentrum. 

Kollektivreiser mellom knutepunkter og sentrum vil øke. Dette scenarioet ligner på scenarioet med 

et fossilfritt sentrum, men det er ikke tatt høyde for en like drastisk endring i personbiltrafikk i 

sentrum. 

 

2030 med knutepunktstrategi sammenlignet med 2030 uten innføring av tiltak: 

 10 % reduksjon av bilkjøring i sentrum; 

 10 % generell reduksjon av turer til sentrum; 
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 10 % økning i turer rundt andre knutepunkt; 

 20 % økning av kollektivtrafikk til og i sentrum. 

 

 

2050 med fossilfritt sentrum sammenlignet med 2050 uten innføring av tiltak: 

 10 % reduksjon av bilkjøring i sentrum; 

 10 % generell reduksjon av turer til sentrum; 

 10 % økning i turer rundt andre knutepunkt; 

 20 % økning av kollektivtrafikk til og i sentrum. 

 

3.2.9 Scenario D Døgnhvileplass for tungtrafikk 

ASKO, Ramsfjorden og Nordkjosbotn er de nærmeste hvileplasser for tungtransport. Gammelgård 

kan være en bynær hvileplass og øke kapasitet og sikkerhet for last og sjåfør. I dette scenarioet er 

det forutsatt at det settes opp 12 døgnhvileplasser. Det er fullt belegg på plassene hele året og de 

erstatter turer til Ramsfjorden og Nordkjosbotn. Scenarioet tar hensyn til antall kjørte kilometer i 

hver sone (tur/retur) fra sentrum og ut av sonene på fastlandet. 

3.2.10 Scenario E Landstrøm til skip 

Hurtigruten og mellomstore passasjerskip knyttes til landstrøm ved Prostneset og i Breivika. 

Trålere knyttes til landstrøm ved Tromsøterminalen, Tromsø Bunkerdepot, Krämer Brygge, 

Lanesterminalen og i Tromsdalen. I 2030 er 50 % av skipene (passasjerferger og hurtigbåter, samt 

fiskefartøy) tilknyttet landstrøm, mens denne andelen øker til 70 % i 2050. 

3.2.11 Scenario F Elektriske og/eller batteridrevne hurtigbåter og ferger, samt 

fiskefartøy 

I dette scenarioet settes det inn elektriske og/eller batteridrevne hurtigbåt og ferger og fiskefartøy. 

Det er antatt at alle skip som kan ta landstrøm også kan bruke elektrisk kraft til å komme ut og inn 

av Tromsøysundet, slik at 50 % av aktuelle fartøy gjør dette i 2030, mens andelen har økt til 70 % i 

2050. 
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4 Resultater  

Dette kapitlet beskriver resultatene for utslipp for 2014 og for scenarioene beskrevet i foregående 

kapittel. 

 

 

4.1 Utslipp av klimagasser, NOx og partikler knyttet til transport i 

Tromsø i 2014 

Her presenteres utslipp av klimagasser, NOx og partikler knyttet til transport i Tromsø by i 2014. 

 

4.1.1 Utslipp fra veitransport 

Utslipp fra forskjellige kategorier kjøretøy på vei og totale utslipp knyttet til veitransport i Tromsø er 

gitt i tabell 7. 

Tabell 7 Utslipp fra kjøretøyer på vei i Tromsø i 2014. 

 
 

Tabellen viser at personbiler står for den klart største andelen av klimagassutslipp fra veitrafikk, 

med 78 % av totale utslipp. Personbiler gir også størst bidrag til partikkelutslipp med ca 55 % av 

totale utslipp. Når det gjelder NOx-utslipp er det imidlertid tunge kjøretøyer som gir den største 

mengden. Taxier gir lite utslipp sammenlignet med personbiler generelt, og står for ca 1 % av det 

totale bidraget. Dette er delvis knyttet til at taxier står for en forholdsvis liten andel av totalt antall 

kilometer kjørt (ca 1,2 %) og at kategorien «taxier» består av nyere biler enn gjennomsnittet for 

personbiler. Taxiene har en snittalder på 2 år, sammenlignet med 11 år for personbiler generelt. 

Kollektivtransport står for mellom 10 og 15 % av utslippene fra tyngre kjøretøyer innen Tromsø by. 

4.1.2 Utslipp fra sjøtransport 

Utslipp fra ulike fartøyer på sjø og totale utslipp fra sjøtransport i Tromsø i 2014 er gitt i tabell 8. 

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte

Personbil 227 793                160 477                154 056                453 751                75 572                  5 370 467             

Taxi 2 452                    1 875                    1 015                    5 293                    742                       65 181                  

Kollektivtransport 7 453                    2 575                    37 142                  9 284                    6 483                    10 264                  

Tunge kjøretøy (gods) 53 788                  26 310                  216 082                104 580                55 133                  144 147                

Totalt 291 485                191 236                408 296                572 906                137 930                5 590 058             

Klimagassutslipp [tonn] NOx-utslipp [kg] Partikkelutslipp [kg]
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Tabell 8 Utslipp fra fartøyer på sjø i Tromsø i 2014. 

 
 

Tabellen viser at fiskefartøy er dominerende innenfor utslipp av alle undersøkte komponenter, med 

mer enn fire ganger så høye utslipp som den nest høyeste kategorien av fartøy. Det gjenspeiler at 

fiskeflåten står for det største drivstofforbruket i Tromsøs havner, og også til transport ut og inn av 

havnene. Passasjerskip og hurtigbåter står for de nest høyeste utslippene av de spesifiserte 

fartøyskategoriene. 

 

4.1.3 Totale utslipp 

De totale utslippene av klimagasser, NOx og partikler forbundet med transport i Tromsø i 2014 er 

gitt i tabell 9. 

Tabell 9 Totale utslipp av klimagasser, NOx og partikler forbundet med transport i Tromsø i 2014 

 
 

Fra tabellen kan man se at de totale klimagassutslippene fra transport i Tromsø var på ca 308 

tusen tonn CO2-ekvivalenter i 2014. Det ble sluppet ut ca 815 tonn med nitrogenoksider og ca 152 

tonn med svevestøv i forbindelse med transport i Tromsø i 2014. De indirekte utslippene, som 

altså skjer andre steder enn i Tromsø, er mindre enn de direkte for klimagasser og nitrogenoksider, 

men langt større for partikler. For partikler og nitrogenoksider er imidlertid nærhet til utslippskilden 

viktig. Mengden klimagasser er altså langt større enn mengden nitrogenoksider eller svevestøv, 

men for å si noe mer konkret om viktigheten av de ulike utslippene er det også sett på antatte 

kostnader for utslippene i tabell 10.  

 

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte

Oljetanker 51                          9                            1 256                    30                          45                          7                            

Kjemikalieskip 189                       34                          4 632                    112                       165                       26                          

Bulkskip 192                       35                          4 710                    114                       168                       26                          

Stykkgods skip 1 036                    189                       25 356                  611                       904                       142                       

RoRo skip 35                          6                            864                       21                          31                          5                            

Kjøle-/fryseskip 567                       103                       13 895                  335                       496                       78                          

Passasjerskip og 

hurtigbåt 1 504                    274                       36 817                  888                       1 313                    206                       

Offshore supplyskip 1 382                    252                       33 834                  816                       1 207                    189                       

Annen offshore 6                            1                            157                       4                            6                            1                            

Andre aktiviteter 2 321                    423                       56 834                  1 370                    2 027                    318                       

Fiskefartøy 9 317                    1 696                    228 121                5 500                    8 137                    1 276                    

Totalt 16 601                  3 022                    406 473                9 800                    14 498                  2 274                    

Klimagassutslipp [tonn] NOx-utslipp [kg] Partikkelutslipp [kg]

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte

Veitransport 291 485       191 236       408 296       572 906       137 930       5 590 058    

Sjøtransport 16 601         3 022           406 473       9 800           14 498         2 274           

Totalt 308 085       194 258       814 769       582 706       152 429       5 592 332    

Klimagassutslipp [tonn] NOx-utslipp [kg] Partikkelutslipp [kg]
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Tabell 10 Kostnader forbundet med utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport 

i Tromsø i 2014. 

  

 

Fra tabellen kan vi se at selv om de direkte utslippene av partikler bare er en halv prosent (i 

masse) sammenlignet med de direkte utslippene av klimagasser, så gir de en høyere årlig 

kostnadsverdi. Med utgangspunkt i de benyttede tallene for kostnader forbundet med utslipp, er 

det altså viktigere å begrense de direkte partikkelutslippene, enn de direkte klimagassutslippene. 

Dersom man også inkluderer kostnadene for indirekte utslipp, blir imidlertid bildet motsatt. Dette 

skyldes at det er regnet med en veldig lav kostnad for indirekte partikkelutslipp, med en forventning 

om at mesteparten av disse kommer i områder der mennesker ikke blir direkte berørt. 

Klimagassutslipp har samme effekt uansett hvor på kloden de forekommer og det er derfor like 

viktig å begrense de indirekte, som de direkte, utslippene. 

 

Totalt er kostnadene forbundet med direkte utslipp beregnet til rett i underkant av en halv milliard 

kroner årlig, mens de indirekte utslippene er kostnadsberegnet til i underkant av 60 millioner 

kroner. Det er altså snakk om forholdsvis store kostnader forbundet med utslippene fra transport i 

Tromsø. 

 

4.1.4 Modell for beregning av utslipp i framtiden 

Prosjektet hadde ambisjon om å produsere en modell der Tromsø kommune enkelt kunne 

oppdatere resultater for transportrelaterte utslipp. Denne modellen skulle baseres på enkelt 

tilgjengelige data. Gjennom arbeidet med å fremskaffe transportdata og utslippsprofiler for 2014 

ble det imidlertid klart at det ikke var mulig å lage en slik modell. Dette er ytterligere diskutert i 

kapittel 5.3. 

4.2 Framskrivinger av utslipp mot 2030 og 2050 

Som beskrevet i kapittel 3.1 er det laget en rekke grunnlagsscenarioer der det er endret på 

forventninger om befolkningsendringer, endringer i bilhold og endringer i utslippsprofiler for 

kjøretøy. En oversikt over hvordan utslippene av klimagasser, nitrogenoksider og svevestøv i de 

ulike grunnlagsscenarioene ser ut sammenlignet med utslippene fra transport i Tromsø i 2014 er 

gitt i tabell 11. 

 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

Veitransport 73 48 49 3 263 6 385 57

Sjøtransport 4 1 49 0 28 0 81 1

Totalt 77 49 98 3 291 6 466 58

Totale kostnader [mill NOK]Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK]
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Tabell 11 Utslippsendringer knyttet til ulike scenarioer for 2030 og 2050 relativt til utslipp fra 

transport i Tromsø i 2014. 

 
* Den første bokstaven i navnet på scenarioet betegner om befolkningsveksten (og den tilhørende 

transportmengden er lav, middels eller høy (L, M, eller H). Den andre bokstaven i navnet på 

scenarioet betegner om utslippet fra kjøretøy holder seg konstant eller avtar (H eller L). 

 

Som vi kan se gir de fleste scenarioene en økning i alle utslippskomponenter. Unntaket er utslipp 

av nitrogenoksider som forventes å gå ned i både 2030 og 2050 dersom forventet utvikling i 

utslippsreduksjoner fra kjøretøy finner sted. Dersom det ikke skjer endringer i utslipp fra kjøretøy 

og man følger en høy trend i befolkningsutvikling og tilhørende trafikk, vil man ha utslippsøkninger 

på opp mot 60 % i 2030 og opp mot 180 % i 2050. Det kan være et vektig argument for å komme 

raskt i gang med tiltak. 

 

Figur 10 viser prosentvis endring av utslipp av partikler i ulike soner i Tromsø (og i resten av 

verden) dersom scenario 2050_HH får utspille seg. 

 

 

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte

Scenario 2030_LH 32 % 33 % 17 % 33 % 30 % 33 %

Scenario 2030_MH 41 % 43 % 22 % 43 % 39 % 43 %

Scenario 2030_HH 58 % 60 % 31 % 60 % 55 % 61 %

Scenario 2030_LL 10 % 25 % -33 % 25 % 15 % 33 %

Scenario 2030_ML 18 % 35 % -31 % 35 % 23 % 43 %

Scenario 2030_HL 32 % 51 % -29 % 51 % 37 % 61 %

Scenario 2050_LH 61 % 63 % 32 % 63 % 58 % 64 %

Scenario 2050_MH 105 % 109 % 55 % 109 % 100 % 111 %

Scenario 2050_HH 171 % 178 % 90 % 177 % 163 % 180 %

Scenario 2050_LL 0 % 42 % -30 % 42 % 39 % 64 %

Scenario 2050_ML 27 % 82 % -25 % 82 % 75 % 110 %

Scenario 2050_HL 68 % 142 % -17 % 142 % 130 % 179 %

Klimagassutslipp [tonn] NOx-utslipp [kg] Partikkelutslipp [kg]
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Figur 10 Prosentvis endring i utslipp av partikler fra 2014 til scenario 2050_HH. 

 

Figuren viser en dramatisk økning i utslipp av partikler i alle soner dersom befolkningen stiger som 

angitt i Tromsø 2044 (Tromsø kommune, 2015) uten at det gjøres store endringer i 

transportsystemet. Tabell 12 viser hvordan utslippskostnadene vil se ut dersom denne 

utviklingsbanen for utslipp følges.   

 

Tabell 12 Kostnader forbundet med utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport 

i Tromsø i 2030 og 2050 med høy befolkningsvekst og små utslippsreduksjoner fra 

kjøretøy. 

 
 

Med en høy vekst i befolkning og små reduksjoner i utslipp fra kjøretøy risikerer man en årlig 

kostnad på over 1,7 milliarder kroner (i 2015-verdi) forbundet med utslipp fra transport i Tromsø i 

2050. I tillegg kommer ca. en halv milliard kroner i kostnader forbundet med utslipp andre steder i 

verden.  

 

Dersom befolkningsveksten (og tilhørende transportvekst) begrenses og utslippsreduksjoner i 

kjøretøy oppnås vil man kunne få en endring i partikkelutslipp i Tromsø fra 2014 til 2050 som vist i 

figur 11. 

 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 452                     289                     128                     6                         452                     9                         1 032                  304                     

2050 775                     501                     186                     10                       766                     16                       1 728                  527                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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Figur 11 Prosentvis endring i utslipp av partikler fra 2014 til scenario 2050_LL 

Selv med lavere befolkningsvekst og lavere trafikkvekst vil utslippet av partikler stige i perioden 

2014 til 2050. Partikler står litt i en særstilling, ettersom en stor andel av disse er knyttet til slitasje 

på veier snarere enn utslipp fra drivstoff ved forbrenning. Som vist i tabell 13 er ikke forholdet for 

andre utslipp tilsvarende. 

 

Tabell 13 Kostnader forbundet med utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport 

i Tromsø i 2030 og 2050 dersom trafikkveksten holdes lav og utslippsreduksjoner fra 

kjøretøy fortsetter som de senere år. 

 
 

Tabellen viser at de totale direkte kostnadene forbundet med utslipp fra transport vil stige fra ca. en 

halv milliard i 2014 til ca. trekvart milliarder kroner i 2050 (i 2015-kroner) dersom man begrenser 

trafikkveksten og oppnår utslippsreduksjoner fra en fossil kjøretøypark. Det er viktig i denne 

sammenhengen å huske at kostnadene for klimagassutslipp er nesten fire ganger så høye i 2030 

og 2050 som det de er i 2015. Samtidig øker partikkelutslippene og medfølgende kostnader. 

 

Scenario 2050_HH og scenario 2050_LL ses på som to ytterpunkter, og for å sammenligne 

effekter av tiltak er det sett på scenarioene 2030_ML og 2050_ML, altså scenarioer hvor 

befolkningsveksten ligger mellom den høye angitt i Tromsø 2044 (Tromsø kommune 2015) og den 

forholdsvis lave oppgitt av Troms fylkeskommune. Her antas at utslippene fra fossildrevne biler vil 

reduseres i samme takt som de siste tjue år. Figur 12 viser hvordan utslipp av klimagasser, 

nitrogenoksider og partikler i ulike soner av Tromsø vil endres i dette scenarioet. 

 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 315                     226                     66                       4                         335                     7                         716                     238                     

2050 288                     257                     68                       5                         404                     9                         759                     271                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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Figur 12 Prosentvis endring i utslipp av (fra venstre) klimagasser, NOx og partikler fra 2014 til 

scenario 2030_ML 

 

Her ser vi at utslipp av klimagasser og partikler vil stige omtrent likt og like mye i alle soner av 

Tromsø mellom 2014 og 2030. Utslipp av nitrogenoksider vil gå ned i alle soner som ikke er berørt 

av båttrafikk. Her er det regnet med konstante utslipp fra sjøtransport og derfor vil det ikke oppnås 

en prosentvis reduksjon i disse områdene. Figur 13 viser tilsvarende prosentvise endringer frem til 

2050. 

 

 

 

Figur 13 Prosentvis endring i utslipp av (fra venstre) klimagasser, NOx og partikler fra 2014 til 

scenario 2050_ML. 

 

Utslippene av klimagasser har blitt litt mer «oransje», det vil si at de har steget noe sammenlignet 

med 2030. Utslippene av nitrogenoksider er på omtrent samme nivå, mens det har skjedd en 

betydelig økning i utslippene av partikler. Dette skyldes at det er en viss trafikkvekst og at 

partikkelutslippene er forbundet med veislitasje. 

 

Tabell 14 viser hvilke kostnader som er forbundet med utslippene fra transport i Tromsø fra 

scenarioene med middels befolkningsvekst og reduksjon i utslipp fra kjøretøy på vei. 
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Tabell 14 Kostnader forbundet med utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport 

i Tromsø i 2030 og 2050 etter en middels trafikkvekst og en reduksjon i utslipp fra kjøretøy. 

 
 

Tabellen viser en årlig kostnad forbundet med utslipp fra transport i Tromsø på trekvart milliard 

kroner i 2030, økende til nesten en milliard i 2050 (i 2015-kroner). Dette skyldes en kombinasjon 

av økte partikkelutslipp og økte kostnader for fremtidige klimagassutslipp.  

 

4.3 Framskrivinger av utslipp med innføring av ulike tiltak 

I dette delkapitlet gis resultater for de scenarioene som ser på innføring av ulike tiltak. Alle 

scenarioene er beregnet med utgangspunkt i scenario 2030_ML og 2050_ML, altså scenarioer 

med en middels befolkningsvekst (og trafikkvekst), og en reduksjon av drivstoffrelaterte utslipp av 

klimagasser, nitrogenoksider og partikler som følger trenden for siste 20 år. 

4.3.1 Resultater for Scenario A.I Fossilfritt sentrum 

I dette scenarioet er Tromsø sentrum (sone 3) stengt for fossildrevne kjøretøy, med unntak av 

nyttekjøretøy, og det er innført et gjennomtenkt kollektivtilbud. Tabell 15 viser hvordan den 

prosentvise endringen av utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler sammenlignet med et 

sannsynlig scenario vil være.  

 

Tabell 15 Prosentvis endring i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler ved innføring av 

fossilfritt sentrum i Tromsø. 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

2030_A.I Totalt -39 % -49 % -11 % -45 % -19 % -60 % 

2050_A.I Totalt -35 % -48 % -15 % -43 % -20 % -60 % 

 

Scenarioene med et fossilfritt sentrum gir langt lavere utslipp av alle tre komponenter både i 2030 

og 2050. De store utslippsendringene er knyttet til at dette scenarioet også innfører omveltninger i 

trafikken. Ser man på beskrivelsen av scenarioene, skulle man kanskje forvente at 

utslippsreduksjonen i 2050 var enda større enn reduksjonen i 2030 (ettersom det da er mindre 

personbiltrafikk og mindre trafikk totalt), men siden utslippene i referansescenarioet også endrer 

seg, vil det ikke bli slik.  

 

Figur 14 viser hvordan utslippsendringer som vil finne sted i de ulike sonene i Tromsø i 2030 og 

2050 ved innføring av et fossilfritt sentrum (med tilhørende satsing på kollektivtransport). 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 338                     243                     67                       5                         358                     8                         763                     256                     

2050 365                     329                     73                       6                         511                     12                       949                     347                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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Figur 14 Prosentvis endring i utslipp av klimagasser i ulike soner (knutepunkt) i Tromsø etter 

innføring av fossilfritt sentrum. 

  

Figuren viser at innføring av et fossilfritt sentrum med en helhetlig kollektivstrategi gir til dels store 

reduksjoner i klimagassutslipp i alle soner i Tromsø og indirekte utslipp i resten av verden. Tabell 

16 viser kostnadene forbundet med utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler for dette 

scenarioet. 

 

Tabell 16 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter innføring av fossilfritt sentrum. 

 
 

Med innføring av fossilfritt sentrum og en gjennomtenkt kollektivløsning vil de årlige kostnadene 

forbundet med utslipp fra transport være en kvart milliard lavere enn forventet utvikling både i 2030 

og i 2050.  

 

4.3.2 Resultater for Scenario A.II Færre parkeringsplasser i sentrum 

I dette scenarioet er antall parkeringsplasser i sentrum begrenset, slik at personbil i mindre grad 

brukes som reisemiddel til og fra sentrum. Tabell 17 viser hvordan dette scenarioet påvirker utslipp 

av klimagasser, nitrogenoksider og partikler sammenlignet med en forventet utvikling i disse 

utslippene. 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 206                     125                     59                       3                         289                     3                         554                     131                     

2050 237                     172                     63                       4                         410                     5                         709                     181                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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Tabell 17 Prosentvis endring i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler som følge av 

reduksjon av antall parkeringsplasser i sentrum, (sammenlignet med scenario 2030_ML og 

2050_ML). 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

2030_A.II Totalt -11 % -15 % -3 % -13 % -5 % -19 % 

2050_A.II Totalt -10 % -14 % -4 % -13 % -5 % -19 % 

 

Færre parkeringsplasser i sentrum vil, likhet med et fossilfritt sentrum, også gi lavere utslipp av 

klimagasser, nitrogenoksider og partikler i Tromsø. Størst endringer blir det i størrelsen på 

klimagassutslipp, ettersom det er her personbiler har det største relative bidraget. Figur 15 viser 

hvordan utslipp av klimagasser endrer seg i ulike soner i Tromsø og relativt i resten av verden som 

følge av reduksjon av antall parkeringsplasser. 

 

 

  

Figur 15 Prosentvis endring av utslipp av klimagasser i ulike soner (knutepunkt) i Tromsø som følge 

av reduksjon i antall parkeringsplasser i sentrum. 

 

Figuren viser at endringene er forholdsvis små i de fleste deler av Tromsø, og at størst endringer 

er å finne på vestsiden av Tromsøya, hvor nedgangen i personbiltransport vil bli størst.  

 

Tabell 18 viser hvordan kostnadene knyttet til utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler 

vil være i 2030 og 2050 gitt reduksjon i antall parkeringsplasser. 
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Tabell 18 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter reduksjon av parkeringsplasser i sentrum. 

 
 

Tabellen viser en reduksjon i kostnader på ca. 50 millioner i 2030 og ca. 60 millioner i 2050 

sammenlignet med forventet utvikling i utslipp og kostnader forbundet med utslipp. 

 

4.3.3 Resultater for Scenario A.III Høyning av drivstoffavgift 

Tabell 19 viser endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i 

Tromsø etter høyning av drivstoffavgifter. 

 

Tabell 19 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter høyning av drivstoffavgift (sammenlignet med scenario 2030_ML og 

scenario 2050_ML). 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

2030_A.III Totalt -8 % -9 % -2 % -8 % -5 % -11 % 

2050_A.III Totalt -7 % -9 % -3 % -8 % -5 % -11 % 

 

Høyning av drivstoffavgifter gir utslippsreduksjoner som er sammenlignbare med reduksjonene 

som oppnås ved begrensning av antall parkeringsplasser i sentrum. Her er det usikkerhet knyttet til 

hvor mange som vil kjøre lengre avstander for å fylle drivstoff utenfor kommunen, og hvilke ekstra 

trafikkmengder slik kjøring vil gi. Tromsø har hatt lokal drivstoffavgift siden 1990 og har erfaring 

med hvordan denne avgiften påvirker transport og handel av petroleumsprodukter. Norsk 

Petroleumsinsitutt (2009) anslår handelslekkasjen i Tromsø til å være ca. 40 % og hevder således 

at avgiften i liten grad reduserer kjøring i Tromsø.  

 

Tabell 20 viser kostnader forbundet med transportrelaterte utslipp i Tromsø etter høyning av 

drivstoffavgiften lokalt.    

 

Tabell 20 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø 

etter høyning av drivstoffavgift. 

 
 

Med de forutsetningene som er lagt inn for reduksjoner i transportmengder som følge av økt 

drivstoffavgift, vil kostnadene til utslipp gå ned med ca. 40 millioner (2015-kroner) sammenlignet 

med forventede kostnader i 2030 og med ca. 50 millioner (2015-kroner) sammenlignet med 

forventede kostnader i 2050.  

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 299                     208                     65                       4                         341                     7                         705                     218                     

2050 328                     282                     70                       6                         486                     10                       885                     297                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 312                     222                     66                       4                         342                     7                         719                     233                     

2050 340                     300                     71                       6                         486                     11                       897                     316                     

Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK]
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4.3.4 Resultater for Scenario A.IV Bompengering 

I tabell 21 presenteres prosentvise endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler 

fra transport i Tromsø i 2030 og i 2050 dersom det etableres en bompengering for ferdsel inn på 

Tromsøya. 

 

Tabell 21 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter innføring av bompengering (sammenlignet med scenario 2030_ML og 

2050_ML). 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

2030_A.IV Totalt -1 % -1 % 0 % -1 % 0 % -1 % 

2050_A.IV Totalt -1 % -1 % 0 % -1 % 0 % -1 % 

 

Bompengering vil gi minimale endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler i 

Tromsø. Det skyldes hovedsakelig at transporten internt på Tromsøya, på Kvaløysletta og i 

Tromsdalen ikke går nevneverdig ned og at trafikkbelastningen dermed er omtrent lik etter 

innføring av bompengering. Hvordan utslippsendringene fordeler seg på ulike soner, kan ses i figur 

16. 
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Figur 16 Endringer i klimagassutslipp i ulike soner (knutepunkt) i Tromsø i 2050 etter innføring av 

bompengering. 

 

Fra figuren kan det være vanskelig å se at bompengering vil gi en reduksjon i klimagassutslipp 

totalt. Det skyldes at klimagassutslippene i 4 av 9 soner vil øke, ettersom intern transport i disse 

sonene øker. I 5 av sonene (alle på Tromsøya) vil utslippene reduseres og sammenlagt gir det en 

svak reduksjon i klimagassutslipp. De indirekte utslippene er omtrent som de forventede utslippene 

i 2050. Tabell 22 presenterer utslippskostnadene i 2030 og 2050 (i 2015-kroner) etter innføring av 

bompengering. 

 

Tabell 22 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø 

etter innføring av bompengering. 

 
 

Innføring av bompengering har liten innvirkning på de totale utslippskostnadene, som er som 

forventet når forutsetningen er at bompengeringen har liten innvirkning på totale trafikkmengder. 

 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 335                     241                     67                       5                         358                     8                         760                     253                     

2050 363                     326                     73                       6                         510                     12                       946                     343                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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4.3.5 Resultater for Scenario A.V Klimavennlig personbilpark 

I dette scenarioet byttes drivstoff for alle private personbiler (altså ikke taxier) fra fossile drivstoff til 

alternative drivstoff. Tabell 23 viser totale utslippsendringer av klimagasser, nitrogenoksider og 

partikler etter en total innføring av ulike alternative drivstoff i henholdsvis 2030 og 2050. 

  

Tabell 23 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter innføring av alternative drivstoff for personbilparken, (sammenlignet 

med scenario 2030_ML og scenario 2050_ML). 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

2030_A.V_Bioetanol Totalt -72 % 11 % -12 % 18 % -1 % -5 % 

2030_A.V_Biodiesel Totalt -71 % 70 % -11 % 34 % 0 % 11 % 

2030_A.V_Biogass Totalt -71 % -22 % -12 % -23 % -2 % -6 % 

2030_A.V_Elektrisk Totalt -72 % -29 % -12 % -26 % -2 % -88 % 

2050_A.V_Bioetanol Totalt -67 % 20 % -13 % 28 % -1 % -5 % 

2050_A.V_Biodiesel Totalt -67 % 86 % 30 % 45 % 0 % 11 % 

2050_A.V_Biogass Totalt -66 % -16 % -23 % -17 % -1 % -6 % 

2050_A.V_Elektrisk Totalt -67 % -23 % -27 % -21 % -2 % -89 % 

 

 

En klimavennlig bilpark vil ha stor påvirkning på klimagassutslippene knyttet til transport i Tromsø. 

Dersom hele personbilparken drives av alternative drivstoff vil man oppnå litt i overkant av 70 % 

reduksjon av klimagassutslipp i 2030 og litt i underkant av 70 % i 2050. Grunnen til at reduksjonen 

er mindre i 2030 enn i 2050 er at den generelle bilparken forventes å være mer effektiv i 2050, slik 

at besparelsene blir mindre. 

 

Utslippsreduksjonene for nitrogenoksider er på langt nær like store som for klimagasser. Det 

skyldes delvis at andre typer kjøretøy og fartøy fortsetter sitt store bidrag for denne 

utslippskomponenten og delvis at det er en del utslipp av nitrogenoksider forbundet med 

biodrivstoff. Det er ikke utslipp i driftsfasen ved elektrisk drift, så denne drivstofftypen angir 

maksimal besparelse.   

Innføring av alternative drivstoff for personbiler har liten innvirkning på mengden partikler som 

slippes ut i Tromsø. Delvis fordi personbilene ikke er den største bidragsyteren til partikkelutslipp, 

men mest fordi partikkelutslippene i større grad er knyttet til slitasjeutslipp. 

 

I tabell 24 vises utslippskostnadene i 2030 og 2050 (i 2015-kroner) etter en total innføring av 

alternative drivstoff.  
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Tabell 24 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø 

etter innføring av alternative drivstoff for personbilparken. 

 
 

Tabellen viser at innføring av alternative drivstoff for personbiler har potensiale for vesentlige 

kostnadsreduksjoner sammenlignet med forventet utviklingsbane. Elbiler vil gi størst utslipps- og 

kostnadsreduksjoner, etterfulgt av biogass, så bioetanol og til slutt biodiesel med minst 

besparelser. Rangeringen mellom de alternative drivstoffene er avhengig av hvilke 

utgangsressurser som benyttes i produksjon av drivstoffet, og her er det beregnet med tilgjengelige 

teknologier basert på norske ressurser.  

 

4.3.6 Resultater for Scenario A.VI Klimavennlig kollektivmiddelpark 

I dette scenarioet ses det på utskifting av bussparken til alternative drivstoff. Endringer i 

utslippsmengder er oppgitt i tabell 25. 

 

Tabell 25 Endring i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 2030 

og 2050 etter innføring av alternative drivstoff for hele kollektivparken (sammenlignet med 

scenario 2030_ML og 2050_ML). 

  Klimagassutslipp Utslipp av NOx Utslipp av partikler 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

Scenario 2030_AVI_bioetanol Totalt -3 % 1 % 0 % 1 % -4 % 3 % 

Scenario 2030_AVI_bioediesel Totalt -3 % 3 % 0 % 2 % -4 % 3 % 

Scenario 2030_AVI_biogass Totalt -3 % 0 % -1 % 0 % -4 % 3 % 

Scenario 2030_AVI_elektrisk Totalt -3 % 0 % -1 % 0 % -4 % 0 % 

Scenario 2050_AVI_bioetanol Totalt -3 % 0 % -1 % 0 % 0 % 1 % 

Scenario 2050_AVI_bioediesel Totalt -3 % 1 % -1 % 1 % 0 % 1 % 

Scenario 2050_AVI_biogass Totalt -3 % 0 % -1 % 0 % 0 % 1 % 

Scenario 2050_AVI_elektrisk Totalt -3 % 0 % -1 % 0 % 0 % 0 % 

 

Som man kan se fra tabellene er det liten effekt knyttet til å innføre alternative drivstoff for hele 

kollektivparken. Størst prosentvise utslippsreduksjoner har man i tilknytning til drivstoffrelaterte 

utslipp av partikler i 2030, mens utslippsreduksjonen for klimagasser er 3 % uansett drivstoff både i 

2030 og 2050. Det betyr ikke at man ikke skal satse på alternative drivstoff i kollektivtrafikken fordi 

bidraget er relativt lite. I forrige delkapittel var det tydelig at innføring av alternative drivstoff kan gi 

store reduksjoner i klimagassutslipp, og også reduksjoner i utslipp av nitrogenoksider, knyttet til 

transport i Tromsø. Utviklingen av en kollektivpark drevet av alternative drivstoff kan forenkle 

innføring av alternative drivstoff også for personbiler gjennom å bidra til teknologiutvikling, til større 

tro på teknologiene og til utbygging av fyllingsstasjoner og produksjonskjeder. Det er også viktig å 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 96                       269                     59                       6                         353                     8                         509                     282                  

2050 121                     394                     64                       8                         505                     11                       690                     414                  

2030 96                       414                     81                       6                         357                     9                         535                     430                  

2050 122                     610                     95                       9                         511                     13                       728                     633                  

2030 99                       190                     55                       4                         352                     7                         506                     201                  

2050 125                     276                     57                       5                         503                     11                       685                     293                  

2030 95                       173                     53                       3                         351                     1                         499                     178                  

2050 120                     252                     54                       5                         501                     1                         675                     259                  

A.V_biodiesel

A.V_biogass

A.V_elektrisk

A.V_bioetanol

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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merke seg at dersom kollektivandelen økes, og spesielt på bekostning av personbiler, vil de 

potensielle utslippsreduksjonene ved innføring av alternative drivstoff bli større. 

 

Tabell 26 viser utslippskostnader for transport i Tromsø i 2030 og 2050 etter utskifting av 

kollektivpark fra fossile til alternative drivstoff. 

Tabell 26 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter innføring av alternative drivstoff i kollektivpark. 

 
 

Andelen kollektivtrafikk av den totale trafikken er såpass liten at det er små variasjoner i de totale 

kostnadene for transportrelaterte utslipp uavhengig av hvilket drivstoff som innføres. Uansett 

alternativ er besparelsen i årlige kostnader sammenlignet med forventet utvikling ca. 25 millioner 

(2015-kroner) i 2030 og ca. 11 millioner (2015-kroner) i 2050. Dersom kollektivtrafikkandelen øker, 

vil en omlegging til alternative drivstoff gi høyere kostnadsreduksjoner. Kollektivtrafikken kan også 

være en driver for en omlegging også for personbilparken, som vi så i forrige delkapittel at vil ha 

stor påvirkning på utslipp og relaterte kostnader.  

 

4.3.7 Resultater for Scenario B Dobling av sykkelandel 

Dette scenarioet har fordoblet antall syklende og av de nye syklistene har halvparten kommet fra 

personbiler og halvparten fra busser. Tabell 27 angir endringene i utslipp av klimagasser, 

nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 2030 og 2050 sammenlignet med forventet 

utvikling. 

 

 

 

Tabell 27 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter dobling av antall syklende (sammenlignet med scenario 2030_ML og 

scenario 2050_ML). 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

Scenario 2030_B Totalt -4 % -1 % -4 % -3 % -4 % -3 % 

Scenario 2050_B Totalt -3 % -4 % -1 % -4 % -3 % -4 % 

 

 

En dobling av antall syklister i Tromsø vil kunne gi ca. 4 % nedgang i klimagass- og partikkelutslipp 

i 2030 og ca. 3 % i 2050. Grunnen til at utslippene av nitrogenoksider ikke reduseres like mye 

prosentvis er fordi det er beregnet en nedgang i utslipp av nitrogenoksider mot 2050. Selv om en 

dobling av antall sykkelkilometer høres mye ut, er det også viktig å merke seg at det bare bidrar til 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 329                     247                     67                       5                         343                     8                         738                     260                  

2050 354                     329                     73                       6                         511                     12                       938                     348                  

2030 329                     251                     67                       5                         343                     8                         738                     264                  

2050 354                     333                     73                       6                         511                     12                       938                     351                  

2030 329                     244                     67                       5                         343                     8                         738                     257                  

2050 354                     328                     73                       6                         511                     12                       938                     346                  

2030 328                     244                     67                       5                         343                     8                         738                     256                  

2050 354                     328                     73                       6                         511                     12                       937                     346                  
A.VI_elektrisk

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]

A.VI_bioetanol

A.VI_biodiesel

A.VI_biogass
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en 2 % reduksjon i trafikkmengder med personbil. En dobling fra et relativt lavt antall gir altså ikke 

så stort bidrag, men man kan ha ambisjoner om å øke mengden syklende enda mer, spesielt etter 

at elsykler har begynt å ta reelle markedsandeler. 

 

Tabell 28 presenterer utslippsrelaterte kostnader i 2030 og 2050 etter at antall syklister er 

fordoblet.  

 

Tabell 28 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter dobling av sykkelandel. 

 
 

En fordobling av antall syklister gir en reduksjon på ca. 20 millioner (2015-kroner) i 2030 og ca. 25 

millioner (2015-kroner) i 2050.  

 

4.3.8 Resultater for Scenario C Fortetting rundt knutepunkter 

En målrettet arealutvikling i henhold til Tromsø kommunes knutepunktstrategi vil kunne redusere 

biltrafikk inn til og inne i sentrum av Tromsø. Tabell 29 viser hvordan en slik strategi kan påvirke 

størrelsen på utslipp fra transport sammenlignet med forventet utvikling. 

 

Tabell 29 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport i Tromsø i 

2030 og 2050 etter gjennomføring av knutepunktstrategi (sammenlignet med scenario 

2030_ML og scenario 2050_ML). 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

Scenario 2030_C Totalt -6 % -7 % -2 % -7 % -4 % -8 % 

Scenario 2050_C Totalt -6 % -7 % -2 % -7 % -4 % -8 % 

 

En knutepunktstrategi med mindre behov for personbil mellom sentrum og områdene rundt gir 2 % 

reduksjon i utslipp av nitrogenoksider, 4 % reduksjon av utslipp av partikler og 6 % reduksjon av 

klimagassutslipp både i 2030 og 2050. Det indikerer at man ved fortetting og bevisste strategier 

ved utbygging, kan oppnå visse utslippsreduksjoner knyttet til transportsystemet i Tromsø. De 

prosentvise reduksjonene i indirekte utslipp er enda større. 

 

I Figur 15 vises det hvordan knutepunktstrategien kan føre til endringer av utslipp i ulike soner av 

Tromsø. 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 326                     234                     66                       5                         348                     8                         741                     246                     

2050 353                     317                     72                       6                         496                     11                       922                     334                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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Figur 17 Endringer i utslipp av klimagasser i 2030 fordelt på soner og indirekte utslipp etter innføring 

av knutepunktstrategi, sammenlignet med scenario 2030_ML 

 

Figuren viser at det i de aller fleste soner vil være en liten reduksjon i utslipp av klimagasser. Det 

eneste unntaket er i nord-øst hvor det vil være en svak økning. Dette skyldes at økningen i 

transport innen sonen er større enn nedgangen mellom denne sonen og sentrum.  

 

Tabell 30 presenterer utslippsrelaterte kostnader fra transport i Tromsø i 2030 og 2050 etter 

innføring av en knutepunktstrategi. 

 

Tabell 30 Kostnader forbundet med utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transport 

i Tromsø i 2030 og 2050 etter innføring av knutepunktstrategi. 

 
 

En knutepunktstrategi med økt kollektivbruk mellom sentrum og omkringliggende soner kan gi en 

årlig besparelse på ca. 35 millioner (2015-kroner) i 2030 og ca. 43 millioner (2015-kroner) i 2050.  

 

4.3.9 Resultater for Scenario D Døgnhvileplass for tungtrafikk 

I dette scenarioet er det sett på etablering av en døgnhvileplass for tungtrafikk med plass til tolv 

lastebiler. Det vil føre til redusert trafikk av lastebiler gjennom mulighet for hvile og tilgang på mat 

og dusj. Tabell 31 viser hvilke prosentvise endringer i utslipp man kan forvente i ulike soner av 

Tromsø gjennom innføring av døgnhvileplasser. 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 317                     226                     66                       4                         344                     7                         726                     238                     

2050 344                     306                     72                       6                         490                     11                       906                     322                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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Tabell 31 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler i ulike soner (knutepunkt) i 

forbindelse med etablering av døgnhvileplasser for tolv lastebiler. 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

Scenario 2030_D 

1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

5 -1 % -1 % 0 % -1 % -2 % 0 % 

6 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

8 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

9 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Totalt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Scenario 2050_D 

1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

5 -2 % -1 % 0 % -1 % -2 % 0 % 

6 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

8 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

9 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Totalt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
 

Innføring av døgnhvileplass for 12 lastebiler gir ikke utslippsreduksjoner som er synlige 

sammenlignet med det totale utslippene fra transportsystemet i Tromsø i 2030 og 2050. Man kan 

imidlertid se en liten prosentvis nedgang i sone 5. Kostnadene for utslipp av klimagasser, 

nitrogenoksider og partikler knyttet til transport i Tromsø i 2030 og 2050 er gitt i tabell 32. 

 

Tabell 32 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler i 2030 og 2050 etter 

innføring av døgnhvileplasser for transport 

 
 

Hvis man sammenligner kostnadene med de opprinnelige kostnadene for scenario 2030_ML og 

scenario 2050_ML ser de identiske ut. Dette skyldes imidlertid avrunding på grunn av store beløp. 

Dykker man ned i tallene kan man se at etablering av døgnhvileplasser kan redusere kostnadene 

med ca. 300.000,- kroner årlig rundt 2030 og 500.000,- kroner årlig rundt 2050. Selv om dette er 

lite relativt til de totale utslippskostnadene, vil det likevel være en solid årlig kostnadsbesparelse for 

et tiltak som har mange andre positive effekter enn utslippsreduksjoner. Samtidig skal det legges til 

at utslipp og utslippskostnadene bare er beregnet for den kjøredistansen som ligger innenfor det 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 337                     243                     67                       5                         358                     8                         763                     256                     

2050 365                     329                     73                       6                         510                     12                       949                     347                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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definerte geografiske området, mens lastebiler uten døgnhvileplass også vil kjøre flere kilometer 

utenfor dette området og generere utslipp med tilhørende kostnader. 

 

4.3.10 Resultater for Scenario E: Landstrøm til skip 

I tabell 33 presenteres endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler dersom det 

innføres landstrøm til fiskefartøy, passasjerskip og hurtigbåter. Det er antatt at 50 % av disse 

fartøyene er tilkoblet landstrøm i 2030 og at andelen øker til 70 % i 2050.  

 

Tabell 33 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler ved innføring av landstrøm, 

sammenlignet med scenario 2030_ML og 2050_ML 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

Scenario 2030_E Totalt -1 % 0 % -22 % 0 % -2 % 0 % 

Scenario 2050_E Totalt -2 % 0 % -28 % 0 % -2 % 0 % 
 

 

Landstrøm gir små reduksjoner i utslipp av klimagasser og partikler i transportsystemet for 

Tromsø. Det er fordi mesteparten av klimagass- og partikkelutslipp er knyttet til veitransport. Man 

kan imidlertid se at innføring av landstrøm vil ha stor effekt på utslipp av nitrogenoksider.  Figur 16 

viser hvordan utslippene av nitrogenoksider i ulike soner i Tromsø vil endres ved innføring av 

landstrøm. 
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Figur 18 Endringer i utslipp av nitrogenoksid i ulike soner (sammenlignet med scenario 2030_ML) 

som følge av innføring av landstrøm.  

 

Figuren viser tydelig at det i hovedsak er to soner som vil oppleve betydelig nedgang i utslipp av 

nitrogenoksider som følge av innføring av landstrøm. Dette er soner der havneanlegg befinner seg, 

og disse er samtidig sentrumsnære. Det taler for at flere mennesker vil unngå å bli berørt av utslipp 

dersom man innfører landstrøm. 

 

Tabell 34 viser hvordan kostnadene for utslipp vil være i 2030 og 2050 etter innføring av 

landstrøm. 

 

Tabell 34 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transportsystemet i 

Tromsø etter innføring av landstrøm. 

 
 

Når tabellen sammenlignes med forventede utslipp i 2030 og 2050 kan man se en reduksjon på 

ca. 28 millioner (2015-kroner) i 2030 og ca. 39 millioner (2015-kroner) i 2050.  

 

Tilbud om landstrøm til fiskefartøy vil ha størst effekt på utslippene i Tromsø. Imidlertid er det 

mange små fiskefartøy med begrenset investeringsvilje i miljøtiltak. Myndighetene kan legge til 

rette og gi insentiver for at fiskebåtrederne investerer i landstrømtilkopling for sine båter. Tromsø 

Havn hevder at det er tilbud om lavspenning landstrøm ved de fleste kaier i Tromsø. Erfaringen fra 

el-bil ladestasjoner viser at gratis lading av el-båter og redusert kaivederlag vil være viktige insentiv 

overfor fiskebåtrederne. 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 333                     243                     52                       5                         350                     8                         735                     255                     

2050 359                     328                     53                       6                         499                     12                       910                     346                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]
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4.3.11 Resultater for Scenario F Elektriske og/eller batteridrevne hurtigbåter 

og ferger 

Tabell 35 gir endringene i utslipp dersom henholdsvis 50 % av fiskerfartøy, passasjerferger og 

hurtigbåter benytter elektrisk drift i 2030 og 70 % av samme fartøyskategorier benytter elektrisk 

drift i 2050.  

Tabell 35 Endringer i utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler ved innføring av elektrisk 

drevne skip og ferger, sammenlignet med scenario 2030_ML og 2050_ML 

  

Klimagassutslipp NOx-utslipp Partikkelutslipp 

  

Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte 

Scenario 2030_F Totalt 0 % 0 % -3 % 0 % 0 % 0 % 

Scenario 2050_F Totalt 0 % 0 % -2 % 0 % 0 % 0 % 

 

 

Utslipp knyttet til sjøgående fartøy er ikke i så stor grad knyttet til framdrift av skip innenfor det 

undersøkte geografiske området. Det skyldes at mesteparten av drivstofforbruket foregår når 

skipene ligger til kai, slik at utslipp knyttet til framdrift av båter i utgangspunktet er ganske små i 

Tromsø. Det betyr at en omlegging til elektrisk drift eller batteridrift i liten grad vil ha noen 

påvirkning på de totale transportrelaterte utslippene i Tromsø by. En slik omlegging vil likevel være 

viktig for de områder som berøres av utslipp fra skip i trafikk og ikke minst for å kunne begrense 

spesielt klimagassutslipp fra skipsnæringen totalt sett. 

 

Tabell 36 viser hvordan kostnadene for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler endrer 

seg ved innføring av elektrisk drift. 

 

Tabell 36 Kostnader for utslipp av klimagasser, nitrogenoksider og partikler fra transportsystemet i 

Tromsø etter innføring av en større andel elektrisk drevne ferger og skip. 

 
 

Tabellen er nesten identisk med kostnadstallene oppgitt for scenarioene 2030_ML og 2050_ML. 

Det er imidlertid god grunn til å kombinere tiltak med landstrøm og elektrisk drevne båter, og 

således oppnå en enda større reduksjon i utslipp av nitrogenoksider i Tromsø. Landstrøm og 

elektrisk drift har ikke særlig effekt på andre deler av transportsystemet i Tromsø, men har en 

gjensidig forsterkende effekt, slik at disse kan legges sammen og man oppnår utslippsreduksjoner 

som i Scenario E og Scenario F sammenlagt. 

 

I neste kapittel diskuteres resultatene, med konsentrasjon på de viktigste funnene og viktige 

usikkerheter.  

 

 

Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp Direkte utslipp Indirekte utslipp

2030 337                     243                     65                       5                         357                     8                         759                     256                     

2050 365                     329                     72                       6                         510                     12                       946                     347                     

Klimagasskostnader [mill NOK] NOx-kostnader [mill NOK] Partikkelkostnader [mill NOK] Totale kostnader [mill NOK]



Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø    

Med framskrivinger til 2030 og 2050    
 

© Østfoldforskning   55 

5 Hovedfunn, diskusjon og veien videre 

Etter at det er gjennomført en lang rekke scenarioer og resultater er presentert, kan det være 

vanskelig å forstå hvilke usikkerheter som er til stede, hvordan resultatene best kan benyttes og 

hva det har å si for politisk beslutninger om samferdsel i Tromsø de kommende årene. I dette 

avslutningskapitlet diskuteres viktige funn i resultatene, men også kilder til usikkerhet og emner 

som bør behandles bedre i fremtiden.  

 

5.1 Hovedfunn 

De viktigste resultatene i rapporten kan oppsummeres som følger: 

 

 I Tromsø i 2014 ble det sluppet ut mer enn 300 tusen tonn CO2-ekvivalenter, ca. 815 tonn 

nitrogenoksider og ca. 152 tonn partikler. 

 Veitrafikk sto for de klart største utslippene av klimagasser og partikler. 

 Sjøtransport genererte omtrent like store utslipp av nitrogenoksider som veitransport. 

 Personbiler var den viktigste bidragsyteren til klimagassutslipp innen veitransport, for 

partikler ga personbiler et litt større utslipp en lastebiler, mens lastebiler hadde de høyeste 

utslippene for nitrogenoksider. 

 Fiskefartøy hadde vesentlig høyere utslipp av alle utslippskomponenter enn de andre 

fartøyskategoriene innen sjøtransport. 

 Med bruk av Statens vegvesens kostnadsestimater for utslipp var de totale kostnadene for 

de direkte utslippene ca. 466 millioner kroner. 

 Ulike framskrivinger av utslipp viser at utslipp av klimagasser og partikler mest sannsynlig 

vil øke dersom det ikke iverksettes målrettede tiltak. 

 Av alle scenarioene presentert her, er det en fullstendig innføring av elektrisk drevne 

personbiler som vil gi størst utslippsreduksjoner.  

 Tiltak rettet mot å redusere bruken av personbiler, så som økt drivstoffavgift eller 

bompengering, vil ha liten effekt på de totale utslippene. Det kreves samtidig god utbygging 

av alternativer (gang, sykkel, kollektiv) for å redusere utslippene vesentlig. 

 Det kanskje viktigste resultatet krever at man ser resultatene fra alle scenarioene i 

sammenheng. Selv i det ekstreme tilfellet hvor alle personbiler drives av elektrisitet, vil det 

være betydelige utslipp fra transport i Tromsø. Det forteller at man er nødt å koble mange 

ulike tiltak både på land og på sjø for å få utslippsreduksjoner som virkelig monner. 

 Et bilbasert transportsystem vil generere partikkelutslipp som følge av veislitasje uansett 

hvor ren motorteknologien blir. Ettersom partikler har størst direkte påvirkning på helse, 

taler det for å dreie transporten over på alternativer som gang og sykkel, eller 

baneløsninger på lengre strekninger. 

 Utslipp av klimagasser vil høyst sannsynlig generere større kostnader i fremtiden, ikke bare 

relativt til dagens kroneverdi, men også fordi behovet for reduksjoner blir større. Jo tidligere 

man kan komme i gang med utslippsreduserende tiltak, jo billigere blir det. 

 Utslipp av nitrogenoksider vil sannsynligvis reduseres som følge av renere 

motorteknologier både for veigående kjøretøy og sjøgående fartøy. Det vil nok likevel ta 

lengre tid å få ned nitrogenutslipp til vanns enn til lands.  



Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø    

Med framskrivinger til 2030 og 2050    
 

© Østfoldforskning   56 

 Sjøtransport står for et betydelig bidrag til utslipp av nitrogenoksider. Dette kan reduseres 

kraftig ved overgang til elektrisk framdrift. 

 Fiskefartøy er den kategorien innen sjøtransport som står for størst drivstofforbruk og størst 

utslipp. 

 Transport- og utslippsdata er ikke tilgjengelige på en form som gjør det enkelt for Tromsø 

kommune å oppdatere resultatene for fremtidige år. 

 

Dersom man skal rangere tiltak ut fra deres utslippsreduserende potensiale, vil lista se slik ut: 

 

1. Begynn omlegging av veitrafikk til alternative drivstoff (aller helst elektrisitet), for eksempel 

ved å innføre fordeler for slike kjøretøy. Kollektivparken kan være en teknologisk pådriver i 

denne sammenheng. 

2. Legg opp til landstrøm og innfør insentiver spesielt for fiskefartøy for omlegging til bruk av 

strøm snarere enn motor i havn. 

3. Konsentrer utbygging rundt knutepunkter med samtidig utbygging av kollektivtrafikk og 

innfør tiltak for begrensning av personbiltrafikk, for eksempel bompengering (selv om en 

slik vil skape en risiko for økt kjøring både på utsiden av, og innenfor, bompengeringen). 

4. Påbegynn planlegging av et mindre bilsentrert transportsystem for fremtiden, for eksempel 

en form for skinnegående kollektivtrafikk, og forsøk også å få gods over på alternative 

transportformer (for eksempel batteridrevne båter).  

 

Resultatene er et resultat av modeller og data som inneholder til dels store usikkerheter. Slike 

usikkerheter diskuteres i neste delkapittel. 

 

5.2 Diskusjon 

Alle resultatene er basert på en modell av virkeligheten, som selvfølgelig ikke fanger opp denne 

100 %. Ideelt sett, for å fange opp de virkelige utslippene fra transport i Tromsø, skulle man visst 

akkurat hvor mange kilometer hvert kjøretøy har kjørt på vei og hvert fartøy har bevegd seg på sjø 

i løpet av 2014. Man skulle også visst nøyaktig hvilket utslipp hvert av kjøretøyene og fartøyene 

hadde per kilometer kjørt. Det er en uoverkommelig oppgave, og det er derfor benyttet 

gjennomsnittlige utslippsfaktorer for kjøretøy og fartøy og statistiske snittverdier for 

transportmengder. Som en konsekvens vil det være usikkerheter i resultatene, og disse diskuteres 

her. 

 

5.2.1 Størrelsen på utslipp og kostnader 

Et enkelt mål på om resultatene virker fornuftige er å sammenligne dem med resultater fra andre 

studier.  

 

Når det gjelder utslipp vil det være naturlig å sammenligne med resultater fra KVU for Tromsø 

(Statens vegvesen 2010). Der er det oppgitt et utslipp på 110 tusen tonn CO2 fra veitransport i 

2014. Dette tallet er mye lavere enn de nesten 291 tusen tonn CO2-ekvivalenter som er oppgitt i 

denne rapporten. Trafikkarbeidet er ikke direkte oppgitt i KVU, men det er gitt en nedgang i 1000 
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kjøretøykilometer ved ulike scenarioer og også hva denne nedgangen betyr i prosent. Ved 

omregning finner man da et utgangspunkt for trafikkarbeid på ca. 12,8 milliarder kjøretøykilometer. 

Det er ca. ti ganger så høyt som trafikkarbeidet funnet i denne rapporten. Deler man utslippene i 

KVU-en på trafikkarbeidet beregnet fra den samme, får man et utslipp på 10 g CO2 per 

kjøretøykilometer. Det er utvilsomt for lavt. Sammenligning med KVU gir altså ingen sikker 

indikasjon på hvorvidt utslippene oppgitt her er av riktig størrelsesorden.  

 

For å vurdere om utslippskostnadene er fornuftige, må det sammenlignes med andre studier som 

har sett på utslippskostnader for transport i et avgrenset område. Ser vi på Ruters 

samfunnsregnskap for 2012, er det der beregnet en utslippskostnad på 5,6 milliarder (2012-kroner) 

for transport innen Ruters virksomhetsområde (Ruter 2014). Det er 12 ganger mer enn det som er 

beregnet for transport i Tromsø i 2014. I Ruters tilfelle er det regnet med lavere 

samfunnsøkonomiske kostnader per utslippsenhet og det er heller ikke alt av sjøtransport som er 

inkludert. Det betyr at 466 millioner (2015-kroner) ikke virker som et urimelig anslag på kostnadene 

forbundet med transport i Tromsø i 2014.  

  

5.2.2 Usikkerheter knyttet til modell 

Modellen har et enkelt oppsett, hvor en mengde transport (angitt i kilometer eller liter drivstoff 

forbrukt) innenfor et angitt område er multiplisert med en utslippsfaktor (per kilometer eller per liter 

drivstoff). Overordnet vil det altså ikke være store usikkerheter knyttet til modellen, og 

usikkerhetene er forbundet med de verdiene modellen er beriket med. Altså; er det riktige 

transportmengder for riktige kjøretøy- eller fartøystyper, riktig geografisk område og riktige 

utslippsfaktorer? Transportmengder og inndeling i geografiske område er knyttet til dataene som er 

benyttet og er nærmere behandlet i neste delkapittel. Her diskuteres de verdiene som er direkte 

knyttet til modellen, det vil si utslippsfaktorer og kostnader for 2014 og fremtidige årstall og 

endringer i transportmengder for fremtidige årstall. 

 

Toutain et al. (2008) oppgir et gjennomsnittlig utslipp fra personbiler på mellom 142 g (diesel) og 

185 g (bensin) per vognkilometer i 2004. Dette er langt lavere enn verdien på ca. 200 

g/vognkilometer som er benyttet i denne rapporten. Her er det imidlertid tatt høyde for den aktuelle 

bilparken i Tromsø i 2014 (mer om disse dataene under usikkerhet i datakilder i neste delkapittel) 

og brukt utslippsdata modellert fra anerkjente miljø- og transportdatabaser. Det er derfor god grunn 

til å anta at utslippsfaktorene benyttet i denne rapporten er riktigere enn gjennomsnittsfaktoren 

oppgitt hos Toutain et al. (2008). For nitrogenoksider er forholdet motsatt. Der oppgir Toutain et al. 

(2008) et gjennomsnittlig utslipp på 0,518 g (bensin) og 0,284 g (diesel) per vognkilometer. 

Gjennomsnittsbilen brukt her har et gjennomsnittlig utslipp av nitrogenoksider på 0,14 g per 

vognkilometer. For partikler er det ikke mulig å sammenligne, da Toutain et al. bare oppgir utslipp 

forbundet med forbrenning av drivstoff og ikke tar med slitasjeutslipp på vei. 

 

Som beskrevet i kapittel 2.4 er det store forskjeller i utslipp fra kjøretøy målt i laboratorietester og 

utslipp fra kjøretøy i virkelig kjøring. Utslippsprofilene som er benyttet her er modellert med 

utgangspunkt i laboratorietester, men med korreksjoner for kjøremønstre, topografi, og lignende. 

Det er likevel grunn til å tro at virkelige utslipp er systematisk høyere enn de som er angitt i denne 

rapporten.  
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For partikler er det en annen usikkerhet i modellen som er viktigere, spesielt knyttet til beregning 

av kostnader knyttet til utslipp. Det gjelder usikkerheter knyttet til partikkelstørrelser og farligheten 

av ulike partikkelstørrelser. Datakilder er ikke konsistente når det gjelder å oppgi utslipp av 

partikler. Noen kilder skiller mellom partikler under 2,5 mikrometer, mellom 2,5 og 10 mikrometer, 

og over 10 mikrometer. Andre kilder oppgir partikler under 10 mikrometer, mens atter andre bare 

oppgir utslipp av partikler uten å angi partikkelstørrelse. Her har vi satt skille på 10 mikrometer, 

som er i samsvar med den grense Vegdirektoratet (2015) har benyttet for utslippskostnader. Det er 

likevel viktig å være klar over at ulike størrelser på partikler vil ha ulikt potensiale for å skape 

negative helseeffekter og at det er forholdsvis stor usikkerhet knyttet til størrelsesdistribusjon og de 

faktiske kostnadene. 

 

For sjøtransport er det relativt stor usikkerhet knyttet til hvor godt en gjennomsnittlig utslippsfaktor 

per liter drivstoff forbrukt fanger opp de spesifikke utslippene fra ulike fartøy. Noen fartøy har 

renseteknologier installert, som vil gi lavere utslipp, spesielt av nitrogenoksider, enn de 

utslippsverdiene som er benyttet her. Det er imidlertid, uten å gjøre en grundig studie av fartøyene 

som anløper Tromsø, ikke mulig å anslå nøyaktig hvor stor usikkerheten i utslippsfaktorene er. 

 

Det er en del usikkerhet knyttet til utslippsfaktorene for 2014, men det er selvsagt enda større 

usikkerheter knyttet til utslippsfaktorer for fremtidige årstall. Det er vanskelig å vite hvordan 

samfunnet generelt, og transportsystemer spesielt, vil forandre seg. I denne rapporten er det tatt 

utgangspunkt i forholdsvis enkle regresjonsmodeller, med en forutsetning om at viktige faktorer 

utvikler seg tilnærmet lineært (selv om da koblingen mellom flere faktorer da kan få ikke-lineære 

utviklinger). Samtidig er det mange ting vi vet ikke har utviklet seg lineært i samfunnet. For 

eksempel vil helt nye teknologier kunne utkonkurrere gamle. Som eksempel kan vi se på elbiler, 

som i motsetning til fossildrevne kjøretøy ikke har direkte utslipp ved kjøring. Dersom man bytter ut 

en fossildrevet bil med en elektrisk vil man da ikke få en liten prosentvis reduksjon i de direkte 

utslippene, slik som man vil få om man bytter ut en fossildrevet bil med en annen fossildrevet bil av 

nyere modell. Likevel, om man ser på bilparken samlet, vil såpass små deler av bilparken skiftes ut 

hvert år at en ny teknologi ikke vil gi monumentale endringer i utslippsfaktoren for 

gjennomsnittsbiler. Det kan endre seg dersom en drivstoffteknologi blir forbudt, slik det for 

eksempel har vært diskutert for dieselbiler i sammenheng med de til dels store utslippene av 

nitrogenoksider og partikler som skaper problemer med lokal luftforurensning vinterstid. 

 

Det er forholdsvis stor usikkerhet knyttet til kostnadstallene for ulike utslipp. En mengde faktorer er 

med på å bestemme hvorvidt et utslipp av en komponent fører til en helse- eller miljøskade med en 

kostnad, så som vind, nedbør, kjemisk sammensetning i atmosfæren, antall personer som blir 

eksponert, temperatur og en rekke andre. For lokale effekter kan man ha ganske gode modeller for 

å fange opp hvordan en støvpartikkel påvirker dannelsen av respiratoriske lidelser, mens det kan 

være langt vanskeligere å tallfeste hvor mye et molekyl av en klimagass bidrar til økning i 

malariatilfeller eller nedgang i kulderelaterte respiratoriske lidelser. Ikke bare er det de kausale 

sammenhengene som kan være vanskelige å fastslå, men det er også vanskelig å tallfeste akkurat 

hvilken kostnad en sykdom eller en ødeleggelse i naturen vil ha. 

 

Manipulering av trafikkmengder i tiltaksscenarioene er basert på en statisk modell der erfaringstall 

for trafikkendringer er hentet fra tidligere rapporter. De tidligere rapportene har ofte undersøkt 
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transport i andre geografiske områder, og det er usikkert om forholdene er direkte overførbare til 

Tromsø. Ideelt sett skulle beregninger vært gjennomført med samme modellapparat for å kunne si 

om effekten ville være annerledes, men det ville fremdeles være usikkerhet knyttet til de 

underliggende forutsetningene om valg av reisemåter. Mengden sjøtransport (eller snarere 

mengden drivstoff benyttet av sjøgående fartøy) er ikke endret fra 2014 til fremtidige årstall. Dette 

medfører selvsagt usikkerhet, men det er ikke funnet historiske data for sjøtransport i Tromsø, som 

det er mulig å lage utviklingsscenarioer for. 

 

5.2.3 Usikkerheter knyttet til data 

Resultatene fra modellen blir aldri mer presise enn hva inndataene tillater. I metodekapitlet (kapittel 

2.2.1) er det beskrevet noen utfordringer ved å samle trafikkdata for Tromsø. I utgangspunktet er 

oppsettet i NVDB godt egnet for å karakterisere usikkerheten i datagrunnlaget. Der oppgis flere 

mål for ÅDT, blant annet midlere, laveste og høyeste. For Tromsø er det oppgitt samme verdi for 

alle ÅDT-målene for alle veglenker, hvilket tyder på at verdiene er knyttet til én måling. Det gjør det 

umulig å kvantifisere usikkerheten i dataene, og forteller samtidig at antallet observasjoner er for 

lavt for å danne et godt bilde av den reelle trafikkmengden.  

 

Antallet målepunkter er også lavt, slik at mange veilengder, spesielt på kommunale veier, ikke har 

noen trafikkmengde tilordnet. Noen av disse er forsøkt inkludert på andre måter, men det er langt 

fra alle kilometer med vei innenfor området som er dekket av analysen. Dersom trafikkmengden på 

de veilengdene som er inkludert er korrekt, vil det altså være en underrapportering av 

transportmengder i prosjektet.  

 

Forutsetninger om bilparkens størrelse, alder og sammensetning har stor betydning både for 

beregning av transportmengder og for fastsettelse av utslippsfaktorer. Det er grunn til å tro at 

dataene fra Opplysningskontoret for veitrafikk er forholdsvis nøyaktige, men disse dataene sier 

ikke noe om hvilke biler som kjører hvor mange kilometer. Her er det antatt at hver av bilene bidrar 

like mye til de totale trafikkmengdene. Samtidig er det ikke slik at det bare er biler registrert i 

Tromsø, som kjører i Tromsø. Det er heller ikke sånn at alle biler registrert i Tromsø bare kjører i 

Tromsø. Det betyr at det innføres en usikkerhet knyttet til hvordan bilparken som faktisk kjører ser 

ut. 

 

Usikkerheten knyttet til bilparken blir enda større for fremtidige år. Det har vært store endringer i 

sammensetning (både i størrelse på biler og i type drivstoff) de siste 20 årene og det er i rapporten 

forutsatt at sammensetningen vil holde seg konstant på 2014-nivå i tiden fremover. Det er 

vanskelig å anslå hvor stor denne usikkerheten er. Innen 2050 kan det komme helt nye 

transportteknologier, og denne muligheten er ikke utforsket tallmessig.  

 

 

5.3 Veien videre 

Dette er nok ikke den siste rapporten som skrives om transportrelaterte utslipp i Tromsø, og i hvert 

fall ikke om transportrelaterte utslipp i byer i Norge. En av de viktigste lærdommene fra rapporten 
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er derfor hvordan man kan forbedre muligheten for å sette opp lignende analyser i fremtiden. 

Erfaringene kan benyttes til å lage bedre modeller med bedre data, i prosjekter med mer effektiv 

gjennomføring og resultatpresentasjon. Her er forbedringsmuligheter diskutert under overskriftene 

«datatilgang», «modell» og «formidling». 

5.3.1 Datatilgang 

For å få bedre modeller og resultater med mindre usikkerhet er man helt avhengig av god tilgang 

på data. Manglende tilgang på data kan skyldes flere faktorer, for eksempel: 1) data innhentes ikke 

i det hele tatt; 2) data innhentes, men lagres på utilgjengelige steder; og 3) data innhentes og 

lagres på tilgjengelige steder, men på en form som krever spesiell kompetanse for å kunne 

anvendes. I dette prosjektet har vi sett eksempler på alle disse tre faktorene. Manglende trafikktall 

for kommunale veier og manglende sesongjusterte trafikktall har vært med å skape usikkerhet i 

datagrunnlaget. For sjøtransport måtte tall for 2013 benyttes, da det ikke ble gitt tilgang til data fra 

relevante instanser. Det gjorde det også umulig å lage framskrivinger for hvordan transport 

sjøveien vil utvikle seg. Trafikkdata tilgjengeliggjort av Statens vegvesen er et typisk eksempel på 

data hvor tilgangen er til stede, men hvor det enten behøves spesielle programmer eller spesiell 

kompetanse for å kunne ta disse i bruk.  

 

Ettersom det er ulike utfordringer knyttet til datatilgang, vil det også være ulike løsninger på 

utfordringene. Nå er det likevel slik at Tromsø, og norske kommuner generelt, har behov for en 

rekke tall på miljøområdet, og bare det å skaffe seg oversikt over hva som er tilgjengelig er en stor 

utfordring. En mulig løsning er derfor at det blir etablert en informasjonskanal med tematisk 

inndeling som inneholder en oversikt over hvilke data som finnes og hvilke som ikke finnes, tilgang 

til de dataene som finnes, og enkel veiledning i hvordan data kan benyttes. 

   

5.3.2 Modell 

Et av formålene med dette prosjektet var å lage et oppsett for framtidige utslippsberegninger av 

transport i Tromsø. Det viste seg imidlertid under arbeidet med prosjektet at det var vanskelig å 

automatisere arbeidet med å dele inn veglenker i riktige geografiske områder. Det finnes 

transportmodeller som har slike koblinger innebygget, men uten tilgang på disse verktøyene er 

prosessen med omforming av data fra NVDB både møysommelig og tidkrevende. I et fremtidig 

prosjekt for å fastslå utslippsmengder foreslås det å ta utgangspunkt i en etablert transportmodell 

for å koble trafikk med riktig lokalisering, og også for å utarbeide scenarioer. 

 

En ulempe med transportmodeller er at de ikke kobler sammen vei- og sjøtransport, slik at man blir 

nødt til å gjøre et separat arbeid for sjøtransport. Ellers vil det være et forslag å lage en utvidet 

transportmodell som også inkluderer sjøgående fartøy. 

 

5.3.3 Formidling 

Hvordan man skal presentere resultater for utslipp fra transport er ikke intuitivt. Veldig få personer 

vil ha en god og umiddelbar forståelse av hvorvidt 1 tonn klimagasser, 1 kg nitrogenoksider eller 
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100 gram partikler er mye eller lite. En oversettelse til samfunnsøkonomiske kostnader, som utført i 

denne rapporten, er en måte å skape en felles referanseramme. Det finnes også andre mulige 

tilnærminger for å vekte størrelser av utslipp mot hverandre, slik som å se på avstand til politiske 

mål om utslippsreduksjoner eller forsøke å kvantifisere helse- og miljøeffekter mot absolutte 

kriterier. Ulempen med slike tilnærminger er at de innfører ekstra usikkerhet i metodene som skal 

oversette til felles størrelser.  

 

Én måte å unngå behovet for oversettelse er ved mer kunnskap om størrelsen på ulike utslipp. 

Forslaget beskrevet under i delkapitlet om datatilgang om å opprette en felles informasjonskanal 

for miljørelaterte data vil kunne bidra til å spre slik kunnskap og gjøre tilgjengelig andre studier det 

vil være naturlig å benytte for sammenligning.  
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Vedlegg 1 Søkerutiner for trafikkmengder 

Geopos punkter for konkrete segmenter (1000-meter og PMS) har blitt hentet ut gjennom jSON 

kall fra vegvesenets ressurssider. 

 

Tallene gjelder hele Tromsø-kommune (kode 1902). Datagrunnlaget er basert på følgende 

forespørsel: 

 geodata/vegreferanse:664989.7089579:7731944.8021168/sok:%7B%22lokasjon%22%3A

%7B%22kommune%22%3A%5B1902%5D%7D%2C%22objektTyper%22%3A%5B%7B%2

2id%22%3A708%2C%22antall%22%3A%2215000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7

D%2C%7B%22id%22%3A798%2C%22antall%22%3A%221000%22%2C%22filter%22%3

A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A643%2C%22antall%22%3A%221000%22%2C%2

2filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A707%2C%22antall%22%3A%22100

0%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A482%2C%22antall%2

2%3A%2215000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A798%2

C%22antall%22%3A%221000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%

22%3A540%2C%22antall%22%3A%221000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2

C%7B%22id%22%3A581%2C%22antall%22%3A%2215000%22%2C%22filter%22%3A%5

B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A776%2C%22antall%22%3A%2215000%22%2C%22filt

er%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A69%2C%22antall%22%3A%2215000%

22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%5D%7D 

Konvertert med URL Decoder/encoder (http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/) får man dette 

søket: 

• geodata/vegreferanse:664989.7089579:7731944.8021168/sok:{"lokasjon":{"kommune":[

1902]},"objektTyper":[{"id":708,"antall":"15000","filter":[]},{"id":798,"antall":"1000","filter":[]

},{"id":643,"antall":"1000","filter":[]},{"id":707,"antall":"1000","filter":[]},{"id":482,"antall":"15

000","filter":[]},{"id":798,"antall":"1000","filter":[]},{"id":540,"antall":"1000","filter":[]},{"id":58

1,"antall":"15000","filter":[]},{"id":776,"antall":"15000","filter":[]},{"id":69,"antall":"15000","fi

lter":[]}]} 

Søket er utført på vegkartet til Statens vegvesen, som igjen får sine referanser fra NVDB 

 https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#!/kartlag 

Tallgrunnlaget har så blitt lagret i Excel-format, og deretter manuelt kopiert inn i et felles regneark, 

hvor unødvendige kolonner har blitt slettet.  

Opprinnelig ble tallgrunnlaget ekstrahert rett fra NVDB og lastet ned i rent XML-format, hvoretter 

XML-formatet ble justert til UTF-8 tegnsett og deretter konvertert til Excel-format ved hjelp av et 

gratisverktøy på nettsidene til luxonsoftware:   

• http://www.luxonsoftware.com/converter/conversionresult?FileDownloadLink=%2Fconte

nt%2Fxmltoexcel%2F635743789134665706_trafikkdata-

tellepunkt.xml.zip&ConversionType=XmlToExcel&ConversionTypeDisplayText=XML%2

0to%20Excel&MessageSent=False 

I senere versjoner har datasettene først blitt behandlet gjennom NotePad++, før det har blitt 

videresendt til LuxonSoftwares konverteringsløsning, og deretter tilbakeført i Excel 2010. 

http://www.luxonsoftware.com/converter/conversionresult?FileDownloadLink=%2Fcontent%2Fxmltoexcel%2F635743789134665706_trafikkdata-tellepunkt.xml.zip&ConversionType=XmlToExcel&ConversionTypeDisplayText=XML%20to%20Excel&MessageSent=False
http://www.luxonsoftware.com/converter/conversionresult?FileDownloadLink=%2Fcontent%2Fxmltoexcel%2F635743789134665706_trafikkdata-tellepunkt.xml.zip&ConversionType=XmlToExcel&ConversionTypeDisplayText=XML%20to%20Excel&MessageSent=False
http://www.luxonsoftware.com/converter/conversionresult?FileDownloadLink=%2Fcontent%2Fxmltoexcel%2F635743789134665706_trafikkdata-tellepunkt.xml.zip&ConversionType=XmlToExcel&ConversionTypeDisplayText=XML%20to%20Excel&MessageSent=False
http://www.luxonsoftware.com/converter/conversionresult?FileDownloadLink=%2Fcontent%2Fxmltoexcel%2F635743789134665706_trafikkdata-tellepunkt.xml.zip&ConversionType=XmlToExcel&ConversionTypeDisplayText=XML%20to%20Excel&MessageSent=False
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For å få ut datagrunnlaget for bare vårt spesifikke område, måtte imidlertid følgende søk vært 

gjennomført: 

 https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#!/kartlag:geodata/vegreferanse:799892.9653454

4:7809418.7739764/sok:%7B%22lokasjon%22%3A%7B%22bbox%22%3A%22646403%2

C7728739%2C661399%2C7739227%22%7D%2C%22objektTyper%22%3A%5B%7B%22i

d%22%3A708%2C%22antall%22%3A%2215000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D

%2C%7B%22id%22%3A798%2C%22antall%22%3A%221000%22%2C%22filter%22%3A

%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A643%2C%22antall%22%3A%221000%22%2C%22

filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A707%2C%22antall%22%3A%221000

%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A482%2C%22antall%22

%3A%2215000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A798%2C

%22antall%22%3A%221000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22

%3A540%2C%22antall%22%3A%221000%22%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%2C%

7B%22id%22%3A581%2C%22antall%22%3A%2215000%22%2C%22filter%22%3A%5B%

5D%7D%2C%7B%22id%22%3A776%2C%22antall%22%3A%2215000%22%2C%22filter

%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22id%22%3A69%2C%22antall%22%3A%2215000%22

%2C%22filter%22%3A%5B%5D%7D%5D%7D 

Hvilket dekodet gir følgende resultat: 

 https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#!/kartlag:geodata/vegreferanse:799892.9653454

4:7809418.7739764/sok:{"lokasjon":{"bbox":"646403,7728739,661399,7739227"},"objektTy

per":[{"id":708,"antall":"15000","filter":[]},{"id":798,"antall":"1000","filter":[]},{"id":643,"antall":"

1000","filter":[]},{"id":707,"antall":"1000","filter":[]},{"id":482,"antall":"15000","filter":[]},{"id":79

8,"antall":"1000","filter":[]},{"id":540,"antall":"1000","filter":[]},{"id":581,"antall":"15000","filter":[

]},{"id":776,"antall":"15000","filter":[]},{"id":69,"antall":"15000","filter":[]}]} 

 Trafikkdata i tellepunkt: 48 treff 

 Trafikkmengde, kjørefelt: Ingen treff 

 Statistikk, trafikkmengde: 674 treff 349 308 meter 

 Trafikkindeks: Ingen treff 

 Trafikkregistreringsstasjon: 33 treff 

 Trafikkmengde, kjørefelt: Ingen treff 

 Trafikkmengde: 91 treff - 53 719 meter 

 Tunnel: 5 treff 

 Tunnelovervåkning: 1 treff 

 Tunnelportal: 7 treff 

Mesteparten av datagrunnlaget her er ganske likt med unntak av statistikk for trafikkmengden som 

gir følgende data under geografisk oppløsning: 

 PMS-parsell: 338 treff 181 041 meter 

 1000-meter: 336 treff 168 267 meter 
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Vedlegg 2 Utregning av utslippsprofiler for veitrafikk 

ved ulike år. 

Figur 19 viser utviklingen i direkte og indirekte utslipp for kjøretøy av ulik størrelse og med ulike 

drivstofftyper.  

  

 

Figur 19 Utvikling i direkte og indirekte klimagassutslipp (kg per km) fra personbiler mellom 1990 og 

2050. 

 

På et gitt tidspunkt i tid kan man beregne de gjennomsnittlige utslippene fra en personbil ved å 

lese av klimagassutslippene for hver av de ulike kombinasjonene av størrelse og drivstoff og 

multiplisere disse med andelen biler innenfor tilsvarende kategori. Dette er brukt som grunnlag for 

gjennomsnittsgrafen for klimagassutslipp vist i kapittel 2.3.1 og samme strategi er benyttet for å 

finne gjennomsnittlige NOx-utslipp (vist i Figur 20) og partikkelutslipp (vist i Figur 21).  
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Figur 20 Utslippsprofil for NOx (kg per km) for gjennomsnittsbil fra 1990 til 2050 

 

Fra figuren kan man se en stor nedgang i utslipp av nitrogenoksider frem til 2009, og deretter en 

utflating fra 2009 frem til 2050. Dette knekkpunktet skyldes stor fokusering på reduksjon av NOx-

utslipp i tidligere EURO-versjoner, og en stabilisering ettersom man når grensen for hva som er 

fysisk oppnåelig fra en forbrenningsmotor, og da spesielt en dieselmotor. Produksjon og 

distribusjon av drivstoff og infrastruktur er regnet konstant i hele perioden, og nedgangen i indirekte 

NOx-utslipp henger derfor sammen med nedgang i drivstofforbruk. 

 

Figur 21 viser tilsvarende profil for partikkelutslipp fra gjennomsnittsbil i perioden 1990 til 2050.  
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Figur 21 Utslipp av partikler (kg per km) fra gjennomsnittsbil i perioden 1990 til 2050. Legg merke til 

logaritmisk skala for å få med den høye verdien for indirekte utslipp. Dette gir en litt 

underlig bøy på kurven for direkte utslipp. 

 

Figuren viser at de direkte utslippene har hatt en sterk reduksjon i tiden fra 1990 til 2009. Som for 

utslipp av nitrogenoksider er dette koblet til nivåer for utslippsstandarder (EURO-klasser) i denne 

perioden. Mellom 2009 og 2050 blir nedgangen mindre. For partikler er det imidlertid ikke de 

direkte utslippene som er størst eller viktigst. Slitasjerelaterte utslipp er større enn drivstoffrelaterte, 

både på sommertid og vintertid. Indirekte utslipp er klart høyest, men det er i analysen antatt at 

mesteparten av disse indirekte utslippene finner sted på plasser med lav befolkningstetthet, slik at 

det ikke er så mange mennesker som blir berørt. Selv om verdiene for mengden utslipp blir høye, 

blir ikke kostnadene tilsvarende høye. 
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Vedlegg 3 Utslipp fra lastebiler 

Figurene 23, 24 og 25 viser tilsvarende figurer som i vedlegg 2, men her er de vist for lastebiler 

snarere enn personbiler.  

 

 

Figur 22 Utslipp av klimagasser (kg per km) for gjennomsnittlig lastebil i perioden 1990 til 2050. 

 

 

Figur 23 Utslipp av nitrogenoksider (kg per km) for gjennomsnittlig lastebil i perioden 1990 til 2050. 
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Figur 24 Utslipp av partikler (kg per km) for gjennomsnittlig lastebil i perioden 1990 til 2050. 
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Vedlegg 4 Utslipp fra marine gas oil 

Utslipp knyttet til forbruk av 1 tonn MGO i skip er funnet hos Trozzi et al.( 2013) og gjengitt i 

tabellen nedenfor. 

 

  
Tabell 37 Utslipp forbundet med forbrenning av 1 tonn MGO i skipsmotor. 
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Vedlegg 5 Reisevaner i Tromsø 

Det er flere bakenforliggende rapporter, i tillegg til NVDB, som er benyttet for å forstå hvordan 

veitrafikken i Tromsø fordeler seg. Urbanet analyse har foretatt en vurdering av reisemønstre i 

Tromsø, som vist i figur 25. 

 

 

Figur 25 Reisemønster inn og ut av Tromsø sentrum (fra Urbanet analyse 2015) 

Mengden transport er gitt av tykkelsen på pilene og man kan se at de aller fleste bilreiser foregår 

på Tromsøya, med en del trafikk også mellom Tromsøya og fastlandet.  

 

Tabell 38 viser hvordan Tromsøboere velger å forflytte seg når de foretar reiser. Denne 

transportmiddelfordelingen sier ingenting om lengder på turene.  
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Tabell 38 Transportmiddelfordeling fra RVU 2013/2014 (fra Urbanet analyse 2015) 

Transportmiddelfordeling  
RVU 2013/14  

Transportmiddelfordeling – 
alle reiser bosatte i Tromsø 

Transportmiddelfordeling – 
på reiser i Tromsø – foretatt 

av alle bosatte i Norge 

Transportmiddelfordeling – 
reiser som starer og ender i 
Tromsø – bosatte i Tromsø 

Til fots 25 % 25 % 26 % 

Sykkel 4 % 4 % 4 % 

Kollektivt (eks fly inkl 
drosje)) 

11 % 11 % 11 % 

Bilfører 50 % 50 % 49 % 

Bilpassasjer 8 % 8 % 9 % 

Annet 1 % 1 % 1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


