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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Prosjektet E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset i Kristiansand er prioritert i Nasjonal transportplan 
2014 – 2023. Strekningen har stor trafikkbelastning med lange køer og perioder med full stans i 
avviklingen. På sikt er det forventet en stor befolkningsvekst i regionen, som vil forsterke dette tra-
fikkbildet.    
 
Det ble i 2012 vedtatt en Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. 
Som følge av denne utredningen har regjeringen vedtatt at konseptet Ytre ringveg er førende for 
videre planlegging av samferdselstiltak i Kristiansandsregionen. Dette konseptet inneholder mange 
tiltak der blant annet ombygging av dagens E18/E39 forbi Kristiansand er ett av de første tiltakene 
som bør gjennomføres. Planprogram for strekningen ble utarbeidet i 2013. 
  
Planprogram for reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning ble lagt fram 20.6.2013 med 
offentlig ettersyn og høringsfrist 16.9.2013. Planprogrammet ble vedtatt av Kristiansand kommune 
5.12.2013.  
 
Forslag til konsekvensutredning ble lagt ut på offentlig ettersyn mellom 27.3.2014 og 16.5.2014, 
og sluttbehandles sammen med reguleringsplanen. Konsekvensutredningen ender med anbefaling 
av løsning, og det fremmes nå reguleringsplan for denne løsningen.  
 
Denne rapporten viser beregnet luftforurensning på strekningen, med dagens vegnett og 2020-
trafikk, samt framtidig vegnett med 2020-trafikk for å vise endringene som tiltaket medfører.  
 
Strekningen er delt i to parseller, Gartnerløkka-Meieriet og Meieriet-Breimyrkrysset. Denne rappor-
ten omhandler denne første parsellen. Planområdet omfatter en strekning på 3,2 kilometer som 
starter ved Baneheitunnelen og ender rett vest for rundkjøringen ved Kartheia.  
 
Denne rapporten vurderer luftkvaliteten ved dagens situasjon og fremtidig situasjon (tidligere utre-
det som alternativ B). Luftkvaliteten i området vil bli sammenlignet med verdier angitt i «Retnings-
linje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)»1 og forurensningsforskriftens kapit-
tel 72

2. GENERELT OM LOKAL LUFTFORURENSNING 

.  
 

2.1 
Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de viktigste luftforurensningskomponentene i for-
hold til kvantitet og eventuelle helseeffekter, og er de parameterne som anbefales utredet i Miljødi-
rektoratets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. Andre stoffer som 
bidrar til dårlig luftkvalitet er karbonmonoksid (CO), svoveldioksid (SO2), benzen, polysykliske 
aromatiske hydrokarboner (PAH) og tungmetaller (bly). I denne analysen er det kun svevestøv og 
nitrogendioksider som er vurdert. For utfyllende informasjon om lokal luftforurensning henvises til 

FORURENSNING AV LUFT 

Vedlegg 16. 
 
Svevestøv 
Svevestøv kan deles inn i forskjellige fragmenter etter størrelsen på partiklene. Normalt klassifise-
res støvet som: 

- Grove partikler: diameter > 10 µm 
- PM10

- PM
: partikler med diameter <10 µm  

2,5

 
: partikler med diameter <2,5 µm 

                                                
1 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, Miljøverndepartementet, 25.april 2012 
2 FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

(http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931?q=forurensningsforskriften*) 
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Partikkelstørrelsen anses å være en avgjørende faktor for helseeffekter av svevestøv. Mindre par-
tikler vil kunne trenge dypere ned i luftveiene, mens grove partikler hovedsakelig avsettes i de 
øvre luftveier. Størrelsen er derfor viktig for partiklenes reaktivitet, og hvilken skade de gjør på 
menneskelig helse3

NO2 + hν

. 
 
Nitrogenoksid 
Normalt betegnes NO2 og NO sammen som NOx. NO2 er det farligste i et helsemessig perspektiv, 
og er også hva som blir kartlagt i denne utredningen. Hovedkilden til NO2 er vegtrafikk. NOx dannes 
i kjøretøyets motor. Andelen NO2 i uteluft avhenger både av utslippet fra selve kjøretøyene og re-
aksjoner i uteluft. I avgass fra kjøretøy er andelen NO som regel større enn andelen NO2, men for-
skjellene er store mellom bensin- og dieselbiler, og avhenger også av motorens temperatur, ute-
temperatur, motorteknologi og kjøresyklus. Nyere dieselbiler har en motorteknologi som viser seg 
å ha en økende andel NO2 i avgassen, og er antatt å være en av grunnene til høye konsentrasjoner 
av NO2 i norske byer.  
 
NO i uteluft omdannes til NO2 ved reaksjon med Ozon (O3), og igjen tilbake til NO når det er sol et-
ter følgende formler; 
NO + O3 → NO2 + O2 

4

2.2 GRENSEVERDIER OG RETNINGSLINJER 

 → NO + O 
 
Fordelingen av NO2 og NO kommer derfor an på meteorologiske forhold og mengden av O3 i lufta.  
 

Forurensningsforskriftens kapittel 7 
Forurensningsforskriften, kapittel 75

Miljødirektoratet har vedtatt retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520

, legger det lovmessige grunnlaget for luftforurensning, og har 
som formål å fremme menneskers helse og trivsel, samt å beskytte nærliggende miljø.  
Forurensningsforskriften har et sett lovpålagte grenseverdier for all utendørs luft. Overskridelse av 
kravene utløser krav om utslippsreduserende tiltak.  
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

6

I tillegg har Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet fastsatt Luftkvalitetskriterier

, 
etter plan og bygningsloven. Dette er statlige anbefalinger for hvordan luftforurensning bør be-
handles i kommunens arealplanlegging, og har som formål å forebygge og redusere helseeffekter 
grunnet luftforurensning.  
 
Retningslinjene legger opp til å kartlegge spredning av luftforurensning ved luftsonekart som deler 
de berørte områdene inn i gule og røde soner etter varierende grad av luftforurensning, beregnet 
for parameterne svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Rød sone angir et område som ikke er 
egnet til bebyggelse med følsomme bruksområder som skoler, sykehus etc. Ved planlagt arealbruk 
innenfor rød sone må det redegjøres for forholdet til lovforskriftens grenseverdier, og tiltak for bed-
re luftkvalitet burde være en del av den videre planlegging av området. Gul sone er en vurderings-
sone hvor det bør gjøres nøye vurderinger ved planlagt bebyggelse med følsomt bruksformål som 
skoler, sykehus etc. Uteoppholdsområder bør legges i de minst forurensede områdene. Planret-
ningslinjene vil i hovedsak være aktuelle i områder hvor trafikkmengdene overskrider 8000 ÅDT, 
eller der hvor det er større punktutslipp. 
 
Luftkvalitetskriterier 

7

                                                
3 Kilde: Folkehelseinstituttets sider om Luftforurensning: ”Svevestøv” 
4 Hvor hν er energi fra sollys, kalt et foton 
5 FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

(http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931?q=forurensningsforskriften*) 
6 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, Miljøverndepartementet, 25.april 2012 
7 http://www.fhi.no/tema/luftforurensning/luftkvalitetskriterier 

  som er anbefal-
te konsentrasjonsverdier satt ut ifra en helsemessig vurdering. Overskridelser av Luftkvalitetskrite-
riene kan ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan heller ikke utelukke effekter hos 
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spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. Det er gitt en absolutt konsentrasjon per 
time, døgn, eller 6 måneder av forurensningen som kriterium. 
 
I denne vurderingen utarbeides sonekart som samsvarer med retningslinjene T-1520. Det er i til-
legg beregnet årsmiddel for PM10 og NO2 som kan sammenlignes med forurensningsforskriftens 
årsgrenseverdi. Grenseverdier som brukes i denne utredningen oppsummeres i Tabell 1.  
For en nærmere beskrivelse av grenseverdier og retningslinjer, se Vedlegg 16. 

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for vurdering av lokal luftkvalitet i beregningene 

  
Komponent 

Midlingstid 

Retningslinje for behand-
ling av luftkvalitet i are-
alplanlegging, T-1520 

Forurensningsforskriften 

NO2 År 
Rød sone sone: 40 μg/m3 

årsmiddel 
40 µg/m3 

 Vintermiddel 
Gul sone: 40 μg/m3 vinter-

middel 
 

Svevestøv PM10 

År 
 40 µg/m3 

Døgn 
Rød sone: 50 μg/m3 7 døgn 

per år 
 

Døgn Gul sone: 35 μg/m3 7 døgn 
per år 

 

 
Spredningsberegninger utført i denne analysen vil gi luftsonekart (gul og rød sone) sammenlignba-
re med planretningslinjene for luftkvalitet (T-1520).  
 
For vurdering av gul/rød sone for NO2 er det gjort følgende beregninger; 

- 
- 

Årsmiddel basert på meteorologiske data for et år for vurdering av rød sone 

 
I tillegg vil det utarbeides kart som er sammenlignbart med forurensningsforskriften. 
 

Vintermiddel basert meteorologiske data for vintersesongen 1.november - 30. april for vur-
dering av gul sone. 

2.3 BEREGNIN
I henhold til planretningslinjene gitt i T-1520 er nedre grenseverdi for gul sone for PM10 35 µg/m3 7 
døgn per år, og nedre grenseverdi for rød sone for PM10 50 µg/m3 7 døgn per år. Grenseverdiene 
beregnes som døgnmiddelkonsentrasjoner. Planretningslinjene tillater at disse grenseverdiene 
overskrides 7 ganger per år. 
 
Beregningsverktøyet benyttet til spredningsberegningene håndterer ikke døgnmiddelverdier, og det 
er derfor brukt en alternativ vurderingsmetode for å beregne den 8. høyeste døgnmiddelkonsentra-
sjonen for PM10 over et år. Overskridelse av en døgnmiddelverdi maksimalt 7 ganger, tilsvarer 98-
persentilverdien (1-7/365) for døgnmiddel.  
 

G AV 98-PERSENTILEN FOR DØGNMIDDEL AV PM10 

Tidligere analyser fra Sverige viser at man kan estimere en sammenheng mellom årsmiddel og 
persentilverdier for døgnmiddel,8

I Kristiansand er det etablert to målestasjoner for måling av lokal luftkvalitet. Den ene er plassert i 
krysset Vesterveien/Vestre Strandgate og den andre ved Stener Heyerdahlsparken. Målestasjonen 
ved Vestre Strandgate er en gatestasjon med tett trafikk, og den ligger ved den aktuelle strekning-
en ved Gartnerløkka. Målestasjonen ved Stener Heyerdahlsparken er en referansestasjon som må-

 og at forholdet 98-persentil døgnmiddel og årsmiddel kan beskri-
ves som følgende; 
 
98-persentil døgnmiddel = x*årsmiddel 
 

                                                
8 Kilde: «Handbok för vegtrafikens luftföroreningar,» Trafikverket 2012. Kapittel 8: tillampade spridningsmodeller 
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ler bybakgrunn. Måledata fra Vesterveien/Vestre Strandgate ved Gartnerløkka er brukt for å utar-
beide forholdet mellom årsgjennomsnitt og 98-persentilen. Plasseringen er vist i kartutsnitt i Figur 
1. Det er brukt måledata for 2007-2013, unntatt 2009, da det ikke er mottatt måledata for dette 
året. Ved å benytte disse dataene er en faktor x er beregnet til 2,470 (se Vedlegg 6 for utreg-
ning).  
 
For utarbeidelse av sonekart i henhold til T-1520 for PM10 er det derfor brukt følgende beregning; 
 
98-persentil døgnmiddel = 2,470*årsmiddel.  
 
I områder hvor den 8. høyeste konsentrasjonsverdien (98-persentilen) er mellom 35-50 μg/m3, vil 
man være i gul sone. I områder hvor den 8. høyeste konsentrasjonsverdien overskrider 50 μg/m3 
vil man være i rød sone. 
 

 

Figur 1: Kartutsnitt som viser plassering for målestasjon for gatestasjon ved Vesterveien/Vestre Strandga-
te med rød sirkel. 
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3. SPREDNINGSBEREGNINGER 

I denne rapporten beskrives utførelse og resultater av spredningsberegninger hvor utslipp og 
spredning av PM10 og NOx (NO2) er simulert over et år.  
 
Utredning av lokal luftforurensning blir gjennomført ved spredningsberegninger i programmet 
Soundplan med modulen Austal20009

3.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 

. Konsentrasjon og spredning av PM10 og NO2 blir kartlagt 
ved forskjellige vindretninger. På grunnlag av dette kan man trekke ut gjennomsnittsverdier, mak-
simalverdier og persentilverdier som kan vurderes opp mot grenseverdier. Ulike forhold vil prege 
de daglige og årlige spredningsforholdene, og beregningene kan derfor aldri helt vise de reelle for-
holdene. Hovedtrekk i områdets luftkvalitet vil derimot avdekkes, og spesielt problematiske områ-
der vil kunne påvises.   
 
For fordeling av NOx mellom NO og NO2 brukes en standard formel som beskriver gjennomsnittlig 
fordeling i uteluft, og som brukes for å trekke ut konsentrasjonsverdier for NO2.  
 
Det er i disse beregningene brukt datagrunnlag for et helt år. Vinddata med skydekke og tempera-
tur fra Oksøy fyr fra 2005 er hentet fra Meteorologisk Institutt. Det ble benyttet data fra 2005, da 
dette året var mest likt normalen. Oksøy fyr ligger lengre ute ved kysten, sør for planområdet. For 
fremstilling av gul sone for NO2 er det benyttet værdata for vintermånedene (1. november til 30. 
april) fra Oksøy fyr fra 2005. 
 
Forskjellene mellom sommer og vinter kan være store, da meteorologiske forhold forandres ve-
sentlig. Det kan til tider være svært dårlig luftkvalitet om vinteren som hovedsakelig skyldes at luf-
ta er mer stabil om vinteren, og at det er en økning i utslipp av svevestøv ved bruk av piggdekk og 
vedfyring. Maksimale timesverdier vil derfor forekomme på denne årstiden ved en kombinasjon av 
store utslipp og tørt og kaldt vær.  
 

3.1.1 Topografi, vegnett og bygningsmasse 
Topografi, vegnett, og bygningsmasse er lagt inn i programmet for å konstruere en 3D modell. I 
Vedlegg 7 er terrengmodell for dagens og fremtidig situasjon (alternativ B) presentert, der vegene 
med utslipp er markert røde. Austal2000 bruker topografi og bygningsmasse for beregning av 
spredning. Innlegging av bygningsmasse krever derimot mye lengre beregningstid, og det er ikke 
anbefalt å inkludere dette i beregningene. Bygningsmassen vil først og fremst ha effekt på spred-
ningsmønsteret i mikroskalaberegninger, og er derfor utelatt i denne vurderingen.   
  
Topografi er lagt inn i programmet for å konstruere en terrengmodell. Beregningene bygger på  
denne modellen, hvor topografien har innflytelse på spredning av utslipp fra trafikken.   
 

3.1.2 Trafikkdata 
Ved spredningsberegninger for lokal luftkvalitet oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjo-
nen for aktuelle veger, disse er:  
  
• ÅDT (årsdøgntrafikk)    
• Andel tungtrafikk  
• Skiltet hastighet på vegstrekningene  
  
Det er foretatt en trafikkanalyse av Rambøll. Denne analysen gjelder for år 2020. Trafikktallene for 
år 2020 er vist i kart i Vedlegg 3. Det er benyttet fartsgrense 60 km/t på E39 og 50 km/t på andre 
veger. Andel tungtrafikk er som hovedregel satt til 10 % utenom enkelte avkjøringsveger ved 
rundkjøring ved Meieriet der tungtrafikkandelen er satt til 5 %. Trafikktall for dagens situasjon er 

                                                
9 For mer informasjon:   

http://www.soundplan.eu/nc/english/soundplan-air-pollution/austal2000/?sword_list%5B0%5D=austal 

http://www.austal2000.de 

http://www.soundplan.eu/nc/english/soundplan-air-pollution/austal2000/?sword_list%5B0%5D=austal�
http://www.austal2000.de/�
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hentet fra NVDB (Nasjonal vegdatabank)10

3.1.3 Vind  

, og er justert opp til tall for 2020 for å kunne sammen-
lignes med resultatene for fremtidig situasjon (alternativ B).  
 

Vindfeltene i området er konstruert ved å bruke timesvise vinddata for området over ett år, og si-
mulere reel vindflyt i den konstruerte 3D-modellen. De timesvise vinddata som legges inn i pro-
grammet er måledata fra målestasjonen på Oksøy fyr for 2005, som er det året som er mest likt 
normalsituasjonen. Disse vinddataene har noe høyere vindstyrker enn det som vil være tilfellet på 
vegstrekningen Gartnerløkka-Meieriet, men er de dataene som er ansett som mest representative 
fra de nærliggende målestasjonene.  
 
Kumulativ frekvens av vindstyrke- og retning for området vises grafisk som vindroser i Vedlegg 1. 
Det er utarbeidet en vindrose for et helt år, og en vindrose for vintersesongen (1. november til 30. 
april).  Soundplan bruker rådata til å simulere vindfelt for 24 retningsvise sektorer, hver på 15 gra-
der, hvor effekten av topografiske barrierer blir inkludert. Vindrosene for planområdet viser at de 
dominante vindretningene er vest-sørvest og nord-nordøst for hele året, mens det er vest-sørvest 
og nord-nordvest for vintersesongen. Vindene er noe svakere i vinterperioden enn hele året. 
 
Luftstabilitet er en parameter som definerer bevegelsen av luftmassene i atmosfæren, og er viktig 
ved beregning av hvor hurtig og effektivt spredning av forurensning foregår. Det er ulike metoder 
for klassifisering av luftstabilitet. Ved bruk av Austal2000 beregnes stabilitetsklasser for hver time 
som Klug-Manier-klasser. For beregning av stabilitetsklasser brukes data for skydekke og tempera-
tur kombinert med vinddata.  Stabil atmosfære betyr at temperaturen er lavest ved bakken og at 
den stiger oppover til en viss høyde. Dette gjør at den kalde lufta synker ned og blandes lite med 
den overstående varmere lufta, en situasjon som kalles inversjon. Under disse forholdene vil luft-
forurensningene akkumuleres ettersom det skapes et ”lokk” over den kalde lufta ved bakken hvor 
det er lite turbulens i luftmassene. Inversjon oppstår først og fremst når det er kaldt og tilnærmet 
vindstille, og er et fenomen som ofte omfatter større geografiske områder (byer, daler), men fe-
nomenet kan også oppstå lokalt. Antall dager med inversjon vil variere fra år til år og er vanskelig 
å forutse. Soundplan med modulen Austal2000 som er benyttet i dette oppdraget, modellerer 
spredning over større områder. På grunn av at denne modulen modellerer spredning over større 
områder, er det ikke tatt med bygninger i modellen, og det er dermed primært terreng som be-
stemmer de lokale vindforholdene og dermed den daglige forurensningssituasjonen fra lokale for-
urensningskilder. 
 

3.1.4 Utslipp til luft  
Utslipp til luft stammer fra trafikale kilder i beregningen, og ved å legge gjennomsnittsutslipp inn i 
vegstrukturene i 3D-modellen, blir konsentrasjoner og spredning simulert ved hjelp av vindfeltene. 
I tillegg er det lagt til bakgrunnskonsentrasjoner i etterkant av beregningene. 
 
Trafikkavgass: 
Utslipp til luft fra trafikkavgass blir regnet ut med utslippsfaktorer fra det europeiske forsknings-
prosjektet HBEFA (Handbook of emission factors11

Vedlegg 2

), og på basis av gjennomsnittlig årsdøgntrafikk 
(ÅDT). Antall kjøretøy blir ganget opp med utslippsfaktorer per km. Utslippsfaktorene er allerede 
vektet for andeler diesel og bensin i den norske kjøretøyparken. Benyttede utslippsfaktorer er listet 
opp i . Trafikktall og andelen tungtrafikk for de ulike alternativene er vist i Vedlegg 4.  
 
Piggdekkslitasje, bremseklosslitasje og asfaltslitasje: 
Avgassing ved forbruk av brennstoff er en av hovedkildene til svevestøv (PM10). I tillegg til avgass, 
er også følgende viktige kilder til svevestøv (PM10)12

- Dekkslitasje, som forekommer for det meste i forbindelse med oppbremsing og akselera-
sjon. Dekk er slitt ned 10-20 % i løpet av levetiden, og gummien blir til luftbårne partikler. 

; 

                                                
10 http://svvgw.vegvesen.no/http:/svvnvdbappp.vegvesen.no:7778/webinnsyn/anon/index 
11 Handbook of emission factors for road transport (HBEFA), versjon 3.1, januar 2010 
12 "The Norwegian emission inventory 2010," Sandmo et.al, SSB 
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Denne typen svevestøv er ekstra helseskadelig, da det også inneholder tungmetaller og 
PAH. 

- Bremsekloss-slitasje som kommer av at bremseklossene slites ned ved bremsing.  Dette 
støvet inneholder også mye tungmetaller. 

- Asfaltslitasje, grunnet bruk av piggdekk, vil kun bli dannet om vinteren. Dette svevestøvet 
inneholder for det meste steinfiller og bitumen, og minimeres ved våt vegbane, men virvles 
så opp igjen når vegbanen tørker opp. Veger med større tålegrense for slitasje, er større 
veger med mer trafikk. Veger med stor trafikk har derfor mindre oppvirvling av asfaltstøv 
per kjøretøy13

I tillegg finnes det en rekke svært udefinerbare utslippskilder, som korrosjon av kjøretøy-
komponenter, vegsalt og annet, som ikke er tatt med i denne studien. Utslippsfaktorer for vegstøv 
som ikke kommer fra avgass, er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, se 

. Utslippsfaktorer er gitt som gjennomsnittsfaktorer etter klasser av ÅDT, og 
det er derfor en betydelig usikkerhetsfaktor rundt kvantiteter av denne typen støv.  

Vedlegg 2. 
 
Bakgrunnsforurensning: 
E39 er sterkt trafikkert. Bidrag til luftforurensningen fra E39 og fra tunnelene på vegstrekningen 
Gartnerløkka-Meieriet vil derfor være høy. Det vil også være et generelt bidrag fra andre forurens-
ningskilder i og utenfor modellen definert som bakgrunnsforurensning. Dette er forurensning fra 
kilder utover de som er medtatt eksplisitt i modellen (nærliggende veger), og omfatter bl.a. lang-
transportert forurensning fra industri og vegsystemer, og lokal ved- og oljefyring. 
 
For konsentrasjonene til bakgrunnsforurensningen som er lagt inn i Soundplan er det er tatt ut-
gangspunkt i tall som er hentet fra NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) sine sider ModLuft14

Tabell 2

. 
ModLuft gir et anslag over gjennomsnittlige konsentrasjoner for planområdet. For å komme frem til 
bakgrunnskonsentrasjon for NO2 for vinterhalvåret, er gjennomsnittlig bakgrunnskonsentrasjon for 
perioden 1. november til 30. april beregnet.  viser bakgrunnskonsentrasjonene benyttet i 
beregningene.  

Tabell 2: Bakgrunnskonsentrasjoner for Gartnerløkka – Meieriet  

ModLuft 
N 58.13851º E 
7.96347º 

PM10 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 

Årsmiddel 13,3 21,2 
Vintermiddel  30,1 

 
Alle utslippsfaktorer brukt i beregningene finnes i Vedlegg 2.  
Utslipp av NOx og PM10 er lagt inn i modellen i veglenkene i området langs vegstrekningen Gartner-
løkka-Meieriet. De aktuelle veglenkene er markert røde i Vedlegg 7. 
 

3.1.5 Utslipp fra tunnelmunning 
Utslipp fra tunneler kan beskrives som to faser: Jetfase og vinddrevet (plume) fase. I jetfasen er 
det i første rekke lufthastigheten ut av tunnelåpningen som er avgjørende, mens i vinddrevet fase 
er det atmosfæreforholdene som er viktigst. Topografien sammen med utformingen av portalene 
ved tunnelåpningene kan også ha stor betydning for spredningsforløpet15.  Jetfasen dannes når ven-
tilasjonshastigheten i tunnelmunningen er ca. 3 m/s eller høyere. Dersom ventilasjonshastigheten i 
tunnelmunningen er lavere enn 3 m/s, vil maksimalutbredelsen av gitte konsentrasjoner fra tun-
nelmunningen kunne beskrives som en sirkel med sentrum i tunnelmunningen16

Tunnelene har to tunnelløp. Trafikken i hvert løp går i kun én retning, og skyvekraften fra trafikken 
antas å dra med seg utslipp som foregår inne i tunnelen. Tunnelutslippene i beregningene er for-

. 
 

                                                
13 ”The Norwegian emission inventory 2010,” Sandmo et.al, SSB 
14 www.luftkvalitet.info/modluft/inngangsdata/bakgrunnskonsentrasjoner.aspx 
15 Statens vegvesen,. Vegtunneler Normaler, Håndbok 021 
16 Kilde: NILU, Tunneler E134 Kongsberg, Haugsbakk 2011 
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enklet, og det er ikke tatt hensyn til ventilasjon i tunnelene, da denne informasjonen ikke har blitt 
oppgitt. Alle utslipp som produseres inne i tunnelen antas derfor å slippes ut i munningen. 
 
Utslipp fra tunneler er vanskelig å modellere presist. Utkommende luft fra munningen vil ha inn-
virkning på bevegelse av selve luftmassene utenfor tunnelen. Spredningen blir dermed større fra 
tunnelmunninger enn fra punktutslipp.  
 
Som en praktisk tilnærming til den naturlige effekten av utslippsluft på spredning, er det modellert 
utslipp fra tunnelene som en vegstrekning på 15-20 meter som starter ved tunnelmunningene. På 
denne vegstrekningen fordeles utslipp som produseres langs hele lengden av tunnelene. Dette ut-
slippet kommer i tillegg til utslipp som er knyttet til vegen som går videre ut fra tunnelene.  
Beregning av utslipp fra tunnelene finnes i Vedlegg 5. 
 
Dagens situasjon 
I beregningene er det for dagens situasjon lagt inn utslipp fra tunnelmunningene i kjøreretning mot 
sørvest. Tunnelene som det er modellert spredning fra er Baneheitunnelen i nordøst og Hannevika 
tunnel i sørvest på vegstrekningen. Det er beregnet utslipp for en strekning på 750 meter for Ba-
neheitunnelen med en ÅDT på 22 650 for referansesituasjon. Hannevika tunnel er envegskjørt og 
det er derfor kun lagt inn utslipp i den sørvestlige munningen av tunnelen. Her er det beregnet ut-
slipp for en strekning på 300 meter med en ÅDT på 13 261.   
 
Fremtidig situasjon (Alternativ B) 
I beregningene er det for fremtidig situasjon lagt inn utslipp fra tunnelmunningene i kjøreretning 
mot sørvest. Tunnelene det er modellert spredning fra er Baneheitunnelen nordøst på strekningen 
og prosjektert tunnel sørvest i planområdet mellom Kolsdalen og Hannevikdalen. I prosjektert tun-
nel er det lagt inn utslipp fra tunnelmunning i begge ender, både ved Hannevikdalen i vest og Kols-
dalen i øst, da denne er tovegskjørt med separate løp. Det er beregnet utslipp for en strekning på 
750 meter for Baneheitunnelen med en ÅDT på 24 500, og en strekning på 650 meter for prosjek-
tert tunnel med ÅDT på 9 000 i hver av kjøreretningene.  
 

3.2 SPREDNINGSBEREGNINGER 
Konsentrasjon og spredning er simulert i flere horisontale lag. Normalt er konsentrasjonene høyere 
fra 1 meter over bakken, men minkende over 3 meter. AUSTAL viser resultater fra det horisontale 
laget 0-3 meter over bakken da dette er mest relevant i forhold til helseeffekter (oppholdssone).   
 
Timesvise utslipp til luft, spredning, og konsentrasjon av svevestøv (PM10) og NOx er lagt inn i 
veglenkene, og konsentrasjon og spredning er beregnet ved hjelp av vindfeltene og topografi. Re-
sultater beregnes som årsmiddel og vintermiddel for NO2 og årsmiddel for PM10.  
 
3.2.1 Omdanning fra NOx til NO2

 
 i uteluft 

Ettersom alle utslippstall for trafikk gis i NOx, beregner programmet utslipp og spredning av denne 
parameteren. I helsemessig perspektiv er det NO2 som er av størst bekymring, og derfor av størst 
interesse. Det brukes derfor en empirisk formel for fordelingen av NO og NO2 som tilsvarer gjen-
nomsnittlig fordeling i uteluft17

                                                
17 VDI/DIN manual Air Pollution Prevention Volume. Tysk standard for beregning av luftforurensning.  

: 
 
NO2= NOx *(103/(NOx+130))+0,005  
 

Den ovenstående formelen for fordeling av NO2 og NO brukes etter endt simulering til å beregne  
konsentrasjoner av NO2.  
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3.3 USIKKERHET 
Beregning av lokal luftforurensning har mange usikkerhetskilder, og det er viktig å være klar over 
at resultatet er basert på data med varierende kvalitetsnivå. Det er store muligheter for at trafik-
ken vil øke i framtidig situasjon. Dette sammen med en økende andel dieselbiler i kjøretøyparken 
gjør at spesielt NO2-konsentrasjoner i norske byer vil øke i årene som kommer. Samtidig vil frem-
tidige kjøretøyteknologi ha reduserte utslipp til luft. Prognoser for kjøretøyteknologi og utslippsfak-
torer er for usikre til at de blir inkludert i denne studien.   
 
 Andre betydelige usikkerhetsfaktorene er følgende: 
- Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år. 
- Utslippsfaktorer er gjennomsnittstall. Disse avhenger av bl.a. av kjøremønster, kjørehastig-

het, alder på bil- og buss og korrekt andel av tungtrafikk. I fremtidig situasjon vil disse ut-
slippsfaktorene være noe forandret.  

- Bakgrunnskonsentrasjonen kan variere, både som følge av selve bygningsmassene, reduser-
te eller økte trafikkmengder, og kjøretøyteknologi. 

- Trafikktall kan variere. Det er i dette tilfellet undersøkt trafikkdata for gjennomsnittsdøgn 
over et helt år. Ved maksimaltrafikk over flere døgn, vil perioder med høyere konsentrasjo-
ner forekomme.  

- NOx er betegnelsen på NO og NO2

- Utslipp fra tunneler er vanskelig å modellere presist. Utkommende luft fra munningen vil ha 
innvirkning på bevegelse av selve luftmassene utenfor tunnelen. Spredningen blir dermed 
større fra tunnelmunninger enn fra punktutslipp.  Utslippet fra tunnelen er lagt inn i veghøy-
de, og det tas dermed ikke hensyn til at utslippet mest sannsynlig vil fordeles i hele høyden 
på tunnelmunningen. 

 samlet. Fordelingen av disse varierer en del etter meteo-
rologiske forhold og atmosfærens sammensetning på tidspunktet.  

- Metoden som er benyttet for å legge inn utslipp fra tunnelen har noen usikkerheter. Det er 
ikke benyttet nøyaktige lengder for tunnelen, kun estimert ut fra kart, og for Baneheitunne-
len er det kun tatt lengde ut fra Oddernesbrua, og ikke veglengde fra Egsveien. Utslippet fra 
denne tunnelen kan pga. dette være noe underestimert. Eventuell ventilasjon i tunnelene er 
ikke tatt med i beregningene. Det er vanskelig å gi nøyaktige tall for tunnelutslipp i en gjen-
nomsnittssituasjon for året, og det er derfor tatt utgangspunkt i at den forurensningen som 
produseres i tunnelen dras med ut og spres ut over en strekning på 15-20 meter utenfor 
tunnelmunningen.   

- Det er tatt utgangspunkt i måledata fra krysset Vesterveien/Vestre Strandgate ved Gartner-
løkka ved beregning av 98-persentilen for fremstilling av døgnverdier for PM10. Dette områ-
det er sterkt trafikkert, og kan også ha noe påvirkning fra utslipp fra Baneheitunnelen. Det 
vil derfor være noe usikkerhet knyttet til beregningen av 98-persentilen og gul/rød sone for 
PM10

 
For presise konsentrasjoner må det utføres målinger av den lokale luftkvaliteten i fremtidig situa-
sjon. Spredningsberegningene vil likevel kunne påpeke viktige spredningsmønstre, og synliggjøre 
områder med spesielt dårlig luftkvalitet som kan brukes i videre planarbeid.   

, da 98-persentil døgnmiddel kan være noe overestimert pga. høye måleresultater.  
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4. RESULTATER, VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Retningslinjen T-1520 er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 
arealplanlegging, mens det er forurensningsforskriftens grenseverdier som gir restriksjoner ved ut-
byggingsformål.  
 
Konsentrasjonen av NOx og PM10 er simulert med værdata for et kalenderår og med trafikkdata for 
normale hverdagsdøgn for 2020. Det er kun bidrag fra E39, tunneler på strekningen og nærliggen-
de avkjøringsveger som er inkludert i tillegg til bakgrunnskonsentrasjoner som er lagt til etter be-
regningen. Konsentrasjoner av NO2 er derivert av NOx ved en empirisk formel for normal fordeling 
av NO/NO2 i uteluft. Det er beregnet årsmiddel og vintermiddel for NO2 samt 98-persentilverdien 
for PM10 for sammenligning med planretningslinjene T-1520.  
 
Planretningslinjene T-1520 er her lagt til grunn for å legge til rette for riktig bruk av området uten 
fare for helseskader for befolkningen. Resultatene er derfor ment å brukes videre i planleggingen 
av området. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing 
skal unngås. Bebyggelse følsom for luftforurensning er helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boli-
ger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone. 
Ved etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning i gul sone, bør 
luftforurensning og lokalklima inngå som et hensyn tidlig i planprosessen. Det bør vurderes hvilke 
plangrep som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet, spesielt på uteoppholdsarealer.  
 
Alle resultater av spredningsberegningene er vist grafisk i sonekart og i sammenligning med aktu-
elle grenseverdier. Resultatene av spredningsberegningene er også sammenlignet med forurens-
ningsforskriftens grenseverdi for årsmiddel. 
 

4.1  RESULTATER OG SAMMENLIGNING MED GRENSEVERDIER 
 

4.1.1 Planretningslinjene T-1520 
 
Gul/rød sone vises i samme kart for PM10, men det kreves to ulike kartframstillinger av gul/rød 
sone for NO2, da bruk av samme resultater for de to sonene ikke er mulig. 
 
PM10 

Rød sone tilsvarer maksimalt 7 overskridelser av 50 µg/m3 døgnmiddel. Gul sone tilsvarer maksi-
malt 7 overskridelser av 35 µg/m3 døgnmiddel.  Det vil at dersom den 8. høyeste døgnmiddelkon-
sentrasjonen i løpet av året overskrider disse konsentrasjonsverdiene, ligger området innenfor 
henholdsvis rød eller gul sone.  
 
Spredningsberegningene for PM10, dagens situasjon, er presentert grafisk i Vedlegg 8, mens frem-
tidig situasjon er presentert i Vedlegg 12. I spredningsberegningen er det benyttet en bakgrunns-
konsentrasjon på 13,3 µg/m3. Resultatet viser at gul sone strekker seg et stykke ut fra vegstrek-
ningen både ved dagens og fremtidig situasjon. Rød sone ligger i vegbanen og noe ut fra denne. 
Det er størst utbredelse av rød sone ved tunnelmunningene både ved dagens og fremtidig situa-
sjon. Ved dagens situasjon er Vesterveibrua modellert inn som bro, og utslipp fra trafikk på denne 
er ikke synlig i kartet, da den fremstiller områdene 0-3 meter over terreng, og broa går over dette 
høydeintervallet. For fremtidig situasjon er alle veger plassert på terreng, og en vil ikke få frem ef-
fekten på spredning av at broen i øst ligger over terreng på fremstillingen for 0-3 meter. Situasjo-
nen for boliger nær munningen på Baneheitunnelen er nærmest uforandret fra dagens til fremtidig 
situasjon. Her ligger bebyggelsen i gul sone, og tre bygg går så vidt inn i rød sone. Sørvest på veg-
strekningen er det noe større endringer da tunnelløpene endres. Ved dagens situasjon ligger fem 
av boligene ved Hannevikdalen ved munningen i sørvest i rød sone. Ved endring av tunnelløpene 
vil dette området bli liggende i gul sone. Ved ny tunnelmunning i vest, er det ikke noen vesentlig 
endring i luftkvaliteten for bebyggelsen, da det ikke er nærliggende boliger ved munningen. Ved 
nordøstlig munning av ny tunnel ved Kolsdalen vil flere boliger ved Hanneviktoppen havne i gul 
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sone på grunn av ny tunnel med løp for begge kjøreretninger. To boliger ser ut til å kunne ligge i 
rød sone ved tunnelmunningen fra det østlige løpet av ny tunnel i Kolsdalen.  
 
NO2 

Vintermiddel 
Gul sone tilsvarer områder med et vintermiddel på over 40 µg/m3. Det er gjort beregning av vin-
termiddel ved bruk av værdata for kun vintersesongen, samt at det er benyttet bakgrunnsverdi på 
30,1 µg/m3. Spredningsberegningen for vintermiddel for dagens situasjon er vist grafisk i Vedlegg 
10 og for fremtidig situasjon er vintermiddel for NO2 vist i Vedlegg 14. Spredningsbildet er tilnær-
met likt for de to situasjonene, der det hovedsakelig er spredning rundt tunnelmunninger som ut-
gjør forskjellene. Ved dagens situasjon ligger noen boliger i gul sone ved utløpet av tunnel i Han-
nevikdalen i sørvest, mens det ved fremtidig situasjon vil være noen boliger som ligger i gul sone i 
Kolsdalen ved den østlige tunnelmunningen på ny tunnel i tillegg til at gul sone vil strekke seg noe 
lengre ut fra tunnelmunningen i vest. Her er det likevel ingen boliger som vil bli påvirket av end-
ringen. Ved Baneheitunnelen er det tilnærmet likt spredningsbilde, der det er én bygning som 
grenser inn mot gul sone. På grunn av at trafikken går på høybrua og dermed høyere enn 3 meter 
over terreng, er det ikke påvirkning fra utslipp på denne strekningen vist ved dagens situasjon. For 
fremtidig situasjon er alle veger plassert på terreng, og en vil ikke få frem effekten på spredning av 
at broen i øst ligger over terreng på fremstillingen for 0-3 meter.  
 
Årsmiddel 
Rød sone tilsvarer områder med et årsmiddel på over 40 µg/m3. Det er gjort beregning av årsmid-
del ved bruk av værdata for hele året, samt at det er benyttet en bakgrunnskonsentrasjon på 21,2 
µg/m3. Spredningsberegningen for årsmiddel for NO2 for dagens situasjon er vist grafisk i Vedlegg 
11 og for fremtidig situasjon er årsmiddel for NO2 vist i Vedlegg 15. Spredningsbildet er tilnærmet 
likt for de to situasjonene, der det ikke er noen boliger som ligger i rød sone ved fremtidig situa-
sjon, mens det ved dagens situasjon er to boliger som ligger innenfor rød sone ved utløpet av tun-
nel i Hannevikdalen i sørvest. På grunn av at trafikken går på Vesterbrua og dermed høyere enn 3 
meter over terreng, er det ikke påvirkning fra utslipp på denne strekningen ved dagens situasjon. 
Ved fremtidig situasjon er det noe større utbredelse av rød sone ved Baneheitunnelen og ved mun-
ningen i øst på ny tunnel i sørvest sammenlignet med dagens situasjon.  
 

4.1.2 Forurensningsforskriften 
 
PM10 

Forurensningsforskriftens årsgrenseverdi for PM10 er 40 μg/m3

Resultatene for dagens situasjon er presentert grafisk i 

. Det vil si at årsgjennomsnittet ikke 
skal overskride denne konsentrasjonen.  

Vedlegg 9, og fremtidig situasjon i Vedlegg 
13. Beregningene viser at grenseverdiene høyst sannsynlig overskrides ved tunnelmunningen og i 
vegbanen på deler av strekningen ved både dagens og fremtidig situasjon. Ved dagens situasjon er 
det to boliger ved tunnelmunning i Hannevikdalen i vest som ligger i område der forurensingsfor-
skriftens årsgrenseverdi for PM10 overskrides. Ved fremtidig situasjon er det ingen av boligene som 
ligger i område med overskridelser av forurensningsforskriftens årsgrenseverdi.    
 
NO2 
Gjennomsnittlig årsgrenseverdi for NO2 er 40 μg/m3. Da dette er samme krav som rød sone i ret-
ningslinje T-1520, vises det til resultater presentert under NO2 4.1.1 og årsmiddel i avsnitt .  
 

4.2 VURDERINGER 
 
PM10 

Gul sone: 
Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av be-
byggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Det bør vises størst varsomhet i 
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områder som ligger nær rød sone. Dersom det skal etableres uteoppholdsarealer i gul sone, bør 
det legges vekt på at disse områdene får så god luftkvalitet som mulig. 
 
Spredningsberegningene viser at et større område ut fra vegbanen ligger innenfor gul sone i hen-
hold til retningslinje, T-1520. For å beregne 98-persentilen (se avsnitt 2.3) er det benyttet døgn-
middelkonsentrasjoner fra Vesterveien/Vestre Strandgate. Dette er et tett trafikkert område som er 
mer trafikkert enn enkelte andre områder på vegstrekningen, slik at faktoren som ble regnet ut 
som forhold mellom årsmiddel og døgnkonsentrasjoner, og dermed også døgnkonsentrasjonen for 
PM10, kan være noe høyere enn det som er tilfellet ved snittet for planområdet. Det understrekes 
at kartet for PM10 må brukes med varsomhet, fordi metoden i tillegg er sensitiv for hvilken bak-
grunnsverdi som benyttes. Ved bruk av bakgrunnskonsentrasjon på 13,3 µg/m3 vil hele området 
ligge tett opptil gul sone uavhengig av utslipp fra trafikale kilder.  
 
Rød sone: 
Rød sone angir et område som på grunn av høye forurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse 
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate 
etablering av denne type bebyggelse. Ved avvik fra anbefalingene i rød sone bør følgende forhold 
oppfylles:  
- Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvali-

tet som mulig 
- Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen 
- Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene. 

 
Endringer fra dagens til fremtidig situasjon: 
Spredningsberegningene viser at områdene nærmest vegbanen og spesielt ved tunnelmunningene 
ligger i rød sone i henhold til retningslinje, T-1520. Boligene som ved dagens tunnelmunning i 
Hannevikdalen i vest ligger i rød sone, vil få bedret luftkvaliteten til et nivå i gul sone, mens ved ny 
tunnelmunning ved Kolsdalen i øst vil to boliger kunne ligge i rød sone. Det understrekes at kartet 
for PM10 må brukes med varsomhet, fordi metoden er sensitiv for hvilken bakgrunnsverdi som be-
nyttes samt at det er benyttet en faktor for omregning som er hentet fra et tett trafikkert område. 
Det understrekes også at det ikke er tatt hensyn til eventuell ventilasjon i tunnelene. Dette vil kun-
ne bedre luftkvaliteten ved munningene.  Ved den østlige munningen på ny tunnel ved Kolsdalen er 
det en skogkledd skråning opp mot boligene. Skogen vil kunne fungere som skjerming, og effekten 
av denne er ikke tatt med i beregningene.  
 
På grunn av usikkerhet ved beregning av tunnelutslipp og at metoden for beregning av døgnverdier 
er sensitiv for bakgrunnskonsentrasjoner, er antakelig fremstillingen av gul og rød sone overesti-
mert. Dersom det blir meldt om forverret luftkvalitet for boliger nær ny tunnelmunning, kan det 
være aktuelt å gjøre målinger for å få presise konsentrasjoner som kan vurderes opp mot aktuelle 
grenseverdier, og deretter vurdere tiltak.  
 
Forurensningsforskriften:  
Forurensningsforskriftens årsgrenseverdi for PM10 vil høyst sannsynlig overskrides ved tunnelåp-
ningene og i vegbanen på deler av strekningen for E39 med hensyn på PM10. Dette underbygger 
vurderingene om at døgnverdiene for PM10 er overestimert, og at luftkvaliteten på planområdet er 
antatt bedre enn det som vises i kart med rød og gul sone. Det er ingen overskridelser av for-
skriftskravet i områder med boliger ved fremtidig situasjon.   
 
NO2 
Spredningsberegningene for dagens og fremtidig situasjon med gul og rød sone / forurensningsfor-
skriften viser et tilnærmet likt bilde, der det er overskridelser i vegbanen og ved tunnelmunninge-
ne. Ved dagens situasjon vil noen boliger ligge i rød sone ved tunnelmunning i Hannevikdalen i 
vest. Ved endring av vegtraséen til fremtidig situasjon er det ingen boliger som ligger i rød sone, 
men noen boliger ved ny tunnelmunning i øst kan bli liggende i gul sone. Det understrekes også at 
det ikke er tatt hensyn til eventuell ventilasjon i tunnelene. Dette vil kunne bedre luftkvaliteten ved 
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munningene, og at det ikke vil føre til vesentlig endring av luftkvaliteten ved utbygging av ny 
E18/E39.  
 

4.3 KONKLUSJON 
Oversikt over antall boliger som ligger i områder der luftkvaliteten overskrider forskriftskravet eller 
ligger i gul eller rød sone i henhold til retningslinje T-1520 ved dagens og fremtidig situasjon er vist 
i Tabell 3. 

Tabell 3: Oversikt over antall boliger som ligger i områder der luftkvaliteten overskrider forskriftskravet el-
ler ligger i gul eller rød sone i henhold til retningslinje T-1520 ved dagens og fremtidig situasjon. 

 Antall boliger 
Dagens situasjon 

Antall boliger  
Fremtidig situasjon 

PM10 NO2 PM10 NO2 
Forskriftskrav  
(Forurensningsforskriften kapittel 7) 

2 2 0 0 

Gul sone  
(Retningslinje T-1520) 

147 7 188 4 

Rød sone  
(Retningslinje T-1520) 

8 2 5 0 

 
Endringen av strekningen Gartnerløkka – Meieriet ved E39 medfører ikke store endringer i luftkvali-
teten eller antall eksponerte boliger. De største endringene er at luftkvaliteten i områdene ved da-
gens tunnelmunning i Hannevikdalen vil bli bedret, da ny tunnel har munning lengre vest der det 
ikke er nærliggende boliger. Ved ny tunnelmunning i Kolsdalen vil det kunne bli noe dårligere luft-
kvalitet ved boligene nærmest munningen, i tillegg til at et større område ved Hanneviktoppen vil 
ligge i gul sone for PM10 etter utbyggingen. Beregningene viser at det ved dagens situasjon er to 
boliger som ligger i områder med overskridelse av forskriftskravet, mens det ved fremtidig situa-
sjon ikke vil være noen boliger i områder med overskridelse av forskriftskravet. Det er færre boli-
ger som vil ligge i rød sone ved fremtidig situasjon med hensyn på både PM10 og NO2.  
 
Tiltak som vil bedre luftkvaliteten i området er skjerming og ventilasjon i tunneler. Dette er ikke 
tatt med i beregningene.  
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Vedlegg 1: Vindrose Oksøy fyr 2005 

Vindrose årlig (2005) 
 

 
 
 
Vindrose vinter (2005) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedlegg 2: Utslippsfaktorer 

 
Utslippsfaktorer HBEFA 

VehCat Year TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit Gradient V_weighted EFA_weighted 

pass. car 2015 "BAU" (N) NOx Urban URB/MW-City/60/Heavy 0 % 56,48387 0,300822 

pass. car 2015 "BAU" (N) NOx Urban URB/Distr/50/Heavy 0 % 37,0919 0,414355 

pass. car 2015 "BAU" (N) PM Urban URB/MW-City/60/Heavy 0 % 56,48387 0,005405 

pass. car 2015 "BAU" (N) PM Urban URB/Distr/50/Heavy 0 % 37,0919 0,007306 

HGV 2015 "BAU" (N) NOx Urban URB/MW-City/60/Heavy 0 % 52,71244 2,975292 

HGV 2015 "BAU" (N) NOx Urban URB/Distr/50/Heavy 0 % 30,181 4,851072 

HGV 2015 "BAU" (N) PM Urban URB/MW-City/60/Heavy 0 % 52,71244 0,040529 

HGV 2015 "BAU" (N) PM Urban URB/Distr/50/Heavy 0 % 30,181 0,065708 
 
 
Utslippsfaktorer vegstøv, SSB 

Utslippsfaktorer 

Tunge  
kjøretøy/ 

HGV 

Lette  
varebiler/ 

LCV 
Personbiler 

Kilde 

PM fra piggdekkslitasje 
[g/vognkm] 

1,3300 0,8 0,2700 
SSB 

PM10 fra bremseklosslitasje 
[g/vognkm] 

0,032 0,019 0,006 
SSB 

PM10 fra asfaltslitasje (kun 
vinter) [g/km] 

se egen tabell (SPS-verdier) 
   

 
 
 
 
Asfaltslitasje   
ÅDT g/km 
0-1500 16 
1500-3000 14 
3000-5000 10 
>5000 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlegg 3: Trafikktall 

Dagens situasjon 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÅDT for Fremtidig situasjon (Alternativ B) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlegg 4: Utslippsberegninger 

Dagens situasjon 

Navn Fartsgrense 
[km/t] 

% 
Tung 

Section ID ÅDT  Nox [g/m/hr] PM10 avgass [g/m/hr] PM piggdekkslitasje 
[g/m/hr] 

PM10 bremseklosslitasje 
[g/m/hr] 

PM10 asfaltslitasje [g/m/hr] PM totalt[g/m/hr] 

 E39 60 10 % 2 12097 0,286 0,00449 0,190 0,00433 0,000375 0,199 

 E39 60 10 % 3 12097 0,286 0,00449 0,190 0,00433 0,000375 0,199 

 E39, Rundkjøring vest 60 10 % 4 24249 0,574 0,00901 0,380 0,00869 0,000375 0,398 

 Vesterveien 50 10 % 5 17635 0,630 0,00966 0,276 0,00632 0,000375 0,293 

 Vesterveien 50 10 % 6 17635 0,630 0,00966 0,276 0,00632 0,000375 0,293 

 Vesterveien 50 10 % 7 17635 0,630 0,00966 0,276 0,00632 0,000375 0,293 

 Vesterveien 50 10 % 8 17635 0,630 0,00966 0,276 0,00632 0,000375 0,293 

 Vesterveien 50 10 % 9 17635 0,630 0,00966 0,276 0,00632 0,000375 0,293 

 Vesterveien 50 10 % 10 7826 0,280 0,00429 0,123 0,00280 0,000375 0,130 

 E39, Rundkjøring 60 10 % 11 17801 0,421 0,00661 0,279 0,00638 0,000375 0,292 
 Avkjøring/påkjøring E39, Baneheitunne-
len 50 10 % 12 2535 0,091 0,00139 0,0397 0,000908 0,000583 0,0426 
 Avkjøring/påkjøring E39, Baneheitunne-
len 50 10 % 13 2535 0,091 0,00139 0,0397 0,000908 0,000583 0,0426 
 Avkjøring/påkjøring E39, Baneheitunne-
len 50 10 % 14 2535 0,091 0,00139 0,0397 0,000908 0,000583 0,0426 

 E39, Rundkjøring øst 60 10 % 15 16533 0,391 0,00614 0,259 0,00592 0,000375 0,271 

 E39 60 10 % 16 8818 0,209 0,00328 0,138 0,00316 0,000375 0,145 

 E39 60 10 % 17 8818 0,209 0,00328 0,138 0,00316 0,000375 0,145 

 E39 60 10 % 18 8818 0,209 0,00328 0,138 0,00316 0,000375 0,145 

 E39 60 10 % 19 8818 0,209 0,00328 0,138 0,00316 0,000375 0,145 

 E39 60 10 % 20 20115 0,476 0,00747 0,315135 0,00721 0,000375 0,330 

 E39 60 10 % 21 20115 0,476 0,00747 0,315135 0,00721 0,000375 0,330 

 E39 60 10 % 22 29484 0,698 0,0110 0,461916 0,0106 0,000375 0,484 

 E39 60 10 % 23 29484 0,698 0,0110 0,461916 0,0106 0,000375 0,484 

 E39 60 10 % 24 29484 0,698 0,0110 0,461916 0,0106 0,000375 0,484 

 E39 60 10 % 25 29484 0,698 0,0110 0,461916 0,0106 0,000375 0,484 

 E39 60 10 % 26 29484 0,698 0,0110 0,461916 0,0106 0,000375 0,484 

 E39 60 10 % 27 29484 0,698 0,0110 0,461916 0,0106 0,000375 0,484 

Vesterveien  50 10 % 28 7991 0,286 0,00438 0,125 0,00286 0,000375 0,133 

 Vesterveien 50 10 % 29 7991 0,286 0,00438 0,125 0,00286 0,000375 0,133 

 E39 60 10 % 30 14742 0,349 0,00548 0,231 0,00528 0,000375 0,242 

 Vesterveien 50 10 % 31 7826 0,280 0,00429 0,123 0,00280 0,000375 0,130 

 E39 60 10 % 32 14742 0,349 0,00548 0,231 0,00528 0,000375 0,242 

 E39 60 10 % 33 25377 0,601 0,00943 0,398 0,00909 0,000375 0,416 

 E39 60 10 % 34 25377 0,601 0,00943 0,398 0,00909 0,000375 0,416 

 E39 60 10 % 35 1921 0,045 0,00071 0,0301 0,000688 0,000583 0,0321 

 E39 60 10 % 36 11340 0,269 0,00421 0,178 0,00406 0,000375 0,186 

 E39 60 10 % 37 30541 0,723 0,0113 0,478 0,0109 0,000375 0,501 

 E39 60 10 % 38 11014 0,261 0,00409 0,173 0,00395 0,000375 0,181 

 E39 60 10 % 39 24194 0,573 0,00899 0,379 0,00867 0,000375 0,397 

 E39 60 10 % 40 5987 0,142 0,00222 0,0938 0,00215 0,000375 0,0985 

 E39 60 10 % 41 5987 0,142 0,00222 0,0938 0,00215 0,000375 0,0985 

 E39 60 10 % 42 3476 0,082 0,00129 0,0545 0,00125 0,000417 0,0574 

 E39 60 10 % 43 4095 0,097 0,00152 0,0642 0,00147 0,000417 0,0676 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navn 
Fartsgrense 
[km/t] 

% 
Tung Section ID ÅDT  Nox [g/m/hr] PM10 avgass [g/m/hr] 

PM piggdekkslitasje 
[g/m/hr] 

PM10 bremseklosslitasje 
[g/m/hr] PM10 asfaltslitasje [g/m/hr] PM totalt[g/m/hr] 

 E39 60 10 % 44 1390 0,033 0,00052 0,0218 0,00050 0,000667 0,0235 

 E39 60 10 % 45 14200 0,336 0,00528 0,222 0,00509 0,000375 0,233 

Hellemyrbakken  50 10 % 46 4133 0,148 0,00226 0,0648 0,00148 0,000417 0,0689 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alternativ B 

Navn 
Fartsgrense 
[km/t] % Tung Section ID ÅDT  Nox [g/m/hr] PM10 avgass [g/m/hr] PM piggdekkslitasje [g/m/hr] PM10 bremseklosslitasje [g/m/hr] PM10 asfaltslitasje [g/m/hr] PM totalt [g/m/hr] 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 1 20000 0,715 0,0110 0,313 0,00717 0,000375 0,332 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 2 7500 0,268 0,00411 0,118 0,00269 0,000375 0,125 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 3 6500 0,232 0,00356 0,102 0,00233 0,000375 0,108 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 4 3250 0,116 0,00178 0,0509 0,00116 0,000417 0,0543 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 5 3250 0,116 0,00178 0,0509 0,00116 0,000417 0,0543 

E39 rundkjøring 60 10 % 6 9000 0,213 0,00334 0,141 0,00323 0,000375 0,148 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 7 13000 0,465 0,00712 0,204 0,00466 0,000375 0,216 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 8 1500 0,0536 0,000822 0,0235 0,000538 0,000583 0,0254 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 9 1500 0,0536 0,000822 0,0235 0,000538 0,000583 0,0254 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 10 1000 0,0358 0,000548 0,0157 0,000358 0,000667 0,0172 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 11 1000 0,0358 0,000548 0,0157 0,000358 0,000667 0,0172 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 12 500 0,0179 0,000274 0,00783 0,000179 0,000667 0,00895 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 13 7000 0,250 0,00383 0,110 0,00251 0,000375 0,116 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 14 8000 0,286 0,00438 0,125 0,00287 0,000375 0,133 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 15 11000 0,393 0,00603 0,172 0,00394 0,000375 0,183 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 16 15500 0,554 0,00849 0,243 0,00555 0,000375 0,257 

E39 rundkjøring 60 10 % 17 11000 0,260 0,00409 0,172 0,00394 0,000375 0,181 

Kartheia 50 5 % 18 9107 0,241 0,00388 0,123 0,00277 0,000375 0,130 

Kartheia 50 10 % 19 14000 0,501 0,00767 0,219 0,00502 0,000375 0,232 

E39 60 10 % 20 1400 0,0501 0,000767 0,0219 0,000502 0,000667 0,0239 

E39 60 10 % 21 14000 0,501 0,00767 0,219 0,005017 0,000375 0,232 

Vesterveien 50 10 % 22 5500 0,197 0,00301 0,0862 0,00197 0,000375 0,0915 

Vesterveien 50 10 % 23 1400 0,0501 0,000767 0,0219 0,000502 0,000667 0,0239 

Vesterveien 50 10 % 24 20000 0,715 0,0110 0,313 0,00717 0,000375 0,332 

Vesterveien 50 10 % 25 12000 0,429 0,00657 0,188 0,0043 0,000375 0,199 

Vesterveien 50 10 % 26 3500 0,125 0,00192 0,0548 0,00125 0,000417 0,0584 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 27 6200 0,222 0,00340 0,0971 0,00222 0,000375 0,103 

Av- og påkjøring E39 50 10 % 28 4900 0,175 0,00268 0,0768 0,00176 0,000417 0,0816 

Hellemyrbakken 50 5 % 29 4132 0,110 0,00176 0,0556 0,00126 0,000417 0,0590 

E39 rundkjøring vest 60 10 % 30 9000 0,213 0,00334 0,141 0,00323 0,000375 0,148 

Vesterveien 50 10 % 31 1400 0,0501 0,000767 0,0219 0,000502 0,000667 0,0239 

Vesterveien 50 10 % 32 4100 0,147 0,00225 0,0642 0,00147 0,000417 0,0684 

E39 60 10 % 33 9000 0,213 0,00334 0,141 0,00323 0,000375 0,148 

E39 60 10 % 34 25000 0,592 0,00929 0,392 0,00896 0,000375 0,410 

E39 60 10 % 35 16500 0,391 0,00613 0,259 0,00591 0,000375 0,271 

E39 60 10 % 36 9000 0,213 0,00334 0,141 0,00323 0,000375 0,148 

E39 60 10 % 37 25000 0,592 0,00929 0,392 0,00896 0,000375 0,410 

E39 60 10 % 38 16500 0,391 0,006130465 0,259 0,00591 0,000375 0,271 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vedlegg 5: Utslippsberegninger for tunnelutslipp 

Dagens situasjon: 
Tunnel 1, Baneheitunnelen: 
 
Utslipp ved ÅDT 22650:  

NOx  
[g/m/hr] 

PM10  
totalt 
[g/m/hr] 

0,536 0,372 
 
Tunnellengde der forurensningen produseres: 750m 
 
 Produsert utslipp i 

tunnel (g/hr) 
Lengde på veglenke 
utslippet av for-
urensningen 
fordeles over (m): 

Utslippstall til sound-
plan 
[g/m/hr] 

NOx 402,228 18,8 21,395 
PM10 totalt  278,818 18,8 14,831 

 
Tunnel 2, Hannevika tunnel: 
 
Utslipp ved ÅDT 13261:  

NOx  
[g/m/hr] 

PM10  
totalt 
[g/m/hr] 

0,313992 0,2178 
 
Tunnellengde der forurensningen produseres: 300m 
 
 Produsert utslipp i 

tunnel (g/hr) 
Lengde på veglenke 
utslippet av for-
urensningen 
fordeles over (m): 

Utslippstall til sound-
plan 
[g/m/hr] 

NOx 94,19765 19,3 4,881 
PM10 totalt  65,34287 19,3 3,386 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fremtidig situasjon (Alternativ B) 
Tunnel 1, Baneheitunnelen: 
 
Utslipp ved ÅDT 24500:  

NOx  
[g/m/hr] 

PM10  
totalt 
[g/m/hr] 

0,580 0,402 
 
Tunnellengde der forurensningen produseres: 750m 
 
 Produsert utslipp i 

tunnel (g/hr) 
Lengde på veglenke 
utslippet av for-
urensningen 
fordeles over (m): 

Utslippstall til sound-
plan 
[g/m/hr] 

NOx 435,081 20,3 21,433 
PM10 totalt  301,568 20,3 14,856 

 
Tunnel 2,Prosjektert tunnel, munning i øst: 
 
Utslipp ved ÅDT 9000:  

NOx  
[g/m/hr] 

PM10  
totalt 
[g/m/hr] 

0,213 0,148 
 
Tunnellengde der forurensningen produseres: 650m 
 
 Produsert utslipp i 

tunnel (g/hr) 
Lengde på veglenke 
utslippet av for-
urensningen 
fordeles over (m): 

Utslippstall til sound-
plan 
[g/m/hr] 

NOx 138,516 20,2 6,857 
PM10 totalt  96,164 20,2 4,761 

 
Tunnel 2,Prosjektert tunnel, munning i vest: 
 
Utslipp ved ÅDT 9000:  

NOx  
[g/m/hr] 

PM10  
totalt 
[g/m/hr] 

0,213 0,148 
 
Tunnellengde der forurensningen produseres: 650m 
 
 Produsert utslipp i 

tunnel (g/hr) 
Lengde på veglenke 
utslippet av for-
urensningen 
fordeles over (m): 

Utslippstall til sound-
plan 
[g/m/hr] 

NOx 138,516 18 7,695 
PM10 totalt  96,164 18 5,342 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedlegg 6: beregning av faktor x for beregning av 98-persentil for døgnmiddelkonsentrasjon for Vesterveien/Vestre Strandgate, Gartnerløkka. 

Gatestasjon Gart-
nerløkka 
(Vesterveien/ 
Vestre Strandgate) 

År 

98-persentilverdi 
(8.høyeste døgnmid-

del over året) 
[µg/m3

Årsmiddel 
[µg/m

] 

3 x 
] 

 
2007 57,00 22,7 

2,5 

  2008 47,25 23,8 2,0 

  2010 48,38 23,8 2,0 

  2011 54,25 19,7 2,8 

  2012 53,46 18,7 2,9 

  2013 65,75 24,6 2,7 

      X= 2,470 
 
98-persentilverdi = x*årsmiddelkonsentrasjon 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedlegg 7: Terrengmodell for dagens situasjon og fremtidig situasjon (alternativ B), der vegene markert med rødt er lagt inn med utslipp. 

Dagens situasjon 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fremtidig situasjon (Alternativ B) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

VEDLEGG 8: DAGENS SITUASJON - PM10, RØD/GUL SONE 

TILSVARENDE RETNINGSLINJE T-1520  



Høyde (moh.)

 <= 20

20 < <= 30

30 < <= 40

40 < <= 50

50 < <= 60

60 < <= 70

70 < <= 80

80 < <= 90

90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120

Dato: 02.07.2014

Dokumentansvarlig: jssosl

Tegn og symboler

Vei

Bygning

Skala 1:14785
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Dagens situasjon
PM10 Rød/gul sone T-1520

1

98-persentil
døgnmiddel
PM10
i µg/m³

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VEDLEGG 9 DAGENS SITUASJON - PM10, ÅRSMIDDEL TIL 

SAMMENLIGNING MED FORURENSNINGSFORSKRIFTENS 

ÅRSGRENSEVERDI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elevation
in m

 <= 10
10 < <= 20

20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70

70 < <= 80
80 < <= 90
90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120

120 <  

Dato: 03.07.2014

Dokumentansvarlig: jssosl

Tegn og symboler

Vei

Bygning

Skala 1:14813
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Dagens situasjon
PM10 Forurensningsforskriften

2

Årsmiddel
PM10
i µg/m³

20 < <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 <  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

VEDLEGG 10: DAGENS SITUASJON – NO2, VINTERMIDDEL TIL 

SAMMENLIGNING MED GUL SONE I RETNINGSLINJE T-1520  



Høyde (moh.)

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 < <= 90
90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120
120 <  

Dato: 02.07.2014

Dokumentansvarlig: jssosl

Tegn og symboler

Vei

Bygning

Skala 1:14813
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Dagens situasjon
NO2 Gul sone T-1520

3

Vintermiddel
NO2
i µg/m³

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60
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70 < <= 75

75 < <= 80
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VEDLEGG 11 DAGENS SITUASJON – NO2, ÅRSMIDDEL TIL 

SAMMENLIGNING MED RØD SONE I RETNINGSLINJE T-1520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høyde (moh.)

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 < <= 90
90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120
120 <  

Dato: 02.07.2014

Dokumentansvarlig: jssosl

Tegn og symboler

Vei

Bygning

Skala 1:14813
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Dagens situasjon
NO2 Rød sone T-1520/forurensningsforskriften

4

Årsmiddel
NO2
i µg/m³

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VEDLEGG 12: FREMTIDIG SITUASJON - PM10, RØD/GUL SONE 

TILSVARENDE RETNINGSLINJE T-1520  



Høyde (moh.)

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 < <= 90
90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120
120 <  

Dato: 02.07.2014

Dokumentansvarlig: jssosl

Tegn og symboler
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Bygning

Skala 1:14702
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Fremtidig situasjon
PM10 Rød/gul sone T-1520

5

98-persentil
døgnmiddel
PM10
i µg/m³

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

VEDLEGG 13 FREMTIDIG SITUASJON - PM10, ÅRSMIDDEL TIL 

SAMMENLIGNING MED FORURENSNINGSFORSKRIFTENS 

ÅRSGRENSEVERDI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elevation
in m

 <= 10
10 < <= 20

20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70

70 < <= 80
80 < <= 90
90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120

120 <  
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Dokumentansvarlig: jssosl

Tegn og symboler

Vei

Bygning

Skala 1:14813
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Fremtidig situasjon
PM10 Forurensningsforskriften

6

Årsmiddel
PM10
i µg/m³

20 < <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 <  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VEDLEGG 14: FREMTIDIG SITUASJON – NO2, VINTERMIDDEL TIL 

SAMMENLIGNING MED GUL SONE I RETNINGSLINJE T-1520  



Høyde (moh.)

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 < <= 90
90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120
120 <  

Dato: 02.07.2014

Dokumentansvarlig: jssosl

Tegn og symboler

Vei

Bygning

Skala 1:14813
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Fremtidig situasjon
NO2 Gul sone T-1520

7

Vintermiddel
NO2
i µg/m³

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VEDLEGG 15 FREMTIDIG SITUASJON – NO2, ÅRSMIDDEL TIL 

SAMMENLIGNING MED RØD SONE I RETNINGSLINJE T-1520 



Høyde (moh.)

 <= 10
10 < <= 20
20 < <= 30
30 < <= 40
40 < <= 50
50 < <= 60
60 < <= 70
70 < <= 80
80 < <= 90
90 < <= 100

100 < <= 110
110 < <= 120
120 <  

Dato: 02.07.2014
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Tegn og symboler
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Bygning

Skala 1:14813
00 50 100 200 300 400

m

E39 Gartnerløkka-Meieriet
Fremtidig situasjon
NO2 Rød sone T-1520/forurensningsforskriften

8

Årsmiddel
NO2
i µg/m³

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VEDLEGG 16: GENERELT OM LOKAL LUFTFORURENSNING 
De viktigste kildene til lokal luftforurensning er veitrafikk, vedfyring, industri og bygg- og an-

leggsarbeid, med veitrafikk som den største årsaken til lokal luftforurensning.  

Selv om de fleste utslippskilder er lokale, er luftkvaliteten også påvirket av langtransportert for-

urensning fra trafikk, industri og bruk av olje og kull i andre europeiske land.  

 

Det er særlig svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NO2 og NO) som bidrar til lokal luft-

forurensning og som også er de største helsetruslene. I tillegg kan stoffer som svoveldioksid 

(SO2), bakkenær ozon (O3), karbonmonoksid (CO), PAH og benzen bidra til dårlig lokal luftkvali-

tet og skader på helse og miljø. Både NO2 og SO2 bidrar til forsuring og overgjødsling av vann og 

vassdrag. CO og NO2 bidrar også til dannelsen av bakkenær ozon, og dermed ozoneffekter på 

vegetasjon og materialer. SO2 medfører dessuten korrosjon og nedbryting av materialer i byg-

ninger og kulturminner, mens noen typer PAH er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallen-

de.  

Normalt betegnes NO2 og NO sammen som NOx. I utslipp fra biler forekommer mest NO som så 

omdannes til NO2 i reaksjon med O3 og igjen tilbake til NO i tilstedeværelse av sollys. Fordelingen 

av NO2 og NO kommer an på meteorologiske forhold og mengden av bakkenær ozon. NO2 er det 

farligste i et helsemessig perspektiv.  

Svevestøv klassifiseres etter diameter. PM10 definerer svevestøv med diameter under 10 µm, og 

PM2,5 klassifiserer svevestøv med diameter under 2,5 µm. Partikler fra forbrenning av oljeproduk-

ter som bensin er ofte PM2,5, mens partikler fra veislitasje og vedfyring ofte er PM10. Det er spesi-

elt fint svevestøv som er helsefarlig.  

Karbonmonoksid(CO) er et resultat av ufullstendig forbrenning av karbon og karbonholdige stof-

fer, som organisk materiale, ved, bensin, diesel og parafin, ved at tilførselen av oksygen har vært 

for liten. Gassen er tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig. Veitrafikk er den største utslipps-

kilden.  

 

Forurensningsforskriften, kapittel 7, legger det lovmessige grunnlaget for grenseverdier av 

luftforurensning18. Forurensningskonsentrasjonene i utendørs luft skal ikke overskride grensever-

diene flere enn det tillatte antall ganger eller som årsgjennomsnitt. De viktigste grenseverdiene 

er gjengitt i Tabell 3.  

                                                
18 Forurensningsforskriften: www.lovdata.no/ for/sf/md/xd-20040601-0931.html#map019 

http://no.wikipedia.org/wiki/Forbrenning
http://no.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://no.wikipedia.org/wiki/Organisk_materiale


 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tabell 3: Grenseverdier for luftforurensning, Forurensningsforskriften kap. 7 

 
Komponent 

 

Midlingstid 

 

Grenseverdi 

Ant. tillatte over-

skridelser av gren-

severdi 

Dato for opp-

nåelse av gren-

severdi 

Svevestøv PM10 

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kelig helse 

1 døgn (fast) 
50 μg/m3 

PM10 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 35 ganger pr. år 

1. januar 2005* 

Kalenderår 
40 μg/m3 

PM10 
 1. januar 2005* 

Svevestøv PM2,5 

Årsgrenseverdi for 

beskyttelse av men-

neskets helse 

Kalenderår 
25 μg/m3 

PM2,5 
  

Svoveldioksid (SO2)         

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kelig helse 

 

1 time 350 μg/ m3 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 24 ganger pr. 

kalenderår 

01.jan.05 

1 døgn (fast) 125 μg/ m3 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 3 ganger pr. ka-

lenderår 

01.jan.05 

Nitrogendioksid og nitrogenoksider (NOx) 

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kets helse 

 

1 time 
200 μg/ 

m3 N02 

Grenseverdien må 

ikke overskrides mer 

enn 18 ganger pr. 

kalenderår 

01.jan.10 

Kalenderår 
40 μg/ 

m3 N02 
  01.jan.10 

Grenseverdi for be-

skyttelse av vegeta-

sjonen 

Kalenderår 
30 μg/ 

m3 N0x 
  04.okt.02 

Benzen         

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kets helse 

Kalenderår 5 μg/ m3   01.jan.10 

Karbonmonoksid 

(CO) 
        

Grenseverdi for be-

skyttelse av mennes-

kets helse 

Maks. daglig 

8-timers 

gjennomsnitt 

10 mg/ m3   01.jan.05 

 

Grenseverdiene er en kombinasjon av konsentrasjonsgrense og antall overskridelser i løpet av et 

tidsintervall, såkalt midlingstid. Tidsintervallet avhenger av om stoffet gir virkninger på lang eller 

kort sikt.  Grenseverdien for PM skal forstås slik at det døgnet som har den 36. høyeste PM-

konsentrasjonen i et kalenderår ikke må være høyere enn 50 μg/m3.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

I tillegg har Forurensingsforskriften et sett helsebaserte vurderingsterskler med en øvre og en 

nedre grenseverdi. Der hvor vurderingsterskelen er overskredet, skal det foretas målinger 

Tabell 4: Forurensningsforskriftens vurderingsterskler 

Forurensningskomponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel 

Svoveldioksid 
 75 µg/m3 (døgnverdi) som ikke 
må overskrides mer enn 3 

ganger pr. kalenderår. 

 50 µg/m3 (døgnverdi) som ikke 
må overskrides mer enn 3 gang-

er pr. kalenderår. 

Nitrogendioksid 
 140 µg/m3 (timesmiddel) som 
ikke må overskrides mer enn 18 
ganger pr. kalenderår.  

 100 µg/m3 (timesmiddel) som 
ikke må overskrides mer enn 18 
ganger pr. kalenderår.  

  
32 µg/m3 (årsmiddel). 26 µg/m3 (årsmiddel). 

Svevestøv (PM10) 
 35 µg/m3 (døgnmiddel) som 

ikke må overskrides mer enn 35 

ganger pr. kalenderår.  

 25 µg/m3 (døgnmiddel) som ik-

ke må overskrides mer enn 35 

ganger pr. kalenderår.  

  
14 µg/m3 (årsmiddel). 10 µg/m3 (årsmiddel). 

Svevestøv (PM2,5 )  17 µg/m3 (årsmiddel).  12 µg/m3 (årsmiddel). 

Bly  0,35 µg/m3 (årsmiddel).  0,25 µg/m3 (årsmiddel). 

Benzen  3,5 µg/m3 (årsmiddel).  2,0 µg/m3 (årsmiddel). 

Karbonmonoksid  7 mg/m3 (8-timersmiddel).  5 mg/m3 (8-timersmiddel). 

 

Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging har 

som formål å forebygge helseeffekter av luftforurensning gjennom god arealplanlegging. Den be-

skriver inndeling av arealer i soner, hvor gul sone er en vurderingssone der ny bebyggelse bør til-

fredsstille minimumskrav. I rød sone er hovedregelen at det skal unngås ny bebyggelse som er 

følsom for luftforurensning. Det anbefales utarbeidelse av luftsonekart i samsvar med grensever-

diene i nedenstående tabell. 

 

Tabell 5: Grenseverdier for luftsonekart, Miljødirektoratets retningslinjer 

Komponent Luftforurensningssone 

  Gul sone Rød sone 

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

      

NO2 40 µg/m3 vintermiddel 40 µg/m3 årsmiddel 

      

Helserisiko     

  

Personer med alvorlig 

luftveis- og hjertekarsyk-
dom har økt risiko for 
forverring av sykdom-

men. Friske personer vil 
sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter.  

Personer med alvorlig 

luftvveis- og hjertekar-
sykdom har økt risiko for 
helseeffekter. Blandt dis-

se er barn med luftveisli-
delser og eldre med luft-
veis- og hjertekarlidelser 
mest sårbare.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Luftkvalitetskriteriene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet, hvor det er 

fastsatt anbefalte verdier for luftkvalitet for svært følsomme personer. Disse er satt ut fra at eks-

poneringsnivåene må være 2 ganger høyere enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert 

skadelige effekter. Overskridelser kan derfor ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en 

kan heller ikke utelukke effekter hos spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. 

Luftkvalitetskriteriene er oppsummert i Tabell 6.  

Tabell 6: Luftkvalitetskriterier 

Komponent  

Midlings-
tid  

15 min 1 t  8 t 24 t  6 mnd 

År 
 

NO2  300 µg/m3 100 µg/m3  - - 50 µg/m3 
40 µg/m3 

Ozon  - 100 µg/m3 80 µg/m3  -  - 
 

Svevestøv, 

PM10  -  -  - 30 µg/m3  - 

20 µg/m3 

Svevestøv, 
PM2,5  -  -  - 15 µg/m3  - 

8 µg/m3 

SO2 300 µg/m3  -  - 20 µg/m3 - 
 

CO 80 µg/m3 25 µg/m3 10 µg/m3  -  - 
 

Fluorid   -  -  - 25 µg/m3 10 µg/m3 
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