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Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en 
kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet skal 
gjennomføres som statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet er vedtaks-
myndighet. Statens vegvesen Region sør er prosjekteier og har ansvaret for det praktiske 
planarbeidet. 

Vegtiltaket utløser konsekvensutredningsplikt etter plan- og bygningsloven § 4-2 og § 6a i 
forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Som ledd i planarbeidet er det utarbeidet en rekke fagrapporter. Foreliggende dokument er 
fagrapport for luftforurensning. Denne rapporten sammen med andre fagutredninger, inngår 
i en samlet konsekvensutredning i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 om 
konsekvensutredninger. 

Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen er Nils Ragnar Tvedt som prosjektleder og 
Torun Lynnebakken som planleggingsleder. 

Oppdragsansvarlig hos Norconsult AS er Terje Faanes med Hans Petter Duun som 
displinansvarlig for konsekvensutredningen. Katrine Bakke er fagansvarlig for utarbeiding av 
denne fagrapporten for Norconsult AS. 

Rapporten offentliggjøres på følgende nettadresse: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes 

Kristiansand 
10.12.2018 
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Sammendrag 
Statens vegvesen planlegger ny E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård med to alternative 
korridorer i Vest-Agder og tre alternative korridorer i Rogaland. Som del av Kommunedelplan 
med konsekvensutredning, er det gjennomført en utredning av lokal luftkvalitet. Utredningen 
bygger på resultatene fra trafikkberegninger [1].  

Generelt om tema lokal luftkvalitet/luftforurensning 

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

Miljøverndepartementet har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520:2012. Retningslinje T-1520 skal sikre at det tas hensyn til lokal 
luftkvalitet i planarbeidet og anbefaler grenser for luftforurensning  (områder i rød og gul 
luftkvalitetssone). Nedre grense for sonene skal legges til grunn ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, det vil si 
grensene for gul luftskvalitetssone. 

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

Alternativer 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker. Alternative vegkorridorer i Agder og i 
Rogaland behandles separat. De har et felles punkt i Tronåsen på grensen mellom fylkene, og 
mellom kommunene Flekkefjord og Lund.  

• Korridorer i Agder: 
- Korridor A1:  Lyngdal vest – Tronåsen via Lølandsvatn med sideveg ned til Flikka 
- Korridor A2:  Lyngdal vest – Tronåsen via Flikka 

 
• Korridorer i Rogaland 

- Korridor R1: Tronåsen – Moi – 
Ualand – Vikeså – Bue – Bollestad  

- Korridor R2: Som korridor R1 fram 
til krysset ved Årrestad sør, men 
derifra via Sagland – Bue, og som 
korridor R1 til Bollestad 

- Korridor R3: Som korridor R1 til 
Moi og Hovsvatnet, men derifra 
gjennom Drangsdalen via Grøsfjell 
til Sagland, og videre som korridor 
R2.  

Oversiktskart med variantområder 
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Innenfor korridorene i Rogaland (R1, R2 og R3), er det varianter på delstrekninger. Innen 
hvert variantområde er det gjennom fullstendige konsekvensutredninger avklart hvilket 
alternativ som skal inngå i en sammenhengende korridor for hele planområde. 
Konsekvensutredning av variantene for hvert fagtema er gjort i flere fagrapporter og 
sammenstilt i egne variantrapporter.   

Oversiktskart over korridorer med varianter i Agder og Rogaland. 

Metode 

Metoden for beregninger av luftforurensning ble bestemt gjennom en prosess med Statens 
vegvesen. Vegstrekningen er lang og fordi vegen går gjenom lite befolkede områder ble det 
besluttet å forenkle og redusere modelleringsomfanget.  

Beregning av luftforurensning er utført med modellen AERMOD, basert på kravene i 
retningslinje T 1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, håndbok 
V712 og Statens vegvesens rapport Utredning av lokal luftkvalitet i arealplanlegging: Interne 
råd for bruk av retningslinjen T-1520. Framtidig veglinje ved Hovsvatnet er benyttet som 
analyseområde. Benyttet beregningesår er 2050.  
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Resultater 

Veglinjene er lagt slik at det er svært liten konflikt med eksisterende bebyggelse. Langs vegen 
er utbredelsen av rød og gul sone begrenset til å omfatte kun veibanen. Ved 
tunnelmunningene ligger noen bygg i forurensningssoner. 

I beregnet utbredelse av rød eller gul luftforurensningssone for svevestøv (PM10) er det ingen 
luftfølsom bebyggelse som skoler, barnehager eller sykehjem. Dette gjelder både for 
nullalternativet og med ny E39. For nitrogendioksid (NO2) ligger et fåtall boliger i rød sone. 
Antall boliger i rød sone ved tunnelmunninger varierer mellom to og fire boliger med ny E39 
og to boliger i nullalternativet.  Så lenge beregnet antall boliger utsatt for luftforurensning er 
godt under 10, vurderes det som lavt.  Det ikke avklart om noen av boligene ligger så nær 
veglinjen at de blir innløst, denne avklaringen skjer først i neste planfase. 

Krav til anleggseier om gjennomføring av nødvendige avbøtende tiltak for overholdelse av 
grenseverdiene er forurensningsforskriftens § 7-3.  Det vil bli byggegrense langs E39 som vil 
begrense muligheter for ny bebyggelse i røde og gule soner langs med veien. En framtidig 
optimalisering av veglinjen samt innløsning av boliger tett på veglinjen vil kunne endre antall 
boliger i rød og gul luftforurensningssone. 

Vegetasjonsskjerming kan redusere vindhastigheten og skape le, og har en evne til å fange 
opp støv og gasser. Sammen med støyskjermer kan dette redusere vindhastigheten og skape 
le, og har en evne til å fange opp støv og gasser. Støyskjerm kan skape vindturbulens som 
begrenser spredning av NO2 noe. Dette er tiltak som avklares og detaljeres i neste planfase. 

Antall boliger i rød og gul sone for korridorer i Agder. 

KORRIDORER I AGDER (A-KORRIDORER) 

Type bebyggelse Korridor A1 Korridor A2 0-alternativet 

NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 

Rød sone, Boliger 4 0 2 0 2 0 

Gul sone, Boliger 0 0 0 0 0 0 

SUM 4 2 2 

 

Antall boliger i rød og gul sone for korridorer i Rogaland. 

KORRIDORER I ROGALAND (R-KORRIDORER) 

Type bebyggelse Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 0-alternativet 

NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 

Rød sone  
Boliger 

4 0 3 0 2 0 2 0 

Gul sone, 
Boliger 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SUM 4 3 2 2 
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1 Innledning 
 Bakgrunnen for E39 Lyngdal vest - Ålgård  

E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en del av nasjonal transportkorridor 3 Oslo - 
Kristiansand - Stavanger.  I tillegg inngår E39 i det transeuropeiske transportnettverket 
(TEN-T) via fergeforbindelsen Kristiansand – Hirtshals. Dagens E39 på strekningen har dårlig 
standard i forhold til sin funksjon som overordnet riksveg og europaveg. Vegen har flere 
avkjørsler og randbebyggelse, det er krappe svinger og stigninger som kan være en fare for 
trafikksikkerheten generelt og spesielt om vinteren. Vegen har en høy tungbilandel og mange 
møteulykker. 

Planarbeidet omfatter forslag til et helhetlig vegnett inkludert kryss, tilførselsveger og 
sideanlegg som døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og 
rasteplass. Planarbeidet skal anbefale valg av hvilken korridor som skal detaljeres videre 
gjennom reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 

Kommunedelplanen fremmes som statlig plan som skal vedtas av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

 Mål for prosjektet 
Statens vegvesen har fastsatt følgende mål for prosjektet. 

1.2.1 Samfunnsmål 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet herunder følgende hovedmål, slik de er formulert i NTP 2018-2029: 

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 

1.2.2 Effektmål 

Effektmålene er de resultater som skal oppnås gjennom tiltaket, med fokus på virkninger for 
brukerne av transportsystemet: 

• ca. 40 min kortere kjøretid mellom Lyngdal vest og Ålgård. 
• Reduserte avstandskostnader 
• Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold. 
• Ingen møteulykker og en ulykkesfrekvens og skadekostnad som er lik eller bedre enn 

normalt for en firefelts veg 

1.2.3 Resultatmål for planarbeidet 

Planarbeidet skal ende opp med vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning som 
fastlegger følgende: 

• Korridor for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård 
• Plassering av toplanskryssene 
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• korridorer for tilførselsveger 
• plassering av  vegserviceanlegg 

 Utredningsområdet 
Planområdet strekker seg fra sørøst i heiområdene øst for Fedafjorden i Vest-Agder til 
Bollestad, sør for Ålgård i Gjesdal kommune. Langs dagens E39 er strekningen omtrent 120 
km lang. I alt åtte kommuner og to fylker kan i varierende grad, avhengig av alternativ, bli 
direkte berørt av planarbeidet. 

Den største befolkningskonsentrasjonen befinner seg øst og nordvest for planområdet, det 
vil si i kristiansandsområdet og stavangerområdet med Nord-Jæren. Ellers er befolkningen 
konsentrert til tettsteder i relativt stor avstand fra hverandre. Utenfor tettstedene er 
befolkningen spredt i et mønster som grovt sett følger de viktigste vegforbindelsene i 
området. 
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2 Tiltaks- og alternativbeskrivelse  
 Vegutforming 

2.1.1 Vegstandard 

Vegen planlegges for fire felt med midtrekkverk mellom kjøreretningene. Vegen vil være 
avkjørselsfri, kryssene skal være planskilte og minste avstand mellom kryss bør være tre km. 
Vegen planlegges som motorveg med fartsgrense 110 km/t [2]. Vegens minste kurveradius er 
800 m og maksimal stigning er fem prosent. 

 

Figur 2-1. Tverrprofil hovedveg 110 km/t, 20 m vegbredde  
 

Det skal ikke være gang- og sykkelveg langs vegen, tilbudet for gående og syklende må løses 
uavhengig av hovedvegen. 

Nye sideveger og tilførselsveger til E39 som inngår i tiltaket, er planlagt med  en vegbredde 
på 8,5 meter fra skulderkant til skulderkant. Endelig standardklasse fastsettes i neste 
planfase.  

Detaljerte tegninger av mulig vegtrase er vist i tegningsvedlegget til kommunedelplanen [3]. 
Tegningene viser en mulig løsning og er laget bl.a. som grunnlag for å regne på kostnader og 
som grunnlag for konsekvensutredninger og avgrensninger i plankartet. Endelig utforming og 
detaljering av veganlegget blir gjort i neste planfase gjennom reguleringsplan. 

2.1.2 Tunnel 

Tunnel for ny E39 skal bygges med to separate løp med to kjørefelt i hvert løp. Tverrprofilet 
skal bygges etter Statens vegvesens vegnormaler N500, type T10,5 med innvendig bredde på 
10,5 meter [4].Maksimal lengdefall i tunneler skal ikke overskride fem prosent. Det bør være 
minimum 10 m berg mellom tunnelløpene, dvs. min. 21 m mellom senterlinjene i hver av 
tunnelløpene. 

Tunnel for lokalveger dimensjoneres som H2 veg med fartsgrense 80 km/t og tunnelprofil 
T9,5. Hvert tunnelløp har innvendig bredde på 9,5 m. 
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Figur 2-2. To separate tunnelløp etter Vegnormal N500 Vegtunneler. 

2.1.3 Kryss 

Antall kryss og plassering av disse er en del av kommunedelplanen. Dette er vurdert blant 
annet på grunnlag av trafikale virkninger og en funksjonell kobling mellom hovedveg og 
sidevegnett. Det er krav at kryss på hovedveger som E39 skal bygges som planskilte kryss, og 
avstanden mellom kryssene bør ifølge vegnormalene til Statens vegvesen være minimum tre 
km. Ved alle kryss settes det av plass til parkering for personbiler (Park and Ride). Det vil også 
være bussholdeplass i alle kryss. 

Planskilte kryss kan utformes på flere måter, men felles for alle er at de er arealkrevende. 
Figuren under viser eksempel på to prinsippløsninger med to ulike måter å knytte seg til 
lokalvegen på. De faktiske løsningene må tilpasses stedegne forhold. I kommunedelplanen vil 
det bli illustrert mulige kryssutforminger, men endelig utforming og detaljert plassering vil 
skje i reguleringsplanen.  

 

 

Figur 2-3. Eksempel på planskilt kryss fra vegnormalene håndbok N100. 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A017    Versjon: 001 

       
 

 

 Side 12 av 50 
 

 Hovedalternativ 

2.2.1 To korridorer i Agder og tre i Rogaland 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker og krysser ulike landskapsregioner. 
Gjennom en omfattende prosess med søk og utvikling av alternativer og påfølgende siling, er 
det avgrenset korridorer hvor det skal utredes og anbefales trase for ny E39. Vegkorridorene 
i Agder og i Rogaland behandles separat. De har et felles punkt i Tronåsen på grensen mellom 
fylkene, på grensen mellom kommunene Flekkefjord og Lund.  

De aktuelle korridorene er: 

• Korridorer i Agder (se figur 2-4): 
- Korridor A1:  Lyngdal vest – Birkeland – Lølandsvatn – Tronåsen, inkludert sideveg 

ned til Flikka 
- Korridor A2:  Lyngdal vest – Birkeland – Flikka – Tronåsen 

 

• Korridorer i Rogaland 
- Korridor R1:  Tronåsen – Moi – Ualand – Vikeså – Bue – Bollestad. Det er tre 

variantområder i korridoren. 
- Korridor R2:  Tronåsen – Moi – Ualand – Sagland – Bue – Bollestad. 
- Korridor R3:  Tronåsen – Moi – Grøsfjell – Sagland – Bue – Bollestad. Det er ett 

variantområde i korridoren. Ny sideveg mellom Grøsfjell og fv 501 ved 
Eia i Sokndal kommune er en del av tiltaket i korridor R3. 
 

Tilknytning mellom ny E39 og Egersund, ny rv.42 mellom Lomeland og Eigestad inngår som 
del av tiltaket i alle korridorer i Rogaland. 

 
Tabell 2-1. Kryss og sideveger som inngår i tiltaket for ulike korridorer 

 Korridorer i Agder Korridorer i Rogaland 

A1 A2 R1 R2 R3 

Lengde 31,8 km 31,5 km 60,2–61,0 km* 63,3 km 64,7–65,0 km* 

Kryss Opofte 
Birkeland 
Lølandsvatn 

Opofte 
Birkeland 
Flikka 

Moi 
Årrestad 
Vikeså 
Bue 
Bollestad 

Moi 
Årrestad 
Sagland 
Bue 
Bollestad 

Moi 
Grøsfjell 
Sagland 
Bue 
Bollestad 

Sideveg Lølandsvatn til 
Flikka  
(5,6 km) 

 Rv. 42 
Lomeland til 
Eigestad  
(2,3 km) 

Rv. 42 
Lomeland til 
Eigestad  
(2,3 km) 

Rv. 42 
Lomeland til 
Eigestad  
(2,3 km) 
Fv. 501 
Grøsfjell til Eia 
(6,8 km) 

*) Lengden på strekningen er avhengig av valg av varianter. 
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2.2.2 Utredningsområde og planområde 

Det er avgrenset et utredningsområde med bredde på to kilometer. Innenfor dette 
utredningsområdet skal planområdet i endelig plankart for kommuneplanens vegalternativ 
avgrenses.  Planområdet er i utgangspunktet satt til 200 meter på hver side, men er utvidet 
der det er nødvendig bl.a. for senere detaljering og planlegging av kryss. Planområdet i 
plankartet kan også være innsnevret dersom det gjennom konsekvensutredningen avklares 
at endringene i vegtrase i neste planfase bør avgrenses til et smalere område av hensyn til 
verdier i vegplanens nærhet.  

 
Figur 2-4. Oversikt over korridorer og varianter for E39 Lyngdal vest-Ålgård 

2.2.3 Varianter innenfor planområdet  

Innenfor noen av hovedkorridorene er det flere varianter på delstrekninger. Dersom hver av 
variantene skulle definere et selvstendig alternativ mellom Lyngdal vest og Ålgård, står vi i 
fare for at forskjellen mellom varianten på kortere strekninger ville bli ubetydelige i forhold 
til de samlede virkningene for hele planområdet, selv om det er relevante forskjeller innen et 
mer avgrenset område. For å komme fram til hvilken kombinasjon av varianter som gir den 
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beste sammenhengende korridoren, er det derfor lagt opp til en innledende 
konsekvensutredning som ender med å rangere variantene innenfor delområdene [5] [6] [7] 
[8]. De anbefalte variantene i alle delområdene inngår i konsekvensvurdering og evaluering 
av sammenhengende korridorer mellom Lyngdal vest og Ålgård. Det er tre variantområder i 
Rogaland, knyttet til korridor R1 og R3. Det er ingen varianter i korridor A1 og A2 i Agder. 

Variantområdene er, se også Figur 2-5: 

• Variantområde V1 Skjeggjestad – Eide, i korridor R3 
o Variant V1a Drangsdalen daglinje 
o Variant V1a Drangsdalen tunnel 

• Variantområde V2 Hovsvatn – Oksafjell, i korridor R1 
o Variant V2a Ualand nord  
o Variant V2b Ualand sør  

• Variantområde V3 Oksafjell – Kydland, i korridor R1 
o Variant V3a Vikeså  
o Variant V3b Litle Svela 

• Variantområde V4 Kydland - Bollestad, i korridor R1, R2 og R3 
o Variant V4a Søylandsdalen 
o Variant V4b Jolifjell 

 

Figur 2-5. Oversikt over variantområder 
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 Nullalternativet 
Konsekvensene vurderes som følge av 
endringer fra et nullalternativ som andre 
alternativer skal vurderes mot, og endringer 
fra nullalternativet er grunnlag for 
vurdering av konsekvenser. Nullalternativet 
er forholdene i sammenlikningsåret 2050 
dersom det ikke bygges ny E39. 
Befolkningsutvikling og trafikkutvikling 
framskrives også fram til 
sammenlikningsåret og inngår i null-
alternativet.  

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens 
situasjon og inkluderer alle vegutbygginger 
og tiltak som er vedtatt fullført før 
sammenlikningsåret 2050. Det foreligger 
ingen vedtatte planer for utbygging av 
vegnettet innenfor  områder hvor 
alternativer for ny E39 utredes. Her er det 
heller ikke større arealplaner som gjør at 
nullalternativet skiller seg vesentlig fra 
dagens situasjon.   

 

På vegnettet utenfor utredningsområdet for E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård er det flere 
veg- og jernbaneprosjekter som inngår i nullalternativet. Disse tiltakene baserer seg på 
prosjekter som ligger inne i handlingsplanen for Nasjonal transportplan 2018-2029 til 
transportetatene, vedtatte prosjekter i Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren, samt 
aktuelle prosjekter i prosjektporteføljen til Nye Veier AS.  Dette er tiltak som vil virke inn på 
trafikkprognosene og prissatte konsekvenser for E39 Lyngdal – Ålgård, og er nærmere omtalt 
i fagrapport for transport [1]. I forhold til arealbruk vil disse tiltakene ha betydning for 
nullalternativet. For ikke prissatte konsekvenser vil nullalternativet dermed i praksis være 
dagens situasjon men med framskrevet trafikk. 

Konsekvensen for lokal luftkvlitet og luftforurensning fra vegtrafikk vurderes som følge av 
endringer basert på nullalternativet. 

 

 

Figur 2-6. Dagens E39 (nullalternativet) 
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3 Luftforurensning og grenseverdier 

 Luftforurensning 

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

 Grenseverdier 

EU har vedtatt et direktiv om luftkvalitet (Dir1999/30/EF) som er implementert i norsk 
lovgivning i form av kapittel syv i forurensningsforskriften [9]. Gjennom denne forskriften 
fastsettes juridisk bindende krav til luftkvalitet. I tillegg har Miljødirektoratet og Folkehelse-
instituttet utarbeidet anbefalte luftkvalitetskriterier, som er konsentrasjonsnivåer av 
forurensing som selv sårbare grupper skal tåle [10]. Forholdet mellom disse ulike kravene er 
illustrert i Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3-1 viser gjeldende grenseverdier for lokal luftkvalitet i forurensningsforskriften 
(kapittel 7) og Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier. 

Luftkvalitetskriterier: 

Trygt nivå for alle 
befolkningsgrupper, rene 
helsemessige vurderinger av 

 

Grenseverdiene i 
forurensningsforskriften: 

Et juridisk minimumsnivå for 
luftkvalitet som skal overholdes. 
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Figur 3-1: Illustrasjon over forholdet mellom de juridisk bindende grenseverdiene til 
luftkvalitet i forurensningsforskriften og luftkvalitetskriteriene [7] [8]. 
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Tabell 3-1: Gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriften og Miljødirektoratets og 
Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier. Alle verdier gitt som µg/m3 [9] [10]. 

 NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

Midlingstid: 1 
time 

Midlingstid: 1 
år 

Midlingstid: 1 
døgn 

Midlingstid: 1 
år 

Gjeldende grenseverdi 
forurensningsforskriften 

 
Antall tillatte 
overskridelser årlig 

200 40 50 25 

18  30  

Miljødirektoratets og 
Folkehelseinstituttets 
anbefalte 
luftkvalitetskriterier 

100 40 30 20 

 

 Retningslinje for luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

Miljøverndepartementet har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520:2012 [11]. Retningslinje T-1520 skal sikre at kommunene tar hensyn 
til lokal luftkvalitet i planarbeidet ved å unngå å legge barnehager, skoler, boliger og parker i 
områder med mye luftforurensning. Retningslinjen anbefaler grenser for luftforurensning og 
deler inn områder i rød og gul luftkvalitetssone. Nedre grense for sonene skal legges til grunn 
ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning, det vil si grensene for gul sone. 

Det er luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som skal 
vurderes i plansammenheng. 
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Tabell 3-2 viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved 
planlegging av virksomhet eller bebyggelse i luftkvalitetsveileder T-1520 [11]. 

Tabell 3-2: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved 
planlegging av virksomhet eller bebyggelse, T-1520. Alle tall i µg/m³ (mikrogram/m3) luft 
[11]. 

Komponent Luftforurensningssone1) 

Gul sone Rød sone 

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

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

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

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

1) Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.  
2) Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april. 
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4 Metode og forutsetninger 
 Metode 

Metoden for beregninger av luftforurensning ble bestemt gjennom en prosess med Statens 
vegvesen. Vegstrekningen er lang og fordi vegen går gjenom lite befolkede områder ble det 
besluttet å forenkle og redusere modelleringsomfanget.  

Beregning av luftforurensning er utført med modellen AERMOD, basert på kravene i 
retningslinje T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, håndbok 
V712 [12] og Statens vegvesens rapport Utredning av lokal luftkvalitet i arealplanlegging: 
Interne råd for bruk av retningslinjen T-1520 [13]. 

Modellering av luftforurensning er avhengig av representative meteorologiske data som vind 
og nedbør, i tillegg til terrengdata og bakgrunnskonsentrasjoner. Langs E39 Lyngdal – Ålgård 
er det kun en meteorologisk stasjon med tilstrekkelige værdata til modellering av 
luftforurensning, stasjonen Eik - Hove ved Hovsvatnet nord for Moi og dagens E39.  

Uten mer værdata for resten av strekningen, vil ikke detaljerte spredningsberegninger for 
hele E39 med tilstrekkelig kvalitet i henhold til retningslinje T-1520 kunne utføres. For å 
likevel kunne belyse konsekvensforskjell for luftforurensning mellom de ulike vegtraséene, er 
derfor en overordnet og forenklet metode benyttet. 

• Framtidig veglinje ved Hovsvatnet brukes som analyseområde, området er vist i Figur 
4-1. I analyseområdet blir konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og NO2 beregnet 
som utbredelse av gul og rød sone i tråd med T-1520, i meter ut fra senterlinje veg 
for de ulike trafikktallene og hastighetene som er beregnet for hele ny og gammel 
E39. Beregningen gjøres med modellen AERMOD.  

• Resultatene fra analyseområdet med utbredelse av rød og gul sone i meter ut fra 
senterlinje veg, ekstrapoleres derfra til alle veger med korresponderende trafikktall 
over 8000 ÅDT, for nullalternativet og foreslåtte korridorer med ulike 
deltrasévarianter.  

• Ekstrapoleringen begrenses til veger hvor det forventes signifikant endring i 
luftforurensning, dvs. veger hvor trafikkendringene er betydelig (endring i ÅDT > 
1000), og total ÅDT er over 8000. Veger under 8000 ÅDT vil normalt ha god 
luftkvalitet, og vil ikke ha behov for nærmere utredning av luftkvaliteten [13].  

• Utslipp fra tunnel beregnes i henhold til håndbok N500 for én representativ tunnel 
[4]. Utbredelse av rød og gul sone ut fra tunnelportalen modelleres deretter med 
AERMOD, og resultatene for gul og rød sone ekstrapoleres til tunnelportalene langs 
hele E39. 

• Antall boliger og bygninger følsomme for luftforurensning i rød og gul sone blir 
opptalt. Luftsonekart for korridorene legges ved rapporten. 
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Figur 4-1: Kart over E39 ved Hosvatnet nord for Moi, foreslått analyseområde for 
luftforurensning. Den meteorologiske stasjonen Eik - Hove er markert på kartet. Kartkilde: 
eklima.met.no. 
 

Trafikktall (ÅDT) fra trafikkmodelleringene for år 2050 er benyttet som grunnlag for 
beregningene av luftforurensing. Utslippsfaktorene for kjøretøy er hentet fra HBEFA [14] for 
norsk bilpark i 2030 (data for år 2050 er ennå ikke tilgjengelig i databasen), konsentrasjonen 
for PM10 er justert for partikkelutslipp fra slitasje på asfalt, bremser og dekk og oppvirvling 
av vegstøv i piggdekksesongen. Dette partikkelutslippet er beregnet ut fra tilgjengelige 
litteraturdata. 
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 Trafikkgrunnlag 
I trafikkanalysen skal effektene av å innføre en ny trasé av E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård 
belyses. Metode, forutsetninger og resultater er presentert i en egen trafikkrapport [1]. 

Åpningsåret for ny E39 Lyngdal vest–Ålgård er satt til 2030. Det er derfor gjennomført 
beregninger av trafikale konsekvenser for beregningsårene 2030 (åpningsåret) og fremtidig 
situasjon 2050 (som vil vise effekten av økt befolkning og økonomisk vekst, gitt de 
forutsetninger som er satt for disse faktorene).  

Beregningene for luftforurensning er utført for samme trafikkgrunnlag som støyberegninger, 
det vil si med Norconsults trafikkprognoser for år 2050. Dette inkluderer trafikktall, 
hastigheter og tungtrafikkandel. Alle trafikkdata er hentet fra Fagrapport Trafikale 
konsekvenser.  

 

 Utslipp fra vegtrafikk 
Utslippsfaktorene for kjøretøy er hentet fra The Handbook Emission Factors for Road 
Transport (HBEFA) [14], og er gjeldende for norsk bilpark i år 2030. Beregnede 
utslippsfaktorer for år 2050 er ennå ikke tilgjengelig i databasen. Utslippsfaktorene er justert 
for partikkelutslipp fra slitasje på asfalt, bremser og dekk [15]. Utslippsfaktorene er også 
justert for oppvirvling av vegstøv i piggdekksesongen [16]. Det forventes en ytterligere 
modernisering og elektrifisering av kjøretøyparken fram mot åpningsåret 2030 , noe som 
trolig vil gi reduserte utslipp av NOx-gasser. Hvor rask denne utviklingen vil skje er vanskelig å 
anslå, men forventet utvikling fra dagens situasjon fram til 2030 er medtatt i beregningene.  

Svevestøv (PM10) vil fortsatt være en utfordring i framtiden, da oppvirvling av vegstøv, slitasje 
av dekk, bremser og asfalt forekommer uavhengig av kjøretøyets motorteknologi. Det er 
særlig bruk av piggdekk som produserer PM10 fra slitasje av asfalt. 

 

 Utslipp fra vegtunnel 
Programmet «IDA tunnel» er benyttet for beregning av utslipp og lufthastighet for både NO2 
og PM10 [17] [18]. Utslippet er beregnet for makstime der det er antatt at trafikkmengden er 
10 % av ÅDT.  

Beregningene er gjort for en lang flat (5 km) og en kort flat tunnel (2,8 km) som 
representerer alle tunnelene.  

En estimert gjennomsnittlig bakgrunnskonsentrasjon er lagt inn i modellen. Denne er 
estimert ved hjelp av bakgrunnskonsentrasjonen ved noen punkter langs eksisterende E39 
mellom Lyngdal og Ålgård. Det er lagt til et vindtrykk på portalen tilsvarende områdets 
middelvind.  

Jetfasen og radiusen til jetfasen ut av tunnelen er modellert ved hjelp av en forenklet metode 
for spredningsberegninger ved vegtunneler [19]. Resultatene er blant annet avhengig av 
lufthastigheten i tunnelen, tunnelportalens høyde og arealet til tunneltverrsnittet. Utslippet 
fra tunnelen er gitt som en flatekilde i form av en sirkel ved enden av jetfasen. Jetfasen er 
modellert ved lav vind. 
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NO2-utslippet fra kjøretøyene er estimert ved hjelp utslippstall fra PIARC (Vehicle emissions 
and air demand for ventilation) [20] som igjen er basert på HBEFA [14]. Det er forutsatt en 
NO2/NOx-andel på hhv 25 og 10 prosent for hhv. lette og tunge kjøretøy. Tunge kjøretøyer gir 
større slitasje på vegdekket sammenlignet med lette kjøretøyer. Det er forutsatt en 
piggfriandel på 60 prosent, det vil si at 60 prosent av kjøretøyene benytter piggfrie dekk 
Piggdekk vil gi mer slitasje på asfalt enn piggfrie dekk og dermed mer svevestøv.  

 

 Bakgrunnskonsentrasjoner 
Bakgrunnskonsentrasjoner er den forurensningskonsentrasjon som kommer fra 
utslippskildene, men som ikke er inkludert i modellens utslippsoversikt. Det vil si at 
bakgrunnskonsentrasjoner legges til i modellen for å ivareta luftforurensning som kommer 
fra andre kilder enn de som har blitt spesifisert i modellen.  

Det er hentet ut årlig bakgrunnskonsentrasjoner for planområdet fra Norsk institutt for 
luftforsknings Bakgrunnsapplikasjon på nettstedet luftkvalitet.info [21]. NILU har utarbeidet 
nasjonale bakgrunnskonsentrasjonene basert på målinger og beregninger. 

Tabell 4-1: Årlig bakgrunnskonsentrasjon av NO2 og PM10 for området fra luftkvalitet.info 
gitt som µg/m3 [21]. 

 Årsmiddel 
NO2 14,2 
PM10 7,3 

 

 Meteorologi 
De meteorologiske parameterne som mates inn i luftberegningsmodellen AERMOD er 
temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, vindretning, skydekke, vindhastighet, skyhøyde, global 
stråling og nedbørsmengder. De meteorologiske dataene er hentet fra Meteorologisk 
institutts database for værdata, eKlima [22]. Da nærmeste værstasjon ikke alltid har alle 
værparametere, velges data fra stasjoner som er nærliggende og representative for 
planområdet. Det er hentet ut og bearbeidet værdata for årene 2011-2015 for bruk i 
modellen.  

Meteorologidata er hentet fra følgende meteorologiske stasjoner: 

• Eik – Hove  
• Særheim 
• Lyngdal 
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Figur 4-2: Kart som viser plassering av de meteorologiske stasjonene Eik – Hove (grønn), 
Særheim (rød) og Lyngdal (blå).  Kartkilde: eklima.met.no [22]. 
 

Dataene for vind er hentet fra den den meteorologiske stasjonen på Eik - Hove. 
Frekvensfordelingen av vind er fra programmet Aermet og er vist i Figur 4-2 og Figur 4-3. 
Vindrosen viser at det at vind fra nord-nordvest er fremherskende etterfulgt av vind fra sør. 
Det blåser både oftest fra nord-nordvest, men sterkest fra sør. Frekvensfordelingen av vind 
fordelt på vindhastigheter er vist i Figur 4-3. Figuren viser at det oftest blåser mellom 0,5 m/s 
og 2,1 m/s. Vind over 5,7 m/s oppstår kun 5,6 % av tiden. Perioder med sterk vind fører til 
god spredning og fortynning av luftforurensning og høyest luftforurensing langs vegen får 
man vanligvis i perioder med lite vind. Det er ingen vind 8,5 % av tiden. 
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Figur 4-2: Vindrose for den meteorologiske stasjonen på Eik-Hove for år 2011-2015. Vindrose 
fra Aermet og data fra e-klima [22]. 
 

 

Figur 4-3: Frekvensfordeling av vind på vindhastighet.  
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 Modellering med modellen AERMOD 
Spredningsmodeller bruker fysiske, kjemiske og matematiske lover for å kartlegge hvor 
forurensningen sprer seg. Det primære bruksområdet for de aller fleste spredningsmodeller 
er å beregne luftkonsentrasjon i omgivelsene som følge av et gitt utslipp av en eller flere 
forurensningskomponenter. AERMOD er en anerkjent modell som er anbefalt for 
beregninger for utslipp fra trafikk for arealplanlegging på nettstedet ModLUFT, som er en 
nettbasert veileder til bruk av modeller ved kartlegging av lokal luftforurensning [23]. 

AERMOD er en gaussisk spredningsmodell som er utviklet av amerikanske miljømyndigheter 
(United States Environmental Protection Agency, EPA). At modellen er gaussisk betyr at 
konsentrasjonsfordelingen antas å være normalfordelt på tvers av vindretningen, både 
vertikalt og horisontalt. Modellen er godkjent av norske myndigheter, og anses å være et 
«state-of-the-art» modelleringssystem for spredningsberegninger. Modellen simulerer 
fysiske atmosfæriske prosesser og beregner konsentrasjoner i omgivelsene over et vidt 
spekter av meteorologiske forhold og modelleringsscenarier. AERMOD View fra Lakes 
Environmental er benyttet som programvare. 

Basert på de meteorologiske dataene for området, terrengdata (innhentet fra Statens 
kartverk), samt lokale bakgrunnskonsentrasjoner fra ModLUFT og utslippskilder 
(trafikkmengde og utslippstall), beregner programvaren konsentrasjon av luftforurensning i 
omgivelsene i mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m3).  

Etter kravene i retningslinjen T-1520 er modelleringen gjort med NO2 og svevestøv (PM10) 
som utslippsparametre. Det er gjort beregninger for døgnmidlet, halvårsmidlet og årsmidlet 
konsentrasjon i én meters høyde da det er disse midlingstidene som er gitt for 
grenseverdiene for rød og gul sone i T-1520. De gitte midlingstidene er ulike for rød og gul 
sone for NO2 og for svevestøv. Resultatene fra modelleringene vises som 
luftforurensningskart som rød og gul luftforurensningssone etter T-1520 for de ulike 
alternativene. Midlingstid er tidsrommet for beregning av den aritmetiske middelverdi av 
prøvene i en måling, dvs tidsperioden det beregnes et gjennomsnitt for.  

 

 Usikkerhet 
Vurderingen av usikkerheten i modelleringen er fra ModLUFT [23]. 

Spredningsmodeller gir mulighet til å kvantifisere hvordan ulike meteorologiske, kjemiske og 
fysiske forhold påvirker luftkvaliteten og utslipp fra ulike kilder. Som planleggingsverktøy vil 
de kunne kartlegge luftforurensning i tid og rom, kvantifisere effekten av ulike tiltak og 
beregne scenarier for fremtidige utslippssituasjoner. 

Alle spredningsmodeller har en iboende usikkerhet. På grunn av ikke-lineære kjemiske 
prosesser i atmosfæren kan modeller gi mindre god respons på en endret situasjon for 
utslipp og bakgrunnskonsentrasjon. Modeller er forenklinger av virkeligheten (de faktiske 
forhold) og inngangsdata er nesten alltid forenklet, derfor vil resultatene inneholde 
usikkerhet. Unøyaktige inngangsdata og usikkerhet i modellene er ikke uavhengig av 
hverandre. Feil i inngangsdata eller tilnærmingen til disse, i parameterverdier, modellstruktur 
og modellens algoritmer er alle kilder til usikkerhet. Det er enkle måter å kvantifisere og 
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redusere disse feilene og de resulterende usikkerhetene på, men de er umulig å eliminere. 
Noen kilder til usikkerhet er:  

• Usikkerhet i inngangsdata:  
o Unøyaktighet i angivelse av randverdier og starttilstand  
o Unøyaktighet i inngangsdata for utslipp  
o Unøyaktighet i beskrivelse av meteorologiske forhold  

• Usikkerhet i modellen:  
o Usikkerhet i modellstruktur og parameterverdier  
o Variasjoner av observerte inndata og resultater på mindre romlig skala enn 

modellens oppløsning  
o Variasjoner av observerte inndata og resultater med kortere tidsoppløsning enn 

modellens oppløsning  
• Numeriske feil  

o Feil i modellens algoritmer  
 

Usikkerhet både for meteorologiske parametere og luftkvalitet kan kvantifiseres ved å 
sammenligne modellresultater med observasjoner (målte data). Denne prosessen kalles 
validering av modellresultater. Valideringen av modellene krever egnede kvalitetssikrede 
måledata både for utslipp, meteorologi og luftkvalitet. Det finnes dessverre ikke måledata av 
luftforurensning/luftkvalitet for prosjektets planområde som kan benyttes for en slik 
validering. De meteorologiske dataene i modellen er målte data fra nærliggende 
meteorologiske stasjoner.  

For resultatene er det vurdert en stor usikkerhet knyttet til at trafikktallene fra 
transportmodelleringen er for året 2050 og det at utslippstallene fra HEBEFA [14] er for 2030 
og ikke 2050. Det er ikke utarbeidet utslippstall for 2050 i HEBEFA og framtidig økning av 
nullutslippsbiler utover en prognose for 2030 er derfor ikke inkludert i modelleringen.  

 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A017    Versjon: 001 

       
 

 

 Side 27 av 50 
 

5 Resultater 
Det er gjort beregninger av luftforurensning for ulike trafikkmendger på ny veglinje for 
strekningen ved Hovsvatnet ved Moi. Gjennom en GIS-analyse er resultatene fra 
analyseområdet lagt over på kart for seks gjennomgående korridorer hvor de to korridorene i 
Agder (A1 og A2) kombineres med de tre korridorene i Rogaland (R1, R2, og R3).Disse er:  

1. R1-A1 via Lølandsvatn 
2. R1-A2 via Flikka 
3. R2-A1 via Lølandsvatn 
4. R2-A2 via Flikka 
5. R3-A1 via Lølandsvatn 
6. R3-A2 via Flikka 

Resultatene er vist i luftforurensningskart som rød og gul sone for NO2 og for PM10 for null-
alternativet og for tiltaksalternativet. NO2, som er en gass, og PM10 (partikler) vil spres ulikt i 
luftmassene. Luftsonekartene er gitt i vedlegg 1 og tegningsnummer er vist i Tabell 5-1.  

I kapittel 5.1–5.5 er de ulike korridorene vurdert og sammenlignet med nullalternativet. 
Utvalgte områder er vist som figurer. Det vises til luftosnekartene i vedlegg 1 for totalbildet. 

Antall boliger og luftfølsom bebyggelse i gul og rød sone er beregnet gjennom en GIS-analyse 
og oppsummert i kapittel 6.  

Ved utbygging av ny veglinje for E39, vil trafikken reduseres betydelig for dagens E39. Gul og 
rød sone bortfaller slik at disse områdene vil få bedre luftkvalitet, sammenliknet med 
nullalternativet. 

Tabell 5-1:Oversikt over luftsonekartene gitt i vedlegg 1. 
Korridor Tegningsnummer Luftsonekart 

A1 X6001-X6010 NO2 

X7001 - X7004 PM10 

A2 X6101 - X6106 NO2 

X7101 - X7107 PM10 

R1 X6201 - X6216 NO2 

X7201 - X7209 PM10 

R2 X6301 - X6319 NO2 

X7301 - X7310 PM10 

R3 X6401 - X6422 NO2 

X7401 - X7409 PM10 

R1, R2, R3 
med V4b 

X6423-X6427 
X7410 

NO2 

PM10 

0-alt X6501 - X65xx NO2 

X7501 - X75xx PM10 
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 Korridor A1 
Korridor A1 går fra Lyngdal til Feda, fortsetter via Lølandsvatn med tilfartsveg ned til Flikka til 
fylkesgrensen mellom Agder og Rogaland på Tronåsen. Korridor A1 samsvarer med korridor 
A2 i sørøst på strekningen Lyngdal vest–Feda.  

 

Figur 5-1: Oversiktskart over strekningen Lyngdal vest–Feda–Tronåsen. 
 

Modelleringen viser at rød og gul luftforurensningssone for NO2 forekommer langs den nye 
vegbanen der vegen går i dagen og i tillegg et større område ved tunnelportalene. De 
boligene som blir liggende i rød luftforurenssingssone er bygninger som ligger tett på eller er 
i konflikt med veglinjen. Modelleringen viser liten forskjell i utstrekning mellom rød og gul 
sone.  

Rød og gul sone for PM10 forekommer kun i et mindre område ved tunnelportalene.  
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Som et eksempel er gule og røde soner for området ved Sira vist i figurene nedenfor.

 

Figur 5-2: Luftsonekart NO2 for A1 ved Sira. 

 

Figur 5-3: Luftsonekart PM10 for A1 ved Sira. 
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Figur 5-4: Luftsonekart NO2 for nullalternativet ved Sira. 

 

Figur 5-5: Luftsonekart PM10 for nullalternativet ved Sira. 
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 Korridor A2 
Korridor A2 går fra Lyngdal til Feda og fortsetter via Flikka til fylkesgrensen mellom Agder og 
Rogaland på Tronåsen. Korridor A2 samsvarer med korridor A1 i sørøst på strekningen 
Lyngdal vest–Feda.  

 

Figur 5-6: Skissekart over korridor A2. 
 

Modelleringen viser at rød og gul luftforurensningssone for NO2 forekommer langs den nye 
vegbanen der vegen går i dagen og i tillegg et større område ved tunnelportalene. De 
boligene som blir liggende i rød eller gul luftforurenssingssone er bygninger som ligger tett på 
eller er i konflikt med veglinjen. Modelleringen viser liten forskjell i utstrekning mellom rød 
og gul sone.  

Rød og gul sone for PM10 forekommer kun i et mindre område ved tunnelportalene.  
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Som et eksempel er gule og røde soner for området ved Sira/Sirnes vist i Figur 5-7, Figur 5-8, 
Figur 5-9, samt Figur 5-10. 

 

Figur 5-7: Luftsonekart NO2 for A2 ved Sira/Sirnes. 
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Figur 5-8: Luftsonekart PM10 for A2 ved Sira/Sirnes. 

 

Figur 5-9: Luftsonekart NO2 for nullalternativet ved Sira/Sirnes. 
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Figur 5-10: Luftsonekart PM10 for nullalternativet ved Sira/Sirnes. 
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 Korridor R1 
Korridor R1 i Rogaland begynner på Tronåsen ved fylkesgrensa mellom Agder og Rogaland og 
fortsetter mot Hovsvatn og Skjeggjestad. Denne strekningen er felles med korridor R2 og R3. 
Mellom Hovsvatn og Oksafjell samt Oksafjell og Kydland er det to variantområder, før 
korridoren fortsetter fra Kydland til Bollestad, en strekning den har til felles med R2 og R3. 
For strekningen Kydland til Bollestad er det to variantområder V4a Søylandsdalen og V4b 
Jolifjell. 

 

Figur 5-11: Skissekart over korridor R1. 
 

Modelleringen viser at rød og gul luftforurensningssone for NO2 forekommer langs den nye 
vegbanen der vegen går i dagen og i tillegg et større område ved tunnelportalene. De 
boligene som blir liggende i rød eller gul luftforurenssingssone er bygninger som ligger tett på 
eller er i konflikt med veglinjen. Modelleringen viser liten forskjell i utstrekning mellom rød 
og gul sone.  

Rød og gul sone for PM10 forekommer kun i et mindre område ved tunnelportalene.  
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Som et eksempel er gule og røde soner for området ved Tronvik er vist i Figur 5-12Figur 
5-13Figur 5-14, samt Figur 5-15. Dette området er felles for korridor R1, R2 og R3. 

 

Figur 5-12: Luftsonekart NO2 for Tronvik (R1, R2 og R3) ved Tronvik. 

 

Figur 5-13: Luftsonekart PM10 for Tronvik (R1, R2 og R3) ved Tronvik. 
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Figur 5-14: Luftsonekart NO2 for nullalternativet ved Tronvik. 

 

Figur 5-15: Luftsonekart PM10 for nullalternativet ved Tronvik. 
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 Korridor R2 
Korridor R2 i Rogaland begynner på Tronåsen ved fylkesgrensa mellom Agder og Rogaland og 
fortsetter mot Hovsvatn. Denne strekningen er felles med korridor R1 og R3. Herfra 
fortsetter den mot Sagland. Fra Sagland til Kydland deler korridoren strekket med R3. 
Korridoren fortsetter fra Kydland til Bollestad som den har til felles med R1 og R3. For 
strekningen Kydland til Bollestad er det to variantområder V4a Søylandsdalen og V4b Jolifjell. 

 

Figur 5-16: Skissekart over korridor R2. 
 

Modelleringen viser at rød og gul luftforurensningssone for NO2 forekommer langs den nye 
vegbanen der vegen går i dagen og i tillegg et større område ved tunnelportalene. De 
boligene som blir liggende i rød eller gul luftforurenssingssone er bygninger som ligger tett på 
eller er i konflikt med veglinjen. Modelleringen viser liten forskjell i utstrekning mellom rød 
og gul sone.  

Rød og gul sone for PM10 forekommer kun i et mindre område ved tunnelportalene.  
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Som et eksempel er gule og røde soner for området ved Berge mot Myssingen vist i Figur 
5-17, Figur 5-18, Figur 5-19, samt Figur 5-20.  

 

Figur 5-17: Luftsonekart NO2 for R2 ved Berge mot Myssingen.  

 

Figur 5-18: Luftsonekart PM10 for R2 ved Berge mot Myssingen.  
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Figur 5-19: Luftsonekart NO2 for nullalternativet. Dagens E39 ligger i dette området noe 
lengre sør for R2.  

 

Figur 5-20: Luftsonekart PM10 for nullalternativet. Dagens E39 ligger i dette området noe 
lengre sør for R2. 
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 Korridor R3 
R3 deler korridor for strekningenTronåsen–Skjeggjestad med R1 og R2. Mellom Skjeggestad 
og Eide er det to variantområder. Videre går strekningen fra Eide til Sagland, inklusive ny veg 
fra Grøsfjell mot Sokndal. Sagland–Kydland er felles med korridor R2, mens Kydland–
Bollestad deles med korridor R1 og R2. For strekningen Kydland til Bollestad er det to 
variantområder V4a Søylandsdalen og V4b Jolifjell. 

 

Figur 5-21: Skissekart over korridor R3. 
 

Modelleringen viser at rød og gul luftforurensningssone for NO2 forekommer langs den nye 
vegbanen der vegen går i dagen og i tillegg et større område ved tunnelportalene. De 
boligene som blir liggende i rød eller gul luftforurenssingssone er bygninger som ligger tett på 
eller er i konflikt med veglinjen. Modelleringen viser liten forskjell i utstrekning mellom rød 
og gul sone.  

Rød og gul sone for PM10 forekommer kun i et mindre område ved tunnelportalene.  
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Som et eksempel er gule og røde soner for området ved Myssingen mot Åsen, tunnel 
gjennom Vardafjellet, vist iFigur 5-22Figur 5-23, Figur 5-24, samtFigur 5-25.  

 

Figur 5-22: Luftsonekart NO2 for R3 ved Myssingen mot Åsen, tunnel gjennom Vardafjellet. 

 

Figur 5-23: Luftsonekart PM10  for R3 ved Myssingen mot Åsen, tunnel gjennom Vardafjellet. 
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Figur 5-24: Luftsonekart NO2 for nullalternativet. Dagens E39 ligger i dette området noe 
lengre sør for R3.  

 

Figur 5-25: Luftsonekart PM10 for nullalternativet. Dagens E39 ligger i dette området noe 
lengre sør for R3. 
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 Nullalternativet 
Modelleringen viser at rød og gul luftforurensningssone for NO2 generelt forekommer langs 
vegbanen der det er høyest årsdøgntrafikk og i tillegg områdene ved tunnelportalene. 
Tunelene er korte på dagens E39 og utbredelsen av luftforurensning fra disse tunnelene er 
derfor noe lavere enn for tiltaksalternativet. For noen områder er trafikkmengden så lav at 
det ikke fremkommer røde eller gule luftsoner langs vegen. 

Også for nullalternatiet forekommer rød og gul sone for PM10 kun ved tunnelportalene.  

 Naturmangfold og verneområder 
Deler av ny veg er lagt i naturområder der det tidligere ikke har vært vegadkomst. Verdien av 
disse områdene vil kunne forringes som følge av luftforurensing fra vegtrafikk, men fordi 
utbredelsen av luftforurensningssonene er lav for beregningsåret 2030, vurderes 
konsekvensen som liten.   
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6 Sammenstilling av korridorer 
 

Antall bygninger som er følsomme for luftforurensning i rød eller gul sone per korridor samt 
for nullalternativet er oppsummert i Tabell 6-1og Tabell 6-2. Det er gitt en kort vurdering av 
konsekvensene for de ulike korridorene sammenlignet med nullalternativet. 

Beregningene viser ingen luftfølsom bebyggelse i rød eller gul sone for PM10. Ingen skoler, 
barnehager eller sykehjem vil bli liggende i rød eller gul luftforurensningssone. Dette er likt 
for tiltaskalternativet og nullalternativet. Antall boliger i rød og gul sone for NO2 er likt 
nullalternativet for korridor A2 og R3 med variant V4a Søylandsdalen. De andre koridorene 
har en økning av antall boliger utsatt for luftforurensning. Maksimalt beregnet antall boliger 
utsatt for luftforurensning er godt under 10 og vurderes som lavt. 

 

 Korridorer i Agder 
Tabell 6-1 viser antall luftfølsomme bygninger i gul eller rød sone for nullalternativet, 
korridor A1 og A2 i fremtidig situasjon. 

Tabell 6-1: Beregnet antall luftfølsomme bygninger i gul eller rød sone for nullalternativet, 
korridor A1 og A2 i fremtidig situasjon. De samme boligene ligger i rød og gul sone. 

KORRIDORER I AGDER (A-KORRIDORER) 

Type bebyggelse Korridor A1 Korridor A2 0-alternativet 

NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 

Rød sone 

Boliger 4 0 2 0 2 0 

Barnehage 0 0 0 0 0 0 

Skole 0 0 0 0 0 0 

Sykehjem 0 0 0 0 0 0 

Gul sone 

Boliger 0 0 0 0 0 0 

Barnehage 0 0 0 0 0 0 

Skole 0 0 0 0 0 0 

Sykehjem 0 0 0 0 0 0 

SUM 4 2 2 

Korridor A1 gir en økning i antall boliger utsatt for luftforurensning, mens korridor A2 er lik 
nullalternativet. Ingen barnehager, skoler eller sykehjem blir liggende i rød eller gul 
luftforurensningssone. Boligene for nullalternativet og tiltaksalternativet vil ligge i rød og gul 
sone for NO2. Det Ingen luftfølsom bebyggelse som vil ligge i rød eller gul sone for PM10. 
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Begge korridorer vil føre til økt luftforurensning i tidligere uberørte naturområder, men 
utbredelsen av rød og gul sone er så liten at konsekvensen vurderes som liten. Langs vegen 
er utbredelsen av rød og gul sone begrenset til å omfatte kun veibanen. Ved 
tunnelmunningene er utbredelsen noe større. 

Den begrensede utbredelsen av luftforurensning skyldes i hovedsak en forventet 
teknologiutvikling som vil gi lavere utslipp fra motorkjøretøy. En slik forventning ligger inne i 
de benyttede utslippstallene for modelleringen. Det er viktig å være klar over at det er 
usikkerhet knyttet til disse estimerte framtidige utslippstallene. 

Korridor A2 gir lavest antall boliger utsatt for luftforurensning, men det er små forskjeller 
mellom korridorene.  

 Korridorer i Rogaland 
Tabell 6-2 viser beregnet antall luftfølsomme bygninger i gul eller rød sone for 
nullalternativet, korridor R1, R2 og R3 med variantene V4a Søylandsdalen og V4b Jolifjell for 
fremtidig situasjon. Det er svært liten forskjell i utstrekningen mellom rød og gul sone. 

Tabell 6-2: Beregnet antall luftfølsomme bygninger i gul eller rød sone for nullalternativet, 
korridor R1, R2 og R3 med variantene V4a Søylandsdalen og V4b Jolifjell i fremtidig situasjon. 
De samme boligene ligger i rød og gul sone. 

KORRIDORER I ROGALAND (R-KORRIDORER) 

Type 
bebyggelse 

Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 0-
alternativet 

V4a V4b V4a V4b V4a V4b 

NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 

Rød sone 

Boliger 4 0 5 0 3 0 4 0 2 0 3 0 2 0 

Barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gul sone 

Boliger 4 0 5 0 3 0 4 0 2 0 3 0 2 0 

Barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUM 4 5 3 4 2 3 2 

 

Korridor R1, R2 og R3 med variant V4b Jolifjell gir en økning i antall boliger utsatt for 
luftforurensning, mens korridor R3 med varianten V4a Søylandsdalen er lik nullalternativet. 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A017    Versjon: 001 

       
 

 

 Side 47 av 50 
 

Ingen barnehager, skoler eller sykehjem blir liggende i rød eller gul luftforurensningssone. 
Boligene for nullalternativet og tiltaksalternativet vil ligge i rød og gul sone for NO2. Ingen 
luftfølsom bebyggelse vil ligge i rød eller gul sone for PM10. 

Alle korridorer vil føre til økt luftforurensning i tidligere uberørte naturområder, men 
utbredelsen av rød og gul sone er så liten at konskvensen vurderes som liten. Langs vegen er 
utbredelsen av rød og gul sone begrenset til å omfatte kun veibanen. Ved tunnelmunningene 
er utbredelsen noe større. 

Den begrensede utbredelsen av luftforurensning skyldes i hovedsak en forventet 
teknologiutvikling som vil gi lavere utslipp fra motorkjøretøy. En slik forventning ligger inne i 
de benyttede utslippstallene for modelleringen. Det er viktig å være klar over at det er 
utikkerhet knyttet til disse estimerte framtidige utslippstallene. 

Korridor R3 med varianten V4a Søylandsdalen gir lavest antall boliger utsatt for 
luftforurensning, men det er små forskjeller mellom korridorene.  

En framtidig optimalisering av veglinjen samt innløsning av boliger tett på veglinjen vil kunne 
endre antall boliger i rød og gul luftforurensningssone. 

 

 Konklusjon 
I rød sone har personer med luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for helseeffekter. Blant 
disse er barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest sårbare. I 
gul sone har personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for forverring av 
sykdommen. Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter i gul sone. 

Tiltaksalternativet gir en totalbelastning av luftforurensning som er lik eller noe større enn 
nullalternativet for NO2. Maksimalt antall boliger i rød og gul luftforurensingssone vurderes 
som lavt. Veglinjen er lagt slik at den er i minimal konflikt med bebyggelse. I T-1520 
spesifiseres ikke krav om avbøtende tiltak. Lovpålagte grenseverdier for lokal luftkvalitet er 
gitt i forurensningsforskriftens kapittel syv. Krav til anleggseier om gjennomføring av 
nødvendige avbøtende tiltak for overholdelse av grenseverdiene er gitt i 
forurensningsforskriftens § 7-3.  Det vil bli en byggegrense langs E39 som vil begrense 
muligheter for ny bebyggelse i røde og gule soner langs med veien. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012, er statlige 
anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes arealplanlegging. 
Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, men vesentlige avvik fra anbefalingene kan 
imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planer fra offentlige myndigheter. 

Ved framtidig arealplanlegging er det viktig at kommunene tar hensyn til 
luftforurensningssonene. Gul sone er en vurderingssone hvor man bør være forsiktig med å 
godkjenne ny bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Ved 
etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i gul sone, bør 
luftforurensning og lokalklima vurderes tidlig i planprosessen. I denne vurderingen bør både 
arealformål og lokalisering inngå. Målsettingen i planarbeidet er at ny luftfølsom bebyggelse 
og spesielt utearealene får så god luftkvalitet som mulig innen sonen. Det skal også 
vektlegges et godt inneklima. 
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Luftforurensing kan påvirke vegetasjonen nær vegen. Undersøkelser nær tungt trafikkerte 
veger har vist at forurensning i form av støv, tungmetaller og nitrogenforbindelser kan 
påvirke vegetasjonen helt ut til 70 meter fra veg og opp til 15 meter over vegbanen [24]. 
Størst vil effektene være innenfor en avstand på 10–15 meter, hvor man kan oppleve skader 
på trær og annen vegetasjon som karplanter, sopp, lav og moser. En omfattende studie på 
temaet luftforurensning og vegetasjon konkluderer med at man ved anleggelse av nye veger 
bør ha en buffersone på 100 – 200 m fra sårbare lokaliteter [25]. 

 

 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring  
Generelt vil luftkvaliteten bedres med avstand fra veg både horisontalt og vertikalt. Forskning 
viser at vegetasjon langs vegen påvirker luftkvaliteten. Vegetasjonsskjerming kan redusere 
vindhastigheten og skape le, og har en evne til å fange opp støv og gasser [26], [27] [28]. 
Dersom den er konstruert på riktig måte, kan vegetasjonsbarrierer brukes til å redusere 
luftforurensning nær veg, enten alene eller i kombinasjon med faste støyskjermer. En 
støyskjerm vil også skjerme noe for luftforurensning ved fysisk å skjerme for PM10, samt 
skape vindturbulens som begrenser spredning av NO2 noe. Skjermen kan også fungere som 
deponiflate for partikler. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet at en tre meter 
høy støyskjerm kan gi en reduksjon i utbredelse av gul sone på litt over fire meter. Dette 
gjelder for rimelig flatt terreng [29]. 

Store skogkledde områder renser og filtrerer forurenset luft både for kjemisk skadelige 
partikler og ikke minst for sot og støv. Renseeffekt er også påvist bak smalere belter med 
vegetasjon. Effektene vil være størst i sommerhalvåret. Norske undersøkelser har vist at en 
tre meter høy vegetasjonsskjerm ga en gjennomsnittreduksjon av støvmengden på 30 
prosent i et 25 meters bredt belte bak skjermen [30]. 

Renhold av tunnel vil redusere nivået av PM10 i tunnel og utslipp fra tunnelportal. Vegvesenet 
har utført renholdsforsøk i tunneler for å dokumentere effekt av rengjøringstiltak med ulike 
metoder og maskiner [31]. Foreløpige anbefalinger er at feiing av vegbane, bankett, 
havarilommer, snusnisjer og lignende med kraftig oppsug er mest effektivt for fjerning av 
vegstøvet, og at frekvensen av feiing bør økes. 

For NO2 er det få avbøtende tiltak man kan gjøre utover skjerming, som har begrenset effekt 
for gasser som NO2, men modernisering og elektrifisering av kjøretøyparken vil redusere 
utslippene av NO2 betydelig på sikt.  

  



 

 

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A017    Versjon: 001 

       
 

 

 Side 49 av 50 
 

Referanser 
 

[1]  Norconsult, «E39 Lyngdal vest-Sandnes. Fagrapport transport,» 10.9.2018. 

[2]  «Statens vegvesen (2013): Håndbok N100 Veg- og gateutforming, November 
2013». 

[3]  «Statens vegvesen 2018. Kommunedelplan med konsekvensutredning. E39 
Lyngdal Vest - Ålgård. Planbeskrivelse,» Statens Vegvesen, 2018. 

[4]  «Statens vegvesen 2016: Vegtunneler. Håndbok N500. November 2016». 

[5]  «Statens vegvesen 2018: Kommunedelplan med konsekvensutredning. 
Variantområde V1: Skjeggestad–Eide. 9.11.2018». 

[6]  «Statens vegvesen 2018: Kommunedelplan med konsekvensutredning. 
Variantområde V2: Tronåsen-Oksafjellstad–Eide. 9.11.2018». 

[7]  «Statens vegvesen 2018: Kommunedelplan med konsekvensutredning. 
Variantområde V3: Oksafjell–Kydland. 9.11.2018». 

[8]  «Statens vegvesen 2018: Kommunedelplan med konsekvensutredning. 
Variantområde V4: Kydland – Bollestad. 9.11.2018». 

[9]  «FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften)». 

[10   «Luftkvalitetskriterier, Folkehelseinstituttet: 
http://www.fhi.no/tema/luftforurensning/luftkvalitetskriterier». 

[11   «T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/t-
1520-luftkvalitet-arealplanlegging.html?id=679346». 

[12   Statens Vegvesen Vegdirektoratet, «Konsekvensanalyser. Håndbok V712. 
Versjon 1.1,» 2014. 

[13   «SVV, 2013. Utredning av lokal luftkvalitet i arealplanlegging. Interne råd for 
bruk av retningslinjen T-1520 i Statens vegvesen.». 

[14   «INFRAS Berne, 2014. The Handbook Emission Factors for Road Transport 
(HBEFA 3.2, July 2014).». 

[15   «The Air Pollutant Emission Factor Library, http://www.apef-library.fi. Swedish 
IIR, 2008.». 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A017    Versjon: 001 

       
 

 

 Side 50 av 50 
 

[16   «Martin Ferm, Karin Sjöberg, Concentrations and emission factors for PM2.5 and 
PM10 from road traffic in Sweden, Atmospheric Environment, Volume 119, 
October 2015, Pages 211-219.». 

[17   «EQUA Simulation AB. http://www.equa.se/en/tunnel». 

[18   «EQUA Simulation AB. IDA Tunnel version 4.5 build 1 Theoretical Reference. 
(2012)». 

[19   «Forenklet metode for spredningsberegninger ved vegtunneler av Trond Iversen, 
NILU oppdragsrapport nr. 27/82, august 1982.». 

[20   «Road Tunnels: Vehicle emissions and air demand for ventilation, PIARC 
Technical committee C4, Road tunnels operation, Revised version, december 
2012.». 

[21   «http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/Inngangsdata/Bakgrunnskonsentrasjon
er.aspx». 

[22   «Meteorologisk institutt, www.eklima.met.no.». 

[23   «http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT». 

[24   «Pedersen, P.A. 2007. Skader på trær forårsaket av saltsprut – registreringer i 
Østlandsområdet våren 2003 og 2006. Rapport nr 2007/15. 
Utbyggingsavdelingen,Vegdirektoratet. 19s.». 

[25   «Smithers, R., Harris, R. & Guy Hitchcock, G. 2014. The ecological effects of air 
pollution from road transport: an updated review with supplementary summary 
of road-traffic measures for reducing emissions. Natural England Commissioned 
Report NECR 199». 

[26   «Miljødirektoratet, 2014. Veileder M100-2014. Planlegging av grønnstruktur i 
byer og tettsteder.». 

[27   «Statens vegvesen, 1994. Håndbok 271 Vegetasjon ved trafikkårer.». 

[28   «EPA, 2016. Recommendations for Constructing Roadside Vegetation Barriers to 
Improve Near-Road Air Quality. EPA 600/R-16/072.». 

[29   «NILU 2015, Utbedret E6 øst for Trondheim. Luftkvalitet.». 

[30   «Asplan Viak, 2009. Grønnstrukturens betydning for lokalklima og luftkvalitet.». 

[31   «Statens vegvesen, 2016. Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 
2015. Rapportnr. 619.». 

 

  


	Forord
	Sammendrag
	1 Innledning
	1.1 Bakgrunnen for E39 Lyngdal vest - Ålgård
	1.2 Mål for prosjektet
	1.2.1 Samfunnsmål
	1.2.2 Effektmål
	1.2.3 Resultatmål for planarbeidet

	1.3 Utredningsområdet

	2 Tiltaks- og alternativbeskrivelse
	2.1 Vegutforming
	2.1.1 Vegstandard
	2.1.2 Tunnel
	2.1.3 Kryss

	2.2 Hovedalternativ
	2.2.1 To korridorer i Agder og tre i Rogaland
	2.2.2 Utredningsområde og planområde
	2.2.3 Varianter innenfor planområdet

	2.3 Nullalternativet

	3 Luftforurensning og grenseverdier
	3.1 Luftforurensning
	3.2 Grenseverdier
	3.3 Retningslinje for luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

	4 Metode og forutsetninger
	4.1 Metode
	4.2 Trafikkgrunnlag
	4.1 Utslipp fra vegtrafikk
	4.2 Utslipp fra vegtunnel
	4.3 Bakgrunnskonsentrasjoner
	4.4 Meteorologi
	4.5 Modellering med modellen AERMOD
	4.6 Usikkerhet

	5 Resultater
	5.1 Korridor A1
	5.2 Korridor A2
	5.3 Korridor R1
	5.4 Korridor R2
	5.5 Korridor R3
	5.6 Nullalternativet
	5.7 Naturmangfold og verneområder

	6 Sammenstilling av korridorer
	6.1 Korridorer i Agder
	6.2 Korridorer i Rogaland
	6.3 Konklusjon
	6.4 Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

	Referanser

