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Høringssvar om Miljøfartsgrense og klargjøring av hjemmel og presisering av 
reaksjonsregelverk 

Helsedirektoratet har fått nevnte forslag til uttalelse. 
 
Helsedirektoratet vil presisere at tiltak for å forbedre den lokale luftkvaliteten er viktige 
tiltak som kan redusere plagene og gi betydelige helsegevinster for personer med 
luftveislidelser. Helsedirektoratet støtter miljøfartsgrense som et aktuelt tiltak for å 
redusere luftforurensningen.  
 
Reduksjon av hastighet ved miljøfartsgrenser vil først og fremst redusere nivåene av 
det grove svevestøvet (PM10). Reduksjon av dette svevestøvet vil bidra til å redusere 
helseplager hos sårbare personer, spesielt hos barn, personer med luftveislidelser 
eller hjertekarlidelser. 
 
Samferdselsdepartementet sier i høringsbrevet: 
«Miljøfartsgrense i vintersesongen har betydning for konsentrasjonen av svevestøv på 
to måter: Redusert hastighet gir redusert mekanisk slitasje av vegdekket, både ved våt 
og tørr vegbane. Lavere hastighet gir også redusert oppvirvling av støv fra tørr 
vegbane.» 
 

I Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer er 
det følgende målsettinger: 
«- Stanse økningen, og gradvis redusere forekomsten av astma og allergi, spesielt 
hos barn under 12 år, og 
- sikre at alle med disse sykdommene kan leve best mulig 
Med dette som utgangspunkt inneholder strategien nasjonale målsettinger på tre viktige 
innsatsområder: 
1) Forebygge astma og allergisykdommer med aktiv bruk av dagens kunnskap om ernæring, 
livsstil og miljø, og sørge for at hensynet til astma og allergi ivaretas i andre sektorer. 
2) Sikre en tidlig og korrekt diagnostisering, behandling, oppfølging, opplæring og 
rehabilitering. 
3) Bidra til ny kunnskap om årsakene til disse sykdommene, og hvilke forhold i miljøet som 
kan virke inn. 
1. Nasjonale målsettinger 
Forekomsten av astma og allergisykdommer skal reduseres gjennom tiltak rettet mot 
luftforurensing, inneklima og tobakksbruk. 
Astma, allergi og inneklima skal ivaretas i samfunnsplanleggingen. 
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Spredning av eksisterende kunnskap til befolkning og forvaltning om forebygging av astma, 
allergisykdommer, og om hvordan et best mulig ute- og innemiljø kan oppnås.» 
 
Helsedirektoratet har også merket seg, og ser positivt på, at studier nå viser en 
vesentlig reduksjon i antall ulykker med personskade ved innføring av 
miljøfartsgrenser, jf. avsnitt 3.2 i departementets brev. Når det gjelder spørsmålet om 
bruk av variable skilter, jf. brevets avsnitt 3.4, mener vi også at trafikksikkerhetshensyn 
taler for et mer permanent system. 
 
Vi viser for øvrig til høringsuttalelsen for Nasjonalt folkehelseinstitutt, som vi stiller oss 
bak og støtter med dette Miljøfartsgrense som et av flere tiltak for å redusere 
svevestøv og lokal luftforurensning 
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