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Sammendrag 

Norconsult er engasjert av Statens vegvesen Region sør for å modellere utslipp av luftforurensning fra 
ny Strømsåstunnel. Det planlegges et nytt separat tunnelløp i Strømsåstunnelen for å tilrettelegge for 
tofeltstrafikk i begge kjøreretninger. I forbindelse med prosjektering må det utredes alternativer for 
utlufting av eksisterende tunnelløp og nytt tunnelløp. Det er modellert med to tunnelløp og luftetårn for 
begge tunnelløpene. 

Modelleringen utføres for å kunne bestemme plasseringen av luftetårnene og kontrollere om kravene i 
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging overholdes. Modelleringen bygger 
på allerede etablerte modell i AERMOD utarbeidet i forbindelse med etablering av luftsonekart og 
tiltaksutredning for Drammen kommune.  

For å ha et sammenligningsgrunnlag for vurderingene er det også modellert utslipp fra 
tunnelmunningene uten bruk av luftetårn. Resultatene og vurderingen av Strømsåstunnelen er 
presentert i denne rapporten. 

Resultatene fra modellering av utslipp av luftforurensning fra Strømsåstunnelen viser at etablering av 
et nytt tunnelløp uten noen luftetårn vil gi en utbredelse av rød og gul luftforurensningssone for NO2 
som vil omfatte totalt 10-12 boliger ved tunnelportalene. Sonene for PM10 har noe mindre utbredelse. 

Ved bygging med luftetårn, som vil ventilere mesteparten av luften i tunnelen, vil ingen boliger bli 
liggende i rød eller gul luftforurensningssone som følge av utslipp fra tunnelen. Det forutsetter 
etablering av luftetårn ca. 200 meter østover fra vestre tunnelportal ved Bjørkelia og 1100 meter 
vestover fra østre tunnelportal ved Bangeløkka.  

Det anbefales at det bygges luftetårn for begge tunnelløpene, og at så mye av luften i tunnelen som 
mulig ventileres gjennom tårnene. 

Luftetårnene bidrar til å redusere omfanget av luftforurensing ved tunnelportalene. Dette gir bedre 
luftkvalitet for de som bor eller oppholder seg i nærhetene av disse områdene.  

Den forurensede luften slippes i stedet ut gjennom luftetårn minst 10 meter over bakkenivå. Fordelen 
med et luftetårn fremfor utslipp gjennom tunnelportalene er at den forurensede luften blir sluppet ut 
med høyere hastighet høyere over bakken. Vind og vær bidrar da til å spre og fortynne forurensingen 
slik at konsentrasjonen ikke blir skadelig for mennesker, dyr elle planter. Lokal luftkvalitet ved tårnene 
vil fortsatt være god. 
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 Innledning 

Norconsult er engasjert av Statens vegvesen Region Sør for å modellere utslipp av luftforurensning fra 
ny Strømsåstunnel. Det planlegges et nytt separat tunnelløp i Strømsåstunnelen for å tilrettelegge for 
tofeltstrafikk i begge kjøreretninger. I forbindelse med prosjektering må det utredes alternativer for 
utlufting av eksisterende tunnelløp og nytt tunnelløp. Det er modellert med to tunnelløp og luftetårn for 
begge tunnelløpene. 

Modelleringen utføres for å kunne bestemme plasseringen av luftetårnene og kontrollere om kravene i 
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging overholdes. Modelleringen bygger 
på allerede etablerte modell i AERMOD utarbeidet i forbindelse med etablering av luftsonekart og 
tiltaksutredning for Drammen kommune.  

For å ha et sammenligningsgrunnlag for vurderingene er det også modellert utslipp fra 
tunnelmunningene uten bruk av luftetårn. Resultatene og vurderingen av Strømsåstunnelen er 
presentert i denne rapporten.  
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 Luftforurensning og grenseverdier 

 Luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2), kan være et 
problem i større byer eller tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon. Luftforurensning kan både gi 
og forverre luftveislidelser som KOLS og astma, videre medføre økt risiko for kreft og hjerte- og 
karsykdom. Eksponering for luftforurensning gir generelt økt sykelighet og dødelighet. I tillegg kommer 
redusert sikt, skitt og redusert trivsel. 

EU har vedtatt et direktiv om luftkvalitet (Dir1999/30/EF) som er implementert i norsk lovgivning i form 
av kapittel syv i forurensningsforskriften. Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet anbefalte 
luftkvalitetskriterier, som er konsentrasjonsnivåer av forurensing som selv sårbare grupper skal tåle. 
Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en retningslinje for hvordan luftforurensning skal 
håndteres ved arealplanlegging. I denne utredningen er det lokal luftkvalitet etter retningslinjen som er 
vurdert. 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520:2012 [1]. Retningslinje T-1520 skal sikre at kommunene tar hensyn til lokal 
luftkvalitet i planarbeidet ved å unngå å legge barnehager, skoler, boliger og parker i områder med 
mye luftforurensning. Retningslinjen anbefaler grenser for luftforurensning og deler inn områder i rød 
og gul luftkvalitetssone. Nedre grense for sonene skal legges til grunn ved planlegging av virksomhet 
eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, det vil si grensene for gul sone. 

Det er luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som skal vurderes i 
plansammenheng. 

Tabell 1 viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse i luftkvalitetsveileder T-1520. 

Tabell 1: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller 

bebyggelse, T-1520. Alle tall i µg/m³ (mikrogram/m3) luft [1]. 

Komponent Luftforurensningssone1) 

Gul sone Rød sone 

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

Nitrogendioksid, NO2 40 µg/m3 vintermiddel2) 40 µg/m3 årsmiddel 

Helserisiko Personer med alvorlig luftveis- og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
forverring av sykdommen. Friske 
personer vil sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

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

1) Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.  
2) Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april. 
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 Gul sone i T-1520 

Gul sone er en vurderingssone hvor man bør være forsiktig med å godkjenne etablering av 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Ved etablering av bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning i gul sone, bør luftforurensning og lokalklima vurderes 
tidlig i planprosessen. I denne vurderingen bør både arealformål og lokalisering inngå. 

I større byområder vil den gule sonen kunne dekke store deler av byggesonen. For å unngå 
byspredning vil det være både ønskelig og aktuelt å bygge også bebyggelse med bruksformål som er 
følsomt for luftforurensning i den gule sonen. Luftkvalitet bør likevel være et hensyn som vurderes i 
slike saker. Det bør legges vekt på at bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning, 
og spesielt uteoppholdsarealene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen.  

 Rød sone i T-1520 

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse 
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, eller vesentlig utvidelse av eksisterende 
virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensningen. Man bør så langt det er mulig 
ikke tillate virksomhet som øker forurensningsnivået i rød sone. 

Langsiktig arealplanlegging ut fra rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging (Rundskriv T-5/93) skal bedre lokal luftkvalitet på sikt. Ved målkonflikt mellom 
den rikspolitiske retningslinjen og anbefalingene i T-1520 skal hensynet til den rikspolitiske 
retningslinjen gå foran anbefalingene i denne retningslinjen. Det skal legges vekt på at bebyggelse i 
rød sone, og spesielt uteområdene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen.  

Utenfor sentrumsområder og kollektivknutepunkt kan gjenoppbygging, ombygging og utviding av 
eksisterende bygninger i rød sone tillates dersom det ikke blir etablert flere boenheter. Dette bør ikke 
gjelde for helseinstitusjoner, barnehager, skoler, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg.  

Det bør ikke tillates å etablere bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning ved 
tunnelmunninger innenfor 50 - 100 meter fra åpningen.  
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 Dimensjoneringskriterier for Strømsåstunnelen 
og luftetårn 

 Tunnel 

Multiconsult prosjekterer ny Strømsåstunnel og har blant annet sett på tunnelventilasjon [2]. Følgende 
dimensjoneringskriterier er lagt til grunn for Strømsåstunnelen og modelleringen av luftforurensing: 

• Tunnel lengde: 3805m 
• Høydeforskjell mellom portaler: 63,5m 
• Dimensjonerende stigning: 3% 
• Trafikk: ÅDT 25000 
• Profil: T9,5 

 Luftetårn 

Luftforurensninger fra biltrafikk oppkonsentreres i en tunnel og i mange tunneler blåses luften ut av 
tunnelåpningene. Dette vil da kunne gi en vesentlig konsentrasjon av støvpartikler og avgasser rundt 
tunnelmunningene. I de tilfeller hvor biltrafikken er høy og utslippet vil gi redusert luftkvalitet for 
omgivelsene, velges en løsning med tårn som løfter opp og gir spredning og uttynning av støv og 
avgasser over et større område. Denne spredningen og uttynningen sikrer luftkvaliteten i området. 

Luftetårnene er modellert med følgende dimensjoneringskriterier: 

Høyde: 15 meter 

Hastighet: 10 m/s 

Temperatur: 10 oC 

 

Multiconsult har i et notat presentert vurderinger av luftetårn og forskjellige mulige plasseringer av 
disse for Strømsåstunnelen [3]. Norconsult har på bakgrunn av dette modellert utslipp fra to tårn og 
tunnelmunninger for den anbefalte løsningen. 

Luftetårnet ved Bangeløkka ble foreslått plassert ca. 1100 meter på innsiden av den planlagte portalen 
ved Bangeløkka. Luftetårnet ved Bjørkelia ble foreslått plassert ca. 800 meter på innsiden av portalen 
ved Bjørkelia. Begge luftetårnene ble foreslått plassert i utkanten av eksisterende boligbebyggelse, i 
områder som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel og som består av skog. 

Et luftetårn vil klare å ventilere ca. 90 % av luften i tunnelen. Luftetårnene ble foreslått plassert slik at 
ca. ¾ av tunnelen ventileres gjennom luftetårn. De første modelleringene av utslippene fra 
tunnelportaler og luftetårn viste at en plassering såpass langt fra tunnelmunningene gir et betydelig 
utslipp ved tunnelportalene. Luftetårnet ved Bangaløkka kan ikke flyttes nærmere tunnelportalen. Men 
luftetårnet ved Bjørkelia kan flyttes, og i dialog med Statens vegvesen Region sør ble luftetårnet flyttet 
til en posisjon ca. 200 meter fra vestre tunnelportal. Det betyr at en større andel av luften i tunnelen 
kan ventileres gjennom luftetårnet og utslippet ved tunnelportalen reduseres. Nye modelleringer ble 
utført. 
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Kilder til luftforurensing som er modellert er altså de to luftetårnene, og de to tunnelmunningene hvor 
luft med oppkonsentrert luftforurensing som ikke ventileres gjennom luftetårnene slippes ut. 
Plasseringene av luftetårnene er vist i Figur 1 og Figur 2. 

Som sammenligningsgrunnlag er det også modellert utslipp fra tunnelmunningene uten bruk av 
luftetårn. 

 

Figur 1: Forslag til plassering av luftetårn ved ny tunnel, utkjøring ved Bangeløkka. Kilde figur: Multiconsult [3]. 

 

 

Figur 2: Forslag til plassering av luftetårn ved eksisterende tunnel, utkjøring ved Bjørkelia. Første forslag til 
plassering er markert med rød ring og pil. Ny plassering ,avklart med Statens vegvesen Region sør, er markert 
med blå ring og pil, ca. 200 m fra vestre tunnelportal. Kilde figur: Multiconsult [3]. 
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 Modellering - AERMOD 

Norconsult har modellert luftsonekart for Drammen kommune. Denne modelleringen av luftetårn og 
tunnelportaler for Strømsåstunnelen er gjort med samme modell. Det henvises til teknisk rapport for 
tiltaksutredningen for Drammen kommune [4]. 

AERMOD View er en gaussisk spredningsmodell, godkjent og anbefalt av EPA (United States 
Environmental Protection Agency). Modellen AERMOD er godkjent av norske myndigheter, og anses 
av flere lands myndigheter å være et «state-of-the-art» modelleringssystem for spredninger. 
Programmet simulerer fysiske-atmosfæriske prosesser, og gir estimater på konsentrasjoner i 
omgivelsene over et vidt spekter av meteorologiske forhold og modelleringsscenarier.  

Modellen er basert på blant annet blandingshøyde, temperatur og temperaturprofil, atmosfærens 
turbulente egenskaper samt komplekse terrengmodeller. Den inkluderer blant annet beregninger av 
stedsspesifikke parametere for å beskrive dannelse av atmosfæriske grensesjikt, godt utviklede 
formler for spredning som inkluderer lagdeling, konvektive forhold og stabile inversjonslag, vertikale 
profiler for vind, temperatur og turbulens samt nedslagseffekter fra omkringliggende høye bygninger. 
AERMOD gir visuell presentasjon av resultatene.  

I denne modellen beregnes maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag for ulike meteorologiske 
situasjoner basert på data levert av Meteorologisk institutt. De meteorologiske dataene behandles i en 
egen programdel, AERMET, og terrengdataene er prosessert i en egen programdel, AERMAP. 
Konsentrasjonene i omgivelsene blir beregnet i mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) 1,5 meter over 
bakkenivå.  

Beregningene er gjort med NO2 og svevestøv (som PM10) som utslippsparametere. Det er gjort 
beregninger for timesmidlet og døgnmidlet bakkekonsentrasjoner. Det er tatt hensyn til kaldstartandel, 
rush, piggdekkbruk og oppvirvling av vegstøv. 
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 Resultater 
Det er modellert etter retningslinjen T-1520, og luftsonekartene viser røde og gule 
luftforurensningssoner. Følsom bebyggelse, som boliger, skoler og barnehager, bør ligge utenfor gul 
sone. 

 Modellering uten luftetårn 

Det er modellert for en situasjon hvor all luftforurensingen som samler seg opp i tunnelen slippes ut 
gjennom tunnelmunningene. Resultatene er vist i Figur 3 til Figur 5. Luftsonekartene er også gitt i 
Vedlegg 1. 

Resultatene fra modelleringen viser en utbredelse av rød og gul sone over boligområder både for 
partikler (PM10) og NO2. Rød sone er størst for NO2.  

 

Figur 3: Luftsonekart for E134 Strømsåstunnelen uten luftetårn. Rød og gul sone for PM10. 
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Figur 4: Luftsonekart for E134 Strømsåstunnelen uten luftetårn. Gul sone for NO2 (vintermiddel). 

 

Figur 5: Luftsonekart for E134 Strømsåstunnelen uten luftetårn. Rød sone for NO2 (årsmiddel). 
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 Modellering med luftetårn 

Det er modellert med et luftetårn 200 meter fra vestre tunnelportal, og et tårn plassert 1100 meter fra 
østre tunnelportal. 90 % av luften i tunnelløpet som dekkes av luftetårnet, ventileres gjennom tårnet. 
Resterende luftmengde slippes ut ved tunnelportalene. 

Resultatene er vist i Figur 6 til Figur 8. 

Modelleringen viser at utbredelsen av rød og gul sone både for partikler (PM10) og NO2 er kraftig 
redusert som følge av ventilering gjennom luftetårn. 

 

Figur 6: Luftsonekart for E134 Strømsåstunnelen. Rød og gul sone for PM10. 
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Figur 7: Luftsonekart for E134 Strømsåstunnelen. Gul sone for NO2 (vintermiddel). 

 

Figur 8: Luftsonekart for E134 Strømsåstunnelen. Rød sone for NO2(årsmiddelverdi). 
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 Vurdering og konklusjon 
Resultatene fra modellering av utslipp av luftforurensning fra Strømsåstunnelen, viser at etablering av 
et nytt tunnelløp uten noen luftetårn vil gi en utbredelse av rød og gul luftforurensningssone for NO2 
som vil omfatte totalt 10-12 boliger ved tunnelportalene. Sonene for PM10 har noe mindre utbredelse. 
Det er ikke ønskelig å etablere tiltak som gir dårligere luftkvalitet enn dagens tilstand for boliger eller 
annen bebyggelse som vurderes som følsom for luftforurensing. 

Ved bygging med luftetårn, som vil ventilere mesteparten av luften i tunnelen, vil ingen boliger bli 
liggende i rød eller gul luftforurensningssone som følge av utslipp fra tunnelen. Det forutsetter 
etablering av to luftetårn, ett ca. 200 meter mot øst fra vestre tunnelportal ved Bjørkelia, og ett 1100 
meter vestover fra østre tunnelportal ved Bangeløkka. Lokaliseringen er vist i Figur 9 og Figur 10. 
Kravene til ivaretagelse av lokal luftkvalitet i T-1520 ved etablering av nye tiltak oppfylles. 

Det anbefales at det bygges luftetårn for begge tunnelløpene, og at så mye av luften i tunnelen som 
mulig ventileres gjennom tårnene. 

Luftetårnene bidrar til å redusere omfanget av luftforurensing ved tunnelportalene. Dette gir bedre 
luftkvalitet for de som bor eller oppholder seg i nærhetene av disse områdene.  

Den forurensede luften slippes i stedet ut gjennom luftetårn minst 10 meter over bakkenivå. Fordelen 
med et luftetårn fremfor utslipp gjennom tunnelportalene er at den forurensede luften blir sluppet ut 
med høyere hastighet høyere over bakken. Vind og vær bidrar da til å spre og fortynne forurensingen 
slik at konsentrasjonen ikke blir skadelig for mennesker, dyr elle planter. I luftsonekartene i Figur 9 og 
Figur 10 er foreslått plassering for luftetårnene vist med pil. Resultatene av modelleringen viser at 
luftkvalitetene ved tårnene vil være bedre enn gul luftforurensningssone. Dette ses ved at områdene 
ikke er røde eller gule. Det betyr at selv om forurensningen som oppkonsentreres i Strømsåstunnelen 
slippes ut gjennom luftetårnene, så vil lokal luftkvalitet ved tårnene fortsatt være god. 

 

 

Figur 9: Plassering av luftetårn for østre tunnelportal. Tårnet sees som en liten rød stolpe. Det røde området ved 
tunnelportalen er utbredelsen av rød luftforurensingssone for NO2. 

 

Utslipp ved tunnelportal 

Plassering luftetårn 
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Figur 10: Plassering av luftetårn for vestre tunnelportal. Tårnet sees som en liten rød stolpe i terrenget. Det røde 
området ved tunnelportalen er utbredelsen av rød luftforurensingssone for NO2. 

 

 

 

Plassering luftetårn 

Utslipp ved tunnelportal 
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Vedlegg 1 Luftsonekart 

Med luftetårn 
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Uten luftetårn 
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