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VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

SAMMENDRAG

I denne utredningen er det utført en vurdering av lokal luftkvalitet langs ny
vegtrasé for Rv 70 mellom Vikansvingen og Kontrollplassen, samt for eksiste-
rende trasé, i Kristiansund i forbindelse med detaljregulering. Oppdragsgiver er
Statens vegvesen Region midt. Luftkvaliteten vurderes opp mot gjeldende re-
gelverk, i henhold til grenseverdier i forurensningsforskriften og grenser for rød
og gul sone gitt i Retningslinje for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging
(T-1520). For alternativet som innebærer legging av deler av vegen i tunnel er
vurderinger også tatt opp mot Statens vegvesens interne krav til luftkvalitet i
forbindelse med planarbeid som involverer vegtunneler (Håndbok N500 Veg-
tunneler).

Spredningsberegninger for komponentene svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitro-
gendioksid (NO2) ble utført med SoundPLANs modul GRAMM/GRAL, for videre-
føring av eksisterende trasé (0-alternativet) og for to foreliggende planalterna-
tiv: Ny veg i tunnel (alternativ 1a), og ny vei i skjæring (alternativ 1b). Ter-
rengdata, meteorologi fra nærliggende målestasjon og trafikkutslipp fra veg-
tunnelen og omkringliggende vegstrekninger ble brukt som inngangsdata i mo-
dellen, og bakgrunnskonsentrasjoner for området ble tatt hensyn til ved utar-
beidelsen av luftsonekartene.

Luftkvalitetsberegningene viser at spredningen av luftforurensning stort sett er
begrenset til mindre områder nært opptil de sterkest trafikkerte vegene for ut-
redningsalternativene 1a (veg i tunnel) og 1b (veg i skjæring). For begge al-
ternativene vil ny Rv 70 legges gjennom Kråkhaugen med lenger avstand til
boliger og med terrengforskjeller som hindrer spredning. Ingen boliger langs
ny Rv 70 vil bli utsatt for lokal luftforurensning (PM10 eller NO2) over grense-
verdiene for gul eller rød sone i Retningslinje T-1520. Imidlertid vil boligene
vest for Algeaveien delvis havne i rød sone som følge av vegomlegging med
vesentlig økt trafikk i Algeaveien og Verkstedveien. I alternativ 1b legges ny
veg tilstøtende uteområder ved Nordlandet ungdomsskole, men ingen deler av
utearealet omfattes av gul eller rød sone. Videreføring av eksisterende Rv 70-
trasé (0-alternativet) vil medføre overskridelser av både grensene i retnings-
linje T-1520 og grenseverdiene i forurensningsforskriften for PM10 i områdene
ved Dalegata og Fostervolds gate, mens boligene langs Algeaveien ikke vil bli
utsatt for redusert luftkvalitet.

I gul sone iht. Retningslinje T-1520 skal luftforurensningssituasjonen vurderes,
mens ved boliger som havner inn under rød sone skal avbøtende tiltak være en
del av planprosessen. Mulige tiltak inkluderer oppføring av støyskjerming mel-
lom vegen og de mest utsatte boligene, planting av skjermende vegetasjon og
skjermende tiltak ved utsatte enkeltboliger. Tiltak rettet mot selve vegen og
trafikken som reduksjon av andelen kjøretøy med piggdekk, gaterengjøring og
påføring av saltlake er også aktuelle. Dersom planalternativ 1a eller 1b gjen-
nomføres er det boligene langs Algeaveien tiltak bør fokuseres mot, men det
kan også vurderes tiltak ved utsatte boliger langs eksisterende Rv 70-trasé
selv om luftkvaliteten her vil bedres. Ved videreføring av eksisterende situa-
sjon bør tiltak konsentreres mot områdene langs Dalegata og Fostervolds gate.

Det er viktig å være klar over at luftkvalitetsmodellering er forbundet med be-
tydelig usikkerhet. I beregningene gjøres en rekke antakelser rundt meteoro-
logi, trafikkframskrivninger, piggdekkandel, bakgrunnskonsentrasjoner og
spredning og atmosfærekjemi. Spredningsberegninger gir gode indikasjoner på
hvilke områder som vil være mest utsatt for luftforurensning, men på grunn av
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usikkerhetene vil det være nyttig å gjennomføre luftkvalitetsmålinger ved ut-
satte områder. Slike målinger vil både kunne gi mer informasjon om luftkvali-
teten ved målestedene, samt kunne brukes til å verifisere beregningsresulta-
tene.

For alternativ 1a vil spredningen ut fra tunnelportalene i kjøreretningen der
lufta føres ut være begrenset til mindre områder langs vegbanen nærmest por-
talene som ikke omfatter noen nærliggende boligområder eller uteopp-
holdsarealer. Det vil dermed ikke være behov for ytterligere skjerming ved
portalene. Ventilasjon av tunnelløpene via naturlig medrivning av luft forårsa-
ket av kjøretøy ved normal kjørehastighet det meste av tiden være tilstrekke-
lig for å overholde grenseverdiene for komponentene NOx, NO, NO2, CO og
PM10/sikt for tunnelluft. Utslippene og konsentrasjonene av PM10 vil mest sann-
synlig være dimensjonerende for ventilasjonskapasiteten.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for prosjektet
I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny strekning av Rv 70 mellom Vi-
kansvingen og Kontrollplassen i Kristiansund, har Rambøll fått i oppdrag å utrede lokal luftkvali-
tet ved planområdet for utredningsalternativene 1a (veg i tunnel) og 1b (veg i skjæring), samt
ved videreføring av eksisterende veg. Oversiktskart over området er vist i Figur 1. Oppdragsgiver
er Statens vegvesen Region midt.

Figur 1. Oversiktskart som viser plasseringen til planområdet (markert med rødt) for ny Rv 70-vegstrek-
ning i Kristiansund. Modifisert fra norgeskart.no, hentet ut 2018-11-20 (Kartverket, 2018b).

1.2 Målsetning
Det vil i foreliggende rapport gjøres en vurdering av den lokale luftforurensningen ved planområ-
dene ut fra spredningsberegninger, hvor forurensningen vurderes opp mot gjeldende regelverk.
Luftkvalitet er vurdert i henhold til krav og grenser gitt i forurensningsforskriften (Klima- og
miljødepartementet, 2004), Retningslinje for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
(Miljøverndepartementet, 2012) og Håndbok N500 Vegtunneler (Statens vegvesen &
Vegdirektoratet, 2016a).
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2. LOKAL LUFTKVALITET 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 (PM), nitrogenoksider, karbonmonoksid (CO),
svoveldioksid (SO2), ozon, benzen, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og metaller.
Svevestøv med diameter mindre enn 10 µm (PM10) og nitrogendioksid (NO2) regnes som de vik-
tigste stoffene i luft med tanke på konsentrasjoner i atmosfæren og potensielle helseskader. Inne
i vegtunneler kan CO-konsentrasjonene bli forhøyede ved stillestående trafikk. I foreliggende
rapport er spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO2 brukt for å vurdere lokal luftkvalitet ved
planområdet. Nødvendig ventilasjonskapasitet er beregnet basert på maksimale konsentrasjoner
av nitrogenoksider, PM10 og CO inne i tunnelen.

2.1.1 Svevestøv
Svevestøv (PM) dannes fra en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte, og har svært
kompleks og varierende sammensetning (FHI, 2012). Partikler dannes og spres både i forbindelse
med forbrenningsprosesser og ved mekanisk dannelse, fra trafikk og industri. Kjøretøy slipper ut
svevestøv i eksos, og slitasje av bremseklosser, dekk og asfalt samt oppvirvling av støvpartikler
medfører ytterligere utslipp og spredning av svevestøv. I områder med høy piggdekkbruk vil en
betydelig andel av svevestøvet skyldes slitasje av og oppvirvling av partikler fra asfalt.

Svevestøv kan deles inn i ulike størrelsesfraksjoner basert på størrelsen på partiklene. Vanlig
brukte størrelsesfraksjoner ved vurdering av utendørs luftkvalitet inkluderer partikler med diame-
ter mindre enn 10 µm og mindre enn 2,5 µm (PM10 og PM2,5), og partikler med diameter mindre
enn 0,1 µm, eller ultrafine partikler (PM0,1). Partikkelstørrelse anses å være en avgjørende faktor
for potensielle helseskadelige effekter av svevestøv. Studier indikerer at PM10 hovedsakelig er
forbundet med effekter på luftveissystemet, mens PM2,5 er forbundet med skadelige virkninger på
hjerte- og karsystemet. Innhold av bestemte kjemiske forbindelser som metaller kan også ha be-
tydning for helserisiko.

2.1.2 Nitrogendioksid
Nitrogenoksider (NOx) dannes ved forbrenning ved høy temperatur (FHI, 2015a). Veitrafikk 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.

2.1.3 Karbonmonoksid
Karbonmonoksid slippes ut i eksos fra kjøretøy ved ufullstendig forbrenning av drivstoff (FHI,
2017). Ved trafikkerte veier er nivåene av CO vanligvis lave, men særlig i tunneler kan konsent-
rasjonene bli forhøyede ved kø og stillestående trafikk.

Helseeffektene av CO er forårsaket av at CO binder seg til hemoglobin i røde blodceller og der-
med fortrenger og hindrer transport av oksygen i kroppen. Eksponering for høye konsentrasjoner
av CO kan resultere i hjerte-karsykdom og luftveissykdom, og i verste fall død. Kontroll av CO-
konsentrasjonene i vegtunneler med målinger og ventilasjon er derfor kritisk.
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2.2 Myndighetskrav og grenseverdier
Luftforurensning og lokal luftkvalitet omfattes av Forskrift om begrensning av forurensning (for-
urensningsforskriften) (Klima- og miljødepartementet, 2004), med hjemmel i Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Klima- og miljødepartementet, 2015). For-
urensningsforskriftens kapittel 7 inneholder bestemmelser om lokal luftkvalitet og grenseverdier.
Kravene i forurensningsforskriften kapittel 7 er i hovedsak i samsvar med EUs luftkvalitetsdirektiv
(Europaparlamentet og Rådet, 2008). I tillegg er det utarbeidet en retningslinje (T-1520) som
brukes i arealplanlegging og som inneholder sonegrenser for luftforurensning
(Miljøverndepartementet, 2012).

For planer som involverer vegtunneler skal områdene ved portalene også vurderes iht. krav i
Håndbok N500 Vegtunneler, som innebærer sammenstilling med luftkvalitetskriteriene, nasjonale
mål, og nye anbefalte grenser til Håndbok N500. Grenseverdiene i forurensningsforskriften gjel-
der også generelt for alle virksomheter, planer og tiltak. Det foreligger også nasjonale mål for
svevestøv og NO2 (Miljødirektoratet, 2014), og luftkvalitetskriterier for en rekke komponenter i
luft, utarbeidet av Folkehelseinstituttet (Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013).

Resultatene fra spredningsberegningene foretatt i dette prosjektet er i første rekke vurdert opp
mot grensene for rød og gul sone for luftforurensning i Retningslinje T-1520 og grenseverdiene i
forurensningsforskriften. Nasjonale mål, luftkvalitetskriteriene og de nye anbefalte grensene i
Håndbok N500 gjelder i utgangspunktet kun som krav i områdene ved tunnelportalene for utred-
ningsalternativ 1a

2.2.1 Forurensningsforskriften kapittel 7
Forurensningsforskriften kapittel 7. Lokal luftkvalitet inneholder bestemmelser om og de juridisk
bindende grenseverdiene for utendørs luft (Klima- og miljødepartementet, 2004). Grenseverdiene
i § 7-6 er maksimumskonsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider, eventuelt med antall
tillatte overskridelser. Det finnes 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 henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (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

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. Nasjonalt mål for NO2 tilsvarer grenseverdien for årsbasis i forurensningsforskriften.
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2.2.2 Luftkvalitetskriteriene
Folkehelseinstituttet har utarbeidet et sett luftkvalitetskriterier, som er satt «så lavt at de aller
fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger på helsa»
(Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013). Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og
PM2,5) og NO2 er oppført i Tabell 2.

Tabell 2. Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2)
(Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013).

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

2.2.3 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 3). 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 3. 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.
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2.2.4 Håndbok N500 Vegtunneler
Forhold og krav knyttet til planlegging og prosjektering av vegtunneler på offentlig veg dekkes av
Statens vegvesens Håndbok N500 Vegtunneler (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2016a).
Med hensyn på luftkvalitet inneholder Håndbok N500 krav til ytre miljø og til ventilasjon i tunne-
ler.

Ytre miljø
Vedlegg 3 i Håndbok N500 omhandler forhold knyttet til ytre miljø i forbindelse med regulerings-
planarbeidet med vegtunneler. Utslipp av gasser og partikler fra vegtrafikken ved tunnelåpninger
omtales i del V3.4. Det skal utføres en konsekvensvurdering av luftforurensningen for valgte ven-
tilasjonsløsning, for komponentene NO2, PM10 og PM2,5. Luftkvaliteten i områdene nær tunnel-
munningene skal i utgangspunktet vurderes i henhold til retningslinje T-1520, se Del 2.2.3 i
denne rapporten. Eventuelle behov for avbøtende tiltak som etablering av ventilasjonstårn skal
vurderes dersom tunnelmunningene befinner seg i områder der mennesker kan bli eksponert, og
luftkvaliteten skal da vurderes i henhold til luftkvalitetskriteriene (Del 2.2.2) i tillegg til T-1520.

Statens vegvesen har kommet med presiseringer om kravene til lokal luftkvalitet i Håndbok N500
i et eget notat datert 04.06.2018 (Statens vegvesen, 2018b). I henhold til dette notatet trenger
det ikke søkes om avvik fra Håndbok N500 selv om nivåene overstiger luftkvalitetskriteriene. I
Tabell 2 i notatet står det oppført nye anbefalte grenser for Håndbok N500 for NO2 timemiddel og
for PM10 døgnmiddel som skal overholdes; disse grensene står oppført i Tabell 4. Den nye anbe-
falte grensen for PM10 døgnmiddel sammenfaller med nedre grense for rød sone i retningslinje T-
1520. Notatet presiserer at grenseverdiene i forurensningsforskriften skal overholdes. De nasjo-
nale målene bør overholdes, men overskridelser av disse aksepteres dersom grenseverdiene i
forurensningsforskriften (Tabell 1) og de nye anbefalte grensene (Tabell 4) overholdes.

Tabell 4. Anbefalte grenser for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) til Håndbok N500 Vegtunne-
ler, i henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet (Statens
vegvesen, 2018b).

Komponent Midlingstid Grenseverdi
(µg/m3)

Antall tillatte
overskridelser

NO2 Time 150 8

PM10 Døgn 50 7

Ventilasjon
Krav til luftkvalitet og ventilasjon i vegtunneler er omtalt i kapittel 9.4.2 i Håndbok N500. Ventila-
sjonsanlegg skal installeres i tunneler med lengde over 1000 meter og trafikkmengde målt i års-
døgntrafikk (ÅDT) over 1000. Beregninger av nødvendig ventilasjonshastighet skal gjøres på
bakgrunn av maksimale konsentrasjoner av komponentene NOx, NO2, NO, CO og PM10, på bak-
grunn av trafikktall 10 år etter åpningsåret for tunnelen. Bakgrunnskonsentrasjoner for NO2 ved
tunnelmunninger skal inkluderes i beregningene. Tabell 5 viser dimensjonerende konsentrasjoner
i tunnel og forutsetninger, gitt i ppm for gasser og i mg/m3 for PM10 (sikt).
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Tabell 5. Dimensjonerende konsentrasjoner i vegtunneler for beregning av minimum ventilasjonshastig-
het; tatt fra Tabell 9.2 i Statens vegvesen & Vegdirektoratet (2016).

Komponent Dimensjonerende
konsentrasjoner Forutsetninger

NOx 10 ppm Ved 10 % tungtrafikk

NO2 1,5 ppm

Basert på antatt NO2-andel på 15 % av NOx. Der NO2-konsentrasjonen overstiger
0,75 ppm midt i tunnelen skal det utløses alarm på VTS, og ventilasjonsanlegget
bør reguleres automatisk til maksimal kapasitet. Tunnelen skal stenges for trafikk
hvis konsentrasjonen i midtpunktet ikke faller under 0,75 ppm i løpet av 15 min.

NO 8,5 ppm Basert på antatt NO-andel på 85 % av NOx

CO 50 ppm
Dersom CO-konsentrasjonen overstiger 50 ppm skal tunnelen stenges for trafikk.
Grunnen er at denne konsentrasjonen bare oppstår ved brann, stillestående kø el-
ler ved alvorlig feil i ventilasjonsanlegget

Sikt (PM10) 1,0 mg/m3 Vekt av svevestøv (PM10)
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3. OMRÅDEBESKRIVELSE OG PLANPROSJEKT

3.1 Eksisterende situasjon
Planområdet ligger i Kristiansund på vestre del av øya Nordlandet, se flyfoto over området i Figur
2. Rv 70 går i dag over Nordsundet via Wilhelm Dalls vei og på Nordlandet via Dalegata og Fos-
tervolds gate og deretter østover langs Nordmørsveien. Bebyggelsen ved planområdet på vestre
del av Nordlandet består i hovedsak av boliger, med noe næringsbebyggelse og diverse institu-
sjoner. Det ligger blant annet ungdomsskole og sykehjem like sør for dagens Rv 70 Dalegata.
Kråkhaugen består for det meste av ubebygd skog og bart fjell. Områdene er relativt flate, med
noe stigning i terrenget fra kysten. Kvernberget øst for planområdet har høyeste punkt 205 moh.
Sør på Nordlandet ligger for det meste næringsbebyggelse, øst mot Kristiansund lufthavn Kvern-
berget omtrent 2 km fra planområdet.

Figur 2. Dagens situasjon ved planområdet for ny strekning av Rv 70 mellom Vikansvingen og Kontroll-
plassen i Kristiansund. Modifisert fra Norgeskart (Kartverket, 2018b), hentet ut 2018-12-15.

Rv 70-strekningene ved planområdet er sterkt trafikkert, med årsdøgntrafikk (ÅDT)1 på mellom
18 400 og 19 500 langs de aktuelle vegstrekningene, i henhold til tall fra Nasjonal vegdatabank
(NVDB) (Statens vegvesen, 2018a). Trafikken langs øvrige vegstrekninger er under 8000 ÅDT,
og vil derfor ha mindre betydning for den lokale luftkvaliteten i området.

3.2 Utredningsalternativer ny Rv 70-trasé
0-alternativet innebærer at eksisterende Rv 70- trasé opprettholdes, med trafikktall framskrevet
for år 2032. Trafikktall for 0-alternativet (ÅDT, andel tungtrafikk og fartsgrenser) er oppført i Ta-
bell 6.

1 Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning, for begge retninger sammenlagt, gjennom året, dividert på
årets dager.
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Tabell 6. Trafikkdata for vegstrekningene ved planområdet for Rv 70 i Kristiansund for 0-alternativet,
med trafikktall framskrevet for år 2032.

Vegstrekning ÅDT Andel tungtrafikk Fartsgrense (km/t)

Rv 70 Nordmørsveien 18 200 8 % 50

Rv 70 Fostervolds gate/Dalegata 21 400 6 % 50

Rv 70 Nordsundbrua 21 000 7 % 50

Ny vegtrasé for Rv 70 ved planområdet vil gå fra eksisterende Wilhelm Dalls vei i vest gjennom
Kråkhaugen sør for eksisterende trasé og deretter langs bru over Algeaveien til eksisterende
Nordmøresveien i øst. Eksisterende Rv 70 vil fortsette fra Fostervolds gate og sørøver langs Alge-
aveien, og deretter østover fra rundkjøringen langs Verkstedveien og langs ny trasé forbi østsi-
den av Nordmørssenteret før vegen møter Nordmørsveien i vegkryss. To planalternativer for ny
trasé skal utredes:

Alternativ 1a: Ny veg i tunnel
Alternativ 1b: Ny veg i skjæring

Alt. 1a innebærer at deler av ny Rv 70-trasé legges i en 470 meter lang vegtunnel gjennom
Kråkhaugen i dobbelt løp, mens alt. 1b innebærer at hele den nye traséen legges langs ny åpen
veg i skjæring. Trafikktall for utredningsalternativ 1a og 1b er oppført i Tabell 7. De to utred-
ningsalternativene er illustrert på kart i Figur 3.

Tabell 7. Trafikkdata for vegstrekningene ved planområdet for Rv 70 i Kristiansund for utredningsalter-
nativene 1a og 1b, med trafikktall framskrevet for år 2032.

Vegstrekning ÅDT Andel tungtrafikk Fartsgrense (km/t)

Fostervoldsgate/Dahlgata (gammel Rv 70) - Algeaveien 6030 2 % 50

Ny veg - Rv 70 Nordmørsveien 19 100 8 % 50

Ny veg - Rv 70 gjennom Kråkhaugen 15 500 8 % 60

Ny veg - Rv 70 Nordsundbrua 22 500 8 % 60
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Figur 3. Kart som viser utredningsalternativene for ny strekning av Rv 70 mellom Vikansvingen og Kon-
trollplassen i Kristiansund: 1a – ny veg i tunnel, og 1b – ny veg i skjæring. Kartet er eksportert fra be-
regningsprogrammet SoundPLAN, 2018-11-29.

1a)

1b)
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4. LOKAL LUFTKVALITET I KRISTIANSUND OG UTSLIPPS-
KILDER

Det står ingen målestasjon for luftkvalitet i Kristiansund, og den generelle luftkvaliteten i byen er
derfor ikke kjent. Nærmeste målestasjon er Ålesund. Målingene som foretas i Ålesund har ikke
vist noen overskridelser av grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 hverken for sveve-
støv eller NO2 (Ålesund kommune & Statens vegvesen, 2018). Ettersom Ålesund er en større by
enn Kristiansund anses det derfor som lite sannsynlig at luftkvaliteten i Kristiansund skulle være
dårlig. Direkte sammenligning er imidlertid vanskelig gitt den lange avstanden mellom de to by-
ene (omtrent 100 km) og forskjeller i topografi.

4.1 Utslippskilder
Ved planområdet for ny Rv 70 i Kristiansund vurderes utslippene fra trafikken langs selve Rv 70-
strekningen som den viktigste utslippskilden med betydning for den lokale luftkvaliteten i områ-
det. Det er også en del skipstrafikk i Kristiansund, og industribedrifter registrert med utslipp til
luft. Vedfyring er en betydelig kilde til luftforurensning i norske byer og tettsteder. Kristiansund
lufthavn Kvernberget ligger forholdsvis nær planområdet. Langtransportert luftforurensning må
også tas høyde for i vurderinger av lokal luftkvalitet.

4.1.1 Vegtrafikk
Utslipp fra vegtrafikk kan bidra betraktelig til luftforurensning lokalt, særlig av komponentene
svevestøv og NO2. Vegtrafikkforholdene og trafikktall for de tre utredningssituasjonene er be-
skrevet i rapportens Del 3.

4.1.2 Skipstrafikk
Det er betydelig skipstrafikk ved kysten utenfor Kristiansund, som vist på AIS («Automatic Iden-
tification System»)-dataframstillingen for området i Figur 4 tatt fra Kystverkets kartløsning Kyst-
info (Kystverket, 2018). Skip genererer utslipp til luft ved forbrenning av drivstoff fra hoved- og
hjelpemotorer, både under seiling, manøvrering og når de ligger til kai.

Som det framgår av Figur 4, er skipstrafikken i området størst gjennom Nordsundet. Det er også
en del skipstrafikk gjennom Markussundet vest for planområdet, mens det er mindre tetthet av
fartøy og lengre avstand til skipstrafikken sør for Nordlandet. Nøyaktige beregninger av utslipp
fra skip og havneområder er forbundet med stor usikkerhet og er ressurskrevende. Utslipp til luft
fra skipstrafikk antas de fleste steder i Norge å ha begrenset påvirkning på lokal luftkvalitet, og
slike utslipp er ment å dekkes av de stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjonene. Det er imidler-
tid mulig at utelatelse av slike utslipp har ført til en viss underestimering av beregnede konsen-
trasjoner i området, særlig nord på planområdet langs Nordsundet.
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Figur 4. Grafisk framstilling av skipstrafikken i Kristiansund-området, ut fra AIS-data for 2016, tatt fra
Kystverket (2018b). Trafikken er fordelt med oppløsning 50 x 50 meter, og inkluderer alle skip over 15
meter med AIS-transpondere. Intensiteten på rødfargen øker med økende antall passeringer.

4.1.3 Industri
Virksomheter med rapporteringspliktige utslipp til luft står registrert i kartdatabasen til Miljøsta-
tus (Miljødirektoratet, 2018). I Kristiansund-området står fire virksomheter oppført med utslipp
til luft, se navn og plassering på flyfoto i Figur 5. Algea AS, som driver fôrproduksjon, ligger nær-
mest planområdet. Bedriften har noe utslipp blant annet av nitrogenoksider og flyktige organiske
forbindelser til luft. GC Rieber Oils AS Fabrikk 1000 og Kirkelandet kapell – Kristiansund kremato-
rium ligger på Kirklandet med noe lenger avstand til planområdet. GC Rieber Oils rapporterer ut-
slipp til luft blant annet av partikler, nitrogenoksider og flyktige organiske forbindelser, mens
Kristiansund krematorium har rapportert noe utslipp av partikler tidligere år. Franzefoss Gjenvin-
ning på Frei rapporterer noe utslipp til luft av nitrogenoksider, svoveldioksid og enkelte metaller.

Basert på størrelsen på rapporterte utslipp, vurderes ikke utslipp til luft fra nærliggende industri-
bedrifter å ha nevneverdig betydning på lokal luftkvalitet ved planområdet. Detaljert informasjon
om utslippene inkludert pipehøyde og dimensjoner er heller ikke tilgjengelige, og beregninger av
spredning ville vært forbundet med store usikkerheter. Industriutslipp er derfor ikke inkludert i
spredningsberegningene.
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Figur 5. Ortofoto som viser plasseringen til industribedrifter med registrert utslipp til luft (oransje sirk-
ler) i Kristiansund-området. Modifisert fra Miljødirektoratet (2018), hentet ut 2018-11-27.

4.1.4 Bakgrunnsforurensning
Det vil også være et generelt bidrag fra andre forurensningskilder i og utenfor planområdene som
ikke er tatt hensyn til i spredningsberegningene men som påvirker luftkvaliteten ved områdene;
dette omtales som bakgrunnsforurensning. Eksempler på slike kilder er langtransportert for-
urensning fra industri, vegtrafikk, skipstrafikk og flyplasser, og lokal ved- og oljefyring. Bak-
grunnsforurensningen skal inkluderes ved utarbeidelse av spredningskart.

Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensende komponenter beregnes av Norsk
institutt for luftforskning (NILU), og er i foreliggende rapport hentet ut fra Bakgrunnsapplikasjo-
nen, tilgjengelig via ModLUFT (NILU, Miljødirektoratet, & Statens vegvesen, 2018). Bak-
grunsskonsentrasjonene for NO2, svevestøv (PM10 og PM2,5) og ozon (O3) ved planområdet er vist
i Tabell 8.

Tabell 8. Gjennomsnittlige bakgrunnkonsentrasjoner for nitrogendioksid (NO2), svevestøv (PM10 og
PM2,5) og ozon (O3) (µg/m3) ved planområdet for ny Rv 70 i Kristiansund, hentet ut fra ModLUFTs Bak-
grunnsapplikasjon (NILU et al., 2018).

Midlingstid NO2 PM10 PM2,5 O3

År 11,4 7,6 4,6 55,8

Vinterperiode (ekskl. 01.05.-31.10.) 14,6 8,5

Tallene for bakgrunnskonsentrasjoner skal reflektere bidraget både fra langtransportert luftfor-
urensning og utslipp fra lokale kilder. Det er relativt store usikkerheter forbundet med estimatene
for lokale bakgrunnsnivåer, særlig for byområder og tettsteder.
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5. LUFTKVALITETSMODELLERING

For å kunne vurdere spredning i luft og lokal luftkvalitet ved områdene som blir berørt av ny Rv
70-trasé i Kristiansund er det gjennomført spredningsberegninger for komponentene NO2 og sve-
vestøv (PM10 og PM2,5). Det er også beregnet maksimale konsentrasjoner av nitrogenoksider
(NOx, NO2 og NO), PM10 og CO inne i planlagt ny vegtunnel og nødvendig kapasitet på ventila-
sjon. Resultatene er vurdert opp mot grenseverdiene for uteluft i forurensningsforskriften, gren-
ser for rød og gul sone i Retningslinje T-1520, nasjonale mål, luftkvalitetskriteriene og anbefalte
grenser og dimensjonerende konsentrasjoner i Håndbok N500.

Luftkvalitetsmodelleringen ble utført med modulen GRAL (GRAMM/GRAL) i SoundPLAN 7.4
(SoundPLAN GmbH, 2017). Modulen GRAMM (GRAz Mesoscale Model) er en prognostisk me-
soskala vindmodell som brukes for å generere vindstatistikk for et større område. GRAMM gene-
rerer prognostiske vindfelt for alle vindretninger og –hastigheter for GRAMM-beregningsområdet.
Disse vindfeltene brukes som inngangsdata til modulen GRAL (GRAz Lagrangian Model). Modulen
GRAL er en partikkelbasert, lagransk modell som beregner spredning av luftforurensning ved de
mindre planområdene. GRAL kombinert med GRAMM utgjør et eulersk-lagransk system som be-
regner mesoskala og mikroskala spredning av luftforurensning.

5.1 Inngangsdata
Som inngangsdata for å lage en 3D-modell brukes terrengdata for området med bygninger. Til
3D-modellen importeres meteorologi og utslipp til luft fra veitrafikk og tunnelmunninger til spred-
ningsberegninger for områdene.

5.1.1 Meteorologi
Meteorologi, og særlig vindforhold, har stor betydning for spredning av luftforurensning og lokal
luftkvalitet. I SoundPLAN genereres vindstatistikk ved å legge inn en uniform vindrose i GRAMM,
noe som produserer prognostiske vindfelt for området. Utstrekningen av beregningsområdet i
GRAMM bestemmes av plasseringen til nærmeste representative meteorologiske stasjon der
vindstatistikk kan hentes fra; beregningsområdet må omfatte både planområdene og målestasjo-
nen.

Vinddata ble hentet ut fra Kristiansund lufthavn meteorologiske stasjon, som ligger ca. 2 km øst
for planområdet for ny Rv 70. Data for vindhastigheter og –retninger ble hentet ut fra eKlima.no
(Meteorologisk institutt, 2018). Vindrose for år 2017 ble benyttet i modelleringen; resultatene for
2017 ble sammenlignet med vinddata fra siste 10 år for å bekrefte at vindforholdene dette året
er representative (Vedlegg 1).

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. I SoundPLAN ble vinden
simulert fordelt på sektorer på 15° (24 sektorer). Spredningsberegninger i SoundPLAN tar hen-
syn til effekten av terreng og bygninger på vindretning og –hastighet.

Forskjeller i meteorologi kan være store, særlig mellom sommer- og vintersesong. Det kan til ti-
der være dårlig luftkvalitet om vinteren, våren og høsten i norske byer og tettsteder. Redusert
luftkvalitet på vinteren skyldes hovedsakelig at lufta er mer stabil, i tillegg til at det er en økning i
utslipp fra andre kilder som vedfyring, oppvirvling av påført veisalt og piggdekkslitasje av veier.

Luftstabilitet er en parameter som kan brukes som et mål på spredning av forurensning vertikalt i
de laveste luftlagene. Stabil atmosfære forekommer når temperaturen er lavest ved bakkene og
stigende oppover, en situasjon som kalles inversjon. Under disse forholdene vil luftforurensning
akkumuleres nær bakken ettersom det skapes et «lokk» over den kalde lufta. Inversjon oppstår
først og fremst når det er kaldt og nærmest vindstille, og er et fenomen som både kan omfatte
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større geografiske områder (byer, daler), men også kan oppstå lokalt. Antall dager med inversjon
vil variere fra år til år og er vanskelig å forutse. Atmosfærisk stabilitet blir i SoundPLAN kategori-
sert i henhold til Pasquill-Gifford-Turner (PGT)-stabilitetsklasser, som er en modifikasjon av de
opprinnelige Pasquill-stabilitetsklassene beskrevet i 1961. PGT-systemet kategoriserer atmosfæ-
risk turbulens i seks stabilitetsklasser, A-F, der klasse A tilsvarer den mest ustabile og turbulente
og F den mest stabile og minst turbulente klassen. Klassifiseringen baseres på faktorene vindhas-
tigheter, solinnstråling på dagtid og skydekke på natten (EPA, 2000).

5.1.2 Terrengdata, vegnett og bygningsmasse
Data om topografi, vegnett og bygningsmasse legges også inn i SoundPLAN for å konstruere 3D-
modell over planområdet for Rv 70 og foreta spredningsberegninger i modellen.

I GRAMM importeres 3D terreng-kartgrunnlag med lav oppløsning og arealdekkekart. Terrengkart
med 50 m grid ble hentet ut fra Kartverket (2018a). Arealdekkedata ble hentet ut fra det euro-
peiske kartprogrammet CORINE Land Cover (Nibio, 2018). For å konstruere modellene over selve
planområdene for spredningsberegninger i GRAL brukes mer detaljert 3D-terrengkart som inklu-
derer data om topografi, vegnettet og bygninger i områdene; dette ble til luftutredningen impor-
tert fra SoundPLAN-beregningsmodell laget av Akustikk i forbindelse med støyutredningen som
foretas som del av planprosessen.

5.1.3 Utslippsberegninger
I spredningsberegningene ble utslipp fra veitrafikken ved de mest trafikkerte vegstrekningene i
området ved Rv 70, samt fra tunnelmunningene for alt. 1a, inkludert som utslippskilder i model-
len. Stredsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner ble lagt til de beregnede konsentrasjonene.

Utslipp fra vegtrafikk
Utslipp av NOx og svevestøv (PM10 og PM2,5) til luft fra eksos og utslipp av svevestøv fra slitasje
av dekk, bremseklosser og asfalt og fra oppvirvling av støv fra veiene i områdene er lagt inn i
spredningsmodellen.

Utslipp av svevestøv og NOx i eksos fra kjøretøy fra forbrenning av fossilt brennstoff er beregnet
på bakgrunn av utslippsfaktorer hentet ut fra det europeiske forskningsprosjektet The Handbook
Emission Factors for Road Transport (HBEFA, 2018) og trafikktall for veiene for 0-alternativet og
utredningsalternativ 1a og 1b. Utslippsfaktorene er vektet for data om fordelingen mellom ben-
sin- og dieselbiler og mellom personbil- og tungtrafikk ved ulike kategorier veier i Norge. Det er
brukt utslippsfaktorer for 2015.

I tillegg til utslipp fra eksos, bidrar slitasje av bildekk, bremseklosser og asfalt betydelig til det
totale utslippet av PM10 fra veitrafikk (Ntziachristos & Boulter, 2016; Sandmo, 2016a). Dekkslita-
sje forekommer for det meste i forbindelse med oppbremsing og akselerasjon, og dette støvet
inneholder potensielt helseskadelige komponenter, som tungmetaller og PAH. Slitasje av bremse-
klosser kan også føre til utslipp av metaller. Asfaltslitasjen er særlig stor når andelen piggdekk er
høy. Svevestøvet fra asfaltslitasje består for det meste av steinfiller og bitumen. Større veier
med mye trafikk har vanligvis høyere kvalitet på asfalten, og vil dermed stort sett ha mindre
oppvirvling av asfalt per kjøretøy. Oppvirvling av støv fra asfalt, inkludert av mindre partikler
(svevestøv), kan være betydelig men svært varierende, avhengig av om veibanen er tørr eller
våt og om gaterengjøring foretas eller ikke. Tilsetting av veisalt i vintersesongen kan også øke
mengden støv som virvles opp.

Svevestøv-utslippene ble beregnet i henhold til metodologien i The Norwegian Emission Inventory
2016 (Sandmo, 2016b), modifisert med utslipp fra slitasje av asfalt beskrevet i EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook for veitrafikk (Ntziachristos & Boulter, 2016) og utslipps-
faktorer for støvoppvirvling i USEPAs AP-42 for asfalterte veier (USEPA, 2011b). Vedlegg 3 viser
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utslippsfaktorene hentet ut fra HBEFA for PM10 og NOx for de ulike veikategoriene i området (Ta-
bell V3-1), samt for PM10 for slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt (Tabell V3-2) og asfaltslita-
sje forårsaket av piggdekkbruk (Tabell V3-3). Tall for piggdekkandelen for Ålesund i 2018 på 46
% ble brukt i beregningene (NILU; Statens vegvesen; Miljødirektoratet, 2018). Bruk av piggdekk
er tillatt i perioden mellom 1. november og ca. midten av april (5,5 måneder). Utslippsfaktorer
for siltmengder på vei er vist i Tabell V3-4. Tabell V3-5 viser de beregnede utslippene av NOx,
PM10 og PM2,5 fra veiene i modellen, og Tabell V3-6 andelen av svevestøvutslippene som kommer
fra de ulike kildene.

Utslipp og spredning fra vegtunneler
Ved områder like utenfor tunnelportaler kan konsentrasjonene av luftforurensende komponenter
bli høye på grunn av utslippene inne i tunnelene. Dette gjelder særlig ved lange tunneler og/eller
ved høy trafikkmengde og stillestående trafikk i tunnelen. Dersom grenseverdier overstiges inne i
tunnelen eller i områdene ved portalene kan det være nødvendig å benytte annen form for utluf-
ting og/eller renseteknologi.

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).

For utredningsalternativ 1a, vil deler av ny vegtrasé for Rv 70 legges i en 470 meter lang vegtun-
nel med dobbelt løp, fra Kontrollplassen i vest til Vikansvingen øst på planområdet. Trafikken i
hvert løp vil dermed kun gå i én retning. Tunnelportalene er oppgitt å være planlagt med tunnel-
profil T9,5, se beskrivelse av portalprofiler i Håndbok N500 Vegtunneler (Statens vegvesen &
Vegdirektoratet, 2016a), med overgang til rektangulære portaler med lysåpninger med mål iht.
plantegninger, se utdrag i Figur 6.

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. Det er antatt en hastighet på lufta som kommer ut
ved munningene på 3,0 m/s, et tall basert på kvalifiserte antakelser fra tidligere erfaringer. Tun-
nelportalene er lagt inn med omtrentlige tall oppgitt for dimensjonering, sammen med lengde på
tunnelen og utslippstall for komponentene PM10, PM2,5 og NOx basert på trafikkmengde ved vegs-
trekningene. Beregnede utslipp fra vegtrafikken inne i tunnelen er oppgitt i Tabell V2-1 i Vedlegg
2. Ventilasjonstårn er ikke lagt inn i beregningene; alle utslipp som produseres inne i tunnelen
antas derfor å slippes ut gjennom munningene. Det er antatt at det ikke vil være noen tempera-
turforskjell mellom eksosen inne i tunnelen og omgivelsene utenfor.

Luftkvaliteten inne i tunnelen og nødvendig ventilasjonshastighet for å overholde grenseverdiene
for tunneler i Håndbok N500, gjengitt i Tabell 5, ble beregnet med utgangspunkt i metodikk be-
skrevet i Håndbok V520 (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2016b). Det antas i beregningene
at alt utslipp fra kjøretøyene i tunnelen slippes ut gjennom portalene, med kjøreretningen. Med-
rivningshastigheten forårsaket av trafikk ble satt til 25 %, i henhold til anbefalinger i Statens
vegvesens rapport 152 Moderne vegtunneler og lokal luftkvalitet (Statens vegvesen &
Vegdirektoratet, 2012). Utslippene fra vegtrafikken ble beregnet for «worst-case»-situasjon, med
trafikktall for høyeste time i døgnet og utslippsfaktorer tilsvarende maksimum vinterutslipp som
følge av oppvirvling like etter påføring av vegsalt etter snøfall eller isete vegbane. Maksimal time-
trafikk i tunnelen ble beregnet ut fra ÅDT-tall i prosjektet og oversikt over generiske timeprofiler
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for vegtrafikk fra USEPAs MOVES-modell (USEPA, 2016). Beregninger av maksimale konsentra-
sjoner av komponentene NOx, NO2, NO, PM10 og CO og nødvendig kjøre/ventilasjonshastighet i
tunnelen er vist i Tabell V2-2 i Vedlegg 2.

Figur 6. Utdrag fra foreløpige oversiktstegninger over tunnelportalene i a) vest (Vikansvingen) og b) øst
(Kontrollplassen).

5.2 Spredningsberegninger
Spredningsberegningene kan identifisere områder der luftkvaliteten kan bli redusert etter åpning
av nytt vegsystem og ny vegtunnel, og vise hvordan bygningsmasse og terreng påvirker spred-
ning av luftforurensning.

Beregningene av prognostiske vindfelt i GRAMM ble utført inndelt i 24 sektorer, for 20 høydelag,
og med oppløsning på 100 meter.

For spredningsberegningene i GRAL ble konsentrasjoner og spredning av PM10, PM2,5 og NOx si-
mulert i flere horisontale lag: 0-1 m, 1-2 m, 2-3 m og 3-4 m over terreng, med grid-størrelse 5
meter. Meteorologien ble inndelt i 24 sektorer. Spredningskartene viser resultater for det hori-
sontale laget fra 2 til 3 meter over terreng, i henhold til retningslinje T-1520. Gjennomsnittlige
verdier for bakgrunnskonsentrasjoner (for NO2: Sommer- og vinterperiodekonsentrasjoner) for
PM10, PM2,5 og NO2 (se Tabell 8) er lagt til de beregnede konsentrasjonene i alle spredningskart.

a)

b)
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Omregning av beregnede resultater for NOx til konsentrasjoner av NO2

Utslippsfaktorer oppgis fra HBEFA for NOx samlet, og konsentrasjoner som beregnes av Sound-
PLAN er derfor for NOx. Grenseverdiene i T-1520 er gitt for NO2, og de beregnede konsentrasjo-
nene av NOx regnes derfor om til NO2-konsentrasjoner for å kunne relatere luftsonekartene til
grensene gitt i T-1520. Følgende formel brukes i omregningen:

= 	 × + 0,005
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6. RESULTATER OG VURDERINGER

6.1 Meteorologi
Vindroseplott for år 2017 er vist lagt oppå ortofoto over området i Figur 6, og i Figur V1-1 i Ved-
legg 1. Figur V1-1 inneholder også vindroser inndelt på månedsbasis, og Figur V1-2 viser oversikt
over vindroser for hvert av de siste ti årene.

Figur 6. Vindroseplott for Kristiansund Lufthavn meteorologiske stasjon for 2017, basert på vinddata
hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018), lagt oppå ortofoto over området hentet ut fra Norges-
kart (Kartverket, 2018b). Plottet framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindret-
ninger fordelt på sektorer på 22,5°. Vindrosen er plassert på lokalitet for meteorologisk stasjon, mens
planområdet er markert med rødt rektangel.

Vindstyrken i Kristiansundområdet er lav det meste av tiden, med median på 3,4 m/s for 2017,
men gjennomsnittlig vindstyrke er forholdsvis høy (4,1 m/s). Maksimal vindhastighet målt i løpet
av 2017 var på 18,1 m/s, tilsvarende sterk kuling i henhold til Beaufortskalaen for klassifisering
av vindstyrke. Det kan forekomme sterke vinder særlig fra sørvest (Figur 6). Dominerende vind-
retning i området er fra sørvest og øst, og til en viss grad fra nordøst, sørøst og direkte fra vest.
Vinder direkte fra nord og fra sør forekommer sjelden. Som det framgår av Figur V1-1b, varierer
vindforholdene imidlertid sterkt med årstid: Særlig vindene fra sørvest er generelt langt svakere
og vindretningene mer variable i sommermånedene mai-august sammenlignet med resten av
året. Vindrosene for hvert av de siste ti årene (2008-2017, Figur V1-2) viser stort sett det
samme vindmønsteret, med noe variabilitet. Vinddataene fra 2012 skiller seg ut, men dette året
er det en stor andel manglende data.

Lokale vindforhold tilsier dermed at utslippene fra hovedveiene (ny Rv 70-trasé og ny lokalveg)
forventes å spres hovedsakelig i nordøstlig og vestlig retning, særlig i vinterhalvåret.

Luftforurensning kan typisk være problematisk i perioder på vinteren med lave temperaturer og
stillestående luft. Utslipp av komponenter som svevestøv og nitrogendioksid fra veitrafikk, i til-
legg til vedfyring fra husholdninger, kan da medføre dårlig lokal luftkvalitet i byer og tettsteder,
særlig ved trafikkerte veier. Nedbør og snødekke har stor betydning særlig for spredning av støv:
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I regnvær faller støv og annen luftforurensning raskt til bakken i tillegg til at oppvirvling av støv-
partikler fra veiene hindres. Konsentrasjonene i luft blir dermed redusert. Snødekke på og ved
veibanen dekker over og hindrer oppvirvling av støv og dermed spredning til luft. Imidlertid sal-
tes hovedvegene ved snøvær og is på vegene, og små partikler i veisalt og sand virvles opp av
passerende kjøretøy og spres i luft.

6.2 Utslipp fra veger
Det ble beregnet utslipp av komponentene NOx og svevestøv (PM10 og PM2,5) fra kjøretøy for de
ulike vegstrekningene som inngår i spredningsmodellen. Som det framgår av Tabell V3-5, vil
særlig NOx-utslippene reduseres betydelig for alternativ 1a og 1b langs eksisterende Rv 70 (Fos-
tervoldsgate/Dahlgata), fra mellom 0,571 og 0,629 gram per meter per time (g/m/t) til 0,139
g/m/t. Framtidig trasé innebærer imidlertid at vegtrafikken langs eksisterende Rv 70 legges via
Algeaveien, noe som vil medføre betydelig økning i trafikk og utslipp langs denne vegen.

Reduksjonen i utslippene av svevestøv (PM10 og PM2,5) langs eksisterende Rv 70 er noe mindre
sammenlignet med NOx (Tabell V3-5). Årsaken til dette er at oppvirvling av vegstøv står for en
større andel av svevestøvutslippene på mindre trafikkerte veger. Tabell V3-6 viser hvor stor pro-
sentandel de ulike kildene til svevestøv står for langs de ulike vegene i modellen for PM10 og
PM2,5, for sommer (15. april-31. oktober)- og vintersesongen (1. november-15. april). Totale ut-
slipp av svevestøv er gjennomgående over dobbelt så høye i vinter- sammenlignet med sommer-
halvåret. Utslipp som følge av piggdekkbruk forekommer kun på vinteren. Oppvirvling av vegstøv
er for det meste høyere om vinteren sammenlignet med sommeren, men ved høy trafikk spres
dette utslippet langt mer effektivt bort fra vegbanen. Ved veger med ÅDT over 10 000 regnes
derfor utslipp som følge av oppvirvling av vegstøv om vinteren som den samme som om somme-
ren (USEPA, 2011), og bidraget fra oppvirvling fra eksisterende Rv 70 for alternativ 1a og 1b
med ÅDT på 6030 er derfor høyere sammenlignet med de andre vegene med høyere trafikk.
Gjennomsnittlig bidrar utslipp fra piggdekkbruk med 54% av utslippene av PM10 fra vegene i vin-
terhalvåret (50 % for PM2,5), mens støvoppvirvling står for 33 % av PM10-utslippet om vinteren
og 68 % om sommeren (PM2,5: 22 % og 41 %). Det framgår også fra Tabell V3-6 at eksos står
for små andeler av det totale svevestøvutslippet fra veger, gjennomsnittlig kun 10 % om somme-
ren og 4 % om vinteren for PM10, mens tilsvarende tall for de mindre PM2,5-partiklene er noe høy-
ere: 24 % og 12 %. Slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt (ikke medregnet piggdekkslitasje)
bidrar også relativt lite til svevestøvutslipp fra kjøretøy.

6.3 Utslipp i tunnel og ventilasjon
For den delen av ny Rv 70-trasé som skal legges i tunnel ble det beregnet utslipp av PM10 (sikt),
NOx, NO og NO2 separat, og av CO for vurdering av ventilasjonskapasitet. Utslippsdataene for
NOx, PM10 og PM2,5 som ble brukt som grunnlag for beregningene av spredning av luftforurens-
ning og lokal luftkvalitet er beregnet ut fra ÅDT-tall, mens det i ventilasjonsberegningene for
vegtunnelen ble brukt «worst-case»-trafikktall (maks. døgntrafikk).

6.3.1 Utslipp fra tunnelportaler brukt i spredningsberegningene
Utslipp av NOx og svevestøv (PM10 og PM2,5) ut fra de to tunnelportalene ved Vikansvingen og
Kontrollplassen, beregnet på bakgrunn av utslipp fra vegtrafikken i hvert tunnelløp og tunnel-
lengde, er oppført i Tabell V2-1 i Vedlegg 2. Som det framgår av Tabell V2-1, er utslippene gjen-
nom portalene i kjøreretningen av NOx 98,2 gram per time (g/t), PM10 23,2 g/t og PM2,5 8,7 g/t.

6.3.2 Luftkvalitet i tunnel og ventilasjonskapasitet
Konsentrasjoner av komponentene NOx, NO2, NO og CO og PM10 (sikt) ved tunnelportalene i kjø-
reretningen som følge av naturlig medrivning av luft fra kjøretøy ved normal kjørehastighet, samt
prosentandel av grenseverdiene i Håndbok N500 for tunnelluft, er oppført i Tabell V2-2. Konsent-
rasjonene ble beregnet med grunnlag i metodikk beskrevet i Håndbok V520, utslippsfaktorer
hentet ut fra HBEFA og maks. timeandel av trafikk hentet ut fra USEPAs MOVES-modell for veg-
trafikk. Tabellen viser at konsentrasjonene av NOx, NO2, NO og CO ved portalene er lave sam-
menlignet med grenseverdiene, fra 0,2 % for CO ved begge portalene til 1,6 % for NO ved den
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østre portalen. Konsentrasjonene er noe høyere ved den østre sammenlignet med den vestre
tunnelportalen, ettersom den østre portalen har noe mindre areal ved åpningen.

Konsentrasjonene av svevestøv (PM10/sikt) ved portalene er betydelig høyere sammenlignet med
grenseverdiene: 82 % for den vestre og 91 % for den østre portalen. «Worst-case»-utslippsfak-
torer tilsvarende maksimum vinterutslipp er langt høyere enn generiske sommer- og vinterperio-
defaktorer.

Beregningene av minimum ventilasjonshastighet for å overholde grenseverdiene for tunnelluft
viser at konsentrasjonene av NOx, NO2, NO og CO vil være under grenseverdiene selv ved lav
ventilasjonshastighet (0,6-0,7 m/s) (Tabell V2-2). Ventilasjonshastigheten må imidlertid være
over 3,4 m/s ved den vestre og 3,8 m/s ved den østre portalen for å overholde grenseverdien for
PM10/sikt. Nødvendig kapasitet på selve ventilasjonsanlegget vil avhenge av valgt ventilasjonsløs-
ning (kun langslufting, styringsretning, evt. supplerende ventilasjon som tverrlufting), samt bi-
drag fra medrivningshastighet fra kjøretøy og vindkrefter.

6.4 Spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet
Utarbeidede luftsonekart som viser beregnede konsentrasjoner av komponentene NO2 og PM10 i
områdene ved ny og eksisterende Rv 70-trasé i Kristiansund sammenholdt med grensene for rød
og gul sone i retningslinje T-1520 er vist i Figurene 7-12. Kart for alternativ 1a (ny veg i tunnel)
er vist for NO2 i Figur 7 og for PM10 i Figur 8, og tilsvarende for alternativ 1b (ny veg i skjæring) i
Figur 9 og 10, og 0-alternativet (videreføring av eksisterende situasjon) i Figur 11 og 12. Luft-
sonekartene er vist i større format i Vedlegg 4. Spredningskart med konsentrasjoner ved ulike
midlingstider iht. grenseverdiene i forurensningsforskriften, luftkvalitetskriteriene og de nye
grensene i Håndbok N500 er vist i Vedlegg 4. Alle beregningene er utført med 2017-meteorologi,
og viser resultater ved 2-3 meters høyde over terreng med trafikktall framskrevet til år 2032.



VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET 21

Figur 7. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved planområdet
for ny Rv 70-trasé, ved 2-3 meters høyde, for utredningsalternativ 1a (ny veg i tunnel). Rød og gul sone
for NO2 tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m3 som henholdsvis årsmiddel og vintermiddel (pe-
rioden november-april), i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520). Grensen for rød sone for NO2 tilsvarer årsgrenseverdien i forurensningsforskriften.

Figur 8. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved planområdet for ny
Rv 70-trasé, ved 2-3 meters høyde, for utredningsalternativ 1a (ny veg i tunnel). Gul og rød sone for
PM10 tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 µg/m3, i henhold til Ret-
ningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
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Figur 9. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved planområdet
for ny Rv 70-trasé, ved 2-3 meters høyde, for utredningsalternativ 1b (ny veg i skjæring). Rød og gul
sone for NO2 tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m3 som henholdsvis årsmiddel og vintermiddel
(perioden november-april), i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
(T-1520). Grensen for rød sone for NO2 tilsvarer årsgrenseverdien i forurensningsforskriften.

Figur 10. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved planområdet for
ny Rv 70-trasé, ved 2-3 meters høyde, for utredningsalternativ 1b (ny veg i skjæring). Gul og rød sone
for PM10 tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 µg/m3, i henhold til
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
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Figur 11. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved planområdet
for ny Rv 70-trasé, ved 2-3 meters høyde, for 0-alternativet (videreføring av dagens situasjon). Rød og
gul sone for NO2 tilsvarer overskridelse av grensen på 40 µg/m3 som henholdsvis årsmiddel og vinter-
middel (perioden november-april), i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplan-
legging (T-1520). Grensen for rød sone for NO2 tilsvarer årsgrenseverdien i forurensningsforskriften.

Figur 12. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved planområdet for
ny Rv 70-trasé, ved 2-3 meters høyde, for 0-alternativet (videreføring av dagens situasjon). Gul og rød
sone for PM10 tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 µg/m3, i hen-
hold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
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Spredningskartene viser generelt at områder med redusert luftkvalitet er begrenset til selve veg-
banen og ved områder i mindre utstrekning ut fra de sterkest trafikkerte vegstrekningene. For
utredningsalternativene 1a (veg i tunnel) og 1b (veg i skjæring) flyttes det meste av vegtrafikken
over fra eksisterende Rv 70 til ny trasé gjennom Kråkhaugen sør for dagens strekning. Ny trasé
ligger ved noe avstand til boligbebyggelse og institusjoner som skoler og helsebygg i tillegg til at
terrenget skjermer for spredning ut fra vegbanen, og områder med dårlig luftkvalitet har derfor
liten utstrekning ut fra vegbanen ved ny Rv 70- trasé. Vegtrafikken langs eksisterende Rv 70-
trasé føres imidlertid via Algeaveien og deler av Verkstedveien, noe som vil medføre betydelig
økning i trafikk langs denne vegstrekningen og dermed økt spredning særlig ved boligene som
ligger på vestsiden av Algeaveien. For boligene nærmest vegen langs Dalegata og Forstervolds
gate vil spredningen av luftforurensning vil være betydelig større ut fra vegen ved videreføring av
eksisterende situasjon sammenlignet med alternativ 1a og 1b. Spredningen ut fra tunnelportal-
ene for alternativ 1a er begrenset, og det er derfor liten forskjell på alternativ 1a og 1b med hen-
syn på lokal luftkvalitet.

6.4.1 Ny Rv 70- trasé: Utredningsalternativ 1a og 1b
Spredningsberegninger ble foretatt for to utredningsalternativer som innebærer utbygging av ny
Rv 70- trasé mellom Kontrollplassen og Vikansvingen gjennom Kråkhaugen: Alternativ 1a der de-
ler av ny vegtrasé vil legges i tunnel, og alternativ 1b som innebærer legging av traséen i åpen
skjæring. Ny Rv 70-strekning med veg i skjæring vil legges nær traséen for alternativ a, noe
lenger sør. Trafikkmengdene langs selve vegstrekningene er identiske for disse to alternativene,
og spredningen av luftforurensningen og luftkvalitetssituasjonen er derfor stort sett sammenfal-
lende for de to situasjonene. Områder med redusert luftkvalitet er for det meste begrenset til
selve vegbanen, men det er noe spredning ut fra vegene. Ny Rv 70- trasé vil medføre bedre luft-
kvalitet for boligene langs eksisterende Rv 70 langs Dalegata og Fostervolds gate som følge av
føring av store deler av trafikken langs ny trasé. Derimot vil føringen av trafikken som vil gå
langs eksisterende Rv 70 gjennom Algeagata og Verkstedveien føre til økt spredning mot boli-
gene nærmest Algeaveien.

Retningslinje T-1520
Ved planarbeid for nye vegstrekninger er det i utgangspunktet kravene og grensene i Retnings-
linje T-1520 som gjelder. Rød (40 µg/m3 årsmiddel) og gul sone (40 µg/m3 vintermiddel; novem-
ber-april) iht. Retningslinje T-1520 for NO2 er begrenset til ny trasé for Rv 70 sør for dagens
trasé både for alternativ 1a og 1b (Figur 7 og 9). Forskjellen mellom NO2 rød og gul sone er liten,
på grunn av liten forskjell i gjennomsnittlig NO2-bakgrunnskonsentrasjoner mellom sommer- og
vinterperiodene, og terrengformasjoner som hindrer spredning ut fra vegen. Nedre grense for
NO2 gul eller rød sone overstiges ikke ved eksisterende Rv 70-trasé bortsett fra et mindre om-
råde under brua der eksisterende Rv 70 mot Algeaveien krysser ny trasé.

For svevestøv (PM10) havner enkelte boliger som ligger nær eksisterende Rv 70 i Dalegata og
Fostervolds gate samt langs Algeaveien inn under rød sone iht. Retningslinje T-1520 (50 µg/m3,
8. høyeste konsentrasjon, Figur 8: alternativ 1a og Figur 10: alternativ 1b). Gul sone (35 µg/m3,
8. høyeste) omfatter fasaden nærmest vegen for de fleste boligene som ligger langs eksisterende
Rv 70 og Algeaveien. For ny Rv 70- trasé er det noe spredning ut fra vegene, men forurens-
ningen forhindres fra å spre seg i retning nærliggende boligområder av stigning i terrenget. For
alternativ 1b ligger vegen tilstøtende deler av utearealene til Nordlandet ungdomsskole, men det
er heller ikke spredning ut mot skolens uteområde.

Forurensningsforskriften
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er de juridisk gjeldende grenseverdiene for tiltak som
ikke skal overstiges. Grensene for gul og rød sone i Retningslinje T-1520 er strengere enn eller
sammenfallende med grenseverdiene i forurensningsforskriften, men Retningslinje T-1520 inne-
holder ikke grenser for NO2 på timebasis, PM10 på årsbasis eller for PM2,5. Det er derfor nødvendig
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å gjøre beregninger med disse midlingstidene og vurdere spredningskart også sett opp mot gren-
severdiene for tiltak. Spredningskart som viser konsentrasjoner av NO2, PM10 og PM2,5 sammen-
holdt med grenseverdiene i forurensningsforskriften er vist i Vedlegg 4. Kartene viser også kon-
sentrasjoner sammenholdt med luftkvalitetskriteriene, nasjonale mål og grenser i Håndbok N500;
det gjøres oppmerksom på at disse grensene kun gjelder for områder ved tunnelportaler. Luft-
kvaliteten ved portalområdene i alternativ 1a er omtalt separat i rapportens Del 6.4.2.

Grenseverdien for NO2 som timemiddel i forurensningsforskriften på 200 µg/m3, med 18 tillatte
overskridelser, overstiges ikke ved noen del av planområdet for alternativene 1a og 1b. For PM10

overstiges grenseverdiene på døgn- (50 µg/m3, tillatt 30 overskridelser) og årsbasis (25 µg/m3)
kun ved mindre områder ved selve vegbanen, og ikke ved noen nærliggende boliger. Grensever-
dien for NO2 årsmiddel sammenfaller med nedre grense for rød sone i Retningslinje T-1520.

Mindre partikler (PM2,5)
Retningslinje T-1520 inneholder ikke nedre grenser for partikler med diameter mindre enn 2,5
µm (PM2,5). Mindre partikler kan penetrere lenger ned i luftveiene og dermed utgjøre større hel-
serisiko enn større partikler, og det er derfor viktig å vurdere spredning også for denne fraksjo-
nen separat. Grenseverdien i forurensningsforskriften kap. 7 foreligger kun som årsmiddel, på 15
µg/m3.

Spredningskart som viser konsentrasjoner av PM2,5 på døgn- og årsbasis for de ulike utrednings-
alternativene er oppført i Vedlegg 4. Som det framgår av spredningskartene, overstiges årsgren-
severdien for PM2,5 i forurensningsforskriften kun ved mindre deler av selve vegbanen.

6.4.2 Tunnelportalområder (alternativ 1a)
Konsentrasjonene av NO2 og svevestøv (PM10 og PM2,5) i områdene nær portalene til vegtunnelen
gjennom Kråkhaugen i alternativ 1a er vist på luftsonekartene (Retningslinje T-1520) i henholds-
vis Figur 7 og 8, og sammenholdt med grenseverdiene i forurensningsforskriften, nasjonale mål,
nye anbefalte krav i Håndbok N500 og luftkvalitetskriteriene i spredningskartene i Vedlegg 4.

Som omtalt i rapportens Del 6.4.1, har gul og rød sone iht. Retningslinje T-1520 liten utbredelse
ut fra portalene: Gul og rød sone for både NO2 (Figur 7) og PM10 (Figur 8) er begrenset til mindre
områder på og ut fra selve vegbanen, og omfatter ingen nærliggende boliger eller uteopp-
holdsarealer. Grenseverdiene i forurensningsforskriften for PM10 på døgn- og på årsbasis oversti-
ges kun ved mindre deler ved portalene langs selve vegbanen, mens grenseverdiene for PM2,5 på
årsbasis og for NO2 på timebasis ikke overstiges i det hele tatt ved portalene. Årsaken til den be-
grensede spredningen av luftforurensning ved portalene er at lengden på tunnelløpene er korte
(470 m) og at utslippene fra vegtrafikken i tunnelene derfor er relativt lave, og at portalene og
vegbanen ligger noe nedsenket i terrenget.

Ved valg av ventilasjonsløsning for vegtunneler skal i utgangspunktet luftkvalitetskriteriene be-
nyttes i henhold til Håndbok N500. Luftkvalitetskriteriene for PM10 og PM2,5 på døgn- og årsbasis
overstiges over større områder enn grenseverdiene i forurensningsforskriften, men spredningen
fra selve tunnelportalene omfatter ikke noen omkringliggende boliger. Imidlertid overstiges luft-
kvalitetskriteriet for NO2 timemiddel på 100 µg/m3 ved flere nærliggende boliger ved den vestre
portalen på begge sider av vegen.

Luftkvalitetskriteriene er satt betydelig lavere enn de fleste grenseverdiene i forurensningsfor-
skriften og Retningslinje T-1520, med null tillatte overskridelser. Det er derfor utarbeidet nye an-
befalinger i Håndbok N500 for NO2 timemiddel (150 µg/m3, tillatt 8 overskridelser) og for PM10

døgnmiddel, som sammenfaller med nedre grense for rød sone i Retningslinje T-1520. I henhold
til presiseringene til Håndbok N500 er det T-1520 gul og rød sone og de nye grensene for NO2

timemiddel og PM10 døgnmiddel som skal ligge til grunn ved vurdering av plassering, utforming
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og ventilasjonsløsning for vegtunneler og portaler. Ny anbefalt grense for NO2 timemiddel over-
stiges kun ved et lite område på vegbanen like ved den vestre portalen, mens anbefalt grense for
PM10 døgnmiddel overstiges ved mindre områder langs og i mindre utstrekning ut fra vegen.
Ingen boliger ligger i områder der anbefalte grenser i Håndbok N500 overstiges nær portalene.
Spredningsberegningene viser dermed at luftkvaliteten i områdene ved tunnelportalene er til-
fredsstillende for ventilasjonsløsning med langslufting der tunnellufta føres ut av de to tunnellø-
pene med kjøreretningen.

6.4.3 0-alternativet (dagens situasjon)
Videreføring av dagens situasjon (0-alternativet) medfører høyere trafikktall og dermed betydelig
høyere nivåer av luftforurensning i områdene langs eksisterende Rv 70-trasé gjennom Dalegata
og Fostervolds gate. Langs eksisterende trasé ligger det mange boliger nært opptil vegen, og
langt flere boliger som ligger nær disse vegene vil dermed bli utsatt for redusert luftkvalitet ved
framtidig trafikkøkning sammenlignet med utredningsalternativene 1a og 1b der mye av vegtra-
fikken vil gå langs traséer med større avstand til boliger og der terrenget begrenser spredning.
Alternativene 1a og 1b innebærer imidlertid føring av trafikken langs eksisterende Rv 70 videre
gjennom Algeaveien og deler av Verkstedveien med resulterende betydelig trafikkøkning langs
denne vegstrekningen. 0-alternativet medfører dermed langt mindre trafikk og dermed bedre
luftkvalitet ved boligene som ligger på vestsiden av Algeaveien.

Hele Rv 70-strekningen havner inn under rød sone i Retningslinje T-1520, både for NO2 (Figur
11) og PM10 (Figur 12). Både gul og rød sone brer seg noe ut fra selve vegbanen og omfatter
mange av boligene som ligger nærmest vegen. Rød og gul sone for PM10 har noe større utbre-
delse enn for NO2. Ingen av boligene langs Algeaveien omfattes av rød eller gul sone.

Grenseverdien i forurensningsforskriften for NO2 på timebasis overstiges ikke ved noen deler av
planområdet. Imidlertid overstiges grenseverdiene for PM10 både på døgn- og årsbasis i en viss
utstrekning ut fra vegbanen, inkludert ved flere av boligene nær vegen. Områder der grensever-
dien for PM2,5 på årsbasis overstiges er begrenset til selve vegbanen.

6.5 Antakelser gjort i spredningsberegningene 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 må-

lestasjon til planområde kan avvike noe.
· Utslippsfaktorer brukt i utslippsberegningene er gjennomsnittstall, og vil avhenge av forhold

som kjøremønster, hastighet, teknologi og alder på kjøretøyet. I foreliggende rapport ble fak-
torer for 2015 benyttet, da disse er mest sikre, for å gi mest mulig realistiske utslippstall. For
prognosesituasjonen vil dette antakeligvis gi en overestimering, da det antas at kjøretøytek-
nologien vil utbedres i framtiden.

· Ved planområdet i Kristiansund er det også en del skipstrafikk og noen industribedrifter med
utslipp til luft. Det antas at utslipp fra disse kildene vil ha liten betydning for den lokale luft-
kvaliteten ved planområdet og at bidraget er inkludert i bakgrunnskonsentrasjonene, men
konsentrasjonene nærmest kildene kan tenkes å være noe underestimert.

· Bakgrunnskonsentrasjonene kan variere fra sted til sted innenfor området som følge av ter-
reng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter, og det er forbundet en viss usikkerhet til bereg-
ningsmetodene. Tilgjengelig kilde til bakgrunnsnivåer (ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon) er
basert på beregninger, og foreligger med såpass lav oppløsning at lokale forskjeller særlig i
byområder ikke kan tas tilstrekkelig hensyn til.

· Fordelingen mellom NO og NO2 varierer avhengig av meteorologiske forhold og atmosfærisk
sammensetning, og modellerte konsentrasjoner av NO2 er derfor forbundet med noe usikker-
het
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· Estimering av svevestøvnivåer i luft som følge av piggdekkbruk og resuspensjon av vegstøv
er forbundet med vesentlig usikkerhet. Andel piggdekkbruk kan endre seg i framtiden forhold
til andelen som kjører med piggdekk i dag. Det er usannsynlig at andel piggdekk øker i frem-
tidig situasjon, og ved å ta hensyn dagens trend i bruk av piggdekk er vurderingen dermed
konservativ.

Spredningsberegninger påpeker viktige spredningsmønstre og identifiserer områder som er utsatt
for redusert luftkvalitet. For verifisering av resultatene må det foretas målinger.

6.6 Anbefalinger om tiltak
Som det framgår av de ulike spredningskartene presentert og omtalt i rapportens Del 6.4, er
virkningen til planene for omlegging av Rv 70-trasé positiv for den lokale luftkvaliteten ved eksis-
terende Rv 70-trasé gjennom Dalegata og Fostervolds gate, mens luftkvaliteten vil forverres for
boligene som ligger langs Algeaveien.  Ettersom det ligger mange boliger nært opptil eksiste-
rende trasé vil luftkvaliteten forbedres ved flere boliger dersom alternativ 1a eller 1b gjennomfø-
res sammenlignet med videreføring av eksisterende situasjon.

Alternativ 1a innebærer legging av deler av Rv 70-traséen i tunnel, mens hele traséen i alternativ
1b ligger i åpen skjæring. Vegtunnelen er imidlertid såpass kort at spredningen ut fra tunnelpor-
talene er begrenset til små områder ved selve vegbanen. De to traséalternativene ligger for-
holdsvis nær hverandre, begge med avstand til boliger og nedsenket i beskyttende terreng. Med
hensyn på lokal luftkvalitet har det derfor liten betydning hvilken av alternativene 1a eller 1b som
velges.

Både for gjennomføring av alternativ 1a og 1b og ved videreføring av eksisterende situasjon bør
det gjennomføres diverse avbøtende tiltak ved boligene som vil bli utsatt for spredning av luftfor-
urensning fra vegtrafikk. Dette vil altså først og fremst gjelde boligene langs vestsiden av Algea-
veien ved alternativ 1a og 1b, og boligene nært opptil dagens Rv 70-trasé ved videreføring av
dagens situasjon. Aktuelle avbøtende tiltak inkluderer oppføring av støyskjerming, planting av
tett, skjermende vegetasjon, og muligens skjermende tiltak ved enkeltboliger. Det bør også vur-
deres tiltak rettet mot selve vegbanen og kjøretøyene. NOx slippes ut fra eksos, mens utslippsbe-
regningene viser at de største kildene til svevestøv er piggdekkbruk og oppvirvling av vegstøv.
Aktuelle tiltak vil være reduksjon av piggdekkandelen, samt gaterengjøring (feiing og oppsamling
av vegstøv) og påføring av saltlake som reduserer oppvirvling av støvpartikler. De fleste av disse
tiltakene vil ha størst avbøtende effekt på utslipp og spredning av svevestøv og mer begrenset
effekt for NOx. Gjennomføring av luftkvalitetsmålinger ved utsatt boliger og andre områder kan
være nyttig både for å undersøke luftkvalitetssituasjonen i områdene nærmere og få verifisert
beregningsresultatene.

Beregningene av konsentrasjoner av luftforurensning inne i vegtunnelen og spredningen ut fra
tunnelportalene for alternativ 1a viser at det er begrenset spredning ut fra portalene og at kon-
sentrasjonene ved portalen ligger under grenseverdiene for tunnelluft. Det vil dermed ikke være
behov for avbøtende tiltak ved portalene utover nedsenkningen av portalene og vegbanen som
allerede ligger inne i planene. Medrivningen av luft fra vegtrafikken i tunnelløpene vil ved normal
trafikk være nok til å overholde grenseverdiene inne i tunnelene. Langslufting av tunnelene vil
være tilstrekkelig for å overholde kravene til lokal luftkvalitet og ventilasjon.
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7. KONKLUSJON

Luftkvalitetsberegningene viser at spredningen av luftforurensning stort sett er begrenset til
mindre områder nært opptil de sterkest trafikkerte vegene for utredningsalternativene 1a (veg i
tunnel) og 1b (veg i skjæring). For begge alternativene vil ny Rv 70 legges gjennom Kråkhaugen
med lenger avstand til boliger og med terrengforskjeller som hindrer spredning. Ingen boliger
langs ny Rv 70 vil havne inn under rød eller gul sone for luftforurensning i henhold til Retnings-
linje T-1520, hverken for NO2 eller PM10. Imidlertid vil flere av boligene vest for Algeaveien delvis
havne i rød sone som følge av vegomlegging med vesentlig økt trafikk i Algeaveien og Verksted-
veien. I alternativ 1b legges ny veg tilstøtende uteområder ved Nordlandet ungdomsskole, men
ingen deler av utearealet omfattes av gul eller rød sone. Videreføring av eksisterende Rv 70-trasé
(0-alternativet) vil medføre overskridelser av både grensene i retningslinje T-1520 og grensever-
diene i forurensningsforskriften for PM10 ved boligene som ligger nærmest Dalegata og Foster-
volds gate, mens boligene langs Algeaveien ikke vil bli utsatt for redusert luftkvalitet.

I gul sone iht. Retningslinje T-1520 skal luftforurensningssituasjonen vurderes, mens ved boliger
som havner inn under rød sone skal avbøtende tiltak være en del av planprosessen. Mulige tiltak
inkluderer oppføring av støyskjerming mellom vegen og de mest utsatte boligene, planting av
skjermende vegetasjon og skjermende tiltak ved utsatte enkeltboliger. Tiltak rettet mot selve ve-
gen og trafikken som reduksjon av andelen kjøretøy med piggdekk, gaterengjøring og påføring
av saltlake er også aktuelle. Dersom planalternativ 1a eller 1b gjennomføres er det boligene
langs Algeaveien tiltak bør fokuseres mot, men det også kan vurderes tiltak ved utsatte boliger
langs eksisterende Rv 70-trasé selv om luftkvaliteten her vil bedres. Ved videreføring av eksiste-
rende situasjon bør tiltak konsentreres mot områdene langs Dalegata og Fostervolds gate. Gjen-
nomføring av målinger ved utsatte områder langs de mest trafikkerte vegene kan også være nyt-
tig for å kartlegge situasjonen ytterligere.

For alternativ 1a vil spredningen ut fra tunnelportalene i kjøreretningen der lufta føres ut være
begrenset til mindre områder langs vegbanen nærmest portalene som ikke omfatter noen nærlig-
gende boligområder eller uteoppholdsarealer. Ventilasjon av tunnelløpene via naturlig medrivning
av luft forårsaket av kjøretøy ved normal kjørehastighet det meste av tiden være tilstrekkelig for
å overholde grenseverdiene for komponentene NOx, NO, NO2, CO og PM10/sikt for tunnelluft. Ut-
slippene og konsentrasjonene av PM10 vil mest sannsynlig være dimensjonerende for ventila-
sjonskapasiteten.
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For å simulere spredning av luftforurensning ved planområdet er det hentet statistikk om vindfor-
hold fra nærmeste meteorologiske stasjon: Kristiansund Lufthavn stasjon, med data for år 2017.
Dataene ble hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018). Vindhastigheter og vindret-
ninger for 2017 er vist i Figur V1-1, og for siste tiårsperiode i Figur V1-2.

Figur V1-1. Vindroseplott som framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindret-
ninger fordelt på sektorer på 22,5° ved Kristiansund Lufthavn stasjon, for a) år 2017 som helhet, og for
b) de ulike månedene i 2017 separat. Vinddata hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018), lastet
ned 2018-11-02.

a)

b)
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Figur V1-2. Vindroseplott som framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindret-
ninger fordelt på sektorer på 22,5° ved Kristiansund Lufthavn stasjon, for hvert av årene i siste tiårspe-
riode separat. Vinddata hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018), lastet ned 2018-11-02.
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Utslipp av komponentene nitrogenoksider (NOx) og svevestøv (PM10 og PM2,5) ut fra portalene til
den nye planlagte vegtunnelen mellom Vikansvingen og Kontrollplassen i Kristiansund ble bereg-
net under antakelse om at skyvekraften fra kjøretøyene drar luften og utslippet fra hele tunnelen
langs tunnelløpet med trafikkretningen. Hastigheten til lufta som kommer ut ved portalene ble
satt til 3,0 m/s. Beregnede utslipp ved hver av portalene ved bruk av oppgitte tall for årsdøgntra-
fikk (ÅDT) er oppgitt i Tabell V2-1. Utregningseksempel for NOx er vist i ligning (1) under.

	 	 = 	 × ( ) = 0,209	 × 470 = 98,2

Tabell V2-1. Tunneldimensjoner og beregnede utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svevestøv (PM10 og
PM2,5) fra tunnelportalene ved Vikansvingen og ved Kontrollplassen i Kristiansund.

Tunnellengde
(m) Tunnelprofil

Areal portaler (m2) Utslipp per portal (g/t)

Vest
(Vikansvingen)

Øst
(Kontrollplassen) NOx PM10 PM2,5

470 T9.5 70 63 98.2 23.2 8.7

Konsentrasjoner av NOx, nitrogendioksid (NO2), nitrogenmonoksid (NO), karbonmonoksid (CO)
og svevestøv (PM10) inne i tunnelen ble beregnet med utgangspunkt i metodikk beskrevet i Sta-
tens vegvesens Håndbok V520 Tunnelveiledning (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2016b).
Utslippsfaktorer for kjøretøy i tunnelen ble hentet ut fra HBEFA som beskrevet for vegtrafikken
(Del 5.1.3 og Vedlegg 3), mens tall for maksimal trafikk på timebasis ble beregnet med grunnlag
i ÅDT for vegstrekningen og generiske timeprofiler for vegtrafikk fra USEPAs MOVES-modell
(USEPA, 2016). Det ble antatt medrivningshastighet for luft ut fra tunnelportalene på 25 % av
kjøretøyenes hastighet, i henhold til Statens vegvesens rapport 152 Moderne vegtunneler og lo-
kal luftkvalitet (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2012). Nivåene av luftforurensende kompo-
nenter ble sammenholdt med grenseverdiene for tunneler i Håndbok N500 Vegtunneler (Statens
vegvesen & Vegdirektoratet, 2016a). Minimum ventilasjonshastighet for å overholde grenseverdi-
ene ble også beregnet. Konsentrasjoner ved hver av tunnelportalene, andel av grenseverdi og
nødvendig ventilasjonshastighet for å overholde grenseverdiene er oppført i Tabell V2-2.

Tabell V2-2. Konsentrasjoner av komponentene nitrogenoksider (NOx), nitrogendioksid (NO2), nitrogen-
monoksid (NO), karbonmonoksid (CO) og svevestøv (PM10) ved tunnelportalene i vest (Vikansvingen) og
øst (Kontrollplassen), andel av grenseverdi for tunneler, og minimum ventilasjonshastighet som trengs
for å overholde grenseverdiene.

Komponent Portal Konsentrasjoner
(mg/m3)

Andel av
grenseverdi

Min. ventilasjons-
hastighet (m/s)

NOx Vest 0.174 1.3 % 0.06

Øst 0.193 1.5 % 0.06

NO2 Vest 0.026 0.9 % 0.04

Øst 0.029 1.0 % 0.04

NO Vest 0.148 1.4 % 0.06

Øst 0.164 1.6 % 0.07

CO Vest 0.107 0.2 % 0.01

Øst 0.118 0.2 % 0.01

PM10 Vest 0.819 82 % 3.4

Øst 0.910 91 % 3.8

(1)
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Kjøretøy slipper ut en rekke luftforurensende stoffer i eksos. For svevestøv (PM10 og PM2,5) må
også utslipp forårsaket av slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt, piggdekkslitasje og oppvirv-
ling inkluderes i utslippsberegningene. Svevestøvutslippene ble differensiert på sommer (15. ap-
ril-31. oktober)- og vintersesong (1. november-15.april).

Utslipp fra eksos
For å beregne utslipp av NOx, svevestøv (PM10 og PM2,5) og CO fra lokale veger er det hentet ut
utslippsfaktorer fra The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA, 2018), for år
2015. Eksosutslippene av beregnes etter følgende formel:

= 	( 	 × 	 × ) + ( 	 ×
	 × )

Utslippsfaktorer er hentet ut for de ulike typene veger som ligger inne i modellen, for både PM og
NOx, og for ulike typer trafikk (Tabell V3-1).

Tabell V3-1. Utslippsfaktorer for utslipp fra forbrenning av svevestøv (PM) og nitrogenoksider (NOx) med
betingelser for veistrekningene i spredningsmodellen, hentet fra Handbook Emission Factors for Road
Transport (HBEFA) (HBEFA, 2018) for Norge for år 2015.

Kjøretøy Komponent Veg-
kategori Trafikkscenario Faktor

(g/km/døgn) Vegstrekninger

HGV CO Motorway URB/Trunk-City/50/Heavy 1,336 Alt. 0 A, B, C; Alt. 1 lokalveg, A

HGV CO Motorway URB/Trunk-City/60/Heavy 1,119 Alt. 1 B, C

HGV NOx Motorway URB/Trunk-City/50/Heavy 4,047 Alt. 0 A, B, C; Alt. 1 lokalveg, A

HGV NOx Motorway URB/Trunk-City/60/Heavy 3,403 Alt. 1 B, C

HGV PM Motorway URB/Trunk-City/50/Heavy 0,057 Alt. 0 A, B, C; Alt. 1 lokalveg, A

HGV PM Motorway URB/Trunk-City/60/Heavy 0,047 Alt. 1 B, C

pass. car CO Motorway URB/Trunk-City/50/Heavy 0,453 Alt. 0 A, B, C; Alt. 1 lokalveg, A

pass. car CO Motorway URB/Trunk-City/60/Heavy 0,337 Alt. 1 B, C

pass. car NOx Motorway URB/Trunk-City/50/Heavy 0,467 Alt. 0 A, B, C; Alt. 1 lokalveg, A

pass. car NOx Motorway URB/Trunk-City/60/Heavy 0,421 Alt. 1 B, C

pass. car PM Motorway URB/Trunk-City/50/Heavy 0,007 Alt. 0 A, B, C; Alt. 1 lokalveg, A

pass. car PM Motorway URB/Trunk-City/60/Heavy 0,005 Alt. 1 B, C

Trafikksituasjonene brukt i uttaket av utslippsfaktorene fra HBEFA (Tabell V3-1) karakteriseres av
typisk kjøremønster på veistrekningen, og velges ut fra elementene by-/landlig område («ur-
ban/rural area»), veitype («road type»), fartsgrense («speed limit») og trafikkflyt («levels of ser-
vice»), se oversikt over tilgjengelige valg i illustrasjon i Figur V3-1 (Keller, Wüthrich, & Notter,
2017). Valgene for trafikkflyt er fri flyt («freeflow»), tett trafikk («heavy»), «mettet» trafikk
(«saturated») og køkjøring («stop and go»).
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Figur V3-1. Oversikt over tilgjengelige valg for trafikksituasjon i HBEFA, som brukes i beregning av ut-
slippsfaktorer for individuelle vegstrekninger (Keller et al., 2017).

Andre kilder til svevestøvutslipp fra kjøretøy
I tillegg til utslipp fra eksos slippes svevestøv (PM10 og PM2,5) ut fra veger som resultat av dekk-,
bremsekloss- og asfaltslitasje, samt ved piggdekkbruk og som resultat av oppvirvling av vegstøv.
Tabell V3-2 viser utslippsfaktorer for slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt, mens Tabell V2-3
inneholder utslippsfaktorer for asfaltslitasje forårsaket av bruk av piggdekk. Utslipp fra piggdekk-
bruk er kun inkludert i beregningene for vinterperioden (1. nov.-15.apr.).

Tabell V3-2. Utslippsfaktorer, i g/km per kjøretøy, for generering av PM10 fra dekk-, bremsekloss-
(Sandmo, 2016b) og asfaltslitasje (Ntziachristos & Boulter, 2016) for personbiltrafikk og tungtransporttra-
fikk.

Dekkslita-
sje

Bremseklosslita-
sje

Asfaltslita-
sje

Personbiler 0,0035 0,006 0,0075
Tunge kjøre-
tøy 0,0186 0,0323 0,038

Tabell V3-3. Utslippsfaktorer, i g/km per kjøretøy, for generering av PM10 fra asfaltslitasje på grunn av
piggdekkbruk ved ulik trafikkmengde målt som årsdøgntrafikk (ÅDT) (Sandmo, 2016b).

ÅDT Utslippsfaktor

0-1500 16

1500-3000 14

3000-5000 10

>5000 9

Mengden støv som virvles opp fra veier er en funksjon av mengden siltpartikler (partikler med
diameter mindre enn 75 µm) på veiene (sL, i g/m2) og gjennomsnittlig vekt på kjøretøyparken
(W, i tonn), se ligning nedenfor. E angir utslippsfaktor (g/kjøretøy/km) og k multiplikasjonsfaktor
spesifikk for partikkelstørrelsesfraksjon (PM10: 0,62 g/kjøretøy/km, PM2,5: 0,15 g/kjøretøy/km).

= ( ) , × ( ) ,

Ettersom det ikke foreligger data for siltmengder for veger i Norge, ble standardfaktorer for dette
fra AP 42 benyttet (Tabell V3-4), inndelt i sommer- og vintersesongverdier. For vintersesongen
(1. nov.-15. apr.) ble «baseline»-faktorer benyttet; det ble ikke lagt inn kortvarige forhøyede ut-
slipp etter påføring av vegsalt på grunn av usikkerhetene forbundet med hyppighet, mengder og
effekter av dette.
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Tabell V3-4. Standard faktorer for mengde siltpartikler per m2 (USEPA, 2011b). ADT står for ÅDT (års-
døgntrafikk).

Eksempel på beregning av totalt utslipp av svevestøv fra vegtrafikk er vist for PM10 for Ny veg –
Rv 70 gjennom Kråkhaugen for vinterperioden i ligningen nedenfor.

	 ( /( ))

= 	 + 	 + 	 + 	
+ 	 + 	 ø

= (((15540 ø × 8% × 0,047 /( )) + (15540 ø × (100− 8)% × 0,005 /( )))/(1000 × 24))

+ (((15540 ø × 8% × 0,0186 /( )) + (15540 ø × (100

− 8)% × 0,0035 /( )))/(1000 × 24)))) + (((15540 ø × 8% × 0,0323 /( ))

+ (15540 ø × (100− 8)% × 0,006 /( )))/(1000 × 24))))

+ (((15540 ø × 8% × 0,038 /( )) + (15540 ø × (100

− 8)% × 0,0075 /( )))/(1000 × 24))

+ ((15540 ø × 3% 10 × 46% × 9 /( ))/(1000 × 24))

+ ((((0,62 /( / ) × (0,03 × 1 / )^0,91 × 2,5 ^1,02) × 15540 ø )/(1000 × 24))

De beregnede utslippene av NOx og svevestøv (PM10 og PM2,5) for de aktuelle veistrekningene er
vist i Tabell V3-5. Tabell V3-6 viser fordelingen av svevestøvutslippene på de ulike kildene til sve-
vestøv fra veger, for sommer- og vintersesongen.
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Tabell V3-5. Beregnede utslipp av svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NOx) fra veiene i området ved planområdet i Kristiansund for de tre utredningsal-
ternativene for prognosesituasjonen (år 2032): 0-alternativet (videreføring av dagens situasjon), alternativ 1a (veg i tunnel) og 1 b (veg i skjæring), ved bruk av
utslippsfaktorer fra Tabell V3-1, V3-2 og V3-3 og på bakgrunn av trafikkscenario, trafikkmengde, fartsgrense og andel tungtrafikk og piggdekk. Svevestøvutslippene
er differensiert i sommer (15. april-31. oktober)- og vinterperiodeutslipp (1. november-15. april).

Vegstrekning ÅDT Andel tungtrafikk
Sommer Vinter

NOx PM10 PM2,5 PM10 PM2,5

Alt. 0

Rv 70 Nordmørsveien 18 200 8 % 0,571 0,076 0,031 0,170 0,063

Rv 70 Fostervolds gate/Dalegata 21 400 6 % 0,609 0,082 0,034 0,193 0,071

Rv 70 Nordsundbrua 21 000 7 % 0,629 0,084 0,035 0,193 0,071

Alt. 1 (1a og 1b)

Fostervoldsgate/Dahlgata (eksisterende Rv 70) - Algeaveien 6030 2 % 0,139 0,030 0,011 0,081 0,026

Ny veg - Rv 70 Nordmørsveien 19 100 8 % 0,599 0,080 0,033 0,178 0,066

Ny veg - Rv 70 gjennom Kråkhaugen 15 500 8 % 0,418 0,062 0,025 0,142 0,051

Ny veg - Rv 70 Nordsundbrua 22 500 8 % 0,619 0,092 0,036 0,208 0,075
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Tabell V3-6. Relative bidrag fra de ulike kildene til svevestøv (PM10 og PM2,5) fra vegtrafikken ved planområdet for ny Rv 70 i Kristiansund: Eksos, slitasje av dekk,
bremseklosser og asfalt, piggdekkbruk og oppvirvling av vegstøv. Utslippene er fordelt på PM10/PM2,5, vegstrekning, utredningsalternativ, sommer (15. april-31.
oktober)- og vintersesong (1. november-15. april).

PM10 PM2,5

Sommer ÅDT
Andel
tung-
trafikk

Eksos Dekk-
slitasje

Bremse-
kloss-
slitasje

Asfalt-
slitasje

Pigg-
dekk-
bruk

Opp-
virvling

Utslipp totalt
(g/m/t) Eksos Dekk-

slitasje

Bremse-
kloss-
slitasje

Asfalt-
slitasje

Pigg-
dekk-
bruk

Opp-
virvling

Utslipp totalt
(g/m/t)

Alt. 0

Rv 70 Nordmørsveien 18 200 8 % 11 % 5 % 8 % 10 %  - 66 % 0.076 27 % 2 % 20 % 13 % 39 % 0.031

Rv 70 Fostervolds
gate/Dalegata 21 400 6 % 11 % 5 % 8 % 10 %  - 66 % 0.082 26 % 2 % 20 % 13 % 38 % 0.034

Rv 70 Nordsundbrua 21 000 7 % 11 % 5 % 8 % 10 %  - 66 % 0.084 26 % 2 % 20 % 13 % 39 % 0.035

Alt. 1 (1a og 1b)

Fostervoldsgate/Dahlgata
(eksisterende Rv 70) -
Algeaveien

6030 2 % 7 % 3 % 6 % 7 %  - 77 % 0.030 19 % 2 % 16 % 11 % 53 % 0.011

Ny veg - Rv 70 Nord-
mørsveien 19 100 8 % 11 % 5 % 8 % 10 %  - 66 % 0.080 27 % 2 % 20 % 13 % 39 % 0.033

Ny veg - Rv 70 gjennom
Kråkhaugen 15 500 8 % 9 % 5 % 8 % 10 %  - 68 % 0.062 21 % 2 % 21 % 14 % 41 % 0.025

Ny veg - Rv 70
Nordsundbrua 22 500 8 % 9 % 5 % 8 % 10 %  - 68 % 0.092 22 % 2 % 21 % 14 % 41 % 0.036

Gjennomsnitt 10 % 5 % 8 % 10 %  - 68 % 0.072 24 % 2 % 19 % 13 % 41 % 0.029

Vinter

Alt. 0

Rv 70 Nordmørsveien 18 200 8 % 5 % 2 % 4 % 4 % 55 % 30 % 0.170 13 % 1 % 10 % 6 % 50 % 19 % 0.063

Rv 70 Fostervolds
gate/Dalegata 21 400 6 % 5 % 2 % 4 % 4 % 58 % 28 % 0.193 13 % 1 % 10 % 6 % 52 % 18 % 0.071

Rv 70 Nordsundbrua 21 000 7 % 5 % 2 % 4 % 4 % 56 % 29 % 0.193 13 % 1 % 10 % 6 % 51 % 19 % 0.071

Alt. 1 (1a og 1b)

Fostervoldsgate/Dahlgata
(eksisterende Rv 70) -
Algeaveien

6030 2 % 3 % 1 % 2 % 3 % 38 % 53 % 0.081 8 % 1 % 6 % 4 % 40 % 40 % 0.026

Ny veg - Rv 70 Nord-
mørsveien 19 100 8 % 5 % 2 % 4 % 4 % 55 % 30 % 0.178 13 % 1 % 10 % 6 % 50 % 19 % 0.066

Ny veg - Rv 70 gjennom
Kråkhaugen 15 500 8 % 4 % 2 % 4 % 4 % 57 % 30 % 0.142 10 % 1 % 10 % 7 % 52 % 20 % 0.051

Ny veg - Rv 70
Nordsundbrua 22 500 8 % 4 % 2 % 4 % 4 % 56 % 30 % 0.208 10 % 1 % 10 % 7 % 52 % 20 % 0.075

Gjennomsnitt 4 % 2 % 3 % 4 % 54 % 33 % 0.166 12 % 1 % 9 % 6 % 50 % 22 % 0.060



VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

VEDLEGG 4
SPREDNINGSBEREGNINGER OG SPREDNINGSKART



VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

For å vurdere spredning fra vegtrafikken ved ny trase for Rv 70 i Kristiansund og lokal luftkvalitet
ved planområdet er det beregnet spredning av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og
PM2,5) i området. Spredningsberegningene ble foretatt med SoundPLAN med modulen
GRAMM/GRAL.

Fra spredningsberegningene ble det utarbeidet spredningskart med konsentrasjoner vurdert opp
mot grenseverdier i forurensningsforskriften (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 2-3 meter høyde,
for to utredningsalternativer: 1a (veg i tunnel) og 1b (veg i skjæring), og for 0-alternativet (vide-
reføring av dagens situasjon).

Oversikt over type spredningskart i Vedlegg 4, som er laget for hvert av de tre utredningsalter-
nativene:

NO2 års- og vintermiddel - Retningslinje T-1520, forurensningsforskriften, luftkvalitetskriteriet
NO2 timemiddel – forurensningsforskriften, Håndbok N500, luftkvalitetskriteriet
PM10 døgnmiddel - Retningslinje T-1520
PM10 døgnmiddel – forurensningsforskriften, Håndbok N500, luftkvalitetskriteriet
PM10 årsmiddel - forurensningsforskriften, luftkvalitetskriteriet
PM2,5 døgnmiddel - luftkvalitetskriteriet
PM2,5 årsmiddel - forurensningsforskriften, luftkvalitetskriteriet
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Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 1b: Veg i skjæring
NO2  rød/gul sone T-1520 (rød sone: tilsvarende forurensningsforskriften og luftkvalitetskriteriet)
Beregningshøyde 2-3 meter

NO2
(µg/m³)

Gul sone: > 40 µg/m³ vintermiddel
Rød sone: > 40 µg/m³ årsmiddel



Dato: 2018-12-12
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Høydekoter

Beregningsområde

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 1b: Veg i skjæring
NO2  timebasis
Beregningshøyde 2-3 meter

Luftkvalitetskriteriet: 100 µg/m³
Håndbok N500: 150 µg/m³, 9. høyeste
Forurensningsforskriften: 200 µg/m³, 19. høyeste



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 1b: Veg i skjæring
PM10  rød/gul sone T-1520
Beregningshøyde 2-3 meter

PM10 rød/gul sone

T-1520

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



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 1b: Veg i skjæring
PM10  Døgnmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Luftkvalitetskriteriet: 30 µg/m³
Håndbok N500: 50 µg/m³, 8. høyeste
Forurensningsforskriften: 50 µg/m³, 31. høyeste



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 1b: Veg i skjæring
PM10  Årsmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Nasjonalt mål/luftkvalitetskriteriet: 20 µg/m³
Forurensningsforskriften: µg/m³



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 1b: Veg i skjæring
PM2,5  Døgnmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Luftkvalitetskriteriet: 15 µg/m³



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 1b: Veg i skjæring
PM2,5  Årsmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Nasjonalt mål/luftkvalitetskriteriet: 8 µg/m³
Forurensningsforskriften: 15 µg/m³



Dato: 2018-12-12
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Høydekoter

Beregningsområde

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 0: Videreføring dagens situasjon
NO2  rød/gul sone T-1520 (rød sone: tilsvarende forurensningsforskriften og luftkvalitetskriteriet)
Beregningshøyde 2-3 meter

NO2
(µg/m³)

Gul sone: > 40 µg/m³ vintermiddel
Rød sone: > 40 µg/m³ årsmiddel



Dato: 2018-12-12
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Høydekoter

Beregningsområde

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 0: Videreføring dagens situasjon
NO2  timebasis
Beregningshøyde 2-3 meter

Luftkvalitetskriteriet: 100 µg/m³
Håndbok N500: 150 µg/m³, 9. høyeste
Forurensningsforskriften: 200 µg/m³, 19. høyeste



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 0: Videreføring dagens situasjon
PM10  rød/gul sone T-1520
Beregningshøyde 2-3 meter

PM10 rød/gul sone

T-1520

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



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 0: Videreføring dagens situasjon
PM10  Døgnmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Luftkvalitetskriteriet: 30 µg/m³
Håndbok N500: 50 µg/m³, 8. høyeste
Forurensningsforskriften: 50 µg/m³, 31. høyeste



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 0: Videreføring dagens situasjon
PM10  Årsmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Nasjonalt mål/luftkvalitetskriteriet: 20 µg/m³
Forurensningsforskriften: µg/m³



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 0: Videreføring dagens situasjon
PM2,5  Døgnmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Luftkvalitetskriteriet: 15 µg/m³



Dato: 2019-01-18
Dokumentansvarlig: HAWE

Tegn og symboler

Bygninger

Tunnelåpninger

Beregningsområde

Høydekoter

Vegbane

Bru

Skala 1:8000
0 40 80 160 240 320

m

Rv 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Alt. 0: Videreføring dagens situasjon
PM2,5  Årsmiddel
Beregningshøyde 2-3 meter

Nasjonalt mål/luftkvalitetskriteriet: 8 µg/m³
Forurensningsforskriften: 15 µg/m³


