Temarapport Luft KU
E16 og Vossebanen, Arna - Stanghelle

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Temarapport Luft KU

Akseptert

2 av 61
UAS-02-A-00029
02B
30.11.2020

Akseptert
Akseptert m.

kommentarer
Akseptert m/kommentarer
Ikkje akseptert /

Ikke akseptert / kommentert
Revider og kommentert.
send inn påRevider
nytt og
send inn på nytt.

Kun for informasjon

Kun for informasjon

Sign:
Sign

Gunnar Søderholm, 22.02.2021

12:48:37
02B

Andre utgave

30.11.2020

HAWE

ALGR

NODRAN

Revisjon:

Revisjonen gjelder:

Kontr. Av:

Godkj. av

Revisjon:

02B

Dato:

Utarb. av:

Tittel:

Sider:

61

E16 og Vossebanen, Arna - Stanghelle

Produsert av:
Prod. Dok. Nr.:

Temarapport Luft KU

Erstatter:

Prosjekt:

Dokumentnr:

Erstattet av:
B10462/ 77003301

UAS-02-A00029

Parsell:

02

E16 og Vossebanen

Drift dokumentnr:

Drift rev.

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Temarapport Luft KU

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

3 av 61
UAS-02-A-00029
02B
30.11.2020

SAMMENDRAG
Foreliggende temarapport for luftkvalitet inneholder vurderinger av konsekvensene
ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle vil ha med hensyn på luftforurensning og
lokal luftkvalitet, som del av konsekvensutredningen (KU) i prosjektet «E16 og
Vossebanen, Arna – Stanghelle». Oppdragsgiver er Statens vegvesen og Bane NOR.
Konsekvensutredningen er foretatt i henhold til metodikken i Statens vegvesens
Håndbok V712, der luftforurensning inngår som en prissatt konsekvens.
I KU-temarapporten for luftkvalitet ble det fokusert på områdene like ved
vegtunnelportalene, der problematikken rundt luftforurensning er klart størst. Det
presiseres at det i vurderingene er lagt til grunn ventilering ved langslufting av
tunnelene uten avtrekk gjennom tverrslagene. Ettersom jernbanestrekningen vil
være elektrifisert, vil det ikke være direkte utslipp av forurensning til luft fra
togtrafikken. Mulige konsekvenser knyttet til anleggsfasen og massedeponier ble
vurdert overordnet.
Myndighetskrav og metodikk

Luftkvaliteten ble vurdert opp mot gjeldende regelverk, i henhold til krav og føringer
i Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Beregninger av helseeffekter og
miljøkostnader av lokal luftforurensning foretas i henhold til metodikken beskrevet i
Håndbok V712 ved å prissette totale utslipp av nitrogenoksider (NOx) og antall
personer som eksponeres i Retningslinje T-1520 rød sone for svevestøv (PM10).
Ikke-prissatte konsekvenser som skal utredes inkluderer eksponering for
luftforurensning sammenstilt med grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7
og grensene i Retningslinje for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
For vegtunneler gjelder kravene i Håndbok N500 Vegtunneler, som angir at utslipp
til luft fra tunneler skal konsekvensutredes.
Vurderingene av spredning ut fra tunnelportalene ble foretatt med
spredningsmodellering. Beregninger ble foretatt for komponentene nitrogendioksid
(NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5), med grunnlag i prognosetall for fordeling av
typer kjøretøy og utslippsteknologi; for eksempel vil andelen elbiler være langt
høyere for prognoseåret. Metodikk for beregningene av utslipp og spredning som
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danner grunnlaget for konsekvensvurderingene for luftforurensning i prosjektet er
beskrevet i detalj i rapportens metode-kapittel (kap. 2).
Resultater og anbefalinger
Det presiseres at beregningsresultatene er forbundet med betydelige usikkerheter,
forbundet med beregningene både av utslipp inne i tunnel og spredning ut fra
tunnelportalene. Usikkerheter og beregningsforutsetninger er omtalt i rapportens
kap. 4.2.
Spredningsberegningene viser at det er betydelig spredning av luftforurensning ut
fra portalene på de planlagte nye tunnelene langs strekningen for planalternativet
sammenlignet med referansealternativet. Utbredelsen av PM10 rød og gul sone iht.
Retningslinje T-1520 er i all hovedsak dimensjonerende for luftkvaliteten, mens
spredningen av NO2 er langt mer begrenset.
Særlig i Vaksdal er det betydelig spredning av luftforurensning ut mot
tettbebyggelsen fra både Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen. Selv om det er
færre boliger i umiddelbar nærhet til portalene for planalternativ B2 sammenlignet
med B1, resulterer utslipp fra tunnelene også for alternativ B2 betydelig spredning
ut mot flere boliger, på grunn av terrengformasjonene og vindforholdene i området.
Spredning ut fra Berrfjelltunnelen ut mot Helle og ut fra Tunesfjelltunnelen og
Raudnipatunnelen ut mot Trengereid medfører også redusert luftkvalitet ved flere
boliger i områdene. Ved Arna er spredningen ut fra Tunesfjelltunnelen forholdsvis
begrenset: Kun et mindre antall boliger som ikke planlegges innløst omfattes av T1520 rød og gul sone.
Med hensyn på helseskader forårsaket av eksponering for lokal luftforurensning,
medfører planalternativet betydelig økte kostnader: Referansealternativet resulterer
i totalt 31 eksponerte og dermed estimerte helsekostnader på totalt ca. 470 000 kr
per år, mens planalternativet gir 204 eksponerte og kostnader på ca. 3,1 mill. kr per
år for utbyggingsalternativ B1 og 201 eksponerte og kostnader på ca. 3,0 mill. kr
per år for alternativ B2. Kostnadsberegningene for totalt utslipp av nitrogenoksider
langs hele vegstrekningen gir derimot mindre kostnader for helse og naturmiljø for
planalternativet (ca. 270 000 kr per år) sammenlignet med referansealternativet (ca.
450 000 kr/år). Det presiseres at beregningene av helsekostnader er foretatt uten
boligene som planlegges innløst for rivning.
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I tillegg til plan for styring av ventilasjonsretninger for Berrfjelltunnelen og
Raudnipatunnelen, legges det i prosjektet opp til mulig ventilering av tunnellufta ut
gjennom tverrslag, med utløp i henholdsvis Fossmark-området og Langhelle.
Ventilering gjennom tverrslag vil medføre redusert luftkvalitet ved boliger som
ligger nær utløpene, men vil totalt sett føre til at færre boliger eksponeres for
helserisiko ettersom områdene på Fossmark og Langhelle har mer spredt
bebyggelse sammenlignet med tettstedene på Vaksdal og Trengereid.
En betydelig kilde til usikkerhet i modelleringen er beregningene av utslipp ut
gjennom tunnelportalene: Dagens metodikk for beregning av utslipp ut fra
vegtunneler innebærer antakelse om at alt utslipp inne i tunnelen føres ut med
tunnellufta ut gjennom portalene i ventilasjonsretningen. Reelle utslipp ut fra
tunnelportaler vil imidlertid være langt lavere, grunnet avsetning av vegstøv på
tunneloverflater og dermed immobilisering av støvet, som så fjernes fra tunnelene
ved tunnelvask. Antakelse om tørr vegbane over hele modelleringsperioden vil også
kunne føre til overestimering utslippet. I tillegg er det usikkerheter rundt faktiske
piggdekkandeler i de aktuelle områdene. I reguleringsplanen legges det opp til
regulering for aktuelle tverrslagsløsninger. Men valg av faktiske løsninger for
ventilasjon og eventuell bruk av tverrslag vil foretas ved senere stadier i
planprosessen, etter at resultater fra planlagte målinger og arbeid relatert til
NORTRIP-modellen for utslipp inne i tunnel og ut fra portaler foreligger slik at
beregningene kan revideres i henhold til dette.
Anleggsarbeid og massedeponier

Anleggsarbeid generelt er forbundet med en del luftkvalitetsproblematikk, særlig
relatert til generering og spredning av støv under enkelte støvende aktiviteter og
massetransport. Lastebiler og anleggsmaskiner har også utslipp av andre
forurensende komponenter som nitrogenoksider og dieselpartikler. Ved
massedeponier kan finknusing av steinmasser medføre betydelig støvspredning, i
tillegg til massetransport og oppvirvling av støvpartikler fra åpne masselagre.
Detaljerte vurderinger og tiltak under anleggsfasen og ved etablering og drift av
massedeponier vil derfor være viktig i prosjektet for å sikre god luftkvalitet i
områder der folk bor og oppholder seg.
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Retningslinje T-1520 angir retningslinjer for begrensning av luftforurensning
spesifikt fra bygg- og anleggsvirksomhet ved regulering etter plan- og
bygningsloven som bør følges. Anbefalt grenseverdi for svevestøv (PM10) ved
nærmeste boliger, skoler, helseinstitusjoner, parker eller andre oppholdsområder i
Retningslinje T-1520 er på 200 μg/m³ som timemiddelverdi. Bestemmelser og
grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 skal overholdes. Knuseverk
omfattes av bestemmelsene i forurensningsforskriftens kap. 30. Kravene og
grenseverdi for nedfallsstøv i kap. 30 gjøres ofte gjeldende også for annen støvende
virksomhet som masselagre eller deponier.
Det anbefales å utarbeide detaljert transportplan med avbøtende tiltak for arbeidet,
som innlemmes i en overordnet plan som dekker alle deler av anleggsarbeidet som
kan tenkes å medføre utslipp til luft for de ulike stadiene i prosjektet. Avbøtende
tiltak inkluderer tildekking eller spyling av masser under transport og på åpne lager
og spyling av anleggsveier og hjul på kjøretøy. Tiltak som reduserte driftstider kan
også bli aktuelt, og nabovarsling og informasjonsmøter for berørte beboere og
brukere bør avholdes.
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1 INNLEDNING
Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å prosjektere
ny veg og jernbane mellom Arna og Stanghelle/ Helle i prosjektet «E16 og
Vossebanen, Arna-Stanghelle», se oversiktskart som viser traseen i Figur 1. Det skal
utarbeides en felles statlig reguleringsplan for veg og bane med tilhørende
konsekvensutredning for den ca. 30 km lange strekningen. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet.

Figur 1 Oversiktskart som viser veg- og jernbanetraseen fra Stanghelle i øst til Arna i vest

Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og
nasjonalt med stor trafikk, samtidig som at strekningen er svært utsatt for ras og
har mange ulykker. Dagens vegtunneler tilfredsstiller heller ikke EU sine
tunneldirektiv. For jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og redusert
reisetid.
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Ny dobbeltsporet jernbane består av 3 tunneler på ca. 8-9 km samt to nye
stasjoner; Vaksdal og Stanghelle. Nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon og
nord for Stanghelle skal ny bane koples på dagens jernbanetrase. På hele
strekningen skal det etableres digitalt sikringsanlegg av typen ERTMS («European
Rail Traffic Management System»).
Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på ca. 9-10 km med korte dagsoner på
Trengereid, Vaksdal og Helle. Tunnelen mellom Arna og Trengereid skal bygges
med to tunnelløp. Tunnelen mellom Trengereid og Vaksdal samt Vaksdal og Helle
skal bygges med ett tunnelløp med tovegstrafikk. Kryssløsninger i fjell benyttes for
avgreining til Vaksdal og Trengereid.
Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover.
Mellom Arna og Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtrase.
Denne rapporten inneholder vurderinger av konsekvenser planforslaget vil ha for
lokal luftforurensning, og utgjør sammen med andre konsekvensutrednings (KU)temarapporter grunnlag for utarbeidelse av KU for prosjektet «E16 og Vossebanen,
Arna-Stanghelle». Gjennomføring av foreliggende planforslag utgjør
planalternativet, mens videreføring av dagens trasé er referansealternativet. KU er
foretatt i henhold til metodikk i Statens vegvesens Håndbok V712

Konsekvensutredninger (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2018), der
luftforurensning inngår som en prissatt konsekvens. I henhold til føringene i
Håndbok V712 skal lokal luftkvalitet vurderes opp mot krav og grenser i

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520;
Miljøverndepartementet, 2012), mens grenseverdiene i forurensningsforskriften
kapittel 7 (Klima- og miljødepartementet, 2004) skal overholdes. Overholdelse av de
strengere luftkvalitetskriteriene (Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013) og de
nasjonale målene (Miljødirektoratet, 2014) er et langsiktig mål. Beregningene av
skadekostnader foretas basert på totale utslipp av nitrogenoksider (NOx) langs hele
vegstrekningen, og antall beboere som havner inn under Retningslinje T-1520 rød
sone for svevestøv (PM10). Det henvises generelt til fagrapporten for luftkvalitet i
prosjektet for mer detaljerte beskrivelser av gjeldende myndighetskrav, metodikk,
forutsetninger og resultater.
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Vurderingene i rapporten er fokusert på spredningen ut fra de planlagte nye
vegtunnelene, som er klart dimensjonerende for den lokale luftkvaliteten ved
dagsoneområdene Helle, Vaksdal, Trengereid og Arna. Spredning ut fra
tunnelportalene er beregnet med spredningsmodellering, mens det er foretatt
kvalitative vurderinger av luftkvaliteten langs dagens trasé. Ettersom
jernbanestrekningen er elektrifisert vil det ikke være direkte utslipp til luft fra eksos
fra togtrafikken, og bane er derfor ikke inkludert i spredningsberegningene i KUtemarapporten. Mulige konsekvenser i anleggsfasen er vurdert overordnet.
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2 METODE OG FORUTSETNINGER
2.1 Metode og regelverk
Luftforurensning øker risikoen særlig for luftveis- og hjerte-karsykdom og tidlig
død, og skadelige effekter har blitt påvist selv ved lave konsentrasjoner i luft (WHO,
2005). Stoffer som kan bidra til redusert luftkvalitet inkluderer svevestøv (PM),
nitrogenoksider (NOx), karbonmonoksid (CO), svoveldioksid (SO2), ozon, benzen,
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og metaller. Svevestøv med diameter
mindre enn 10 og 2,5 µm (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) regnes som de
viktigste stoffene i luft med tanke på utslipp fra vegtrafikk, konsentrasjoner i
atmosfæren og potensielle helseskader. Større støvpartikler kan også være til
sjenansen og medføre nedsatt trivsel og materielle skader. Kjøretøy slipper ut
svevestøv og nitrogenoksider fra forbrenningsmotorer gjennom eksos, og i tillegg
genereres støvpartikler ved slitasje av bremseklosser, dekk og asfalt samt
oppvirvling av vegstøv. Piggdekkandeler om vinteren har stor betydning for
utslippet av svevestøv. Spredning ut fra tunnelportaler kan være betydelig særlig for
lengre og/eller trafikkerte vegtunneler ettersom luftforurensningen generert av
trafikken i hele tunnelen slippes ut gjennom portalene i ventilasjonsretningen, med
mindre tunnellufta ventileres ut gjennom luftetårn.
Konsekvenser tiltaket vi ha for luftforurensning er i denne rapporten vurdert i
henhold til metodikk i Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen &
Vegdirektoratet, 2018), som er basert på føringer lagt i Forskrift om
konsekvensutredninger (Klima- og miljødepartementet & Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2017).

2.1.1 Myndighetskrav og grenseverdier
Metodikken for luftforurensning i Håndbok V712 spesifiserer at lokal luftkvalitet
skal vurderes med spredningsberegninger for komponentene PM10 og NO2,
sammenstilt med grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 og grensene for
rød og gul sone i Retningslinje T-1520. Dersom grenseverdien for PM2,5 i
forurensningsforskriften står i fare for å overstiges, skal også denne komponenten
vurderes med spredningsberegninger.
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For vegtunneler skal det i henhold til Håndbok N500 Vegtunneler (Statens vegvesen
& Vegdirektoratet, 2020) som del av reguleringsplanarbeidet utføres en
konsekvensutredning av valgte ventilasjonsløsning. Konsekvensutredningen skal
inkludere spredningsberegninger for komponentene NO2, PM10 og PM2,5.
Konsentrasjonene i områder som blir påvirket av forurenset tunnelluft skal
overholde grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7, og bør overholde
nasjonale mål. Håndbok N500 inneholder i tillegg noe strengere korttidsmiddelgrenser for NO2 (150 µg/m3 som timemiddel, tillatt maks. 8 overskridelser) og PM10
(50 µg/m3 som døgnmiddel, maks. 7 overskridelser) som skal overholdes.
Luftkvaliteten ved de utsatte områdene skal vurderes i henhold til krav og grenser i
Retningslinje T-1520.
Forurensningsforskriften

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 forurensningsforskriften § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004).
Komponent

Midlingstid

Grenseverdi
(µg/m3)

1 time

200

Kalenderår

40

1 døgn (fast)

50

Kalenderår

25

Kalenderår

15

Antall tillatte
overskridelser

Nitrogendioksid
1. Timegrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

Maks. 18 ganger pr.
kalenderår

Svevestøv PM10
1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse
Svevestøv PM2,5
Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse
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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 arealplanlegging etter Lov om planlegging og

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven; Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2008). Veilederen spesifiserer grenser for gul og rød
sone for luftkvalitet basert på nivåer av PM10 og NO2 (Tabell 2). Nedre grense for rød
sone tilsvarer grenseverdien 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 luftveisog hjertekarsykdom økt risiko for helseeffekter, i hovedsak barn med luftveislidelser
og eldre med luftveis- og hjertekarsykdom.
Tabell 2. Nedre grenser for gul og rød sone for vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520; Miljøverndepartementet, 2012).
Komponent

1

Luftforurensningssone
Gul sone

Rød sone

PM10

35 µg/m 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
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.

3

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 bebyggelse, blant annet ved planprosjekter som berører bruksformål som er
følsomt for luftforurensning. 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
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tiltak for bedre luftkvalitet burde være en del av den videre planleggingen av
området.
Retningslinje T-1520 kapittel 6 angir også retningslinjer for begrensning av
luftforurensning spesifikt fra bygg- og anleggsvirksomhet ved regulering etter
plan- og bygningsloven. Anbefalt grenseverdi i T-1520 for svevestøv (PM10) ved
nærmeste boliger, skoler, helseinstitusjoner, parker eller andre oppholdsområder er
på 200 μg/m³ som timemiddelverdi.
Nasjonale mål og luftkvalitetskriteriene

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
anbefaler følgende langsiktige, helsebaserte nasjonale mål på årsbasis: PM10: 20

µg/m3, PM2,5: 8 µg/m3, og NO2: 40 µg/m3 (Miljødirektoratet, 2014). Nasjonalt mål
for NO2 tilsvarer grenseverdien for årsbasis i forurensningsforskriften.
Folkehelseinstituttet har også utarbeidet et sett luftkvalitetskriterier, som er satt «så
lavt at de aller fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår
skadevirkninger på helsa» (Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013).
Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og NO2 er oppført i Tabell 3.
Tabell 3. 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

2.1.2 Prissatte konsekvenser
I henhold til metodikken i Håndbok V712 skal skadekostnader fra luftforurensning
forbundet med tiltaket prissettes basert på antall personer som utsettes for
forhøyede nivåer av luftforurensning og miljøeffekter.
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Utslipp av nitrogenoksider

For tiltak som medfører endring i det totale utslippet av nitrogenoksider (NOx), skal
skadekostnadene beregnes, basert på skadefunksjonsmetoden for kvantifisering av
skader på helse og miljø (Magnussen et al., 2010; Statens forurensningstilsyn,
2005). Endringen mellom planalternativet og referansealternativet i totale utslipp av
nitrogenoksider langs hele vegstrekningen beregnes, ut fra en gitt enhetsverdi.
Konsentrasjoner av svevestøv

Risiko for helseskader som følge av lokal luftforurensning beregnes med grunnlag i
befolkningseksponering, etter metodikk utviklet av Folkehelseinstituttet for
estimering av helsetapsjusterte leveår («Disability-Adjusted Life Years»; DALY)
(Aasvang et al., 2016). Spesifikt beregnes helsekostnadene basert på antall personer
som bor i områder der nedre grense for rød sone for PM10 i Retningslinje T-1520
overstiges. Anbefalt enhetsverdi for skadekostnader som følge av eksponering for
svevestøv er satt til 15 090 kr per person som bor i T-1520 rød sone for PM10.
Metodikken er utviklet og kostnadene dimensjonert for å ta høyde for skadeeffekten
av både PM10 og PM2,5.

2.1.3 Ikke-prissatte konsekvenser
Kravene til vurdering av konsekvenser av luftforurensning i Statens vegvesens
Håndbok V712 for konsekvensanalyser generelt og N500 for vegtunneler er omtalt i
kapitlene ovenfor. Den lokale luftkvaliteten ved områdene som påvirkes av
luftforurensning som følge av tiltaket skal vurderes med spredningsberegninger for
komponentene NO2, PM10 og PM2,5. Konsentrasjonene ved nærliggende boliger skal
overholde grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 og korttidsgrensene for
NO2 og PM10 i Håndbok N500. Lokal luftkvalitet skal vurderes i henhold til krav og
grenser i Retningslinje T-1520.
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2.2 Beskrivelse av utredningsalternativer
Vurderingene for luftforurensning i konsekvensutredningen ble foretatt for følgende
utredningsalternativer:
·

Referansesituasjonen: Videreføring av dagens trase for E16 og Vossebanen;
trafikktall framskrevet for år 2050

·

Planalternativer ny E16 og Vossebanen, inkl. utbyggingsalternativ B1 og B2
for Vaksdal; trafikktall framskrevet for år 2050

2.2.1 Referansesituasjonen
Referansealternativet innebærer videreføring av dagens traseer for E16 og
Vossebanen, med prognose-trafikktall for år 2050. Planområdet omfatter områdene
langs E16 og Vossebanen fra Stanghelle i nordøst via Vaksdal og Trengereid til Arna
i sørvest. Terrenget i området er komplekst, med fjordlandskap og fjell.
Dagens E16 mellom Stanghelle og Arna går i all hovedsak langs Sørfjorden. Det er
hele 16 vegtunneler langs dagens E16-strekning, den lengste av dem
Stavenestunnelen på 2771 m. Særlig i områder i nærheten av tunnelportaler kan
konsentrasjonene av luftforurensende komponenter bli høye ettersom utslippene fra
kjøretøytrafikken inne i tunnelene slippes ut gjennom portalene ved langslufting av
tunnelene. I tillegg til tettstedene Arna, Vaksdal, Trengereid og Helle/Stanghelle er
det spredt bebyggelse langs dagens strekning. Modellerte trafikktall for E16 mellom
Arna og Stanghelle for år 2050 er oppført i Tabell 4.
Tabell 4. Trafikktall for E16 Arna-Stanghelle for referansealternativet, fra transportmodell for
prognoseåret 2050.
Vegstrekning

Trafikkmengde
Tungtrafikkandel
(ÅDT)

Arna-Takkvam

20 000

12 %

Takkvam-Osterøybrua

20 500

12 %

Osterøybrua-Trengereid

13 500

10 %

Trengereid-Vaksdal

9000

18 %

Vaksdal-Stanghelle/Dale

8500

17 %

Det står ikke noen målestasjoner for luftkvalitet innenfor planområdet. Den lokale
luftkvaliteten antas å være god ved de fleste områdene. Langs strekningene av E16
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med høyest trafikkmengder (Arna og Takkvam) er det trolig redusert luftkvalitet like
ved vegen. I områdene like ved tunnelportalene kan det også være dårlig luftkvalitet
i en viss utstrekning ut fra portalene, særlig ved lange og/eller trafikkerte tunneler.
Innenfor planområdet er det to industribedrifter med utslipp til luft registrert på
Miljøstatus (Miljødirektoratet, 2020): Rieber & Søn ASA – Toro, og Janusfabrikken AS,
som begge ligger på Arna. Rieber & Søn driver næringsmiddelproduksjon, og har
noe utslipp både av nitrogenoksider og støv. Janusfabrikken produserer stoffer og
klær; det skal ikke være utslipp til luft fra selve produksjonen, men bedriften
rapporterer noe utslipp til luft blant annet av nitrogenoksider fra tilhørende
fyringsanlegg. Ved Trengereid, Vaksdal og Stanghelle er det noe skipstrafikk, men
tilgjengelig informasjon på Kystinfo (Kystverket, 2020) tilsier at antall passeringer
og anløp av fartøy er lavt i disse områdene.
Lokale vindforhold har stor betydning for spredning av luftforurensning. Bortsett fra
Fossmark stasjon, står det ikke meteorologiske stasjoner som måler vindhastigheter
og -retninger innenfor planområdet. Vinddata ble derfor i prosjektet modellert i
CALMET, etter metodikk beskrevet i Fagrapport Luft. Vindroseplott for de ulike
dagsoneområdene innenfor planområdet (Helle, Vaksdal, Trengereid og Arna) lagt
oppå satellittbilde over området er vist i Figur 2. Som det framgår av vindrosene i
Figur 2, er dominerende vindretninger og vindhastigheter i området varierende.
Vindretningene følger til en viss grad terrenget.
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Figur 2. Vindroser for vinddata prosessert i CALMET for dagsoneområdene langs ny E16 ArnaStanghelle-strekning, basert på vinddata hentet ut fra nærliggende meteorologiske stasjoner for år
2018 fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2020), lagt oppå satellittfoto over området fra Google Earth
(Google, 2020). Plottene framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent og vindretninger.
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2.2.2 Planalternativer E16 Arna-Stanghelle
Ny trase for E16 mellom Arna og Stanghelle vil legges i tre lange vegtunneler på ca.
9-10 km, med dagsoner på tettstedene Arna, Trengereid, Vaksdal og Helle, se Figur
1. Tunnelen mellom Arna og Trengereid (Tunesfjelltunnelen) vil ha dobbelt
tunnelløp med separat løp for hver kjøreretning, mens tunnelene TrengereidVaksdal (Raudnipatunnelen) og Vaksdal-Helle (Berrfjelltunnelen) vil ha ett tunnelløp
med trafikk i begge retninger. For på- og avkjørsel ved Trengereid og Vaksdal vil
det etableres kryssløsninger inne i tunnelene.
Ny jernbane Arna-Stanghelle vil være dobbeltsporet langs hele strekningen, og vil
bestå av tre jernbanetunneler på ca. 8-9 km samt to nye stasjoner: Vaksdal og
Stanghelle. Det nye sporet skal føres inn på Arna stasjon, og nord for Stanghelle
skal ny bane koples på dagens jernbanetrase. Ettersom banestrekningen vil være
elektrifisert, vil det ikke være utslipp til luft fra togtrafikken av betydning. Det er
derfor ikke foretatt konsekvensutredning med spredningsberegninger for ny
banestrekning med hensyn på luftforurensning i prosjektet.
Trafikktall for vegstrekningene for planalternativene, framskrevet for år 2050, er vist
på kart i Figur 3 (Arna), Figur 4 (Trengereid), Figur 5 (Vaksdal, alternativ B1), Figur 6
(Vaksdal, alternativ B2) og Figur 7 (Helle). Dimensjoner, tatt fra prosjektrapporten
(RambøllSweco, 2020b), og estimert luftstrømning, fra Fagrapport
Ventilasjonsprinsipp (RambøllSweco, 2020a) utarbeidet i prosjektet for de nye
vegtunnelene er oppført i Tabell 5.
Tabell 5. Dimensjoner og luftstrømning for de nye planlagte vegtunnelene langs ny E16 ArnaStanghelle for utbyggingsalternativ B1 og B2.
Tunnelnavn

Strekning

Tunesfjelltunnelen

Arna-Trengereid

Raudnipatunnelen

Trengereid-Vaksdal

Berrfjelltunnelen

Vaksdal-Helle

Tunnellengde
(km)

Portalåpning
(m2)

Luftstrømning
(m3/t)*

8,8

53,61

1 200 000 (Arna),
1 150 000 (Trengereid)

9.9 (B1)/10,0 (B2)

60,64

770 000

8,7 (B1)/8,8 (B2)

60,64

590 000

*Estimert basert på antatt dimensjonerende trafikksituasjon, tatt fra Fagrapport Ventilasjonsprinsipp (RambøllSweco, 2020a)
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Figur 3. Vegtrafikktall for nye vegstrekninger (markert med blått) i Arna. Tallene angir henholdsvis
årsdøgntrafikk (ÅDT), fartsgrense og prosentandel tungtrafikk.

Figur 4. Vegtrafikktall for nye vegstrekninger (markert med blått) i Trengereid. Tallene angir
henholdsvis årsdøgntrafikk (ÅDT), fartsgrense og prosentandel tungtrafikk.
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Figur 5. Vegtrafikktall for nye vegstrekninger (markert med blått) i Vaksdal, for utbyggingsalternativ
B1. Tallene angir henholdsvis årsdøgntrafikk (ÅDT), fartsgrense og prosentandel tungtrafikk.

Figur 6. Vegtrafikktall for nye vegstrekninger (markert med blått) i Vaksdal, for utbyggingsalternativ
B2. Tallene angir henholdsvis årsdøgntrafikk (ÅDT), fartsgrense og prosentandel tungtrafikk.
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Figur 7. Vegtrafikktall for nye vegstrekninger (markert med blått) på Helle. Tallene angir henholdsvis
årsdøgntrafikk (ÅDT), fartsgrense og prosentandel tungtrafikk.

2.3 Datagrunnlag, forutsetninger og metodikk
Inngangsdata, metodikk for utslippsberegninger og spredningsmodellering og
beregningsforutsetninger er angitt i dette kapittelet.
Luftkvalitetsmodelleringen er i prosjektet foretatt med en kombinasjon av CALPUFF
og CFD: Planområdet som helhet og de fleste dagsoneområdene ble modellert med
CALPUFF, mens det for Vaksdal ble foretatt tester med detaljerte beregninger for
områdene like ved tunnelportalene med CFD. Effekten av temperaturforskjeller
mellom tunnel- og uteluft ved utslippspunktene (portalåpningene) ble undersøkt
med CALPUFF. Nærmere detaljer rundt og resultater fra disse testene er beskrevet i
Fagrapport Luftkvalitet.
United States Environmental Protection Agency (USEPA)-modellen CALPUFF er en
ikke-kontinuerlig lagransk røyksky-modell (Exponent, 2020). Denne
spredningsmodellen er svært godt egnet til modellering av større områder med
komplekst terreng og meteorologi. Spredningsmodellering ble foretatt for
komponentene NO2 og svevestøv (PM10 og PM2,5). Resultatene er vurdert opp mot
grenseverdiene for tiltak i forurensningsforskriften kap. 7, grenser for rød og gul
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sone i Retningslinje T-1520, og grenser for korttidsmiddel for NO2 og PM10 i
Håndbok N500. Ettersom vegtrafikken langs på- og avkjørslene til E16 og
lokalveger i områdene er såpass liten, anses spredningen ut fra tunnelportalene å
være klart dimensjonerende for den lokale luftkvaliteten ved portalområdene. Kun
vegtunnelportalene og hovedstrekningen av ny E16 er derfor lagt inn i
spredningsmodellen.

2.3.1 Inngangsdata
Som inngangsdata for å lage en 3D-modell i CALPUFF ble det brukt terrengdata for
området. Til 3D-modellen ble det importert meteorologi prosessert i CALMET og
utslipp til luft fra vegtrafikk og tunnelmunninger til spredningsberegninger for
områdene. Bakgrunnskonsentrasjoner ble lagt til beregnede konsentrasjoner.
Meteorologi
Den meteorologiske preprosessoren i CALPUFF, CALMET, ble brukt til å prosessere
de meteorologiske dataene og modellere vindforhold for dagsoneområdene (Helle,
Vaksdal, Trengereid og Arna) og områdene ved utløpene til tverrslagene (Fossmark
og Langhelle). Inngangsdata (måledata fra omkringliggende meteorologiske
stasjoner) ble hentet ut fra Meteorologisk institutts eKlima (Meteorologisk institutt,
2020) og fra NOAA Radiosonde Database (National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), 2020). For detaljert beskrivelse av den meteorologiske
modelleringen foretatt i prosjektet henvises det til Fagrapport Luftkvalitet.
Terrengdata, vegnett og bygninger

Terrengdata for modelleringsdomenet ble hentet ut fra Digital terrengmodell (DTM
10, UTM33) fra Kartverkets Kartkatalogen (Kartverket, 2020) og prosessert i
CALPUFF ved bruk av Lakes Environmentals CALPUFF View-programvare (Lakes
Environmental, 2020).
Arealdekkedata ble hentet ut fra det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover
(Nibio, 2020). CORINE-dataene ble brukt inn i CALPUFF for å få verdier for
overflateruhet, albedo og overflatefuktighet.
Data om planlagt nytt vegnett og tunnelportaler ble tatt ut fra dwg-kartgrunnlag
utarbeidet av RambøllSweco i prosjektet, og importert inn i modellen.
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2.3.2 Utslippsberegninger og forutsetninger
I spredningsberegningene ble utslipp fra kjøretøy i tunnelene samt ved hovedvegstrekningene like utenfor tunnelene inkludert som utslippskilder i modellen.
Vegtrafikk
Utslipp av svevestøv og NOx fra eksos og for svevestøv fra slitasje av dekk,
bremseklosser og asfalt og fra oppvirvling av støv fra vegene i områdene ble
beregnet og lagt inn i modellen.
Utslipp av svevestøv og NOx i eksos fra kjøretøy fra forbrenning av fossilt brennstoff
ble beregnet på bakgrunn av utslippsfaktorer hentet ut fra The Handbook Emission

Factors for Road Transport (HBEFA, 2020), iht. føringer i Norwegian Emission
Inventory 2016 (Sandmo, 2016) og trafikktall for vegene for planforslaget (trafikktall
for år 2050). Utslippsfaktorene for ulike kategorier kjøretøy (personbiler, tunge
kjøretøy) og drivstoff/teknologi er vektet for data om kjøretøysammensetning
nasjonalt. Det ble hentet ut og brukt tilgjengelige utslippsfaktorer for år 2035, som
ble brukt som grunnlag for utslippsberegningene sammen med trafikktall
prognosert for tiltaket for år 2050. Det vil skje store endringer i sammensetningen
av kjøretøyparken fram mot år 2050: Tallene for kjøretøyfordelingen for år 2035 i
HBEFA, som er brukt som grunnlag i prosjektet, angir for personbilparken andel
elbiler (batteridrevne) på hele 64 %, og andel hybridbiler på 21 %. Tilsvarende tall for
år 2020 er 6 % for batteridrevne elbiler og 7 % for hybridbiler.
I tillegg til utslipp fra eksos, bidrar slitasje av bildekk, bremseklosser og asfalt
betydelig til det totale utslippet av svevestøv fra vegtrafikk (Ntziachristos & Boulter,
2016; Sandmo, 2016). Asfaltslitasjen er særlig stor når andelen piggdekk er høy.
Oppvirvling av støv fra asfalt, inkludert av mindre partikler (svevestøv), kan være
betydelig men svært varierende, avhengig av om vegbanen er tørr eller våt og om
jevnlig gaterengjøring foretas eller ikke. Tilsetting av veisalt i vintersesongen
påvirker også mengden støv som virvles opp.
Bidraget fra ikke-eksoskilder til svevestøv ble beregnet med NORTRIP-modellen
(NILU, 2012). Andelene piggdekk på kjøretøy i de ulike delene av planområdet er
forbundet med stor usikkerhet: Tilgjengelige tall på luftkvalitet.info for Bergen by
(12 % i 2019; Bergen kommune; NILU; Statens vegvesen; Miljødirektoratet, 2020)
vurderes som langt lavere enn faktiske tall langs E16 Arna-Stanghelle; Bergen er en
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større by og har i tillegg piggdekkavgift. Til sammenligning er piggdekkandelen i
Ålesund by på 42 % (år 2019). I samråd med Statens vegvesen ble piggdekkandelen
satt til 30 % for hele planområdet. Bruk av piggdekk er tillatt i perioden mellom 1.
november og 12. april, i beregningene avrundet til seks måneder. Det henvises til
Fagrapport Luftkvalitet i prosjektet for mer detaljer rundt beregningene av utslipp
fra vegene i området.
Utslipp og spredning fra vegtunneler
For vegtunneler uten noen form for vertikalt ventilasjonssystem som luftetårn, vil i
utgangspunktet alt utslipp til luft slippes ut gjennom tunnelportalene med kjøreog/eller ventilasjonsretningen. Nivåene av luftforurensning kan derfor være
betydelige ved tunnelportaler, særlig for lange og/eller trafikkerte tunneler. Tiltaket
omfatter utbygging av tre lengre vegtunneler: Tunesfjelltunnelen, Raudnipatunnelen
og Berrfjelltunnelen, se beskrivelser i temarapportens kap. 2.2.2.
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 atmosfæriske 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 tunnelmunningen er lavere enn
3 m/s, vil maksimalutbredelsen av gitte konsentrasjoner fra tunnelmunningen
kunne beskrives som en sirkel med sentrum i munningen (NILU, Miljødirektoratet, &
Statens vegvesen, 2018b).
Portalene til vegtunnelene langs hovedstrekningen av ny E16 ble lagt inn i
spredningsmodellen, med informasjon om plassering, dimensjoner og luftstrømning
for nye planlagte vegtunneler fra prosjektrapporten (RambøllSweco, 2020b) og
Fagrapport Ventilasjonsprinsipp (RambøllSweco, 2020a) i prosjektet, se Tabell 5.
Dimensjoner for dagens tunneler er hentet ut fra Nasjonal vegdatabank (NVDB;
Statens vegvesen, 2020) Utslippstall for komponentene svevestøv og NOx er basert
på trafikkmengdene ved de aktuelle vegstrekningene. Tabell 6 viser de beregnede
utslippene fra portalene til de planlagte nye vegtunnelene. Portalene til
avgreiningene mot Trengereid og Vaksdal er ikke inkludert i
spredningsberegningene; trafikkmengdene ved på- og avkjørselsrampene er såpass
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små at betydningen for lokal luftkvalitet er neglisjerbar sammenlignet med
hovedstrekningen av E16. Det henvises til Fagrapport Luftkvalitet for mer detaljer
rundt utslippsberegningene for vegtunnelene.
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Tabell 6. Beregnede utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svevestøv (PM10 og PM2,5; i g/s), fra de ulike
tunnelportalene langs hovedstrekningen for ny E16 Arna-Stanghelle, for referanse- og for
prognosesituasjonen (utbyggingsalternativ B1 og B2, prognoseår 2050).
Lengde
(m)

Bredde
portal
(m)

Areal
(m2)

Tunnelprofil

Vegstrekning

Arnanipatunnelen

2133

7,2

40,46

T7,5

Risnestunnelen

1718

7

40,46

Trengereidtunnelen

1770

6,5

Bogetunnelen

2038

Jamnatunnelen

Tunnelnavn

Utslipp (g/s)
NOx

PM10*

PM2,5*

Arna-Takkvam

0,068

0,230

0,012

T7,5

ØsterøybruaTrengereid

0,032

0,119

0,006

29,72

T5,5

TrengereidVaksdal

0,035

0,100

0,005

8,5

49,66

T8,5

TrengereidVaksdal

0,040

0,117

0,006

791

7,25

40,46

T7,5

VaksdalStanghelle

0,014

0,042

0,002

Lågaskarstunnelen

655

6,55

29,72

T5,5

0,008

0,023

0,001

Helletunnelen

321

6,55

29,72

T5,6

0,004

0,011

0,001

1399

6,55

29,72

T5,7

Vaksdal-Stanghelle/
Stanghelle-Dale

0,017

0,050

0,003

Ref. situasjon

Dalevågtunnelen

Vaksdal-Stanghelle/
StanghelleDale
Vaksdal-Stanghelle/
Stanghelle-Dale

Planforslag
Tunesfjelltunnelen

8800

53,61

2 x T9,5

ArnaTrengereid

0,068

0,277

0,015

Raudnipatunnelen

9900 (B1)/
10000 (B2)

60,64

T10,5

TrengereidVaksdal

0,153 (B1)/
0,154 (B2)

0,723 (B1)/
0,731 (B2)

0,039
(B1/B2)

Berrfjelltunnelen

8700 (B1)/
8800 (B2)

60,64

T10,5

VaksdalHelle

0,131 (B1)/
0,132 (B2)

0,636 (B1)/
0,643 (B2)

0,034 (B1)/
0,035 (B2)

*Oppgitte svevestøvutslipp for vegene er for vinterperioden (november-april). Utslippene for sommerperioden er på mellom 27
og 35 % av vinterutslippene. Beregnet med piggdekkandel = 30 %

2.3.3 Spredningsberegninger og vurderinger av lokal luftkvalitet
Spredningen ut fra tunnelportalene og konsentrasjoner av luftforurensning langs
E16 Arna-Stanghelle ble beregnet med spredningsmodellering, for
dagsoneområdene Helle, Vaksdal, Trengereid og Arna for planforslaget og for
referansesituasjonen, samt ved utløpene til tverrslagene på Fossmark og Langhelle
(planforslaget).
Referansealternativet inneholder et forholdsvis høyt antall vegtunneler med portaler
også ved andre steder enn tettstedene Helle, Vaksdal, Trengereid og Arna. Det er
spredt bebyggelse over store deler av planområdet. For andre dagsoneområder i
referansesituasjonen ble den lokale luftkvaliteten og utbredelsen av T-1520 rød
sone til beregning av helsekostnader etter Håndbok V712 estimert kvalitativt uten

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Temarapport Luft KU

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

29 av 61
UAS-02-A-00029
02B
30.11.2020

spredningsberegninger, og det er derfor usikkerheter forbundet med vurderingen
for referansesituasjonen.
Spredningsberegningene ble utført med CALPUFF-modellen v. 6.4.2, nivå 110325
(Lakes Environmental, 2020). Modellen ble kjørt for en 14-måneders periode (nov.
2017-des. 2018), ved bruk av de prosesserte meteorologidataene som beskrevet i
kap. 2.3.1. Separate modelleringsområder ble satt opp for hvert portalområde (Arna,
Trengereid, Vaksdal og Helle, samt Fossmark og Langhelle) på omtrent 800 x 800 m
sentrert ved tunnelportalen. Det ble satt opp reseptorgrid med oppløsning på 25
meter, med tilhørende høyder basert på de digitale terrengdataene i modellen.
Konsentrasjoner og spredning av luftforurensning ble simulert ved 2,5 meters
høyde over terreng.
Utslipp av NOx, PM10 og PM2,5 ble beregnet basert på de prognoserte
vegtrafikkdataene for år 2050 for en gjennomsnittlig vinter (nov.-apr.) - og
sommerdag (mai-okt.; for svevestøv; PM10/PM2,5). Spredningsberegningene
forutsetter at alt utslipp fra vegtrafikken inne i tunnelene slippes ut gjennom
portalene i ventilasjonsretningen. Tunnelportal- og vegkildene ble modellert som
volumkilder. Vegene ble parameterisert og modellert som en serie
sammenhengende volumkilder med justert bredde (vegbredden + 6 meter, for å ta
hensyn til blandingssonen, iht. EPA Haul Road Guidance) (USEPA, 2012). Utslipp fra
tunnelportalene ble representert som en serie bestående av to volumkilder plassert
ved munningen for å ta hensyn til røyksky/jetstrømningen ut av tunnelen,
parameterisert iht. ISC/AERMOD-retningslinjene for volumkilder forbundet med
strukturer (USEPA, 2019).
For Raudnipatunnelen og Berrfjelltunnelen, som er toløpstunneler, ble det som
grunnlag for utslipps- og spredningsberegningene tatt utgangspunkt i
ventilasjonsretninger og beregnede lufthastigheter og luftmengder for typiske
ventilasjonsprofiler for fredager og søndager for dagens strekning, for å produsere

worst-case-estimater for korttids-midlingstider (time/døgn). På grunn av
dominerende trafikkretning fra Arna i sørvest i retning Helle i nordøst på fredager,
og motsatt fra nordøst mot sørvest på søndager, ventileres tunnelene med
trafikkretningen for å minimere energibruken. Typiske ventilasjonsprofiler for hhv.
fredager og søndager langs strekningen, overlevert fra Ventilasjon i prosjektet
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(RambøllSweco, 2020a), er oppført i Fagrapport Luftkvalitet. For tunnelene på
Stanghelle/Helle for referansesituasjonen ble det lagt inn utslipp ved hver av
portalene på 2/3 av de totale utslippene inne i tunnelene.
Post-prosessering av resultatene (modellerte konsentrasjoner på timebasis) ble
foretatt med verktøyet CALPOST, for å generere gjennomsnittlige konsentrasjoner
iht. aktuelle midlingstider, f.eks. 24 timer, år og vinterperiode (nov.-apr.).
Bakgrunnsforurensning

Det vil også være et generelt bidrag fra andre forurensningskilder i og utenfor
planområdet som ikke er tatt hensyn til i spredningsberegningene men som
påvirker den lokale luftkvaliteten; dette omtales som bakgrunnsforurensning.
Eksempler på slike kilder er langtransportert forurensning fra industri og vegtrafikk,
og lokal ved- og oljefyring. Bakgrunnsforurensningen skal inkluderes ved
utarbeidelse av spredningskart. Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner ble
hentet ut fra Bakgrunnsapplikasjonen, tilgjengelig via ModLUFT (NILU et al., 2020),
og er oppført i Fagrapport Luftkvalitet.
NOx-kjemi

OLM (Ozone Limiting Method)-metoden (USEPA, 2011) ble brukt til å estimere NO2konsentrasjoner i luft fra beregnede konsentrasjoner av NOx. Ved OLM-metoden
benyttes stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner for ozon (O3), som i prosjektet
ble hentet ut fra ModLUFT; se avsnitt om bakgrunnsforurensning over.
Prosentandelen NO2 versus NO ut fra kilden (eksospipe på kjøretøy) ble satt til 23,8
%, tilsvarende andelen som benyttes som standard i ADMS-modellen (CERC, 2020).

2.3.4 Beregninger av skadekostnader
NOx-utslipp
Beregningene av kostnader med hensyn på helse og miljø for NO2/NOx foretas
basert på totale utslipp av nitrogenoksider langs hele vegstrekningen og oppgitt
enhetspris, som beskrevet i temarapportens kap. 2.1.2. Totale NOx-utslipp fra
vegtrafikken langs E16 Arna-Stanghelle for planalternativet og for
referansesituasjonen ble beregnet etter metodikk beskrevet i kap. 2.3.2. Foreslått
enhetsverdi i Håndbok V712 for beregning av skadekostnader av nitrogenoksider på
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60 kr per kg NOx-utslipp for områder utenfor større byer i Norge ble benyttet i NOxberegningene.
Befolkningseksponering for svevestøv
Helsekostnadene som følge av eksponering for svevestøv vurderes ved beregning av
antall beboere i Retningslinje T-1520 rød sone for PM10, i henhold til metodikk i
Håndbok V712 og som forklart i rapportens kap. 2.1.2. Utbredelsen av T-1520 rød
sone for PM10 ble beregnet med spredningsmodellering med CALPUFF (kap. 2.3.3).
Befolkningseksponeringen ble estimert ved å kombinere boligene som havner i
beregnet PM10 rød sone med statistikk for gjennomsnittlig antall personer i de ulike
boligtypene oppført i Kartverket, fra de nasjonale statistikkene «Bygningstype.
Husholdninger» og «Bygningstype. Personer» fra perioden 2015-2019 (SSB, 2020).
Bygninger som er planlagt innløst for rivning ble ekskludert fra beregningene av
helsekostnader.
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3 RESULTATER
3.1 Spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet
I vurderingene av lokal luftkvalitet for referansesituasjonen og for planforslaget er
det tatt utgangspunkt i utarbeidede luftsonekart for områdene ved tunnelportaler
for ny E16 Arna-Stanghelle-trase, med prognoserte vegtrafikktall (år 2050).
Luftsonekartene viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for
svevestøv (PM10), som i all hovedsak er dimensjonerende for luftkvaliteten. Ved
sammenstilling av grenseverdier som foreligger som times- eller døgnmiddel ble
det foretatt beregninger for både fredags-ventilasjonsprofil (dominerende
ventilasjonsretning fra sør mot nord), og for søndags-ventilasjonsprofil
(dominerende ventilasjonsretning fra nord mot sør), for de tunnelene der dette er
relevant. Beregningene er foretatt med worst-case-antakelse om at alt utslippet
inne i tunnelene slippes ut gjennom tunnelportalene.
Det presiseres at det er betydelige usikkerheter forbundet med beregningene og
resultatene, jfr. diskusjon om usikkerheter i kapittel 4.2.

3.1.1 Referansealternativet
Figurene 8-13 viser luftsonekart for referansesituasjonen for henholdsvis Helle
(Figur 8; utslipp generert inne i tunnelene multiplisert med 2/3 for å ta hensyn til
varierende ventilasjonsretning), Vaksdal, fredags-ventilasjonsprofil (Figur 9),
Vaksdal, søndags-ventilasjonsprofil (Figur 10), Trengereid, fredagsventilasjonsprofil (Figur 11), Trengereid, søndags-ventilasjonsprofil (Figur 12), og
Arna, søndags-ventilasjonsprofil som blir dimensjonerende for luftkvaliteten (Figur
13). Det henvises til Fagrapport Luftkvalitet for spredningskart som viser
luftsonekartene for PM10 i større format samt beregnede konsentrasjoner
sammenstilt med øvrige grenseverdier (forurensningsforskriften, Retningslinje T1520 rød og gul sone for NO2 og grenser i Håndbok N500). Alle beregningene er
utført med 2018-meteorologi (NO2 vinterperiode: nov. 2017-apr. 2018), og viser
resultater ved 2,5 m høyde over terreng. Resultatene fra beregningene av
helsekostnader forbundet med eksponering for luftforurensningen for
referansealternativet, foretatt iht. Føringene i Håndbok V720, er oppført i Tabell 7.
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Figur 8. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Helle for referansealternativet.

Figur 9. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Vaksdal, for referansealternativet, for ventileringsprofil for fredager
(dominerende retning fra sør til nord).
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Figur 10. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Vaksdal, for referansealternativet, for ventileringsprofil for søndager
(dominerende retning fra nord til sør).

Figur 11. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Trengereid for referansealternativet, for ventileringsprofil for
fredager (dominerende retning fra sør til nord).
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Figur 12. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Trengereid for referansealternativet, for ventileringsprofil for
søndager (dominerende retning fra nord til sør).

Figur 13. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Arna for referansealternativet, for ventileringsprofil for søndager
(dominerende retning fra nord til sør).
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Tabell 7. Helsekostnader forbundet med eksponering for luftforurensning for referansealternativet,
beregnet basert på antall beboere som havner i Retningslinje T-1520 rød sone for svevestøv (PM10),
etter føringer i Håndbok V720 Konsekvensutredninger.
Dagsoneområde

Antall personer
Helsekostnad (NOK/år)
T-1520 rød sone

Arna

23

347 000

Trengereid

0

0

Vaksdal

8

121 000

Helle

0

0

Sum

31

468 000

Spredningsberegningene viser at det for referansealternativet vil være noe spredning
av luftforurensning ut fra portalene til de ulike vegtunnelene langs dagens E16trase mellom Arna og Stanghelle. Ved portalområdene til de lengste og mest
trafikkerte tunnelene omfattes noen av de nærliggende boligene av Retningslinje T1520 rød sone for PM10 (50 µg/m3 som 8. høyeste døgnmiddelkonsentrasjon; Figur
8-13 og Tabell 7).
Ved planarbeid for nye vegstrekninger er det i utgangspunktet kravene og grensene
i Retningslinje T-1520 som gjelder, mens grenseverdiene i forurensningsforskriften
kap. 7 er de juridisk gjeldende grenseverdiene for tiltak som ikke skal overstiges.
Helle
For referansealternativet er det forholdsvis lite spredning ut fra portalene til
vegtunnelene og lave konsentrasjoner av luftforurensning på Helle. Ingen av
boligene i området er omfattet av Retningslinje T-1520 rød sone (Figur 8 og Tabell
7). Ved den sørøstlige portalen til Dalevågtunnelen medfører spredningen at to
boliger havner inn under PM10 gul sone (35 µg/m3, 8. høyeste døgnmiddel), og ved
den sørøstlige portalen til Lågaskartunnelen ytterligere tre boligbygninger (Figur 8).
Spredningen av nitrogendioksid er betydelig mindre sammenlignet med for
svevestøv for framtidige prognoseår, gitt forventet utvikling og forbedringer i
kjøretøyteknologi og dermed eksosutslipp: NO2 rød (40 µg/m3 årsmiddel) eller gul
sone (40 µg/m3 vintermiddel; nov.-apr.) overstiges ikke ved noen nærliggende
boliger på Helle (for ytterligere spredningskart: Se Fagrapport Luftkvalitet).
Grenseverdiene i forurensningsforskriften for PM10 som døgnmiddel på 50 µg/m3,
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med tillatt 30 overskridelser eller som årsmiddel på 25 µg/m3, for PM2,5 (15 µg/m3;
årsmiddel) eller for NO2 som timemiddel (200 µg/m3, med 18 tillatte overskridelser)
overstiges heller ikke ved noen av boligene. Grenseverdien for NO2 på årsbasis
sammenfaller med nedre grense for Retningslinje T-1520 rød sone.
Vaksdal
For områdene på Vaksdal, Trengereid og Arna ble det foretatt
spredningsberegninger for typisk ventilasjonsprofil for både fredager og for
søndager, ettersom skiftende ventilasjonsretning resulterer i spredning ut mot ulike
områder. For døgn med ventilasjonsprofil for søndager, dvs. dominerende
ventilasjonsretning fra nord mot sør, havner ingen boliger inn under Retningslinje
T-1520 rød sone for PM10 (Figur 10 og Tabell 7), mens for fredagsventilasjonsprofil (dominerende ventilasjonsretning: sør mot nord) omfattes enkelte
boliger, eller åtte beboere av rød sone (Figur 9 og Tabell 7). Flere boliger sørvest for
portalen til Bogetunnelen havner inn under PM10 gul sone. Spredningsberegningene
viser at også grenseverdien i forurensningsforskriften for PM10 på døgnbasis
overstiges ved den nærmeste boligen på sørvestsiden av portalen til Bogetunnelen
(fredags-ventilasjonsprofil; Fagrapport Luftkvalitet).
Nedre grense for rød eller gul sone for NO2 overstiges ikke noen steder på Vaksdal, i
likhet med grenseverdien for PM10 og PM2,5 på årsbasis og for NO2 på timebasis i
forurensningsforskriften.
Trengereid
Det er en del spredning av luftforurensning ut fra Risnestunnelen i vest og
Trengereidtunnelen i øst på Trengereid, men ettersom portalene ligger med noe
avstand til tettbebyggelsen og terrenget i området skjermer for spredning ut mot
Trengereid, medfører ikke spredningen redusert luftkvalitet ved nærliggende
boliger. Retningslinje T-1520 rød og gul sone for PM10 har betydelig spredning ut
fra tunnelene, med omfang avhengig av ventilasjonsretning, men omfatter ingen
boliger (Figur 11 og 12, Tabell 7). Heller ikke nedre grense for NO2 gul eller rød
sone eller noen av grenseverdiene i forurensningsforskriften overstiges ved noen
boliger i området (Fagrapport Luftkvalitet).
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Arna
Spredningen ut fra den vestlige portalen til Arnanipatunnelen ut mot Arna er relativt
begrenset, men ettersom det ligger flere boliger i området i dag nært opptil
portalen omfattes 23 beboere av Retningslinje T-1520 rød sone for PM10 (Figur 13,
Tabell 7). Enda flere boliger havner inn under PM10 gul sone.
Rød og gul sone for NO2 overstiges like ved portalen, men ikke ved noen
nærliggende boliger (Fagrapport Luftkvalitet). Øvrige grenseverdier i
forurensningsforskriften (PM10 på døgn- og årsbasis, PM2,5 på årsbasis, NO2 på
timebasis) overstiges ikke ved noen av boligene i området.

3.1.2 Planalternativet
For planforslaget vises luftsonekart for henholdsvis Helle med fredagsventilasjonsprofil (Figur 14), Vaksdal, utbyggingsalternativ B1, fredagsventilasjonsprofil (Figur 15), Vaksdal, alt. B1, søndags-ventilasjonsprofil (Figur 16),
Vaksdal, alt. B2, fredags-ventilasjonsprofil (Figur 17), Vaksdal, alt. B2, søndagsventilasjonsprofil (Figur 18), Trengereid, søndags-ventilasjonsprofil (Figur 19), og
Arna (Figur 20). Tilsvarende luftsonekart er vist for Fossmark i Figur 21 og Langhelle
i Figur 22. Som for referansealternativet henvises det til Fagrapport Luftkvalitet for
spredningskart som viser luftsonekartene for PM10 i større format samt beregnede
konsentrasjoner sammenstilt med øvrige grenseverdier (forurensningsforskriften,
Retningslinje T-1520 rød og gul sone for NO2 og grenser i Håndbok N500). Alle
beregninger er utført med 2018-meteorologi (NO2 vinterperiode: nov. 2017-apr.
2018), og viser resultater ved 2,5 m høyde over terreng. Nye planlagte vegtraseer er
markert på kartene.
Resultatene fra beregningene av helsekostnader forbundet med eksponering for
luftforurensningen for planalternativet, for henholdsvis utbyggingsalternativ B1 og
B2, er oppført i Tabell 8.
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Figur 14. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Helle for planalternativet, for ventileringsprofil for fredager
(dominerende retning fra sør til nord).

Figur 15. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Vaksdal, for planalternativet alternativ B1, for ventileringsprofil for
fredager (dominerende retning fra sør til nord).
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Figur 16. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Vaksdal, for planalternativet alternativ B1, for ventileringsprofil for
søndager (dominerende retning fra nord til sør).

Figur 17. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Vaksdal, for planalternativet alternativ B2, for ventileringsprofil for
fredager (dominerende retning fra sør til nord).
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Figur 18. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Vaksdal, for planalternativet alternativ B2, for ventileringsprofil for
søndager (dominerende retning fra nord til sør).

Figur 19. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Trengereid for planalternativet, for ventileringsprofil for søndager
(dominerende retning fra nord til sør).
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Figur 20. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved Arna for planalternativet.

Tabell 8. Helsekostnader forbundet med eksponering for luftforurensning for planalternativet
(utbyggingsalternativ B1 og B2), beregnet basert på antall beboere som havner i Retningslinje T-1520
rød sone for svevestøv (PM10), etter føringer i Håndbok V712 Konsekvensutredninger.
Alt. B1
Dagsoneområde

Alt. B2

Antall personer
T-1520 rød sone

Helsekostnad
(NOK/år)

Antall personer
T-1520 rød sone

Helsekostnad
(NOK/år)

Arna

17

257 000

17

257 000

Trengereid

44

664 000

44

664 000

Vaksdal

69

1 041 000

66

996 000

Helle

74

1 117 000

74

1 117 000

Sum

204

3 079 000

201

3 034 000

For de nye planlagte vegtunnelene langs E16 Arna-Stanghelle, Tunesfjelltunnelen og
Raudnipatunnelen på 9500 meter og Berrfjelltunnelen på 8500 meter, viser
spredningsberegningene betydelig spredning av luftforurensning ut fra portalene og
ut mot nærliggende tettbebyggelse (Figur 14-20). Både for utbyggingsalternativ B1
og B2 havner et større antall beboere inn under Retningslinje T-1520 rød sone for
PM10 på alle dagsoneområdene (Figur 14-20, Tabell 8).
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Bestemmelser om og grenseverdier for lokal luftkvalitet ved planlegging av nye
vegtunneler er oppført i Statens vegvesens Håndbok N500. Luftkvaliteten for valgt
ventilasjonsløsning og virkningen av avbøtende tiltak skal vurderes opp mot
grensene i Retningslinje T-1520, mens grenseverdiene i forurensningsforskriften
kap. 7 skal overholdes. Grensene i Håndbok N500 for NO2 på 150 µg/m3 som
timemiddel, med tillatt 8 overskridelser, og for PM10 på 50 µg/m3 som døgnmiddel
med tillatt 7 overskridelser skal også overholdes for nye tunneler, som
sikkerhetsmargin for grenseverdiene som korttidsmiddel i forurensningsforskriften.
Helle
Retningslinje T-1520 rød sone for PM10 (50 µg/m3 som døgnmiddel, med tillatt 7
overskridelser) brer seg ut fra portalen til den planlagte nye Berrfjelltunnelen ut over
betydelige deler av tettbebyggelsen på Helle (Figur 14). Spredningen skjer i stor
grad i sørvestlig retning ut fra portalen, etter dominerende vindretning modellert for
området (Figur 2). Som følge av spredningen havner 74 beboere inn under PM10 rød
sone (Tabell 8). Gul sone for PM10 (35 µg/m3 som døgnmiddel, maks. 7
overskridelser) har noe større utbredelse sammenlignet med rød sone og omfatter
flere boliger vest og sørvest for portalen, samt Stanghelle skule i sør (Figur 14).
Ettersom beregnede utslipp av nitrogenoksider for prognoseåret er lave på grunn av
forventede forbedringer i kjøretøyteknologi, er spredningen av NO2 langt mindre
enn for PM10. Ingen boliger omfattes av T-1520 rød eller gul sone for NO2 (se
spredningskart i Fagrapport Luftkvalitet). Grenseverdien i forurensningsforskriften
kap. 7 for PM10 som døgnmiddel (50 µg/m3, maks. 30 overskridelser) og årsmiddel
(25 µg/m3) overstiges ved enkelte av boligene sørvest for portalen, mens
grenseverdien for PM2,5 (årsmiddel: 15 µg/m3) overholdes ved nærliggende boliger.
Grenseverdien i forurensningsforskriften for NO2 som timemiddel (200 µg/m3,
maks. 18 overskridelser) overholdes ved omkringliggende boliger, mens grensen i
Håndbok N500 på 150 µg/m3 som timemiddel, gjeldende som 9. høyeste verdi,
overstiges ved et par av boligene nærmest portalen i sørvest.

Vaksdal
Områdene på Vaksdal vil påvirkes av utslipp fra både den sørvestlige portalen til
Berrfjelltunnelen og den nordøstlige portalen til Raudnipatunnelen, noe som
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medfører betydelig spredning av luftforurensning ut mot tettbebyggelsen.
Luftkvalitetssituasjonen i Vaksdal vil avhenge av hvilket utbyggingsalternativ som
velges, B1 i vest med portaler sentralt i Vaksdal eller B2 i øst på Tolåsen.
Begge vegtunnelene vil til enhver tid ventileres i samme retning, enten fra sør mot
nord eller fra nord mot sør; det vil altså ikke forekomme situasjoner der begge
tunnelene ventileres ut mot Vaksdal samtidig. For sammenstilling med
grenseverdier som korttidsmiddel (time- og døgnmiddel) ble det foretatt worst-

case-beregninger for typisk fredags- (ventilering fra sør mot nord de fleste timene i
døgnet) og søndags-ventilasjonsprofil (fra nord mot sør de fleste timene).

Utbyggingsalternativ B1
For Vaksdal vil utbyggingsalternativ B1 resultere i det høyeste antallet beboere som
havner inn under Retningslinje T-1520 rød sone: 69 personer, samt Vaksdal
Sjukeheim (Figur 15 og 16, Tabell 8). T-1520 gul sone har noe større utbredelse
enn rød sone og omfatter flere omkringliggende boliger.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 som døgnmiddel, PM10 og
PM2,5 som årsmiddel og NO2 som timemiddel overstiges ved enkelte av boligene
som ligger nært opptil tunnelportalene (se spredningskart i Fagrapport Luftkvalitet),
men dette er boliger som planlegges revet ved gjennomføring av alternativ B1.
Nedre grenser for T-1520 rød og gul sone for NO2 overstiges også kun ved boliger
like ved portalene som vil rives. Grensen for NO2 som timemiddel i Håndbok N500
(150 µg/m3, maks. 8 overskridelser) overstiges ved to boligbygninger som ikke
planlegges revet (sørvest for portalen til Raudnipatunnelen og nordøst for portalen
til Berrfjelltunnelen).

Utbyggingsalternativ B2
Selv om utbyggingsalternativ B2 innebærer legging av ny E16 og tunnelportalene til
utkanten av tettbebyggelsen på Vaksdal, medfører terrenget og modellerte
vindforhold at luftforurensningen fra portalene spres i betydelig grad særlig i
sørvestlig retning. Retningslinje T-1520 rød sone brer seg ut over større områder ut
fra portalene og boligene i vest, og omfatter 66 beboere (Figur 17 og 18, Tabell 8).
PM10 gul sone har større utbredelse enn rød sone og omfatter flere boliger vest og
sørvest for E16 og portalene. Spredningen av NO2 er marginal sammenlignet med
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PM10; T-1520 gul og rød sone for NO2 overstiges kun ved mindre områder like ved
portalene og omfatter ingen nærliggende boliger (se Fagrapport Luftkvalitet).
Grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 på døgn- og årsbasis
overstiges ved flere boliger vest for ny E16 og tunnelportalene, mens grenseverdien
for PM2,5 overholdes ved alle boliger i området (Fagrapport Luftkvalitet).
Grenseverdien for NO2 som timemiddel overholdes også ved nærliggende boliger,
mens grensen for NO2 i Håndbok N500 (150 µg/m3 som timemiddel; maks. 8
overskridelser) overstiges ved de nærmeste boligene i vest.
Trengereid
Utslippene ut fra Raudnipatunnelen og portalen til Tunesfjelltunnelen i
kjøreretningen på Trengereid resulterer i betydelig spredning av luftforurensning ut
mot tettbebyggelsen nord for ny E16 og portalene. Retningslinje T-1520 rød sone
for PM10 omfatter flere boliger i nord tilsvarende 44 beboere, samt Trengereid skule
(Figur 19, Tabell 8). PM10 gul sone har noe større utbredelse enn rød sone og
omfatter et høyere antall boliger (Figur 19). Nedre grense for T-1520 gul og rød
sone for NO2 overstiges kun ved mindre områder ut fra portalene (se Fagrapport
Luftkvalitet).
Områdene der grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 som døgnog årsmiddel overstiges har også forholdsvis stor utbredelse, men gitt avstanden til
bebyggelsen rammes ikke noen av boligene (Fagrapport Luftkvalitet). Grenseverdien
for PM2,5 som årsmiddel overstiges kun ved små områder på vegbanen like ved
portalene, og grenseverdien for NO2 som timemiddel overstiges også kun over
mindre områder ut fra portalene. Grensen for NO2 som timemiddel i Håndbok N500
på 150 µg/m3 overstiges over relativt store områder, men omfatter ingen boliger.
Arna
Spredningen av luftforurensning ut fra Tunesfjelltunnelen på Arna er forholdsvis
begrenset, men det ligger flere boliger forholdsvis nært opptil tunnelportalen som
vil kunne rammes av redusert luftkvalitet. Retningslinje T-1520 rød sone for PM10
overstiges ved enkelte nærliggende boliger nordvest, vest og sørvest for portalen,
noe som innebærer at 17 beboere havner inn under rød sone (Figur 20, Tabell 8). T1520 gul sone for PM10 har noe større utbredelse enn rød sone og omfatter enkelte
flere boliger sørvest og nordvest for portalen (Figur 20). Sammenlignet med PM10
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har NO2 rød og gul sone marginal utbredelse, kun ved et mindre område like ved
portalen som ikke omfatter noen nærliggende boliger (se Fagrapport Luftkvalitet).
Grenseverdien i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 på døgnbasis overstiges
ved en bolig nordvest for portalen, mens grenseverdien for PM10 på årsbasis kun
overstiges ved boliger som skal innløses for rivning (Fagrapport Luftkvalitet). For
PM2,5 overholdes grenseverdien over hele beregningsområdet. Grenseverdien for
NO2 som timemiddel overholdes ved alle nærliggende boliger, mens grensen for
NO2 som timemiddel i Håndbok N500 kun overstiges ved to boliger som planlegges
innløst.

3.2 Prissatte konsekvenser
3.2.1 Helsekostnader av eksponering for svevestøv
Som det framgår av Tabell 7 og 8, medfører planalternativet betydelige kostnader
forbundet med eksponering for lokal luftforurensning og risiko for helseskader
sammenlignet med referansealternativet, når dette beregnes med utgangspunkt i en
skadekostnad på 15 090 kr per år per person eksponert i Retningslinje T-1520 rød
sone for PM10 (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2018).
For referansealternativet blir samlet helsekostnad estimert til omtrent 468 000 kr
per år, gitt totalt 31 eksponerte (23 på Arna og 8 på Vaksdal; Tabell 7). Både
utbyggingsalternativ B1 og B2 resulterer i betydelig flere eksponerte og dermed
beregnet helsekostnad: Alternativ B1 gir til sammen 204 eksponerte og en
resulterende kostnad på totalt 3 079 000 kr/år, mens alternativ B2 gir noe færre
eksponerte (201) og dermed noe lavere totalkostnad på 2 566 000 kr/år (Tabell 8).
Differensen mellom planalternativene og referansealternativene blir på 2 611 000
kr/år for utbyggingsalternativ B1 og 2 556 000 kr/år for alternativ B2.

3.2.2 Skadekostnader av NOx-utslipp
Resultatene fra beregningene av skader på menneskers helse og naturmiljøet
forårsaket av totalt utslipp av nitrogenoksider, beregnet etter metodikk i Håndbok
V712, er oppført i Tabell 9 for referansealternativet og Tabell 10 for
planalternativet.
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Tabell 9. Skadekostnader av utslipp av nitrogenoksider (NOx) per år, beregnet iht. Håndbok V712
Konsekvensanalyser, for referansealternativet for E16 Arna-Stanghelle.
Vegstrekning

Veglengde
(m)

Trafikkmengde
(ÅDT)

Tungtrafikkandel

Fartsgrense
(km/t)

Stigning
(%)

Utslipp
NOx
(kg/år)

Skadekostnad
(kr)

Arna-Takvvam

3060

20 000

12 %

70

2-4

3073

61 456

Takkvam-Songstad

1190

20 500

12 %

70

2-4

1225

24 497

Osterøybrua

263

20 500

12 %

70

2-4

271

5414

OsterøybruaTrengereid

5121

13 500

10 %

70

2-4

3036

60 712

Trengereid-Vaksdal

11 664

9000

18 %

70

2-4

7255

145 096

Vaksdal-Stanghelle

8749

8500

17 %

70

2-4

4905

98 103

Stanghelle-Dale

4998

8500

17 %

70

2-4

2802

56 043

22 566

451 322

Sum

35 045

Tabell 10. Skadekostnader av utslipp av nitrogenoksider (NOx) per år, beregnet iht. Håndbok V712
Konsekvensanalyser, for planalternativet for E16 Arna-Stanghelle for utbyggingsalternativ B1 og B2.
Vegstrekning

Veglengde
(m)

Trafikkmengde
(ÅDT)

Tungtrafikkandel

Fartsgrense
(km/t)

Stigning
(%)

Utslipp NOx
(kg/år)

Skadekostnad
(kr)

Arna dagsone

800

5500

12 %

70

0-2

195

3896

8800

11 000

12 %

70

0-2

4285

85701

424

5500

12 %

80

0-2

86

1722
96357 (B1)/
97330 (B2)

Tunesfjelltunnelen
Trengereid dagsone

9900 (B1)/
10 000 (B2)

9500

18 %

80

0-2/2-4

4818 (B1)/
4867 (B2)

Vaksdal dagsone

245

9500

18 %

80

0-2

116

2323

Berrfjelltunnelen

8700

9500

17 %

80

0-2

3946

78924

330

8000

17 %

80

0-2

126

2521

13 572 (B1)/
13645 (B2)

271 443 (B1)/
272 897 (B2)

Raudnipatunnelen

Helle dagsone
Sum

29 199 (B1)/
29 354 (B2)

Tabell 9 og 10 viser at etablering av ny E16 Arna-Stanghelle medfører noe mindre
total lengde (ca. 29 km for både utbyggingsalternativ B1 og B2; Tabell 10 vs. ca. 35
km for referansealternativet), noe som vil resultere i noe lavere totalt utslipp av
nitrogenoksider fra vegtrafikken. Gitt anbefalt enhetsverdi på 60 kr/år per kg NOxutslipp i Håndbok V712 (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2018), blir beregnede
skadekostnader på helse og naturmiljøet på omtrent 450 000 kr/år for
referansealternativet (Tabell 9) og omtrent 270 000 kr/år for planalternativet.
Planalternativet vil dermed gi en besparing i skadekostnader forårsaket av reduserte
utslipp av nitrogenoksider på ca. 180 000 kr/år.
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4 VURDERINGER, TILTAK OG OPPFØLGENDE
UNDERSØKELSER
4.1 Anbefalinger om avbøtende tiltak
Spredningsberegningene foretatt i prosjektet viser at konsentrasjonene av
luftforurensning i områdene nær portalene på de nye planlagte vegtunnelene langs
E16 Arna-Stanghelle-strekningen blir problematiske særlig ved dagsoneområdene
på Vaksdal, Trengereid og Helle.
Ventilasjonsretningen i Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen vil skiftes, slik at
tunnellufta og luftforurensningen fra begge tunnelene kun unntaksvis ventileres ut
mot Vaksdal samtidig. Gitt resultatene fra spredningsberegningene, må det
imidlertid i prosjektet reguleres for alternative ventilasjonsløsninger. Føring av
tunnellufta i Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen gjennom tverrslag og ut
utløpene på henholdsvis Fossmark og Langhelle vil redusere belastningen ved
dagsoneområdene og være fordelaktig for luftkvaliteten på Vaksdal, Trengereid og
Helle. Løsninger som ventilasjonstårn eller renseanlegg vurderes ikke som teknisk
gjennomførbart i prosjektet.
Det er i prosjektet gjennomført spredningsberegninger, med worst-caseforutsetning om at all tunnellufta fra Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen
ventileres ut på henholdsvis Fossmark og Langhelle, se luftsonekart som viser
utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for PM10 i Figur 21 (Fossmark)
og 22 (Langhelle). Spredningskart som viser konsentrasjoner ved
tverrslagsområdene sammenstilt med øvrige gjeldende grenseverdier er oppført i
Fagrapport Luftkvalitet.
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Figur 21. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved utløpet av tverrslagstunnelen på Fossmark, under forutsetning om
full ventilering av Berrfjelltunnelen gjennom tverrslag.

Figur 22. Spredningskart som viser utbredelsen av Retningslinje T-1520 rød og gul sone for svevestøv
(PM10, 8. høyeste døgnmiddel) ved utløpet av tverrslagstunnelen på Langhelle, under forutsetning om
full ventilering av Raudnipatunnelen gjennom tverrslag.
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Som det framgår av Figur 21, vil to boligbygninger omfattes av Retningslinje T-1520
PM10 rød og ytterligere to av gul sone dersom 100 % av tunnellufta fra
Berrfjelltunnelen skulle ventileres ut gjennom tverrslagsutløpet på Fossmark. PM10
gul sone brer seg ut over ytterligere to boliger nord for tverrslagsutløpet. Rød og
gul sone for NO2 omfatter boligen nærmest utløpet på sørsiden (se øvrige
spredningskart i Fagrapport Luftkvalitet). Ved de to boligene nærmest utløpet
overstiges også grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 som
døgn- og årsmiddel, mens området der grenseverdien for PM2,5 overstiges ikke
omfatter noen av boligene. Grenseverdien for NO2 som timemiddel overstiges ved
boligen sør for utløpet, mens grensen for NO2 i Håndbok N500 (150 µg/m3 som
timemiddel; maks. tillatt 8 overskridelser) overstiges ved de to nærmeste boligene.
Det presiseres at det foreligger andre alternativer for plassering av tverrslagsutløpet
enn Fossmark, som ligger med større avstand til boliger. Beregningene for Fossmark
er ment å vise worst-case.
Ved ventilering av all tunnellufta fra Raudnipatunnelen ut gjennom tverrslaget på
Langhelle vil ti boliger omfattes av rød sone for PM10 (Figur 22). PM10 gul sone brer
seg ut over totalt 13 boliger, muligens også enkelte boliger på Sandviki vest for
Langhelle. Flere av boligene nærmest utløpet vil også ligge i områder der
grenseverdiene for PM10 som døgn- og årsmiddel i forurensningsforskriften kap. 7
overstiges (se Fagrapport Luftkvalitet). Grenseverdiene for PM2,5 (årsmiddel) og for
NO2 som timemiddel overstiges ikke ved noen av boligene i området, i likhet med
nedre grense for NO2 rød og gul sone. Grensen for NO2 i Håndbok N500 overstiges
ved flere av de nærliggene boligene.
Føring av deler eller all tunnellufta fra Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen ut
gjennom tverrslagene på henholdsvis Fossmark og Langhelle vil dermed resultere i
at færre boliger eksponeres for redusert luftkvalitet enn dersom tunnelene
ventileres utelukkende gjennom langslufting. Ventilering ut gjennom tverrslagene vil
medføre betydelig spredning av luftforurensning, men det er forholdsvis få boliger i
områdene.

4.2 Antakelser, forutsetninger og usikkerheter
Spredningsmodellering gir et inntrykk av hvilke områder som vil være utsatt for
redusert luftkvalitet. Det foretas imidlertid en rekke antakelser og forutsetninger i
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forbindelse med utslippsberegninger, modellering og spredningsberegninger.
Antakelser og usikkerheter er oppsummert nedenfor.
·

Spredningsmodellen CALPUFF er svært godt egnet til modellering av
meteorologiske forhold og spredning i større områder med komplekst
terreng og meteorologi. CALPUFF muliggjør imidlertid ikke nøyaktig
modellering av strukturer som tunnelportaler og bygninger. Resultatene fra
CALPUFF-beregninger angir worst-case-scenarioer for spredning ved
portalområdene. I prosjektet ble det foretatt tester med Computational Fluid

Dynamics (CFD)-modellering for områdene på Vaksdal, som viste at
utslippene fra portalene medfører betydelig spredning også når nøyaktig
portalutforming, terreng og støyskjermer ble inkludert i beregningene. Disse
testene er omtalt i nærmere detalj i Fagrapport Luftkvalitet.
·

Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år. I tillegg er det ikke
meteorologiske målestasjoner ved de aktuelle delområdene Helle, Vaksdal,
Trengereid og Arna. Meteorologi ved delområdene ble derfor modellert i
CALMET, basert på data fra andre nærliggende målestasjoner samt terrengog arealdekkedata. Denne typen meteorologisk modellering er forbundet
med betydelig usikkerhet, særlig gitt den svært komplekse topografien i
området. Ettersom meteorologi har stor betydning for spredningen av
luftforurensning, innebærer dette at det er vesentlige usikkerheter forbundet
med spredningsberegningene i prosjektet.

·

Trafikktall og utslippsfaktorer brukt i utslippsberegningene er
gjennomsnittstall, og vil avhenge av forhold som kjøremønster, hastighet,
teknologi og alder på kjøretøyet. I foreliggende rapport ble tilgjengelige
utslippsfaktorer for år 2035 benyttet, som inneholder antakelser om
betydelige forbedringer i kjøretøyteknologi for framtidig situasjon og dermed
lavere utslippstall fra eksos.

·

Ved Trengereid, Vaksdal og Stanghelle er det noe skipstrafikk, og ved Arna er
det to industribedrifter registrert med utslipp til luft. Det antas at utslipp fra
disse kildene vil ha liten betydning for den lokale luftkvaliteten ved
delområdene og at bidraget omfattes av de stedsspesifikke
bakgrunnskonsentrasjonene.
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Bakgrunnskonsentrasjonene kan variere fra sted til sted innenfor områdene
som følge av terreng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter, og det er
forbundet en viss usikkerhet til beregningsmetodene. Tilgjengelig kilde til
bakgrunnsnivåer (ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon) er basert på beregninger,
og foreligger med såpass lav oppløsning at lokale forskjeller særlig i byer og
tettsteder ikke kan tas tilstrekkelig hensyn til.

·

Fordelingen mellom NO og NO2 varierer avhengig av meteorologiske forhold
og atmosfærisk sammensetning. Ved spredningsberegningene ble det i
prosjektet benyttet OLM-metoden for konvertering av NOx- til NO2konsentrasjoner, en metode som benytter tilgjengelige
bakgrunnskonsentrasjoner for O3 på timebasis.

·

Estimering av svevestøvnivåer i luft som følge av piggdekkbruk og
resuspensjon (oppvirvling) av vegstøv er forbundet med vesentlig usikkerhet.
Det er særlig usikkerhet knyttet til piggdekkandelene om vinteren i
områdene. Andel piggdekkbruk kan også endre seg i framtiden i forhold til
andelen som kjører med piggdekk i dag; det er usannsynlig at
piggdekkandelene økes i framtiden. I tillegg vil betydelige mengder svevestøv
avsettes til tunnelflatene og immobiliseres; i beregningene er det antatt at all
utslipp fra tunnelene føres ut gjennom tunnelportalene i
ventilasjonsretningen. Beregnede svevestøvkonsentrasjoner i prosjektet er
derfor betydelig overestimert.

4.3 Oppfølgende undersøkelser
Gitt resultatene fra spredningsberegningene som viser betydelig spredning og
redusert luftkvalitet ved dagsoneområdene, og samtidig usikkerhetene forbundet
med beregningene (se kap. 3 og 4.2), kan det være nyttig å gjennomføre
luftkvalitetsmålinger ved utsatte områder ved driftsstart. Slike målinger vil både
kunne gi mer informasjon om luftkvaliteten ved målestedene, samt kunne brukes til
å verifisere beregningsresultatene.
På grunn av manglende data for sannsynlig avsetning og immobilisering særlig av
støvpartikler på tunnelflater (se kap. 4.2), vil imidlertid beregnede konsentrasjoner
være betydelig overestimert. For tiden foregår undersøkelser om utslipp spesifikt fra
vegtunneler relatert til NORTRIP-modellen for beregning av ikke-eksoskilder til
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vegstøv fra kjøretøy. I tillegg planlegger Statens vegvesen gjennomføring av
målinger for å verifisere utslippstall i vegtunneler. Når resultater fra disse arbeidene
foreligger, vil det være hensiktsmessig å revidere utslipps- og
spredningsberegningene for E16 Arna-Stanghelle-prosjektet med data for å kunne
korrigere for partikkelavsetning i tunneler.

4.4 Anleggsfasen og massedeponier
Anleggsvirksomhet er generelt forbundet med luftforurensning. Flere ulike typer
arbeidsaktiviteter medfører utslipp til luft, inkludert drift av anleggsmaskiner,
anleggstrafikk og massetransport, rivning av eksisterende strukturer som vei og
bygninger, sprengning og spredning av støv fra åpne byggegroper og masselager.
Problemene er vanligvis relatert til generering og spredning av støv, men lastebiler
og ulike typer anleggsmaskiner har også utslipp av andre komponenter som
nitrogenoksider, dieselpartikler, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og
metaller. I tillegg til at luftforurensning kan resultere i helseskader ved forholdsvis
lave konsentrasjoner av komponenter som svevestøv i luft, kan støv være til plage
og sjenanse for mennesker som bor eller oppholder seg nær utslippskilder. Større
støvpartikler transporteres over mindre avstander, og avsettes på hustak, vegger,
terrasser og lignende og kan komme innenfor åpne vinduer eller lufteventiler. Slik
støving kan utgjøre en plage og redusere trivselen for mennesker som bor nær
deponiet. Støvnedfall kan også medføre kostnader i form av ødeleggelser av verdier
og opprensning. Det er derfor viktig å ta hensyn til utslipp til luft og mulige effekter
på lokal luftkvalitet i anleggsfasen, både før oppstart og under selve arbeidet.
I senere år har det vært stort fokus på utslippsreduksjon og elektrifisering av
anleggskjøretøy og -maskiner, særlig med tanke på reduksjon i klimagassutslipp.
Elektrifisering av kjøretøy vil klart medføre reduksjon i eller eliminering av utslipp av
nitrogenoksider. Det må imidlertid presiseres at utslipp fra eksos kun står for en
liten andel av støvutslippene fra kjøretøy; kildene med klart størst betydning for
lokal luftforurensning er støvende aktiviteter som oppvirvling av veistøv og fra
massehåndtering som lasting/lossing, massetransport og oppvirvling av veistøv og
fra åpne masselagre.
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Grenseverdier for tiltak for uteluft er oppført i forurensningsforskriften kapittel 7.
Forurensningsforskriften § 7-3 inneholder bestemmelser om anleggseiers ansvar
med hensyn på lokal luftkvalitet, inkludert plikt om gjennomføring av nødvendige
tiltak for å overholde grenseverdiene, varsling og dekking av kostnader.
Retningslinje T-1520 kapittel 6 angir retningslinjer for begrensning av
luftforurensning spesifikt fra bygg- og anleggsvirksomhet ved regulering etter
plan- og bygningsloven. Avbøtende tiltak bør spesielt rettes mot massetransport,
som typisk bidrar mest til støvproblematikken på anleggsområder. Tiltak som
tildekking eller spyling av masser under transport og på åpne lager og spyling av
anleggsveier og hjul på kjøretøy er også effektive for å hindre støvspredning.
Knuseverk omfattes av bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 30.

Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, som gjelder både for
stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk. Grenseverdien for utslipp av
støvpartikler fra støvende virksomhet er på 5 g/m2 som mengde nedfallsstøv i løpet
av en periode på 30 dager, målt ved nærmeste nabo eller evt. annen mer utsatt
nabo. Kravene og grenseverdi for nedfallsstøv i kap. 30 gjøres ofte gjeldende også
for annen støvende virksomhet som masselagre eller deponier.
Støvdempende tiltak som er listet opp i forurensningsforskriften kapittel 30 for
forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel kan også være
relevante å se til, som tilsetting av overflateaktivt stoff til fuktevann for å hindre
støvflukt. Retningslinje T-1520 vektlegger også arbeidet med å avklare behov for
tiltak i anleggsperioden, som omfanget av anleggstrafikk og luftforurensende
aktiviteter, nærhet til følsom arealbruk som boliger, og behov for aktiviteter som
sprengning og knusing av masser på anleggsområdet. Anbefalt grenseverdi for
svevestøv (PM10) ved nærmeste boliger, skoler, helseinstitusjoner, parker eller andre
oppholdsområder i Retningslinje T-1520 er på 200 μg/m³ som timemiddelverdi.
Særlig massetransport og anleggsarbeid som vil utføres ved de større tettstedene
Arna, Vaksdal, Helle/Stanghelle og Trengereid vil være problematisk og kunne
resultere i spredning ut mot og redusert luftkvalitet ved større boligområder.
Planlegging og iverksetting av tiltak for anleggsfasen vil derfor være sentralt i
prosjektet, med særlig fokus på bebygde områder. Det anbefales å utarbeide
detaljert transportplan med avbøtende tiltak for arbeidet som beskrevet i
Retningslinje T-1520. Transportplanen bør innlemmes i en overordnet plan som
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dekker alle deler av anleggsarbeidet som kan tenkes å medføre utslipp til luft, for de
ulike stadiene i prosjektet. I tillegg til aktuelle avbøtende tiltak som beskrevet over,
bør tiltak som reduserte driftstider vurderes. Naboer skal varsles, og det bør
vurderes å avholde informasjonsmøter for berørte beboere og brukere, gjerne
koordinert med tilsvarende møter med tanke på støyforholdene.
Lokale forhold som terreng og meteorologi har stor betydning for problematikken
rundt støv og annen luftforurensning. Anlegging av deponier f.eks. skal derfor
gjøres på en slik måte at terreng naturlig skjermer for spredning ut mot
nærliggende bebyggelse dersom mulig. Lokal meteorologi er avgjørende for
spredning og avsetning på bakken og andre overflater. Av de ulike meteorologiske
parameterne har vindforhold størst betydning i og med at vindretning og -styrke
bestemmer i hvilken retning luftforurensningen spres, hvor langt støvet
transporteres og i hvor stor grad konsentrasjonene fortynnes. Nedbør og
luftfuktighet påvirker også avsetning og spredning av luftforurensning.
Av de aktuelle lokalitetene for massedeponier i prosjektet vurderes de fleste å
kunne benyttes uten å medføre betydelige utfordringer knyttet til spredning av støv
eller annen luftforurensning, særlig dersom deponiene anlegges med bruk av
terreng til skjerming. Riggområdet på Espeland nord vil imidlertid ligge tett opptil
flere boliger, og det er ingen naturlig terrengbarriere mellom området og
nærliggende bebyggelse. Med tanke på luftforurensning er dermed Espeland nord
mindre egnet som lokalitet for riggområde, særlig dersom det skal foretas
masseknusing på lokaliteten. For sjødeponier og kaianlegg vil det i utgangspunktet
være liten grad av utslipp til luft forbundet med selve deponeringen.
Utslippsproblematikk vil i hovedsak knyttes til håndtering av masser inkludert
omlasting til skip/lekter, massetransport, lasting og lossing og mellomlagring av
masser på land. Fartøy har noe utslipp til luft, men med begrenset antall anløp vil
bidrag fra eksosutslipp fra fartøy til lokal luftforurensning være små. Eventuell
sprengning eller driving av adkomst- og transporttunneler vil vurderes og hensyntas
i planene og ved utførelse.
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5 KONKLUSJON
Spredningsberegningene foretatt i prosjektet viser forhøyede konsentrasjoner av
luftforurensning i områdene nær portalene på de nye planlagte vegtunnelene langs
ny E16 Arna-Stanghelle-strekning ved dagsoneområdene Helle, Vaksdal, Trengereid
og Arna ved utelukkende langslufting av tunnelene. Flere beboere vil bli eksponert
for redusert luftkvalitet for planalternativene sammenlignet med
referansealternativet, mens totale utslipp av nitrogenoksider og dermed
skadevirkninger på naturmiljøet vil bli redusert for planalternativet.
Situasjonen i Vaksdal er spesielt problematisk, særlig for utbyggingsalternativ B1
som medfører at tunnelportalene til både Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen blir
liggende nært opptil tettbebyggelsen i området. Også for alternativ B2 blir det
betydelig spredning ut mot nærliggende bebyggelse hovedsakelig vest og sørvest
for vegen og portalene, på grunn av terrenget og meteorologien i området.
Spredningen ut fra Tunesfjelltunnelen og Raudnipatunnelen ut over Trengereid
resulterer også i redusert luftkvalitet ved flere av boligene nord for portalene, og ut
fra Berrfjelltunnelen på Helle. Ved Arna medfører utslippene ut fra
Tunesfjelltunnelen spredning kun ut mot et fåtall næliggende boliger.
Kostnadsberegningene foretatt i prosjektet i henhold til føringer i Håndbok V712 for
prissatte konsekvenser viser at planalternativet medfører betydelig økte kostnader
sammenlignet med referansealternativet: For utbyggingsalternativ B1 havner totalt
204 personer inn under Retningslinje T-1520 rød sone for PM10, noe som utgjør
estimerte helsekostnader på ca. 3,1 mill. kr/år. Tilsvarende tall for alternativ B2 er
noe lavere: 201 eksponerte med kostnader på ca. 3,0 mill. kr/år. Estimerte tall for
referansealternativet er totalt kun 31 eksponerte og helsekostnader på ca. 468 000
kr/år. Differensen mellom planalternativene og referansealternativet blir på 2 611
000 kr/år for alternativ B1 og 2 566 000 kr/år for alternativ B2. Ettersom ny
vegstrekning samlet blir noe kortere sammenlignet med dagens trase, blir totale
utslipp av nitrogenoksider lavere for planalternativet enn for referansealternativet.
Omregnet til kostnadsestimat for skadevirkninger på helse og naturmiljø, gir
planalternativet en samlet kostnad på ca. 270 000 kr/år, mens referansealternativet
gir kostnad på ca. 450 000 kr/år.
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Som avbøtende tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet på Vaksdal, Trengereid
og Helle, legges det i prosjektet opp til føring av hele eller deler av tunnellufta fra
Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen ut gjennom tverrslagstunnelene med utløp i
henholdsvis Fossmark-området og Langhelle. Ventilering ut gjennom tverrslagene
vil medføre betydelig spredning av luftforurensning ut mot Fossmark og Langhelle,
men det er langt færre boliger i disse områdene sammenlignet med
dagsoneområdene og dermed mulig å minimere antall boliger som får redusert
luftkvalitet.
Luftkvalitetsmodellering er forbundet med betydelig usikkerhet, relatert til forhold
som meteorologi, utslipp og spredning av vegstøv og piggdekkandeler. En viktig
kilde til usikkerhet i det foreliggende prosjektet er beregningene av utslipp fra
vegtunnelene: Antakelsen om at all tunnelluft og dermed alt utslipp generert inne i
tunnelene føres ut gjennom portalene utgjør en sterk overestimering av utslippene,
ettersom betydelige mengder vegstøv vil avsettes og immobiliseres på
tunnelflatene. Luftkvalitetsberegningene i prosjektet vil revideres og endelig løsning
for ventilasjon utarbeides ved et senere tidspunkt, når resultater fra pågående
undersøkelser rundt utslipp fra vegtunneler foreligger.
Anleggsarbeid er generelt forbundet med luftforurensingsproblematikk, og
vurderinger og tiltak under anleggsfasen vil derfor være viktig. Utslippene vil mest
sannsynlig i hovedsak være relatert til generering og spredning av støv, men
lastebiler og ulike typer anleggsmaskiner har også utslipp av andre forurensende
komponenter. Det er særlig massetransport og anleggsarbeid som foregår ved de
større tettstedene Arna, Vaksdal, Stanghelle/Helle og Trengereid som vil være
problematisk og som vil kunne medføre redusert luftkvalitet for større
boligområder. Det anbefales å utarbeide detaljert transportplan med avbøtende
tiltak for arbeidet, som innlemmes i en overordnet plan som dekker alle deler av
anleggsarbeidet som kan tenkes å medføre utslipp til luft for de ulike stadiene i
prosjektet. Avbøtende tiltak inkluderer tildekking eller spyling av masser under
transport og på åpne lager og spyling av anleggsveier og hjul på kjøretøy. Tiltak
som reduserte driftstider kan også bli aktuelt, og nabovarsling og
informasjonsmøter for berørte beboere og brukere bør avholdes. Detaljerte
anbefalinger om tiltak og grenseverdi for bygg- og anleggsvirksomhet oppført i
Retningslinje T-1520 bør følges.
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De fleste aktuelle lokalitetene for massedeponier i prosjektet vurderes å kunne
benyttes til massedeponier uten å medføre betydelige utfordringer knyttet til
spredning av støv eller annen luftforurensning, særlig dersom deponiene anlegges
med bruk av terreng til skjerming. Riggområdet på Espeland nord vil imidlertid ligge
tett opptil et større antall boliger og en barnehage, og med tanke på luftkvalitet
vurderes derfor dette området å være utfordrende. For sjødeponier og kaianlegg vil
det i utgangspunktet være liten grad av utslipp til luft forbundet med selve
deponeringen. Utslippsproblematikk vil i hovedsak knyttes til håndtering av masser
inkludert omlasting til skip/lekter, massetransport, lasting og lossing og
mellomlagring av masser på land. Fartøy har noe utslipp til luft, men med begrenset
antall anløp vil bidrag fra eksosutslipp fra fartøy til lokal luftforurensning være små.
Eventuell sprengning eller driving av adkomst- og transporttunneler vil hensyntas i
planene og ved utførelse.
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