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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike
fagtema.
Denne rapporten tar for seg deltemaet luftkvalitet og presenterer overordnede vurderinger
som er utført i reguleringsplanarbeidet. Rapporten er skrevet av Sturle Stenerud.

Sandvika, 01/10/2015

Sturle Stenerud

Trond Norén

Temaansvarlig Luftkvalitet

Kvalitetssikrer
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INNLEDNING

Asplan Viak AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen å utføre overordnede vurderinger av
luftkvalitet i reguleringsplanen for E18 fra Retvet til Vinterbro. Planområdet omfatter ny trasé
for E18 gjennom Ås og Ski kommune fra omtrent midt på Vinterbrosletta til koblingen mot
vedtatt reguleringsplan for E18 i Østfold ved Retvet. Fra Vinterbro til Nygård er traseen
nærmest sammenfallende med dagens E18. Fra Nygård til parsellslutt ved Retvet går ny E18
gjennom jomfruelig terreng, hovedsakelig på vestsiden av dagens E18, med unntak av en
kort strekning sør for Nygård og ved Retvet. Planens avgrensing er lagt ved byggegrensa,
100 meter fra ytterste senterlinje med visse lokale tilpasninger i kryssområder og liknende.
Planområdet er i tillegg utvidet til også å omfatte innfartsparkering og døgnhvileplass for
tunge kjøretøy, massedeponier og snødeponier, samt riggområder og anleggsveger.
T-1520, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, trådte i kraft 25.4.2012
og er lagt til grunn for overordnede vurderinger i dette notatet. Tilsvarende som for støy
definerer retningslinjen en gul og en rød forurensningssone. Hensikten med denne
retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god
arealplanlegging.
I reguleringsplanarbeidet undersøkes på et overordnet nivå omfanget av eksisterende
bebyggelse som er følsom for luftforurensning som potensielt kan bli liggende innenfor
forurensningssonene. Dette danner grunnlag for å vurdere behovet for mer detaljerte
beregninger/vurderinger av luftkvalitet. En overordnet vurdering av luftkvalitet er presentert i
kap. 5.
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INNLEDENDE OM LUFTFORURENSNING

2.1

Generelt

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2), kan
være et problem i byer, tettsteder og områder med stor trafikk og/eller stillestående luft.
Forurensningskonsentrasjonen i luften er avhengig av meteorologiske forhold og topografien
for området. Om vinteren kan forurensningskonsentrasjonen øke betraktelig som følge av for
eksempel økt slitasje av vegdekket, temperaturinversjon, etc. Ved inversjon hindres luften i å
sirkulere og forurensningskonsentrasjonen blir følgelig høyere enn ved normale værforhold.
Nedbør og vind har motsatt effekt og fører til mindre konsentrert forurensning. Det er særlig
ved langvarige kuldeperioder med temperaturinversjon at konsentrasjonsnivåene blir høye.
Luftforurensning kan blant annet gi luftveislidelser, økt risiko for kreft, hjerte- og
karsykdommer, generell økt sykelighet og økt dødelighet. I tillegg kommer lukt, støv og skitt,
plage og nedsatt trivsel.
Biltrafikken er som oftest den viktigste kilden til luftforurensninger. De største lokale
forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye
konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).
Vegtrafikken medfører også utslipp av blant annet karbonmonoksid (CO), karbondioksid
(CO2), NOX, benzen og svoveldioksid. Utslippet av nitrogenoksider (NOX) kan bidra til
dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO) påvirker ikke den lokale
luftkvaliteten, men har negativ virkning på klimaet globalt.

2.2

Svevestøv (PM10)

PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss
periode. Betegnelsen PM står for ”Particulate Matter” der tallet angir størrelsen på
diameteren til partikkelen i mikrometer (μm). PM10 omfatter støvpartikler med diameter på 10
μm og mindre.
På årsbasis utgjør forbrenningspartikler som dannes ved ufullstendig forbrenning av fossilt
brennstoff den desidert største andelen av svevestøvet. Utslippsmengden per kjørte
kilometer varierer sterkt med type kjøretøy, motorteknologi og drivstofftype. Gamle biler uten
katalysator og dieselbiler uten filter slipper ut vesentlig mer partikler enn nye biler. Dieselbiler
slipper generelt ut langt mer partikler enn bensinbiler.
Spesielt ved bruk av piggdekk utgjør slitasjepartikler som dannes ved friksjon mellom veg og
bildekk en vesentlig del av den totale mengden svevestøv. Slitasje som følge av mekanisk
bevegelige deler i kjøretøy utgjør et mindre bidrag til dannelsen av svevestøv, da
hovedsakelig jernpartikler.
Svevestøveksponering kan bidra til å forverre en rekke luftveissykdommer som KOLS, astma
og lungekreft. Svevestøv, spesielt dieseleksospartikler, kan forsterke allergiske reaksjoner.
Spesielt er eldre og personer med hjerte/karsykdom, diabetes, astma og andre
lungesykdommer følsomme for svevestøv. Barn og unge er også sårbare.
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2.3

Nitrogendioksid (NO2)

NO2 er betegnelsen på gassen nitrogendioksid. I byområder er konsentrasjonen først og
fremst avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i
byen. På kalde dager, med lite vind, kan konsentrasjonen bli spesielt høy. Hos sårbare
grupper kan innånding av NO2 gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og
økt sykelighet. Friske mennesker tåler forholdsvis høy NO2-eksponering uten at det gir noen
helseeffekt1.
Nitrogenoksider (NOX) dannes i ulike typer forbrenningsprosesser der det er tilstrekkelig høy
temperatur. Forbrenning av drivstoff fører til produksjon av både nitrogenmonoksid (NO) og
nitrogendioksid (NO2). Disse betegnes ofte samlet som nitrogenoksider, NOX.
Forskning har vist at astmatikere kan få nedsatt lungefunksjon ved eksponering fra ca. 200
μg/m3 nitrogendioksid eller høyere, mens friske personer får redusert sin lungefunksjon først
ved konsentrasjoner over 1000 μg/m3. Allergikere synes å reagere sterkere på allergener når
de eksponeres eller har vært eksponert for nitrogendioksid2. Til sammenligning registreres
nivåer på 200 – 500 μg/m3 i forurensningsperioder i Oslo. Ved langtidseksponering av NO2
kan økt forekomst av sykdom og død fra hjerte/kar- og luftveissykdommer forekomme. Det er
imidlertid stor usikkerhet forbundet med slike studier, siden det er vanskelig å ta høyde for
andre luftforurensningskomponenter.

1
2

Kilde: www.luftkvalitet.info.
Kilde: Folkehelseinsituttet, www.fhi.no.
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GRENSEVERDIER OG MÅL FOR LUFTKVALITET

Kriterier for vurdering av luftkvalitet:





Forurensningsforskriften.
Nasjonale mål.
Miljødirektoratets og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520.

Kriteriene er gjengitt i Tabell 3-1 og Tabell 3-2.

3.1

Luftkvalitetskriterier: Forurensningsforskriften, nasjonale
mål, Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet

Under § 7-6 ”Grenseverdier for tiltak” i forskriften: ”FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om
begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)” angis grenseverdiene for svevestøv
(PM10) og nitrogendioksid (NO2) i utendørs luft. Med utendørs luft menes utenfor fasader, på
utendørs oppholdsareal, osv.
Se Tabell 3-1 for oversikt over grenseverdiene gitt av forurensningsforskriften, nasjonale mål,
Miljødirektoratet og Folkehelsa. For øvrig er grenseverdiene i Forurensningsforskriften lik
EUs grenseverdier for luftkvalitet for de to aktuelle parameterne.
Tabell 3-1: Grenseverdier og mål for luftkvalitet. Forurensningsforskriften, Nasjonale mål, Miljødirektoratet og
Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier.
NO2 [μg/m3]

PM10 [μg/m3]

Midlingstid

time

døgn

EUs grenseverdier 1

200

Grenseverdi for luftkvalitet

Antall tillatte overskridelser årlig
Nasjonale mål 4
Antall tillatte overskridelser årlig
Anbefalte luftkvalitetskriterier 5

18 ganger

50
2

35 ganger 3

150

50

8 timer

7 døgn

100

30

Hentet fra ”FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)”. Grense for tiltak.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0931.html
1

2

Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2010.

3

Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2005.

4

St.meld. nr. 26 (2006-2007): http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-26-2006-2007/9/4.html?id=465424
5

Utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet: http://www.fhi.no/tema/luftforurensning/luftkvalitetskriterier

Mål og grenseverdier for luftkvalitet er innskjerpet over tid, i takt med at bedre kunnskaper
om virkninger og mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten er utviklet. Særlig er kravene til PM10
(svevestøv) blitt strengere. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratets anbefalte
luftkvalitetskriterie for PM10 ble i november 2013 skjerpet fra 35 μg/m3 (døgn) til 30 μg/m3
(døgn).
Som det framgår av Tabell 3-1, er nasjonale mål for luftkvalitet strengere enn grenseverdiene
i forurensningsforskriften. Når nasjonale mål er tilfredsstilt, er dermed også
forurensningsforskriftens krav overholdt.
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Luftkvalitetskriterier gitt av Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet er ikke juridisk bindende,
men angir eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar ikke vil gi alvorlige
helsevirkninger for befolkningen.

3.2

T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 trådte i kraft 25.4.2012.
De anbefalte grensene for luftforurensning og kriteriene for soneinndeling ved planlegging av
ny virksomhet eller bebyggelse er presentert i Tabell 3-2.
Tabell 3-2: Anbefalte grenseverdier og kriterier for soneinndeling for luftforurensning ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse, hentet fra retningslinje T-1520. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse
som er følsom for luftforurensing unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør
tilfredsstille visse minimumskrav.
Luftforurensningssone1

Komponent
Gul sone

Rød sone

PM10

35 μg/m3 7 døgn per år

50 μg/m3 7 døgn per år

NO2

40 μg/m3 vintermiddel 2

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.

1

Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.

2

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

Vintermiddel defineres som perioden fra 1. nov til 30. april.

Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier (før skjerpelse i
november 2013) er lagt til grunn for nedre grense i gul sone. Grensen for nasjonale mål er
lagt til grunn for øvre grense i gul sone. Nasjonale mål er overholdt når området befinner seg
utenfor gul forurensningssone. Når nasjonale mål er overholdt, er også kravene i
forurensningsforskriften overholdt.
Utdypende om sonene:


Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate
etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.
Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier er lagt til grunn
for nedre grense i gul sone. Det bør vises størst varsomhet i områder som ligger nær
rød sone.



Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet
til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone bør
kommunen derfor ikke tillate etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler,
boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.
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Forhold som bør oppfylles ved avvik fra anbefalingene:


Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god
luftkvalitet som mulig innen sonen, det vil generelt bety så langt unna hovedkilden(e)
som mulig.



Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen.

Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker
plagen/helserisikoen. Dersom området er utsatt for støynivåer over grensene i
støyretningslinjen T-1442/2012, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen dersom
området er i gul eller rød sone for både støy og lokal luftforurensing.
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FORUTSETNINGER FOR VURDERING AV
LUFTFORURENSNING

Som grunnlag for overordnet vurdering av luftkvalitet (svevestøv) er trafikktallene i
prosjektets støyrapport3 lagt til grunn.
Tidligere ble beregningsprogrammet VLuft benyttet som verktøy for overordnede vurderinger
av luftkvalitet, men dette er nå et utdatert beregningsprogram. På oppdrag fra
Miljødirektoratet (tidligere klima- og forurensningsdirektoratet, Klif) har Norsk institutt for
luftforskning (NILU) utarbeidet en nettbasert veileder for luftkvalitet; ModLUFT. Siden er en
del av www.luftkvalitet.info og er rettet mot kommuner, bedrifter, vegeiere og konsulenter.
Trafikknomogram fra ModLUFT er benyttet som et overordnet verktøy i dette prosjektet for å
gi en indikasjon på luftforurensningssituasjonen (svevestøv) langs vegtraséene som
vurderes. Vurderingskriterier gitt i T-1520 er lagt til grunn.
Forurensning langs en gitt veg er summen av forurensning fra trafikken på denne vegen og
forurensning fra andre kilder, også kalt bakgrunnsbidrag av forurensning. Bakgrunnsbidraget
kan bestå av bidrag fra trafikk i nærliggende gater og veger, industriutslipp, utslipp fra fyring
med olje, kull og ved til arealoppvarming, samt langtransportert forurensning.
Ved bruk av trafikknomogram er det benyttet bakgrunnskonsentrasjon for det aktuelle
området iht. bakgrunnsapplikasjonen på www.luftkvalitet.info. Det er lagt til grunn en
piggfriandel på 80 % (konservativt anslag for østlandsområdet, ref. tellinger publisert i
nyhetsarkivet på www.vegvesen.no 14.3.2013).
Det bemerkes at trafikknomogrammet er ment brukt for å gi en indikasjon på
luftforurensningssituasjonen, men at en del forhold som ikke ligger inne i dette verktøyet i
perioder vil påvirke forurensningssituasjonen i betydelig grad. For eksempel fører vind til
mindre konsentrert forurensning og større spredning av forurensningen. Meteorologiske
forhold som i særlig grad vil kunne forverre luftkvaliteten er temperaturinversjoner. Dette
inntreffer periodevis nesten hver vinter og bidrar til oppkonsentrering av luftforurensning, som
følge av liten vertikal sirkulasjon av luft ved bakkenivå.

3

Asplan Viak, E18 Retvet – Vinterbro Reguleringsplan rapport støyvurderinger, datert 28.8.2015.
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5

OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET

Det er valgt å benytte trafikknomogram for å gi en overordnet indikasjon på
forurensningssituasjonen. Trafikknomogram med vurderingskriteriene fra T-1520 for
svevestøv lagt til grunn er vist i Figur 5-1, Figur 5-2 og Figur 5-3 for henholdsvis 80 km/t, 90
km/t og 100 km/t.

Figur 5-1: Trafikknomogram, 80 km/t. Avstand fra veg langs horisontal akse og trafikkmengde langs vertikal akse.
For ÅDT = 50.000 indikerer nomogrammet konsentrasjon tilsvarende grenseverdien for gul sone for svevestøv i
overkantkant av 50 meter fra vegen.

Figur 5-2: Trafikknomogram, 90 km/t. Avstand fra veg langs horisontal akse og trafikkmengde langs vertikal akse.
For ÅDT = 50.000 indikerer nomogrammet konsentrasjon tilsvarende grenseverdien for gul sone for svevestøv i
avstand 70 meter fra vegen.
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Figur 5-3: Trafikknomogram, 100 km/t. Avstand fra veg langs horisontal akse og trafikkmengde langs vertikal
akse. For ÅDT = 50.000 indikerer nomogrammet konsentrasjon tilsvarende grenseverdien for gul sone for
svevestøv i overkantkant av 90 meter fra vegen.

Overordnede vurderinger basert på trafikknomogrammene og avstandsbetraktinger er
presentert fortløpende. På figurene er det benyttet følgende fargeinndeling for bygninger:
turkis: undervisningsbygning, grønn: boligbygning, blå: fritidsbolig, grå: øvrige bygninger som
ikke er følsomme for luftforurensning.
Vinterbrokrysset
I området ved Vinterbrokrysset er trafikkbelastningen høy. Særlig der hovedløpet for E6 og
E18 møtes, nord for rundkjøringen mellom E6 og E18. Avstanden mellom dominerende
forurensningskilder (E18 og E6) og bygninger med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning er i dette området forholdsvis lang (>100 meter). Se Figur 5-4.
Sør for rundkjøringen mellom E6 og E18 er avstanden mellom hovedløpet for E6 og
nærmeste bolig ca. 80 meter. Avstanden mellom nærmeste bolig og E18 er ca. 70 meter.
Med gitte trafikktall lagt til grunn indikerer avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram at de
nærmeste boligene blir liggende utenfor gul forurensningssone, dog med liten margin for
boligen nærmest E6 (80 meter unna).
Vinterbro barnehage (turkis bygning nordvest for rundkjøring med Fv. 156, se Figur 5-4)
ligger forholdsvis langt unna hovedløpet for E6 og E18 som er de dominerende
forurensningskildene i området og isolert sett indikerer avstandsbetraktninger ut fra
trafikknomogram at barnehagen blir liggende utenfor forurensningssonene fra disse vegene.
Det bemerkes at det i dette området er en sammensatt forurensningssituasjon med bidrag
fra mange kilder/veglenker. Av-/påkjøringsrampe til E6 har vesentlig mindre trafikk enn
hovedløpet, men ligger nært barnehagen, ca. 25 meter unna. Fv. 156 ligger ca. 85 meter
unna og gir også et bidrag av betydning for luftkvaliteten ved barnehagen. Selv om
avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram indikerer at barnehagen ligger utenfor
forurensningssonene fra hovedvegløpet antas det at luften ved barnehagen vil være
periodevis forurenset, særlig ved ugunstige værforhold om vinteren og våren. Mer detaljerte
beregninger og/eller målinger for å avdekke de faktiske forhold kan være aktuelt.
For fremtidig situasjon, sammenlignet med dagens situasjon med dagens vegnett, blir det en
forverring av forurensningssituasjonen ved barnehagen som følge av blant annet av/påkjøringsrampene som etableres i nær avstand. Det bemerkes dog at barnehagen har sitt
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utendørs lekeareal nordvest for bygningen. Arealet skjermes for støy og støy som følge av
bygningsmassen og støyskjermen som planlegges oppført.

140m
25m

85m
Fv 156

70m

E6
80m

E18

Figur 5-4: Planforslag. Utsnitt av området ved Vinterbrokrysset.
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Rissletta – boliger i området ved Nygårdsåsen
Øst for Rissletta er det tettest befolkede området langs traséen, her ligger mange av
boligene tett på E18. Et utsnitt av området er vist i Figur 5-5. Det planlegges oppføring av
skjermingstiltak øst for E18 som vil begrense støy- og støvbelastningen til boligene.
Med gitte trafikktall lagt til grunn indikerer avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram at
boligene blir liggende utenfor gul forurensningssone, dog med liten margin for boligen
nærmest E18 (35 meter unna).

35m

50m

Figur 5-5: Planforslag. Utsnitt av området ved Rissletta.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

16

Sneissletta
Boligene langs eksisterende trasé for E18 i området ved Sneissletta vil få en vesentlig
forbedret situasjon mht. støy og luftforurensning etter omlegging av vegen. Et utsnitt av
området er vist i Figur 5-6. Etter omlegging er avstanden mellom E18 og nærmeste boliger
60-70 meter. Med gitte trafikktall lagt til grunn indikerer avstandsbetraktninger ut fra
trafikknomogram at boligene blir liggende utenfor gul forurensningssone.
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70m

60m

Figur 5-6: Planforslag. Utsnitt av området ved Sneissletta.
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Holstad
Utsnitt av området ved jernbanekryssingen på Holstad er vist i Figur 5-7. Det er få boliger i
området, men for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon med dagens
vegnett blir det en forverring av forurensningssituasjonen for enkelte av boligene som følge
av at ny trasé anlegges i nær avstand. I fremtidig situasjon iht. planforslaget er avstanden
mellom E18 og de to nærmeste boligene i vest ca. 35-40 meter. Med gitte trafikktall lagt til
grunn indikerer avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram en forurensningskonsentrasjon
tilsvarende gul sone for disse to boligene. Avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram
indikerer at øvrige boliger i dette området blir liggende utenfor gul forurensningssone.

85m

40m
35m

55m

Figur 5-7: Planforslag. Utsnitt av området ved jernbanekryssingen på Holstad.
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Strekning i dagsonen mellom Holstadtunnelen og Frestadtunnelen
Utsnitt av området mellom Holstadtunnelen og Frestadtunnelen er vist i Figur 5-8. Det er
spredt boligbebyggelse i området. Nærmeste boliger ligger forholdsvis langt unna vegtraséen
for E18, ca. 100 meter avstand. Med gitte trafikktall lagt til grunn indikerer
avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram at boliger i dette området blir liggende utenfor
gul forurensningssone.

Figur 5-8: Planforslag. Utsnitt av området mellom Holstadtunnelens munning i øst (øverst til venstre i figuren) og
Frestadtunnelens munning i vest (nederst til høyre i figuren).
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Strekning i dagsonen sør for Frestadtunnelen
Utsnitt av området sør for Frestadtunnelen er vist i Figur 5-9. Det er lite og spredt
boligbebyggelse i området, beliggende i lang avstand (>100 meter) fra ny trasé for E18. Én
bolig ligger 60 meter unna ny trasé for E18. Med gitte trafikktall lagt til grunn indikerer
avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram at boligene i dette området blir liggende
utenfor gul forurensningssone.

Figur 5-9: Planforslag. Utsnitt av området sør for Frestadtunnelens munning i øst (øverst til venstre i figuren).
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6

OPPSUMMERING

Overordnede vurderinger basert på trafikknomogram og avstandsbetraktinger indikerer at et
begrenset antallet bygninger med bruksformål som er følsomt for luftforurensning blir
liggende innenfor luftforurensningssonene. Trafikktall og vegtrasé iht. reguleringsplanen er
lagt til grunn.
I området ved Vinterbrokrysset er trafikkbelastningen høy og trafikknomogram indikerer liten
margin til grensen for gul sone for boligene nærmest E6.
Vinterbro barnehage ligger forholdsvis langt unna hovedløpet for E6 og E18 som er de
dominerende forurensningskildene i området, men det er en sammensatt
forurensningssituasjon med bidrag fra mange kilder/veglenker. Av-/påkjøringsrampe til E6
anlegges nært barnehagen. Det antas at luften ved barnehagen vil være periodevis
forurenset, særlig ved ugunstige værforhold om vinteren og våren. Mer detaljerte
beregninger og/eller målinger for å avdekke de faktiske forhold kan være aktuelt. Det
bemerkes dog at barnehagen har sitt utendørs lekeareal nordvest for bygningen. Arealet
skjermes for støy og støy som følge av bygningsmassen og støyskjermen som planlegges
oppført.
Øst for Rissletta er det tettest befolkede området langs traséen, her ligger mange av
boligene tett på E18. Det planlegges oppføring av skjermingstiltak øst for E18 som vil
begrense støy- og støvbelastningen ved boligene. Avstandsbetraktninger ut fra
trafikknomogram indikerer at boligene blir liggende utenfor gul forurensningssone, dog med
liten margin for boligen nærmest E18.
Ved sammenligning av dagens trasé for E18, vurdert opp mot vegtraséen for E18 iht.
reguleringsplanen, vil miljøbelastningen med vegtrafikkstøy og luftforurensning bli redusert
vesentlig for et antall beboere ved Sneissletta.
Ved jernbanekryssingen på Holstad vil det bli en forverring av forurensningssituasjonen for
enkelte boliger som følge av at ny trasé anlegges i nær avstand. Avstandsbetraktninger ut fra
trafikknomogram indikerer en forurensningskonsentrasjon tilsvarende gul sone for to boliger i
dette området.
Langs strekningen i dagsonen mellom Holstadtunnelen og Frestadtunnelen og strekningen i
dagsonen sør for Frestadtunnelen er det lite og spredt bebyggelse, beliggende i forholdsvis
lang avstand fra ny trasé for E18. Avstandsbetraktninger ut fra trafikknomogram indikerer at
boliger i dette området blir liggende utenfor gul forurensningssone.
Det bemerkes at vurderingene som er gjort på luftkvalitet i denne rapporten er overordnede.
Retningslinje T-1520 er fortsatt av relativt ny dato. Det foregår metodeutvikling og arbeides
med utvikling og testing av dedikerte beregningsprogram for å kunne utarbeide mer
detaljerte beregninger og luftsonekart i fremtiden, tilsvarende det som utarbeides for støy i
dag.
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