
E39 ØRSKOGFJELLET-VIK
FAGRAPPORT LOKAL
LUFTFORURENSNING

Beregnet til

Statens vegvesen

Dokumenttype

KU-temarapport Lokal luftforurensning

Dato

2021-12-20



E39 ØRSKOGFJELLET-VIK
FAGRAPPORT LOKAL LUFTFORURENSNING

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
F +47 73 84 10 60
www.ramboll.no

Revisjon 00
Dato 2021-12-20
Utført av HAWE
Kontrollert av ALGR
Godkjent av IDFI
Beskrivelse Utredning av konsekvenser for lokal luftkvalitet for ny

E39 Ålesund-Molde, delstrekning Ørskogfjellet Vik i
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan

Ref. 1350047549-002



VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

SAMMENDRAG

Foreliggende temarapport for lokal luftforurensning inneholder vurderinger av
konsekvensene ny E39 mellom Ørskogfjellet og Vik vil ha med hensyn på lokal
luftkvalitet, som del av konsekvensutredningen i prosjektet E39 Ålesund-
Molde. Oppdragsgiver er Statens vegvesen.

Vurderingene ble foretatt etter forenklet metodikk basert på Statens vegve-
sens Håndbok V712 for konsekvensanalyser. For vegtunneler gjelder krav i
Vegnormal N500, som angir at utslipp til luft fra tunneler skal konsekvensutre-
des. Luftkvaliteten i områder nær tunnelportaler skal vurderes iht. Retnings-
linje T-1520. Grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 skal benyttes for
å vurdere eventuelle behov for ventilasjonstårn eller andre renseløsninger.
Spredning ut fra tunnelportaler og vegstrekningene ble foretatt med spred-
ningsmodellering, med modellsystemet GRAMM/GRAL. Beregninger ble foretatt
for komponentene nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5), med
grunnlag i vegtrafikktall prognosert for år 2050. Vurderinger ble foretatt for re-
feransealternativet, og for to ulike planalternativer: Oransje og rødt alternativ,
som innebærer ulike plasseringer av portalene til Vikakslatunnelen ved Ørskog-
fjellet og ny E39-trasé mellom portalen og krysset mellom ny E39 og Skorge-
dalsvegen (dagens E39).

For referansealternativet, som innebærer videreføring av dagens E39-trasé og
2050-vegtrafikktall, vil det være mer trafikk forbi områdene forbi Skorgedalen
nord mot Vestnes der det er tettere bebyggelse og flere boliger nært opptil
vegen. Flere boliger vil dermed potensielt være berørt, og ettersom
planalternativene vurderes å medføre positiv effekt med hensyn på lokal
luftforurensning ble det derfor ikke gjennomført beregninger for
referansealternativet. Resultatene for planalternativene viser at det er en viss
utbredelse av luftforurensning ut fra Vikakslatunnelen ut mot Ørskogfjellet.
Utslippene består i all hovedsak av svevestøv (PM10); eksosutslippene av NO2

estimeres å reduseres betraktelig for prognosesituasjonen på grunn av
utskiftning av kjøretøy og forbedring av teknologi. Rød og gul sone iht.
grensene i Retningslinje T-1520 har noe utbredelse ut fra portalen, men
overstiges ikke ved noen av de nærliggende bygningene, hverken for oransje
eller rødt planalternativ. Bygningnee i området består i all hovedsak av
fritidsboliger; det anbefales at gjeldende grenseverdier overholdes ved
fritidsboliger/hytter der folk oppholder seg deler av tiden, men dette er i
utgangspunktet kun et krav for permanente boliger. Grenseverdiene i
forurensningsforskriften kap. 7 overholdes ved alle bygninger nær portalene.
Én fritidsbolig nord for krysset med Skorgedalsvegen omfattes av PM10 gul
sone for oransje planalternativ. For både oransje og rødt planalternativ havner
en fritidsbolig sør for krysset i rød sone; begge hyttene ligger nært opptil ny
E39. En annen bygning sør for krysset på sørøstsiden av ny E39 havner i gul
sone, men dette er en bygning for vannforsyning/pumpestasjon.

Konsekvensen av utbygging av ny E39 inkludert ny tunnel mellom
Ørskogfjellet og Vik vurderes derfor å være positiv med hensyn på lokal
luftforurensning, ettersom spredningen ut fra tunnelportalen ikke resulterer i
redusert luftkvalitet ved omkringliggende bebyggelse. Det er liten forskjell
mellom oransje og rødt planalternativ for lokal luftkvalitet. Både oransje og
rødt alternativ for vegtunnelen er uproblematisk for lokal luftkvalitet, og
tunnellufta kan ventileres fra nord mot sør ut mot Ørskogfjellet.

Det må tas høyde for at luftkvalitetsmodellering er forbundet med betydelige
usikkerheter. I beregningene gjøres en rekke antakelser rundt meteorologi,
trafikkframskrivninger, utslipp, piggdekkandel, bakgrunnskonsentrasjoner og
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spredning og atmosfærekjemi. Spredningsberegninger viser likevel
spredningsmønstre og gir gode indikasjoner på hvilke områder som vil være
mest utsatt for luftforurensning.

Anleggsarbeid generelt er forbundet med en del luftkvalitetsproblematikk,
særlig relatert til generering og spredning av støv under enkelte støvende
aktiviteter og massetransport. Vurderinger og tiltak under anleggsfasen vil
derfor være viktig for å sikre god luftkvalitet i områder der folk bor og
oppholder seg. Retningslinje T-1520 angir retningslinjer for begrensning av
luftforurensning spesifikt fra bygg- og anleggsvirksomhet ved regulering etter
plan- og bygningsloven. Anbefalt grenseverdi for svevestøv (PM10) ved
nærmeste boliger, skoler, helseinstitusjoner, parker eller andre
oppholdsområder i Retningslinje T-1520 er på 200 μg/m³ som
timemiddelverdi. Bestemmelser og grenseverdiene i forurensningsforskriften
kap. 7 skal overholdes dersom det skal foretas masseknusing på området;
kap. 7 inneholder også bestemmelser om støvdempende tiltak som det er
nyttig å se til ved støvgenererende virksomhet generelt.
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1. INNLEDNING

Ny E39 Ålesund-Molde skal knytte regionene tettere sammen og skape et felles bo- og arbeids-
marked mellom de to byene. Total veglengde vil være 75 km. E39 Ålesund-Molde er delt inn i
fem delstrekninger. Foreliggende fagrapport inneholder utredning av lokal luftforurensning for
delstrekningen Ørskogfjellet-Vik, utarbeidet av Rambøll på oppdrag for Statens vegvesen i forbin-
delse med utarbeidelse av reguleringsplan og som bidrag til konsekvensutredning for tiltaket.
Oversiktskart som viser ny vegtrasé for Ørskogfjellet-Vik-strekningen er oppført i Figur 1.

Figur 1. Oversiktskart som viser ny trasé for E39 Ørskogfjellet-Vik. Utarbeidet i ArcGIS v. 10.7.1, med
bakgrunnskart fra Kartverket.

Vurdering av lokal luftforurensning innenfor planområdet for delstrekning Ørskogfjellet-Vik for fo-
religgende utredningsalternativer er foretatt basert på spredningsberegninger, i henhold til gjel-
dende lovverk og retningslinjer. Beregnede konsentrasjoner er sammenstilt med grenseverdier i
forurensningsforskriften kap. 7 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og Retningslinje for vurde-
ring av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520, Miljøverndepartementet, 2012), iht. krav og fø-
ringer i Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen & Vegdirektoratet; utgitt
2018, oppdatert 2021). Resultater ble sammenstilt med referansealternativet (videreføring av
dagens trasé).
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2. LOKAL LUFTFORURENSNING OG MYNDIGHETSKRAV

2.1 Generelt om utslipp til luft og lokal luftkvalitet
Luftforurensning øker generelt risikoen for luftveis- og hjerte-karsykdom og tidlig død, og skade-
lige effekter har blitt påvist selv ved lave konsentrasjoner i luft (WHO, 2005). Stoffer som kan
bidra til redusert luftkvalitet inkluderer svevestøv, nitrogenoksider, karbonmonoksid (CO), svo-
veldioksid (SO2), ozon, benzen, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og metaller. Sve-
vestøv med diameter mindre enn 10 µm (PM10) og nitrogendioksid (NO2) regnes som de viktigste
stoffene i luft med tanke på utslipp fra vegtrafikk, konsentrasjoner i atmosfæren og potensielle
helseskader. I foreliggende utredning er spredningsberegninger for svevestøv (PM10 og PM2,5) og
NO2 brukt for å vurdere lokal luftkvalitet.

2.1.1 Støv
Støvpartikler har svært kompleks og varierende sammensetning, og slippes ut fra en rekke ulike
typer kilder (FHI, 2017). Vegtrafikk utgjør en betydelig kilde til støvutslipp ved trafikkerte veger.
Kjøretøy slipper ut svevestøv både i form av forbrenningspartikler i eksos og ved slitasje av
bremseklosser, dekk og asfalt, samt oppvirvling av vegstøv. I områder med kalde vintre bidrar
piggdekk betydelig til asfaltslitasje og støvoppvirvling.

Partikler som er små nok i størrelse til at de kan bli i lufta over lengre tidsperioder og spres med
vinden over større avstander betegnes som svevestøv. Svevestøv kan deles inn i ulike størrelses-
fraksjoner basert på størrelsen på partiklene. Vanlig brukte størrelsesfraksjoner ved vurdering av
utendørs luftkvalitet inkluderer partikler med diameter mindre enn 10, 2,5 og 0,1 µm (henholds-
vis PM10, PM2,5 og PM0,1/ultrafine partikler), og totalstøv (Total Suspended Particles; TSP). Utslipp
fra vegslitasje består i hovedsak av større partikler (PM > 10 µm) og den grove partikkelfraksjo-
nen (PM2,5-10), mens den fine (PM0,1-2,5) og ultrafine fraksjonen for det meste stammer fra for-
brenning. Partikkelstørrelse anses å være en avgjørende faktor for potensielle helseskadelige ef-
fekter av svevestøv. Studier indikerer at PM10 hovedsakelig er forbundet med effekter på luftveis-
systemet, mens PM2,5 assosieres med skadelige virkninger på hjerte- og karsystemet.

1.1.1 Nitrogendioksid
Nitrogenoksider (NOx) dannes ved forbrenning ved høy temperatur (FHI, 2015a). Vegtrafikk er
en viktig kilde til NOx. Spesielt dieselmotorer har forholdsvis høye utslipp. Selve utslippene består
i hovedsak av nitrogenmonoksid (NO) og mindre mengder nitrogendioksid (NO2). Andelen NO2 i
uteluft er avhengig av den kjemiske sammensetningen til utslippene og atmosfæriske forhold. NO
og NO2 inngår i en syklisk prosess der ozon (O3) er sentralt, og denne likevekten er skiftende av-
hengig av forhold som solinnstråling og konsentrasjon av ozon.

NO2 er den mest relevante nitrogenoksidforbindelsen å vurdere når det gjelder helseskader hos
mennesker. Inhalering av NO2 kan utløse betennelsesreaksjoner i kroppen, celledød og tap av
lungefunksjon.

2.2 Myndighetskrav og grenseverdier
Konsekvenser tiltaket vil ha for luftforurensning er i denne rapporten vurdert i henhold til meto-
dikk i Håndbok V712 for konsekvensutredninger og Vegnormal N500 for vegtunneler. Håndbok
V712 og Vegnormal N500 viser til krav og grenseverdier i forurensningsforskriften kap. 7 og Ret-
ningslinje T-1520, i tillegg til nasjonale mål og luftkvalitetskriteriene.

1.1.2 Håndbok V712
Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen & Vegdirektoratet; utgitt 2018, oppdatert
2021) er basert på bestemmelser i Forskrift om konsekvensutredninger (Klima- og
miljødepartementet & Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017; sist endret
01.11.2021).

Metodikken for lokal luftforurensning i Håndbok V712 spesifiserer at luftkvalitet skal vurderes
med spredningsberegninger for komponentene PM10 og NO2, sammenstilt med grenseverdiene i
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forurensningsforskriften kap. 7 og grensene for rød og gul sone i Retningslinje T-1520. Dersom
grenseverdien for PM2,5 i forurensningsforskriften står i fare for å overstiges, skal også denne
komponenten vurderes med spredningsberegninger.

I henhold til føringene i Håndbok V712 skal skadekostnader fra luftforurensning forbundet med
tiltaket prissettes basert på antall personer som utsettes for forhøyede nivåer av luftforurensning
og miljøeffekter. Konsekvensene av tiltaket med hensyn på lokal luftforurensning er vurdert å
være relativt små og positive sammenlignet med referansealternativet: Ny vegtrasé vil legges
med større avstand til tettbebygde områder, og prognoserte trafikkmengder er forholdsvis lave.
Foreliggende utredning er derfor foretatt etter forenklet metode basert på Håndbok V712, uten
kostnadsberegninger av prissatte konsekvenser.

1.1.3 Vegnormal N500:2021
For vegtunneler skal det i henhold til Vegnormal N500 Vegtunneler (Statens vegvesen &
Vegdirektoratet, 2021b) som del av reguleringsplanarbeidet utføres en konsekvensutredning av
valgte ventilasjonsløsning.

Konsekvensutredningen skal inkludere spredningsberegninger for komponentene NO2, PM10 og
PM2,5, for å vurdere evt. behov for ventilasjonstårn eller rensetiltak. Konsentrasjonene i områder
som blir påvirket av forurenset tunnelluft skal overholde grenseverdiene i forurensningsforskrif-
ten kap. 7, og bør overholde nasjonale mål. Håndbok N500 inneholder i tillegg noe strengere
korttidsmiddel-grenser for NO2 (150 µg/m3 som timemiddel, tillatt maks. 8 overskridelser) og
PM10 (50 µg/m3 som døgnmiddel, maks. 7 overskridelser) som skal overholdes. Luftkvaliteten
ved de utsatte områdene skal vurderes i henhold til krav og grenser i Retningslinje T-1520.

2.2.1 Forurensningsforskriften kapittel 7
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften; Klima- og
miljødepartementet, 2004, sist endret 03.11.2021) kapittel 7. Lokal luftkvalitet inneholder be-
stemmelser om og de juridisk bindende grenseverdiene for utendørs luft. Grenseverdiene i § 7-6
er maksimumskonsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider, eventuelt med antall tillatte
overskridelser. Det foreligger grenseverdier for komponentene SO2, NO2 og NOx, PM10 og PM2,5,
bly, benzen og CO. Tabell 1 viser grenseverdiene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og NO2.

Tabell 1. Grenseverdier for tiltak for utendørs luft for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid
(NO2), i forurensningsforskriften § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004).

Komponent Midlingstid Grenseverdi
(µg/m3)

Antall tillatte
overskridelser

Nitrogendioksid      

1. Timegrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse 1 time 200 Maks. 18 ganger pr.

kalenderår
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse Kalenderår 40

Svevestøv PM10      

1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse 1 døgn (fast) 50 Maks. 30 ganger pr.

kalenderår
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse Kalenderår 25

Svevestøv PM2,5      

Årsgrenseverdi for beskyttelse av men-
neskets helse Kalenderår 15
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Miljødirektoratet har kommet med anbefalinger om å revidere grenseverdiene i forurensningsfor-
skriften kap. 7 for PM10 som årsmiddel fra dagens 25 til 20 µg/m3, for PM2,5 årsmiddel fra 15 til
10 µg/m3 og for tillatt antall overskridelser av PM10 døgnmiddel på 50 µg/m3 fra 30 til 25 døgn
(Miljødirektoratet, 2020).

2.2.2 Retningslinje T-1520
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520; Miljøverndepartementet,
2012) brukes som en veileder for å vurdere lokal luftkvalitet i byggesaksbehandling og arealplan-
legging etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven; Kommunal-
og moderniseringsdepartementet, 2008). Veilederen spesifiserer grenser for gul og rød sone for
luftkvalitet basert på nivåer av PM10 og NO2 (Tabell 2). Nedre grense for rød sone tilsvarer gren-
severdien for NO2 i henhold til forurensningsforskriftens § 7-6, mens grensen for rød sone for
PM10 gitt i T-1520 tillater færre overskridelser enn den juridiske grenseverdien. I gul sone har
personer med alvorlig luftveis- og hjerte-karsykdom økt risiko for forverring av sykdommen,
mens friske personer sannsynligvis ikke vil oppleve helseeffekter. I rød sone har personer med
luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for helseeffekter, i hovedsak barn med luftveislidelser og
eldre med luftveis- og hjertekarsykdom.

Tabell 2. Nedre grenser for gul og rød sone for vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til Retningslinje
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012).

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone

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

NO2 40 µg/m3 vintermiddel1 40 µg/m3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsyk-
dom har økt risiko for forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseef-
fekter.

Personer med luftveis- og hjertekarsykdom har
økt risiko for helseeffekter. Blant disse er barn
med luftveislidelser og eldre med luftveis- og
hjertekarlidelser mest sårbare.

1 Vintermiddel ekskluderer verdier fra og med 1. mai til og med 31. oktober

Grensene oppført i T-1520 skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyg-
gelse, blant annet ved planprosjekter som berører bruksformål som er følsomt for luftforurens-
ning. Følsom bebyggelse omfatter helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og
utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone, hvor det bør gjøres
vurderinger ved planlagt bebyggelse med følsomt bruksformål, mens rød sone angir områder
som er lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde. Ved planlagt arealbruk innenfor rød
sone må det redegjøres for forholdet til grenseverdiene for utendørsluft, og tiltak for bedre luft-
kvalitet burde være en del av den videre planleggingen av området.

2.2.3 Nasjonale mål og luftkvalitetskriteriene
Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler følgende
langsiktige, helsebaserte nasjonale mål på årsbasis: PM10: 20 µg/m3, PM2,5: 8 µg/m3, og NO2: 40
µg/m3 (Miljødirektoratet, 2014). Nasjonalt mål for NO2 tilsvarer grenseverdien for årsbasis i for-
urensningsforskriften. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet et sett luftkvalitetskriterier, som
er satt «så lavt at de aller fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirk-
ninger på helsa» (Folkehelseinstituttet, 2017). Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og
PM2,5) og NO2 er oppført i Tabell 3.
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Tabell 3. Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2)
(Folkehelseinstituttet, 2017).

Komponent Midlingstid Luftkvalitetskriterier

PM10 Døgn 30 µg/m3

PM10 År 20 µg/m3

PM2,5 Døgn 15 µg/m3

PM2,5 År 8 µg/m3

NO2 15 min 300 µg/m3

NO2 Time 100 µg/m3

NO2 År 40 µg/m3
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3. METODIKK OG FORUTSETNINGER

3.1 Områdebeskrivelse og planprosjekt

1.1.4 Dagens situasjon
Planområdet omfatter strekningen mellom Ørskogfjellet i sør ved grensen til Ålesund kommune
og Vik i Vestnes kommune, se markert i Figur 1 og 2. Dagens E39-trasé i området går fra Ør-
skogfjellet gjennom Skorgedalen til Skorgeneset og nord til Vestnes. På Skorgeneset og Vestnes
er det tettbebygde områder, mens det er spredt bebyggelse langs øvrige deler av strekningen.
Hoveddelen av områdene består av ubebygd skogs- og fjellandskap.

Trafikkmengdene langs E6 gjennom planområdet er i dag forholdsvis lave, på mellom ca. 4000
og 6000 årsdøgntrafikk (ÅDT) og med tungtrafikkandeler på 9-12 %, iht. tall hentet ut fra Nasjo-
nal vegdatabank for år 2020 (Statens vegvesen, 2021a). Det er i all hovedsak veger med trafikk-
mengde over 8000 ÅDT som har betydning for lokal luftkvalitet, men veger med høye tungtra-
fikk- og piggdekkandeler kan ha vesentlige utslipp også ved lavere trafikkmengder.

1.1.5 Planlagt tiltak og utredningsalternativer
Deler av ny E39 vil legges i tunnel mellom Ørskogfjellet og Vik. To ulike tunneltraséer vurderes i
forbindelse med reguleringsarbeidet.

Vurderingene for luftforurensning i konsekvensutredningen ble foretatt for følgende utredningsal-
ternativer:

· Referansesituasjonen: Videreføring av dagens trasé for E39 mellom Ørskogfjellet og
Vik; trafikktall framskrevet for år 2050

· Planalternativer: Ny vegtrasé for E39 Ørskogfjellet-Vik med legging av deler av vegen i
tunnel; trafikktall framskrevet for år 2050:

o Oransje alternativ: Ny E39-trase gjennom Bakkesetra, tunnelportal nord for
Bakkesetra ved vegprofilnr. 3260, tunnellengde på 5810 m

o Rødt alternativ: Ny E39-trase vest for Bakkesetra, tunnelportal ved vegprofilnr.
2595, tunnellengde på 6475 m

Ny trasé for E39 mellom Ørskogfjellet og Vik, for hhv. oransje og rødt alternativ, er markert på
ortofoto i Figur 2.
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Figur 2. Ortofoto som viser planlagt ny E39-trasé i området Ørskogfjellet-Vik, for hhv. oransje og rødt
alternativ. Dagens E6-trase framgår av figuren. Plassering til tunnelportaler er markert i grønt. Kart ut-
arbeidet i ArcGIS Pro, med bakgrunnsgrafikk fra Esri.

3.2 Lokal luftforurensning og utslippskilder

3.2.1 Måledata
Det står ingen kommunale målestasjoner for luftkvalitet ved planområdet Ørskogfjellet-Vik, eller
andre steder i Vestnes kommune. Nærmeste målestasjoner er i Ålesund by over 40 km vest for
delstrekningen. Luftforurensning i Ålesund kommune måles i dag ved stasjonene Karl Eriksens
plass og Grimmerhaugen (Miljødirektoratet, 2021a), se plassering vist på Figur 3. Luftsonekart
fra Fagbrukertjenesten (Miljødirektoratet et al., 2021) viser ikke noen utbredelse av rød eller gul
sone iht. Retningslinje T-1520 noen steder innenfor Vestnes kommune. Det presiseres imidlertid
at kartene i Fagbrukertjenesten er basert på beregninger foretatt med lav oppløsning, og derfor
ikke vil reflektere reell spredning ut fra kilder som trafikkerte veger.
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Figur 3. Plasseringen til målestasjoner for luftkvalitet i Ålesund by. Tatt fra Luftkvalitet i Norge
(Miljødirektoratet, 2021a).

3.2.2 Utslippskilder
Langs strekningen E39 Ørskogfjellet-Vik er utslippene fra vegtrafikken langs hovedvegene i om-
rådet den klart dominerende utslippskilden med betydning for den lokale luftkvaliteten i området.
Det er ingen industrikilder i området registrert i Miljøstatus med utslipp til luft (Miljødirektoratet,
2021b). Vedfyring kan være en betydelig kilde til luftforurensning særlig ved større tettsteder i
Norge, men områdene langs Ørskogfjellet-Vik-strekningen er såpass spredt bebygd at bidrag fra
vedfyring antas å ha mindre betydning for den lokale luftkvaliteten. Langtransportert luftfor-
urensning må også tas høyde for i vurderinger av lokal luftkvalitet. Utslipp fra kilder som mindre
lokale veger, vedfyring og langtransportert luftforurensning vurderes å være omfattet av steds-
spesifikke bakgrunnskonsentrasjoner (se kap. 3.2.2.2).

3.2.2.1 Vegtrafikk
Utslipp fra vegtrafikk kan bidra betraktelig til luftforurensning lokalt, særlig av komponentene
svevestøv og nitrogenoksider. I områder nært opptil portaler til vegtunneler kan konsentrasjoner
av luftforurensning bli forhøyede, ettersom utslippene generert inne i tunnelen vil slippes ut gjen-
nom portalene i kjøreretningen, gitt utelukkende langslufting.

Data om vegtrafikk er tatt fra resultater fra trafikkmodellering, spesifikt RTM-beregninger gjen-
nomført av Staten vegvesen i prosjektet. Trafikkmengdene ble oppgitt å være 9000 ÅDT sør for
og 6200 ÅDT nord for krysset mellom ny E39 og Skorgedalsvegen (tidligere E39), tungtrafikkan-
deler på 12 %, og fartsgrense 90 km/t for ny E39 og 80 km/t for Skorgedalsvegen. Vegstrek-
ninger med ÅDT mindre enn 1000 anses ikke å ha nevneverdig påvirkning på den lokale luftkvali-
teten og er ikke inkludert i beregningsmodellen.

3.2.2.2 Bakgrunnsforurensning
Det vil også være et generelt bidrag fra andre forurensningskilder i og utenfor planområdet som
ikke er tatt hensyn til i spredningsberegningene, men som påvirker den lokale luftkvaliteten;
dette omtales som bakgrunnsforurensning. Eksempler på slike kilder er langtransportert for-
urensning fra industri og vegtrafikk, og lokal vedfyring. Bakgrunnsforurensningen skal inkluderes
ved utarbeidelse av spredningskart.

Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensende komponenter ble hentet ut fra Na-
sjonalt utslippssystem (Miljødirektoratet, 2021c). Bakgrunnskonsentrasjonene for NO2 og sveve-
støv (PM10 og PM2,5) ved planområdet er vist i Tabell 4.
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Tabell 4. Gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjoner for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10, i
µg/m3) ved planområdet, hentet ut fra Nasjonalt utslippssystem (Miljødirektoratet, 2021c).

Midlingstid NO2 PM10 PM2,5

År 0,9 5,0 2,1

Vinterperiode (ekskl. 01.05.-31.10.) 0,9

Timemiddel – 19. høyeste 4,5

Døgnmiddel – 8. høyeste 19,2

Døgnmiddel – 31. høyeste 11,2

1.2 Spredningsmodellering og beregningsforutsetninger
For å vurdere spredning i luft og lokal luftkvalitet ved planområdet for E39 Ørskogfjellet-Vik ble
det gjennomført spredningsberegninger for komponentene NO2 og svevestøv (PM10 og PM2,5). Re-
sultatene ble vurdert opp mot grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7, Retningslinje T-
1520 og Vegnormal N500.
Luftkvalitetsmodelleringen ble utført med GRAL-systemet (The Graz Lagrangian Model; Graz
University of Technology, 2021). GRAL er godt egnet til å modellere spredning i områder der
både terreng og bygninger har betydning for spredningen av luftforurensning. Modulen GRAMM
(GRAz Mesoscale Model) er en prognostisk mesoskala vindmodell som brukes for å generere
vindstatistikk for et større område. GRAMM genererer prognostiske vindfelt for alle vindretninger
og –hastigheter for GRAMM-beregningsområdet. Disse vindfeltene brukes som inngangsdata til
modulen GRAL, som er en partikkelbasert, lagransk modell som beregner spredning av luftfor-
urensning ved mindre planområder. GRAL kombinert med GRAMM utgjør et eulersk-lagransk sys-
tem som beregner mesoskala og mikroskala spredning av luftforurensning der både terreng og
bygninger tas hensyn til.

1.2.1 Inngangsdata
Som inngangsdata for å lage en 3D-modell brukes data om terreng, arealdekke og bygninger for
området. Til 3D-modellen importeres meteorologi og utslipp til luft til spredningsberegninger for
områdene. Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner legges til beregnede konsentrasjoner.

3.2.2.3 Meteorologi
Meteorologi, og særlig vindforhold, har stor betydning for spredning av luftforurensning og lokal
luftkvalitet. I GRAL-systemet genereres vindstatistikk ved å legge inn en uniform vindrose i
GRAMM, noe som produserer prognostiske vindfelt for området. Utstrekningen av beregningsom-
rådet i GRAMM bestemmes av plasseringen til nærmeste representative meteorologiske stasjon
der vindstatistikk kan hentes fra; beregningsområdet må omfatte både planområdene og måle-
stasjonen. I tillegg bestemmes utstrekningen av bratthet i terrenget for å unngå turbulens i
ytterkantene av modellen.

Data om meteorologi (vindforhold) fra Molde lufthavn meteorologiske stasjon, som står ca. 26
km nordøst for Ørskogfjellet, og skydekkedata fra Værnes stasjon ble benyttet i modelleringen.
Meteorologiske data ble hentet ut fra Norsk klimaservicesenter (Seklima; Meteorologisk institutt,
2021b) for de tre årene 2018-20.

I GRAL sammenlignes de prognostiske vindfeltene beregnet med GRAMM med målte vinddata fra
meteorologisk stasjon, og det mest representative vindfeltet beregnet i GRAMM brukes i GRAL for
å beregne mikroskala spredning av luftforurensning ved planområdet. For vindsimuleringer til de
fleste spredningsberegningene og generering av spredningskart for PM10 og NO2 ble det brukt
data fra hele tidsperioden, mens det for spredningsberegninger for NO2 gul sone ble brukt vind-
data for vinterperioden (nov.-apr.). Vinden simuleres i modellen fordelt på sektorer. Sprednings-
beregninger i GRAL tar hensyn til effekten av terreng og bygninger på vindretning og –hastighet.
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Vindroseplott som framstiller vindretninger og -hastigheter til meteorologidataene er oppført i Fi-
gur V1-1 i Vedlegg 1. Horisontalt vindfelt for den vindklassen (bestående av klassifiserte vindhas-
tighets-, vindretnings- og stabilitetsdata) i GRAMM-modellen som forekom hyppigst i GRAL-simu-
leringen i løpet av meteorologiperioden er oppført i Figur V1-1 b).

3.2.2.4 Kartdata
Terrengdata for modelleringsdomenet for GRAMM ble hentet ut fra Digital terrengmodell (DTM
10, UTM33) fra Kartverkets Kartkatalogen (Kartverket, 2021), og arealdekkedata fra det euro-
peiske kartprogrammet CORINE Land Cover (Nibio, 2021). Kartdata for vegnett, tunneler og ek-
sisterende bygninger i området ble tatt ut fra kartgrunnlag (AutoCAD-filer eksportert ut fra
Quadri-modell 21.10.2021) og satt opp i GRAL-modellen.

1.2.2 Utslippsberegninger
Utslipp av svevestøv (PM10 og nitrogenoksider til luft fra vegtrafikken i området ble beregnet og
inkludert i spredningsmodellen.

3.2.2.5 Kjøretøytrafikk

Utslipp fra eksos
Utslipp av svevestøv og NOx i eksos fra kjøretøy fra forbrenning av fossilt brennstoff ble beregnet
på bakgrunn av utslippsfaktorer hentet ut fra det europeiske forskningsprosjektet The Handbook
Emission Factors for Road Transport (INFRAS, 2021), iht. føringer i Norwegian Emission In-
ventory 2016 (Sandmo, 2016) og trafikktall for vegene for planalternativet. Utslippsfaktorene for
ulike kategorier kjøretøy (personbiler, tunge kjøretøy) er vektet for data om kjøretøysammenset-
ning nasjonalt. Det er brukt utslippsfaktorer for år 2021. Vedlegg 2 viser utslippsfaktorene hentet
ut fra HBEFA for svevestøv og NOx for de aktuelle vegstrekningene i området (Tabell V2-1).

Utslipp av svevestøv fra andre kilder enn eksos
I tillegg til utslipp fra eksos, bidrar slitasje av bildekk, bremseklosser og asfalt betydelig til det
totale utslippet av svevestøv fra vegtrafikk (Ntziachristos & Boulter, 2016; Sandmo, 2016). As-
faltslitasjen er særlig stor når andelen piggdekk er høy. Oppvirvling av støv fra asfalt, inkludert
av mindre partikler (svevestøv), kan være betydelig men svært varierende, avhengig av om veg-
banen er tørr eller våt og om jevnlig gaterengjøring foretas eller ikke. Tilsetting av veisalt i vin-
tersesongen påvirker også mengden støv som virvles opp.

Bidraget fra ikke-eksoskilder til svevestøv ble beregnet med NORTRIP-modellen (NILU, 2012).
Piggdekkandel ble satt til 50 %, tilsvarende tilgjengelige tall fra piggdekktellinger for Ålesund by
(Statens vegvesen, 2021b). Tabell V2-2 viser de beregnede utslippene av PM10, PM2,5 og NOx fra
vegene i modellen, for svevestøv med relative bidrag fra eksos og ikke-eksoskilder til det totale
utslippet.

3.2.2.6 Tunnelportaler
Utslipp fra tunneler kan fordele seg på to faser: jetfase og vinddrevet fase. I jetfasen drives
spredning av hastigheten lufta har ut av tunnelåpningen, mens det i vinddrevet fase er atmosfæ-
riske forhold som dominerer. Topografien sammen med utformingen av tunnelportalene har også
stor betydning for spredningsforløpet. For at det skal oppstå jetfase i spredningen må lufta ha en
hastighet ut av tunnelen på 3 m/s eller høyere. Dersom ventilasjonshastigheten i tunnelmun-
ningen er lavere enn 3 m/s, vil maksimalutbredelsen av gitte konsentrasjoner fra tunnelmun-
ningen kunne beskrives som en sirkel med sentrum i munningen (NILU, Miljødirektoratet, &
Statens vegvesen, 2018b).

Ved beregning av utslipp fra vegtunneler legges det til grunn antakelsen at skyvekraften fra tra-
fikken drar med seg utslipp langs hele tunnelløpet, og at utslippene dermed forekommer kun i
den retningen trafikken går ut av tunnelen. For tunnelen som inngår i beregningsmodellen (Vik-
akslatunnelen mellom Ørskogfjellet og Vik) er det antatt en hastighet på lufta som kommer ut
ved munningen på 2,5 m/s for oransje planalternativ og 2,7 m/s for rødt alternativ, iht. tall fra
ventilasjonsnotat utarbeidet i prosjektet (utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Statens
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vegvesen, datert 29.09.2021). Tunnelportalen er lagt inn med informasjon om dimensjoner fra
ventilasjonsnotatet, for ettløpstunnel med tunnelprofil T10,5. Utslippene er beregnet med grunn-
lag i trafikktall for de aktuelle vegstrekningene som går gjennom tunnelen, etter samme meto-
dikk som for kjøretøytrafikk (kap. 3.2.2.5). Det er forutsatt at all tunnelluft ventileres fra nord
mot sør, og at alt utslippet generert inne i tunnelen slippes ut gjennom portalen i sør ut mot Ør-
skogfjellet.

3.3 Spredningsberegninger
Spredningsberegningene kan identifisere områder med dårlig luftkvalitet ved planområdet, og
vise hvordan utslipp og terreng påvirker spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet.

Modelleringen og spredningsberegningene ble utført med GRAL-modellen, v. 20.01 (Graz
University of Technology, 2021). Beregningsområdet var et ca. 3,1 x 3,6 km stort område som
omfattet planområdet for Ørskogfjellet-Vik. Vegutslippskilder ble representert som linjekilder og
tunnelmunningen som portalkilde, parameterisert iht. føringer i GRAL-brukermanualen (Amt der
Steiermärkischen Landesregierung, 2020). Konsentrasjoner og spredning av luftforurensning ble
simulert ved 2,5 meters høyde over terreng, i henhold til krav i Retningslinje T-1520. Reseptor-
grid ble satt til 10 x 10 m punkter innenfor beregningsområdet. En oversikt over GRAMM- og
GRAL-modellområdene som viser beregningsområde og utslippskilder er vist i Figur 6.

Figur 4. Oversikt over modellområdet for ny E39 Ørskogfjellet-Vik (vist for oransje alternativ) brukt i
spredningsmodelleringen. Beregningsområdet for GRAMM er markert med rektangel på ortofotoet til
venstre, og for GRAL til høyre. GRAL-illustrasjonen viser utslippskilder (veger: røde, tunnelportal: grønn)
i modellen markert.

3.3.1 Post-prosessering
Post-prosessering av resultatene (modellerte konsentrasjoner på timebasis) for å generere gjen-
nomsnittlige konsentrasjoner iht. aktuelle midlingstider, f.eks. 19. høyeste time, 8. høyeste døgn
og år, ble foretatt i GRAL-programmet og, for døgn-persentiler, med Rambøll-utviklet script. Plot-
ting av resultatene ble gjort i ArcMap v. 10.7.1. Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner ble
lagt til de beregnede konsentrasjonene. Alle reseptorpunkter og kilder er representert i Universal
Transverse Mercator (UTM) sone 32 koordinatsystem.
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For nitrogenoksider legges utslippstallene inn som NOx samlet, og beregnede konsentrasjoner er
derfor for NOx. Grensene i T-1520 og grenseverdiene i forurensningsforskriften er gitt for NO2, og
de beregnede konsentrasjonene av NOx regnes derfor om til NO2-konsentrasjoner.

Følgende formel brukes i omregningen i programvaren:

NO2 = 29 x [NOx] / 35+[NOx] + 0.217 x [NOx]

3.4 Beregningsforutsetninger og usikkerhet
Spredningsberegningene gir et inntrykk av hvilke områder som vil være utsatt for redusert luft-
kvalitet. Det gjøres imidlertid en rekke antakelser i forbindelse med modelleringen og spred-
ningsberegningene:

· Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år og de meteorologiske forholdene fra
målestasjon til planområde kan avvike noe. I prosjektet er vindforhold ved planområdet
modellert basert på modellert vind basert på data fra Molde lufthavn stasjon. Avstanden
mellom planområdet og Molde lufthavn er forholdsvis stor (ca. 26 km).

· Utslippsfaktorer brukt i utslippsberegningene er gjennomsnittstall, og vil avhenge av for-
hold som kjøremønster, hastighet, teknologi og alder på kjøretøyet. I foreliggende rap-
port ble prognoserte faktorer for 2035 benyttet, som er optimistiske sammenlignet med
dagens tall.

· I modelleringen er evt. støytiltak i området som beskrevet i støyutredningen i prosjektet
ikke inkludert, noe som utgjør en worst-case-antakelse for beregnede konsentrasjoner ut
fra vegen.

· Bakgrunnskonsentrasjonene kan variere fra sted til sted innenfor området som følge av
terreng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter, og det er forbundet en viss usikkerhet til
beregningsmetodene. Tilgjengelig kilde til bakgrunnsnivåer (Utslippssystemet) er basert
på beregninger, og foreligger med såpass lav oppløsning at lokale forskjeller særlig ved
tettsteder ikke kan tas tilstrekkelig hensyn til.

· Fordelingen mellom NO og NO2 varierer avhengig av meteorologiske forhold og atmosfæ-
risk sammensetning, og modellerte konsentrasjoner av NO2 er derfor forbundet med noe
usikkerhet.

· Estimering av svevestøvnivåer i luft særlig som følge av piggdekkbruk og oppvirvling av
vegstøv er forbundet med vesentlig usikkerhet.
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4. REFERANSEALTERNATIVET

For strekningen av E39 mellom Ørskogfjellet og Vik utgjør referansealternativet dagens vegtrase,
med vegtrafikktall prognosert til år 2050. Trafikkberegninger foretatt av Statens vegvesen for
prognosesituasjonen tilsier at trafikkmengdene vil være 6600 ÅDT langs strekningen. Tungtra-
fikkandelen langs strekningen er på 9 % og fartsgrensen på 80 km/t, iht. NVDB.

Dagens E39 ligger med kortere avstand til flere av boligene og hyttene på Ørskogfjellet, og pas-
serer boligområder og tettbebyggelse gjennom Skorgedalen og Vestnes. Ny E39 via tunnel gjen-
nom Ørskogfjellet resulterer i redusert trafikk forbi og dermed mindre eksponering for boliger ved
disse områdene. Ettersom planforslaget medfører positive virkninger med hensyn på lokal luftfor-
urensning langs dagens E39-trase, er det ikke gjennomført spredningsberegninger for referanse-
alternativet.

Veger med trafikkmengder på under 8000 ÅDT regnes i utgangspunktet å ha liten påvirkning på
lokal luftkvalitet iht. Retningslinje T-1520 (Miljøverndepartementet, 2012). Piggdekkandelen i
området er imidlertid forholdsvis høy, anslått til ca. 50 % iht. tilgjengelige tall for Ålesund by
(Statens vegvesen, 2021b). Det kan derfor tenkes at boliger, skoler og annet sårbart bruksformål
som ligger nært opptil E39 potensielt kan oppleve redusert luftkvalitet, spesielt i vinterhalvåret
når piggdekk brukes på is- og snøfri vegbane.
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5. PLANALTERNATIVER

Luftkvalitetsberegninger er foretatt for planforslaget, for hhv. oransje og rødt alternativ. Oransje
planalternativ innebærer ny E39-trase gjennom Bakkesetra, tunnelportal nord for Bakkesetra og
tunnellengde på 5810 m, mens rødt alternativ består av ny vegtrase vest for Bakkesetra, tunnel-
portal lagt lenger sørvest sammenlignet med oransje alternativ og noe lenger tunnellengde på
6475 m.

Utbredelsen av rød og gul sone i Retningslinje T-1520 for svevestøv (PM10) er klart dimensjone-
rende for den lokale luftkvaliteten i området. Spredningskart som viser beregnede konsentrasjo-
ner av svevestøv (PM10) langs ny E39 som 8. høyeste døgnmiddel, tilsvarende grensene for rød
og gul sone, er derfor vist i rapporten for oransje og rødt planalternativ. Beregninger er også
gjennomført for PM10 31. høyeste døgnmiddel og årsmiddel og PM2,5 årsmiddel (iht. grenseverdier
i forurensningsforskriften kap. 7), NO2 årsmiddel (T-1520 rød sone og forurensningsforskriften
kap. 7), NO2 vintermiddel (T-1520 gul sone), og NO2 19. og 9. høyeste timemiddel (forurens-
ningsforskriften kap. 7 og Vegnormal N500); spredningskartene for disse komponentene og mid-
lingstidene er oppført i Vedlegg 3. Alle beregningene er utført med meteorologi for perioden
2018-20 (NO2 vintermiddel: jan.-apr. + nov.-des.), og viser resultater ved 2,5 meters høyde
over terreng.

5.1 Oransje alternativ
Spredningskart for PM10 som 8. høyeste døgnmiddel, tilsvarende nedre grense for rød (50 µg/m3)
og gul sone (35 µg/m3), er vist for oransje planalternativ i Figur 5 (områdene i nord fra krysset
med Skorgedalsvegen til tunnelportalen) og Figur 6 (i sør fra krysset med Skorgedalsvegen til
kommunegrensa).

Utslipp fra tunnelportaler kan medføre forhøyede konsentrasjoner av luftforurensning i områdene
ved portalen, ettersom alt utslipp generert inne i tunnelen regnes å slippes ut gjennom portalene
med ventilasjonsretningen, gitt utelukkende langslufting. Det er derfor viktig å undersøke påvirk-
ningen på lokal luftkvalitet i portalområder. Ved arealplanlegging er det i utgangspunktet kravene
og grensene i Retningslinje T-1520 som legges til grunn, og Vegnormal N500 spesifiserer også at
luftkvaliteten i portalområder skal vurderes iht. Retningslinje T-1520. Gitt forutsetningen om at
tunnellufta til enhver tid ventileres mot sør ut mot Ørskogfjellet, er det noe spredning av luftfor-
urensning ut fra tunnelportalen. Nedre grense for rød og gul sone sone overstiges i en viss ut-
strekning ut fra portalen, men rød eller gul sone omfatter ingen av de nærliggende bygningene
(Figur 5). Bygningene nær tunnelportalen består i all hovedsak av hytter/fritidsboliger; grensene
i Retningslinje T-1520 gjelder i utgangspunktet kun for boliger, men det er likevel ønskelig at
gjeldende grenseverdier for luftkvalitet overholdes også ved denne typen bygninger der folk opp-
holder seg deler av tiden. Gul sone har noe utbredelse ut fra vegen fra tunnelen mot krysset mel-
lom nye E39 og Skorgedalsvegen (gamle E39); én fritidsbolig på nordsiden av krysset med Skor-
gedalsvegen som blir liggende på ny vegbane havner i gul sone.

Grenseverdiene for tiltak i forurensningsforskriften kap. 7 er de juridisk gjeldende grenseverdiene
for tiltak som ikke skal overstiges. Vegnormal N500 angir at grenseverdiene for tiltak skal over-
holdes i portalområder, samt grensen for T-1520 for rød sone for PM10, og for NO2 på 150 µg/m3

med maks. 8 overskridelser. Overstiges disse grenseverdiene ved omkringliggende sårbart bruks-
formål, skal luftetårn eller annen renseløsning brukes for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet i om-
givelsene. Døgn- og årsgrenseverdiene for PM10 på henholdsvis 50 µg/m3 (tillatt 30 overskridel-
ser) og på 25 µg/m3 overstiges i områder med en viss utstrekning ut fra tunnelen, men ikke nær
noen av de omkringliggende hyttene (se Vedlegg 3). Årsgrenseverdien for PM2,5 på 15 µg/m3

overstiges kun ved mindre områder like ved portalen (Vedlegg 3).

Spredningen av NO2 i området er begrenset sammenlignet med svevestøv, på grunn av lave
prognoserte eksosutslipp for framtidig kjøretøypark i HBEFA-databasen og lave bakgrunnskon-
sentrasjoner for området. Støvpartikler slippes også ut som følge av slitasje av bremseklosser,
dekk og asfalt, særlig ved piggdekkbruk i vinterhalvåret, i tillegg til fra støvoppvirvling; kun en
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liten andel av svevestøvutslippene skyldes eksosutslipp (se Tabell V2-2 i Vedlegg 2). Ved tunne-
len overstiges grensene for Retningslinje T-1520 rød og gul sone for NO2 kun like ved portalen
(Vedlegg 3), mens grenseverdien på timebasis i forurensningsforskriften kap. 7 og i Vegnormal
N500 overholdes over hele beregningsområdet. For NO2 sammenfaller grenseverdien som årsba-
sis i forurensningsforskriften med nedre grense for rød sone i Retningslinje T-1520.

Figur 5. Spredningskart som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) som 8. høyeste døgn-
middel for driftsfasen for ny E39 Ørskogfjellet-Vik, for oransje alternativ ved utløpet til Vikakslatunne-
len. Nedre grenser for gul og rød sone i Retningslinje T-1520 tilsvarer maks. 7 overskridelser av hhv. 35
og 50 µg/m3 som døgnmiddel.

Sør for krysset med Skorgedalsvegen er trafikkmengdene noe høyere (9000 i sør vs. 6200 nord
for krysset), og spredningen av luftforurensning ut fra vegen i sør er derfor noe mer omfattende,
som det framgår av Figur 6. Både rød og særlig gul sone har betydelig utbredelse ut fra vegen,
men de aller fleste bygningene i området havner utenfor rød og gul sone. Én fritidsbolig på nord-
vestsiden av ny E39 omfattes av rød sone. En annen bygning sør for krysset med Skorgedalsve-
gen havner i gul sone, men denne er registrert som bygning for vannforsyning/pumpestasjon i
Matrikkelen. Ved fritidsboligen nordvest for E39 overstiges også grenseverdien for PM10 i for-
urensningsforskriften som døgnmiddel, samt foreslått ny grenseverdi som årsmiddel (20 µg/m3;
Vedlegg 3). Grenseverdiene i forurensningsforskriften for PM2,5 og NO2 overholdes over hele om-
rådet sør for krysset med Skorgedalsvegen.
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Figur 6. Spredningskart som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) som 8. høyeste døgn-
middel for driftsfasen for ny E39 Ørskogfjellet-Vik, for oransje alternativ langs den sørlige delen av
strekningen. Nedre grenser for gul og rød sone i Retningslinje T-1520 tilsvarer maks. 7 overskridelser av
hhv. 35 og 50 µg/m3 som døgnmiddel.

5.2 Rødt alternativ
Utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for PM10 for ny E39, rødt alternativ ved tun-
nelportalen på Ørskogfjellet er vist på spredningskartet i Figur 7. I likhet med for oransje alterna-
tiv, er det noe spredning av luftforurensning og utbredelse av rød og gul sone ut fra portalen,
men PM10 rød eller gul sone omfatter ikke noen av fritidsboligene eller andre bygninger i nærom-
rådene. For rødt alternativ er tunnelportalen flyttet noe lenger sørvest sammenlignet med oran-
sje alternativ, med større avstand til bebyggelse i området.

Også for rødt alternativ overstiges grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 i om-
råder med noe utbredelse ut fra portalen, men ikke ut mot nærliggende bebyggelse (Vedlegg 3).
Grenseverdien for PM2,5 i forurensningsforskriften, grensene for rød og gul sone for NO2, og anbe-
falt grenseverdi for NO2 i Vegnormal N500 på 150 µg/m3 som timemiddel med maks. 8 overskri-
delser overstiges kun like utenfor portalen (Vedlegg 3), mens grenseverdien for NO2 som time-
middel i forurensningsforskriften overholdes over hele området.

Ny E39-trasé for oransje og rødt alternativ sammenfaller i området sør for krysset med Skorge-
dalsvegen, og spredningskartet vist i Figur 6 med beskrivelser (kap. 5.1) gjelder derfor også for
rødt planalternativ.
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Figur 7. Spredningskart som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv (PM10) som 8. høyeste døgn-
middel for driftsfasen for ny E39 Ørskogfjellet-Vik, for rødt alternativ ved utløpet til Vikakslatunnelen.
Nedre grenser for gul og rød sone i Retningslinje T-1520 tilsvarer maks. 7 overskridelser av hhv. 35 og
50 µg/m3 som døgnmiddel.
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6. KONSEKVENSER OG ANBEFALINGER OM TILTAK

Som beskrevet i rapportens kap. 5, er det en viss utbredelse av luftforurensning ut fra portalen
til Vikakslatunnelen ut mot Ørskogfjellet, i all hovedsak svevestøv (PM10). Rød og gul sone iht.
Retningslinje T-1520 som følge av spredningen ut fra tunnelportalen brer seg imidlertid ikke ut
mot fritidsboliger og andre bygninger nær portalen, for hverken oransje (portal i nordøst) eller
rødt (portal i sørvest) planalternativ. Gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriften kap. 7
overholdes ved alle bygninger nær portalen. En fritidsbolig sør for krysset med Skorgedalsvegen
omfattes av PM10 rød sone for begge planalternativene, mens for oransje planalternativ havner
ytterligere en hytte på nordsiden av krysset i gul sone.

Det antas at spredningen ut fra E39 for referansealternativet, som utgjøres av dagens vegtrasé
med vegtrafikktall prognosert for samme prognoseår (2050), potensielt kan medføre redusert
luftkvalitet ved et større antall boliger som blir liggende nært opptil vegen (kap. 4). Konsekven-
sen av utbygging av ny E39 ved legging av deler av strekningen i tunnel mellom Ørskogfjellet og
Vik vurderes derfor å være positiv med hensyn på lokal luftforurensning, ettersom spredningen
ut fra tunnelportalen ikke resulterer i redusert luftkvalitet ved nærliggende boliger eller hytter.
Forskjellen mellom oransje og rødt planalternativ for lokal luftkvalitet er liten. Prognoserte tra-
fikkmengder langs strekningen sør for krysset mellom ny E39 og Skorgedalsvegen er noe høyere
for planalternativene sammenlignet med referansealternativet, men kun én fritidsbolig i området
havner i T-1520 rød sone som følge av spredningen ut fra vegen i sør.

Med hensyn på lokal luftforurensning kan dermed både oransje og rødt alternativ for vegtunnelen
benyttes, og tunnellufta kan ventileres ut mot Ørskogfjellet uten påvirkning på lokal luftkvalitet
ved nærliggende sårbart bruksformål.

I vurderingene må det tas høyde for at luftkvalitetsmodellering er forbundet med betydelige usik-
kerheter. I beregningene gjøres en rekke antakelser rundt utslipp, meteorologi, trafikkframskriv-
ninger, piggdekkandel, bakgrunnskonsentrasjoner og spredning og atmosfærekjemi. Sprednings-
beregninger viser likevel spredningsmønstre og gir gode indikasjoner på hvilke områder som vil
være mest utsatt for luftforurensning.
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7. LOKAL LUFTFORURENSNING I BYGG- OG ANLEGGSFA-
SEN

Bygg- og anleggsvirksomhet er generelt forbundet med luftforurensning. Flere ulike typer aktivi-
teter medfører utslipp til luft, inkludert drift av anleggsmaskiner, anleggstrafikk og massetrans-
port, rivning av eksisterende strukturer som vei og bygninger, sprengning og spredning av støv
fra åpne byggegroper og masselager. Problemene er vanligvis relatert til generering og spredning
av støv, men lastebiler og ulike typer anleggsmaskiner har også utslipp av andre komponenter
som nitrogenoksider, dieselpartikler, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og metaller.
Særlig i områder med kort avstand til sårbart bruksformål til boliger er det viktig å ta hensyn til
støving og mulig påvirkning på lokal luftkvalitet i anleggsfasen, både før oppstart og under selve
arbeidet.

Grenseverdier for tiltak for uteluft er oppført i forurensningsforskriften kap. 7. § 7-3 inneholder
bestemmelser om anleggseiers ansvar med hensyn på lokal luftkvalitet, inkludert plikt om gjen-
nomføring av nødvendige tiltak for å overholde grenseverdiene, varsling og dekking av kostna-
der. Retningslinje T-1520 kap. 6 angir retningslinjer for begrensning av luftforurensning spesifikt
fra bygg- og anleggsvirksomhet ved regulering etter plan- og bygningsloven. Anbefalt grense-
verdi for svevestøv (PM10) ved nærmeste boliger, skoler, helseinstitusjoner, parker eller andre
oppholdsområder i Retningslinje T-1520 er på 200 μg/m³ som timemiddelverdi. Massetransport
bidrar typisk mest til støvproblematikk nær anleggsområder. Støvdempende tiltak som er listet
opp i forurensningsforskriften kap. 30 for forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og
singel kan også være relevante å se til; bestemmelsene i kap. 30 gjelder som forskriftskrav der-
som det skal foretas masseknusing på området.
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VEDLEGG 1
METEOROLOGISKE DATA
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For å simulere spredning av luftforurensning i områdene langs ny E39 Ørskogfjellet-Vik ble det
generert klassifisert vindstatistikk i GRAL, basert på vinddata fra Molde lufthavn for årene 2018-
20. Inngangsdataene ble hentet ut fra Norsk klimaservicesenter (Seklima; Meteorologisk
institutt, 2021). Vindhastigheter og vindretninger fra Molde lufthavn stasjon brukt som inngangs-
data i spredningsmodellen er vist i Figur V1-1 a). Horisontalt vindfelt for den vindklassen (bestå-
ende av klassifiserte vindhastighets-, vindretnings- og stabilitetsdata) i GRAMM-modellen som
forekom hyppigst i GRAL-simuleringen i løpet av meteorologiperioden er oppført i Figur V1-1 b).

Figur V1-1 a) Vindroseplott for vinddataene brukt i modelleringen, klassifisert fra data fra Molde luft-
havn meteorologiske stasjon, for årene 2018-20, hentet ut fra Norsk klimaservicesenter (Seklima;
Meteorologisk institutt, 2021b). b) Horisontalt vindfelt for den hyppigst forekommende vindklassen fra
GRAMM-modellen brukt i GRAL-simuleringene (vindsektor 205°, vindhastighet 1,56 m/s, stabilitets-
klasse 7), generert i GRAL-programvaren.

a)

b)
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VEDLEGG 2
UTSLIPPSBEREGNINGER
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I prosjektet er det foretatt beregninger av utslipp fra vegtrafikken langs åpen veg og fra tunnel-
portal. Kjøretøy slipper ut en rekke luftforurensende stoffer i eksos. For svevestøv (PM10) må
også utslipp forårsaket av slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt, piggdekkslitasje og oppvirv-
ling inkluderes i utslippsberegningene. Svevestøvutslippene er differensiert på sommer (mai-ok-
tober)- og vintersesong (november-april).

Vegtrafikk

Utslipp fra eksos
For å beregne utslipp av NOx og svevestøv (PM) fra lokale veger ble det hentet ut utslippsfaktorer
fra The Handbook Emission Factors for Road Transport (INFRAS, 2021), for år 2035. Utslippsfak-
torer ble hentet ut for de ulike typene veger som ligger inne i modellen, for både PM og NOx, og
for aktuelle trafikkscenarioer og stigning/kurvatur (Tabell V2-1).

Tabell V2-1. Utslippsfaktorer for utslipp fra forbrenning av svevestøv (PM) og nitrogenoksider (NOx) med
betingelser for vegstrekningene i spredningsmodellen, hentet fra Handbook Emission Factors for Road
Transport (INFRAS, 2021) for Norge for år 2021.

Type kjøretøy Komponent Stigning
(gradient) Trafikkscenario Utslippsfaktor

(g/km/kjøretøy)

HGV NOx +/-2% RUR/MW/80/Heavy 0,818

HGV NOx +/-2% RUR/MW/90/Heavy 0,869

HGV NOx +/-2% RUR/Trunk/80/Heavy 0,735

HGV PM +/-2% RUR/MW/80/Heavy 0,010

HGV PM +/-2% RUR/MW/90/Heavy 0,009

HGV PM +/-2% RUR/Trunk/80/Heavy 0,010

pass. car NOx +/-2% RUR/MW/80/Heavy 0,028

pass. car NOx +/-2% RUR/MW/90/Heavy 0,031

pass. car NOx +/-2% RUR/Trunk/80/Heavy 0,033

pass. car PM +/-2% RUR/MW/80/Heavy <0,001

pass. car PM +/-2% RUR/MW/90/Heavy <0,001

pass. car PM +/-2% RUR/Trunk/80/Heavy <0,001

Ikke-eksoskilder til svevestøvutslipp fra kjøretøy
I tillegg til utslipp fra eksos slippes svevestøv ut fra veger som resultat av dekk-, bremsekloss-
og asfaltslitasje, samt ved piggdekkbruk og som resultat av oppvirvling av vegstøv. Bidrag fra
ikke-eksoskilder til svevestøv fra kjøretøy ble beregnet med NORTRIP-modellen (NILU, 2012).

NORTRIP-modellen bruker en rekke inngangsparametere, relatert til vegparametere, meteorologi
og tiltak (salting, gaterengjøring osv.). I beregningene ble meteorologi fra Molde lufthavn og
Værnes stasjon (skydekke) for høst 2018/vår 2019 benyttet (se Vedlegg 1). Nedbør og luftfuktig-
het, samt frekvens for tiltak ble satt til 0. Piggdekkandelen ble satt til 50 %, iht. tilgjengelige tall
for Ålesund by for år 2020 (Statens vegvesen, 2021b). Utslipp fra piggdekkbruk er kun inkludert i
beregningene for vinterperioden (november-april).

De beregnede utslippene av NOx og svevestøv (PM10) for de aktuelle vegstrekningene er oppført i
Tabell V2-2.

Tunnelportal
Utslipp av komponentene nitrogenoksider (NOx) og svevestøv (PM10) ut fra portalen til Vikaksla-
tunnelen ble beregnet under antakelse om styring av ventilasjonen i retning fra nord mot sør ut
mot Ørskogfjellet. Utslippene fra tunnelportalen ble beregnet med grunnlag i trafikktall for vegs-
trekningene som går gjennom tunnelen, se forrige avsnitt. Beregnede utslipp ved portalen er
oppgitt i Tabell V2-3.
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Tabell V2-3. Tunneldimensjoner og beregnede utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svevestøv (PM10) fra
portalen til Vikakslatunnelen.

Alternativ Tunnelprofil Tunnellengde
(m)

Fri høyde
(m)

Utslipp (kg/t)

NOx PM10* PM2,5*

Oransje T10,5 5810 4,6 0,198 1,56 0,080

Rød T10,5 6475 4,6 0,221 1,74 0,089

*Vinterperiode-utslippstall (nov.-apr.)
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Tabell V2-2. Beregnede utslipp av svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NOx), oppgitt i kilogram per kilometer per time (kg/km/t) fra vegene ved ny E39
Ørskogfjellet-Vik, for prognosesituasjonen (gjennomføring av planforslaget, vegtrafikktall for år 2050), ved bruk av utslippsfaktorer fra Tabell V2-1 og fra
NORTRIP-modellen. Svevestøvutslippene er differensiert i sommer (mai-okt.)- og vinterperiodeutslipp (nov.-apr.). Stigning på alle vegene er satt til +/- 2-4 %.

Vegstrekning Veg-
kategori

Veg-
bredde

(m)

Trafikk-
mengde
(ÅDT)

Andel
tung-

trafikk

Farts-
grenser
(km/t)

Utslipp (kg/km/t)

NOx eksos PM eksos
PM10* PM2,5*

Ikke-eksos Totalt Ikke-eksos Totalt

E39 sør for ramper Motorway 12.5 9000 12% 90 0.049 0.001 0.387 0.387 0.0193 0.0199

E39 nord for ramper Motorway 12.5 6200 12% 90 0.034 0.000 0.269 0.269 0.0134 0.0138

E39 ramper Motorway 3.5 1400 12% 80 0.007 0.000 0.057 0.0571 0.0028 0.0029

E136 Skorgedalen 5.5 3000 12% 80 0.015 0.000 0.114 0.115 0.0057 0.0059

*Oppgitte svevestøvutslipp for vegene er for vinterperioden (november-april). Utslippene for sommerperioden er satt til 20 % av vinterutslippene for motorveg-strekningene og 25 % for øvrige
vegstrekninger. Beregnet med piggdekkandel = 50 %



VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET
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VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

For å vurdere spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet for områdene langs ny E39 Ør-
skogfjellet-Vik ble det beregnet spredning av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5).
Spredningsberegningene ble foretatt med modellen GRAL.

Fra spredningsberegningene ble det utarbeidet spredningskart for planalternativene, med konsen-
trasjoner vurdert opp mot grenseverdier i forurensningsforskriften kap. 7 (Klima- og
miljødepartementet, 2004) og nedre grenser for rød og gul sone i Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520, Miljøverndepartementet, 2012). Spredningsberegningene er
foretatt ved 2,5 meters høyde, med vegtrafikktall prognosert for år 2050.
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Svevestøv (PM10) 8. høyeste døgnmiddel; Retningslinje T-1520 rød og gul sone

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: 8. høyeste døgn
Regelverk: Retningslinje T-1520
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM10) 31. høyeste døgnmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: 31. høyeste døgn
Regelverk: Forurerensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM10) årsmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Forurerensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM2,5) årsmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM2,5)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Forurerensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ



±

< 40

> 40

Ko
ns

en
tr

as
jo

n
(µ

g/
m

3 )

0 100 200 300 40050
meter

Nitrogendioksid (NO2) årsmiddel; Retningslinje T-1520 og forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Nitrogendioksid (NO2)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Retningslinje T-1520/
forurerensningsforskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
NOx-kjemi: Formel i GRAL
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Nitrogendioksid (NO2) vintermiddel (nov.-apr.); Retningslinje T-1520

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Nitrogendioksid (NO2)
Midlingstid: Vinter (nov.-apr.)
Regelverk: Retningslinje T-1520
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
NOx-kjemi: Formel i GRAL
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM10) 8. høyeste døgnmiddel; Retningslinje T-1520

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: 8. høyeste døgn
Regelverk: Retningslinje T-1520
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM10) 31. høyeste døgnmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: 31. høyeste døgn
Regelverk: Forurensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM10) årsmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Forurensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM2,5) årsmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Oransje planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM2,5)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Forurensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 25.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, oransje planalternativ
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Svevestøv (PM10) 8. høyeste døgnmiddel; Retningslinje T-1520

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Rødt planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: 8. høyeste døgn
Regelverk: Retningslinje T-1520
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 26.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, rødt planalternativ
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Svevestøv (PM10) 31. høyeste døgnmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Rødt planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: 31. høyeste døgn
Regelverk: Forurensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 26.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, rødt planalternativ
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Svevestøv (PM10) årsmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Rødt planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM10)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Forurensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 26.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, rødt planalternativ
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Svevestøv (PM2,5) årsmiddel; forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Rødt planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Svevestøv (PM2,5)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Forurensnings-
forskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
Piggdekkandel: 50 %
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 26.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, rødt planalternativ
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Nitrogendioksid (NO2) årsmiddel; Retningslinje T-1520 og forurensningsforskriften kap. 7

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Rødt planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Nitrogendioksid (NO2)
Midlingstid: Årsmiddel
Regelverk: Retningslinje T-1520/
forurensningsforskriften kap. 7
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
NOx-kjemi: Formel i GRAL
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 26.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, rødt planalternativ
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Nitrogendioksid (NO2) vintermiddel (nov.-apr.); Retningslinje T-1520

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Rødt planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Nitrogendioksid (NO2)
Midlingstid: Vinter (nov.-apr.)
Regelverk: Retningslinje T-1520
Meteorologiår: 2019/2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
NOx-kjemi: Formel i GRAL
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 26.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, rødt planalternativ
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Nitrogendioksid (NO2) 9. høyeste timemiddel; Vegnormal N500

Prosjekt: E39 Ørskogfjellet-Vik Kunde: Statens vegvesen Prosjektnr.: 1350047549-002

Situasjon: Rødt planalternativ
Prognoseår vegtrafikktall: 2050
Komponent: Nitrogendioksid (NO2)
Midlingstid: 9. høyeste time
Regelverk: Vegnormal N500
Meteorologiår: 2020
Prognoseår utslippsfaktorer for
vegtrafikk: 2035
NOx-kjemi: Formel i GRAL
Beregningsmodell: GRAMM/GRAL

Utarbeidet av: HAWE
Dato: 26.11.2021

Rambøll Norge AS

Beregningsforutsetninger:E39 Ørskogfjellet-Vik, rødt planalternativ


