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Luftforurensning ved Harestad 

Innledning 

 
NILU (Norsk institutt for luftforskning) har på oppdrag fra Statens Vegvesen, region vest (SVRV) 
gjennomført spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunning på Harestad i forbindelse med 
tunnelprosjektet Rogfast. Beregningene er gjennomført med ”TUNALL” NILUs spredningsmodell for utslipp 
fra vegtunneler. Beregningene er utført for utslipp av NO2. Nivået av svevestøv (PM10) er beregnet med 
grunnlag i de beregnede NO2- konsentrasjonene. Beregnet konsentrasjonsbidrag fra tunnelmunningen er 
sammenlignet med sonegrenser i retningslinje for arealplanlegging (T-1520) og med grenseverdier for 
luftkvalietet i forurensningsforskriftens kapittel 7. Grenseverdier og sonedefinisjoner er vist nedenfor. 
 

Rød sone etter T-1520 PM10: 7. høyeste årlige 
døgnmiddelkonsentrasjon over 50 µg/m3 
NO2: Årsmiddel over 40 µg/m3 

Gul sone etter T-1520 PM10: 7. høyeste årlige 
døgnmiddelkonsentrasjon over 35µg/m3 
NO2: Vintermiddel over 40 µg/m3 

Grenseverdi for timemiddel NO2-konsentrasjon 
(Forurensningsforskriften) 

18. høyeste årlige timemiddelkonsentrasjon 
over 200 µg/m3 

 
For tunnelmunninger vil det ofte kunne forekomme mer omfattende overskridelse av grenseverdien for 
timemiddelkonsentrasjon av NO2-konsentrasjon enn overskridelse av grenseverdi for luftkvalitetsonene 
definert i T-1520. Dette har sammenheng med at variasjonen i spredningsforhold over døgn og sesong gir 
bedre spredningsforhold enn det som kan forekomme i enkelt-timer med høy munningskonsentrasjon i 
tunnelen. 
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Utslipp 

 

Utslipp i tunnelmunning er hentet fra rapport Nr.138, SVRV, 28.06.2012, E39 Rogfast, tunellventilasjon og 
luftkvalitet.  I henhold til rapporten er trafikkmengde i maksimal time 15 % av årsdøgntrafikken, og utslipp i 
munning ved Harestad er 8,5 kg NO2 pr. døgn. Utslipp av svevestøv er oppgitt til 23 kg/døgn som sum for 
hele tunnelsystemet. Forutsatt samme fordeling av PM10 –utslipp som NO2-utslipp i de ulike 
utluftningspunktene blir PM10-utslippet ved Harestad 5 kg/døgn. 
Utslipp i time med maksimal trafikkmengde er (av NILU) forutsatt å være 15 % av døgnutslippet. Midlere 
timeutslipp for ett døgn blir da 27,8 % av utslippet for maksimal time siden midlere timeutslipp over 
døgnet er 1/24 (4,167 %) av døgnutslippet og 4,167/15 er 0,278. 
 

Utslippshastighet og munningskonsentrasjon 

 

Ved envegstrafikkerte tunneler vil trafikkens pumpevirkning sette opp en langsgående hastighet gjennom 
tunnelen. Kjørehastighet ved Harestad er oppgitt til 60 km/t og årsdøgntrafikken er oppgitt til 12600 
kjt/døgn. Dette gir en trafikkindusert lufthastighet på 4 m/s i tunnelportalen. Det er benyttet et 
tunneltverrsnitt på 53 m2 i beregningene. Disse inngangsdataene gir en munningskonsentrasjon av NO2 i 
maksimalt trafikkert time på 1,67 mg/m3. I spredningsberegningene er det videre benyttet et tillegg for 
bakgrunnskonsentrasjon på 50 µg/m3, som i sum representerer både NO2 og bidrag fra ozon som vil 
oksidere NO til NO2 i løpet av spredningsprosessen.¨ 
 

 
Konsentrasjoner utenfor munningen 

 

Figuren nedenfor viser nivå og utbredelse av maksimale timemiddelkonsentrasjoner av NO2. Utgangspunkt 
for atmosfærisk spredning (som vil følge vindretningen under time med maksimalt utslipp) ligger 55 m fra 
tunnelmunningen. Utbredelsen gjelder for timer med maksimal trafikk og samtidig svak vindstyrke (1 m/s). 
Det er foretatt en beregning av årsmiddelkonsentrasjoner som korresponderer til de angitte nivåene av 
timemiddelkonsentrasjon vist i figuren. Beregningene er baser på midlere vindstyrker og midlere 
vindretningsfordeling målt på Sola fra 1961 til 1990. Tabellen nedenfor viser vindretningsfordeling, midlere 
vindstyrke, belastningsfaktor vektet med forekomst og vindstyrke, samt beregnet årsmiddelkonsentrasjon 
120 m fra tunnelmunningen. Kombinasjonen av vindstyrke og vindretningsforekomst som gir høyest 
årsmiddelkonsentrasjon er vind fra sør-sørøst, årsmiddelkonsentrasjon som svarer til 
timemiddelkonsentrasjon 120m fra munning på 250 µg/m3 er under 2 µg/m3. Selv om 
vintermiddelkonsentrasjonen skulle være dobbelt så høy som årsmiddelkonsentrasjonen er det svært god 
margin til grenseverdien for gul sone (40 µg/m3). 
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Figur: Mulig utbredelse av høye timemiddelkonsentrasjoner uavhengig av vindretning. 

 
Belastning av svevestøv, der grenseverdiene gjelder for døgnmiddel, kan beregnes fra NO2-
konsentrasjonene. Forholdet mellom midlere timeutslipp i døgnet av PM10 og maksimalt timeutslipp av 
NO2 er 0,162( 0,278 x 5 / 8,5). Forutsatt at det er svak vind og ingen variasjon i vindretning i 24 timer i ett 
døgn vil da døgnmiddelkonsentrasjonen av PM10 bli under 33 µg/m3 på samme avstand (120 m) som 
maksimal timemiddelkonsentrasjon av NO2 er 250 µg/m3. De svært konservative forutsetningene i denne 
beregningen gjør at dette er et høyt estimat for døgnet med maksimal belastning. 
 

Konklusjon 

 

I forhold til retningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) vil forekomst av sone med gul 
luftkvalitet være begrenset til vegarealet utenfor tunnelmunningen ut til 120 m fra munningen. Området 
med gul og rød sone er vist i figuren over. På grunn av utslippene på selve vegen vil det også være rød/gul 
sone langs vegen utenfor tunnelmunningen. Dette er ikke vist på figuren. 
Grenseverdi for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 vil imidlertid kunne overskrides i området innenfor 
utbredelse av 200 µg/m3 vist i figuren ovenfor. 
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