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Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst, gjennomført en 

luftkvalitetsvurdering i forbindelse med detaljregulering av rv. 22 mellom Hafslund og Dondern i 

Sarpsborg. 

Vurdering av luftkvaliteten i planområdet er gjort med bakgrunn i spredningsberegninger utført 

ved hjelp av programvaren CadnaA med Option APL. Det er beregnet utslipp av nitrogendioksid 

NO2 og svevestøv PM10 fra veikilder i eller i tilknytning til planområdet. Beregnet konsentrasjon 

av NO2 og PM10 for dagens situasjon, samt ved en realisering av planforslaget, er vurdert mot 

grenseverdier i Miljødepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging (T-1520) ved utarbeidelse av luftforurensningssoner. 

Beregningene av spredning av NO2 og svevestøv tyder på at uten tiltak i form as støyskjerming 

vil tre boliger bli berørt av gul forurensingssone for både NO2 og svevestøv. Støyskjermer slik 

det er foreslått i Swecos støyutredning vil føre til tilfredsstillende luftkvalitet for de berørte 

boligene. 

Fremtidig situasjon vil føre til en viss forverring av luftkvaliteten ved Hafslund ungdomsskole, 

slik at det nordøstlige hjørnet av skolen vil være berørt av gul luftforurensningssone. 
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1 Bakgrunn og beliggenhet 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst, gjennomført en 

luftkvalitetsvurdering i forbindelse med detaljregulering av rv. 22 mellom Hafslund og Dondern i 

Sarpsborg kommune. Planområdet vises i Figur 1-1 og Figur 1-2 

 
Figur 1-1: [FORELØPIG] Avgrensning av område varslet ved oppstart av planarbeidet (rød stiplet linje) (kilde: 

Statens vegvesen).  

Prosjektet strekker seg langs rv. 22 Hafslunds gate fra dagens rundkjøring ved Hafslund skole og 

frem til rundkjøringen ved Dondern. Prosjektet omfatter også rv. 22 Iseveien videre østover fra 

rundkjøringen ved Dondern til krysset med Torvaldslyst/Gamle Isevei (øst), samt fra rundkjøringen 

ved Dondern og sørover fv. 118 Skjebergveien frem til krysset med Parkveien/Haralds gate. 

Langs prosjektstrekningens nordside er det i dag boliger og næringsbebyggelse, mens det på 

sørsiden både finnes boliger og noe næringsbebyggelse, i tillegg til et større friområde (Borgen 

folkepark).  

Hafslund barne- og ungdomsskole ligger på sørsiden av vegen, helt i vest av prosjektstrekningen. 

Det ligger et jordbruksområde vis-à-vis skolen, på nordsiden av riksvegen. 

Området ligger om lag 3,5 km øst for Sarpsborg sentrum og defineres som «i sentrumsområde». 

Prosjektet har til hensikt å tilrettelegge for forventet økning i transportbehovet på strekningen 

gjennom økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for både myke trafikanter og 

kollektivtrafikken. Rv. 22 Hafslund – Dondern skal utvides for å gi plass til nye kollektivfelt og 

anlegg for syklister og gående. I tillegg inngår en bedring av kryssingsmuligheter for fotgjengere og 

syklister, og avkjørselssaneringer langs strekningen.  
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I konsekvensutredningen er tre løsningsalternativer vurdert opp mot alternativ 0 (dagens situasjon). 

Forskjellene på de tre alternativene anses som ubetydelig når det gjelder luftkvalitet. 

Luftkvalitetsvurderingen baseres på alternativ 3 – optimalisert. Dette alternativet er anbefalt som 

grunnlag for reguleringsplan med teknisk detaljplan. 

Formålet med luftkvalitetsvurderingen er å vurdere virkningene planen vil ha for lokal luftkvalitet, 

med hensyn til arealbruk som er følsomt for luftforurensning. Det benyttes spredningsberegninger 

for å anslå luftforurensningssnivå både i dagens situasjon og ved en realisering av planen. 

I figuren under er det gitt en oversikt over målestasjoner og værstasjon i nærhet til planområdet 

som er benyttet om en del av grunnlaget til spredningsberegningene. 

 
Figur 1-2: Oversiktskart. Planområdets omtrentlige plassering vises med rød stiplet linje. Målestasjoner vises 

med grønne sirkler og værstasjon vises med blå trekant. (Kartkilde: luftkvalitet.info) 
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2 Juridiske grunnlag og nasjonale føringer 

Forurensningsforskriften kapittel 7 setter minimumskrav til kvaliteten på all utendørs luft, for å 

fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer. Det inneholder 

juridisk bindende grenseverdier for konsentrasjoner av ulike luftforurensningskomponenter. 

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal sørge for at disse blir overholdt. Grenseverdiene 

ble strammet inn i 2016, og de som nå er i kraft for luftforurensningskomponenter nitrogendioksid 

(NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5) vises i Tabell 2-1. 

I tillegg er det definert helsebaserte nasjonale mål for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og 

PM2,5). Disse angir et langsiktig ambisjonsnivå for luftkvalitet sett på som trygg luftkvalitet. De ble 

oppdatert fra og med 1. januar 2017 (Prop. 1 S, 2016-2017) og vises i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1: Grenseverdier og nasjonale mål for NO2, PM10 og PM2,5, med antall tillatte overskridelser. 

Parameter Midlingstid  Forurensningsforskriften Nasjonale mål 

NO2 år  40 µg/m3 40 µg/m3 

 time 200 µg/m3, maksimalt 18 overskridelse per år  

PM10 år 25 µg/m3 20 µg/m3 

døgn 50 µg/m3, maksimalt 30 overskridelse per år  

PM2,5 år 15 µg/m3  8 µg/m3 

 

Luftforurensning er et helse- og miljøproblem i mange norske byer og tettsteder, hovedsakelig om 

vinteren og våren. De viktigste luftforurensningene er nitrogenoksider (særlig NO2) som kommer fra 

forbrenningsmotorer, og svevestøv (PM10 og PM2,5) som stammer fra eksos, piggdekkslitasje av 

veibanen og vedfyring. Svevestøv måles og vurderes i to størrelsesfraksjoner og tallet bak angir 

størrelsen i mikrometer til partiklene det består av. Slik betegner PM10 alle partikler med diameter 

under 10 µm, hvorav den finkornete størrelsesfraksjon (diameter under 2,5 µm) utgjør det mer 

helseskadelige PM2,5. 

I 2016 anslo det europeiske miljøbyrået at luftforurensning var årsak til henholdsvis 1590 (for 

PM2,5) og 170 (for NO2) for tidlige dødsfall i Norge i løp av 2013 (EEA, 2016). Folkehelseinstituttet 

har beregnet gjenlevendes tapte leveår for helseeffekten av PM2,5 (Miljødirektorat, 2014). Antall 

vunnet leveår ved en reduksjon på 10 µg/m3 PM2,5 ble estimert til 277 per 100 000 innbyggere, og 

ved en reduksjon på 5 µg/m3 PM2,5 til 139 per 100 000 innbyggere.  

I de nasjonale planforventningene (2015) står det følgende: 

«Nærmiljøet vårt er viktig for helse, trivsel og oppvekst. Støy og lokal luftforurensning gir 

imidlertid negative helseeffekter i flere byer og tettsteder. Den største forurensningskilden er 

veitrafikk. Barn, eldre og hjerte- og lungesyke er spesielt sårbare for luftforurensning.» 

Daværende Miljøverndepartementet, nå Klima- og miljødepartementet, vedtok retningslinjer T-1520 

for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (Miljøverndepartementet 2012) etter plan- og 

bygningsloven i 2012. Dette er statlige anbefalinger for hvordan luftforurensning bør behandles i 

kommunens arealplanlegging, og har som formål å forebygge og redusere helseeffekter grunnet 

luftforurensning gjennom følgende:  

• Å gi anbefalinger for når og hvordan luftforurensning skal tas hensyn til ved planlegging av 

virksomhet og bebyggelse. 
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• Å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 

luftforurensingsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak. 

Retningslinjer i T-1520 skildrer grunnlag for etablering av luftforurensningssoner der det er fare for 

helseskader som følge av luftforurensning.  Luftforurensningen kartfestes i en rød og en gul sone. 

Gul sone er en vurderingssone hvor det bør vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse 

med bruksformål som er følsom for luftforurensning og etablering eller vesentlig utvidelse av 

luftforurensende virksomhet. Anbefalte grenser for gul sone er baserte på luftkvalitetskriteriene 

utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. 

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til 

bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning og etablering eller vesentlig 

utvidelse av luftforurensende virksomhet.  Anbefalte grenser for rød sone er basert på 

forurensningsforskriftens grenseverdier, slik at de avgrenser avviksområde.   

Veiprosjekter anses som luftforurensende virksomhet etter T-1520. Der et veiprosjekt skal legge til 

rette for vesentlig økning i veitrafikk regnes dette som vesentlig utvidelse av luftforurensende 

virksomhet. 

Anbefalte grenser for luftforurensning i gul og rød sone beskrives nærmere i Tabell 2-2. Grensene 

gjelder NO2 og PM10, men ikke PM2,5 som dermed ikke tas videre i beregningene. 

Tabell 2-2: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet 

eller bebyggelse (Miljøverndepartementet 2012). 

Komponent Luftforurensningssone1 

  Gul sone    Rød sone  

PM10 35 μg/m3 7 døgn pr. år 50 μg/m3 7 døgn pr. år 

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. november til 30. april 
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3 Lokal luftforurensning 

3.1 Kommuneplan 

Planområdet ligger i Sarpsborg. I bestemmelse § 4.8 Luftkvalitet til gjeldende kommuneplanens 

arealdel for Sarpsborg 2015-2026 (KPA), står det at: 

«Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs tilfredsstiller kravene i til 

enhver tid gjeldende lovverk.» 

I tillegg settes det spesifikk krav på nærmere utredning på luftforurensning ved etablering av ny 

bebyggelse eller vesentlig endring av eksisterende bebyggelse som er følsom for luftforurensning 

innenfor 10 meter av ytterkant rv. 22. 

Et temakart for luftforurensning er utarbeidet etter retningslinjer T-1520 (se Tabell 2-2) og inngår 

som vedlegg til KPA. Den aktuelle strekningen av rv. 22 er betegnet gul luftforurensningssone. Det 

står i retningslinjer til § 4.8: 

«Gul sone på temakart Luftsone er en vurderingssone hvor det skal vises varsomhet med å 

tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I gul 

sone skal det legges vekt på at uteoppholdsarealer får minimal eksponering og at det sikres 

godt inneklima. Dersom området også er utsatt for støy skal den totale belastningen 

vurderes.»  

I planbeskrivelsen til KPA påpekes at temakartet for luftforurensning ikke viser informasjon om 

industrirelatert luftforurensning i form av svoveldioksid (SO2). 

3.2 Lokale måledata 

Det nærmeste målestedet til planområdet vises i Figur 1-2. Det ligger ved Vollgata, cirka 1,2 km 

nordvest for planområdet. Den måler bare svoveldioksid og ikke andre luftforurensninger, dette 

med hensyn til industriutslipp i området. Det finnes strenge krav på svovelinnhold i bensin og diesel 

som brukes til landbasert kjøretøy, og vegtrafikk slipper ikke ut vesentlig mengde med 

svoveldioksid. Utvidelse av rv. 22 anses å være uten betydning for forurensningssituasjonen når 

det gjelder svoveldioksid, og svoveldioksid tas ikke videre i beregningene. 

En annen målestasjon finnes ved Alvim, og ligger cirka 2,9 km vest for planområdet. Den er en 

vegnær målestasjon som måler konsentrasjoner av nitrogenoksider (NO, NO2 samt NOx,) og 

svevestøv (PM10 og PM2,5), cirka 10 m fra vegkanten til fv. 109 og cirka 120 m fra vegkanten til E6. 

Målestasjonen ble satt opp i september 2015, slik at datasettet for tiden er begrenset. Tilgjengelig 

data er oppsummert i tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad (NILU og UA, 

2018). I 2016 og 2017 oppfylte målt luftkvalitet ved Alvim målestasjon forurensningsforskriftens 

krav. Tiltaksutredningen vurderte ikke dataene mot kriteriene for gul og rød luftforurensning etter T-

1520. 

Tiltaksutredningen inneholdt i tillegg resultater fra stor-skala spredningsberegninger, men 

planområdet rv. 22 Hafslund – Dondern ligger utenfor beregningsfeltet. Et annet modellbasert kart 

over luftforurensning finnes ved Nasjonal beregningsverktøy (NBV). NBV er utviklet av Norsk 

institutt for luftforskning (NILU) og Meteorologisk institutt (NMI). Det bruker et relativt grovt rutenett 

(100 x 100 m) og værdata fra 2015. Ifølge NBV ligger ikke planområdet i luftforurensningssone. 
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3.3 Utslippskilder 

Biltrafikken er den viktigste kilden til luftforurensning i byer og tettsteder. Skipstrafikk kan ha et 

vesentlig bidrag i havneområder med høy båttrafikk, og i noen industriområder utgjør utslipp fra 

forbrenningsprosesser en vesentlig kilde til lokale luftforurensning. Luftforurensningen er betydelig 

høyere om vinteren enn om sommeren, og dette skyldes hovedsakelig at lufta er mer stabil om 

vinteren. I tillegg bidrar utslipp fra oppvarming (ved- og oljefyring) og piggdekkbruk til økt utslipp av 

partikler.  

Nasjonalt beregningsverktøy (NBV) gir opplysninger om kildebidrag til luftforurensningsnivå på kart 

med bakgrunn i beregningsår 2015. I planområdet utgjør vegtrafikkutslipp den største lokale kilden 

til luftforurensning av nitrogenoksider, og bidrar 50-80% til årsmiddelkonsentrasjon av NOx.  

Trafikkutslipp fra nærliggende veger er blitt undersøkt nærmere ved bruk av 

spredningsberegninger for både dagens og fremtidig situasjon ved en realisering av planen. 

I tillegg utgjør industri et vesentlig bidrag (opptil 20%). Det finnes flere registreringer for virksomhet 

med utslipp til luft mindre enn 1 km fra planområdet, i Miljødirektorats database Norske utslipp. 

Den viktigste er Borregaard AS, som danner et stort industriområde på den vestlige siden av 

Glomma, cirka 1 km vest for planområdet. Siden 2006, da bedriftens spesialcelluloseavdeling slapp 

ut 414 tonn NOx, har virksomheten oppnådd en stadig reduksjon i NOx-utslipp. I 2017 slapp den ut 

130 tonn NOx. Bedriftens forbrenningsanlegg har også vesentlig utslipp (32 tonn NOx i 2017), i 

tillegg til Sarpsborg Avfallsenergi (28 tonn NOx i 2017), som befinner seg i samme industriområdet. 

Glomma Papp AS befinner seg nærmere planområdet på den østlige siden av Glomma, men har 

ikke rapportert noe utslipp siden 2012. 

På en avstand av 1 km kan virkningen på luftkvalitet i planområdet av punktkilder som skorstein 

forventes å jevnes ut. Bidrag fra industrikilder vil også være medtatt i bakgrunnskonsentrasjonen 

(se avsnitt A nedenfor)  

Når det gjelder svevestøv, utgjør vedfyring den viktigste lokalutslippskilden i planområdet, ifølge 

NBV. Den bidrar 10-20% til årsmiddelkonsentrasjon av PM10, og vegtrafikk bidrar 0-20%. (Det 

største bidraget til PM10 – 60-80% – er «bakgrunn», som betyr langreist forurensning fra utenfor 

bydelen). Bidrag fra industri angis som 0-10%. Bidrag fra vedfyring vil være medtatt i 

bakgrunnskonsentrasjonen benyttet til beregningene. 
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4 Metode og inngangsdata 

4.1 Beregningsmetode 

Vurderingen av luftkvaliteten er gjort med bakgrunn i spredningsberegninger med hensyn på NO2 

og PM10. Det er benyttet programvaren CadnaA (DataKustik) med tilleggsmodulen Option APL, 

som tar med modellen Austal2000. Det er gjort en beregning av utstrekningen til de nevnte 

komponentene fra tilstøtende veier som er presentert som luftsonekart i henhold til T-1520.  

Spredningsberegningene er gjort med bakgrunn i trafikkdata som ÅDT (årsdøgntrafikk), 

trafikkhastighet, prosentvis piggdekkandel i området, prosentvis tungtrafikkandel i området, 

meteorologiske data og bakgrunnskonsentrasjoner. Det tas hensyn til bygg og skjerm i utredning 

av skjermingstiltak i fremtidig situasjon, oppløsningen er på 5x5m. 

Dagens situasjon og fremtidig situasjon uten skjerming er modellert uten bygninger og skjermer og 

med en 10x10m oppløsning 

Det er tatt høyde for en elbilandel på 5 %, som er basert på Norsk Elbilforenings fylkesvise oversikt 

over andel elbiler av registrerte kjøretøy. Der oppgis Østfold med en elbilandel på 4,9 %. Dette 

anser vi som konservativt. Statens Vegvesens Reisevaneundersøkelse oppgir at 10 % av 

bilførerne i Nedre Glomma har tilgang til elbil.  

Utslippsfaktorene som er brukt for NOX og PM10 for de ulike veiene er gitt i vedlegg 1. 

Etterbehandling av resultatene beskrives nærmere i 0. 

3D-modellgrunnlaget er basert på det som er brukt til Swecos støyutredning for prosjektet.  

Ved kartlegging av resulterende luftforurensning er Miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, lagt til grunn. 

4.2 Reseptorer 

Reseptorer er identifisert som arealbruk som er følsomme for luftforurensning etter definisjonen i 

retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. Dette omfatter 

helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt 

grønnstruktur. 

Beregningene er gjort i 1,5 meters høyde i et rutenett hvor hver rute er 10x10 meter. For utredning 

av skjermingstiltak i fremtidig situasjon er et rutenett på 5x5 meter benyttet.  

4.3 Trafikkdata 

Sweco har utført trafikkanalyse av veitrafikk i forbindelse med planforslaget (Sweco, 2019). 

Trafikkanalysen oppgir trafikkmengder for 2038 som er benyttet for både støy- og luftberegninger. 

Trafikktall for luftkvalitetsberegningene er hentet direkte fra støyvurderingene. Det legges til grunn 

10% trafikkvekst, samt stenging av avkjørsler. Trafikkhastighet baseres på fartsgrensen til hver 

veistrekning. I beregningene er døgnprofilen for reiser i yrkesdøgn i de største norske byene vært 

benyttet (Engebretsen & Christiansen, 2011). 

4.4 Meteorologi 

For å kunne beregne vindfelt trengs det timesvise vinddata for planområdet eller annet område 

som er representativt for planområdet. Disse vinddataene hentes fra www.eklima.no og legges inn i 

programvaren. Programvaren bruker værdata som utgangspunkt for å beregne detaljert lokal 

vindfelt i 3D-modellen av planområdet.   
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Vinddata er hentet fra værstasjon i Sarpsborg (se Figur 1-2) og data er tatt fra det siste 

«normalåret», 2013. Værstasjonen ligger ca. 2 km fra planområdet, og anses å være svært godt 

representativt.  

I Figur 4-1 ser en vindrose for den aktuelle stasjonen for de siste seks årene. Dominerende 

vindretning er sør-vest med en vesentlig nord-øst komponent. Vindhastigheten varierer 

hovedsakelig mellom flau vind og laber bris. 

 

 

 

Figur 4-1: Vindrose for Sarpsborg værstasjon (www.eklima.no) 

Overflateruhetslengde («surface roughness length») benyttes av beregningsverktøyet til å 

behandle meteorologiske data og karakterisere turbulensforhold i det atmosfæriske grensesjiktet. 

Med hensyn til arealbruk i planområdet, samt det omkringliggende området, er denne satt til 0,5 m. 

4.5 Usikkerhet i modellberegningene 

Modeller er aldri fullstendige bekrivelser av virkeligheten og resultater som er innhentet fra en 

modellberegning inneholder usikkerheter. Det foreligger alltid en risiko for feilkilder når modellen 

ikke på korrekt måte tar hensyn til alle faktorer som kan påvirke verdien av luftforurensning. Slike 

feilkilder kan være avhengig av flere faktorer, og finnes blant annet i beregningene (forenklinger i 

modellene), i måledata (ikke representative måledata) og i utslippsdataene. 

Utslippsfaktorene som er brukt for biler og tungtrafikk representer et gjennomsnittlig kjøretøy, 

basert på tilgjengelig data om bilpark. I virkeligheten kan utslipp fra enkelte kjøretøy variere 

betydelig og faktisk bilparksammensetning kan variere fra gjennomsnittet. Trafikkprognoser frem til 

2038 har også sin usikkerhetsgrad. 

http://www.eklima.no/
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Meteorologiske parametere, bakgrunnskonsentrasjonsdata og omdanning av NOx til NO2 er basert 

på et «typisk» år, og værforhold kan selvfølgelig variere fra år til år, med konsekvenser for 

forurensningsnivået. 

Inputparameterne til modellen er basert på best tilgjengelig data, men modellresultater innebærer 

ikke den samme sikkerhetsgraden som måledata og bør tolkes med mer varsomhet. 

5 Resultater 

5.1 Dagens situasjon 

Det er utarbeidet luftsonekart for dagens situasjon som viser utstrekning av gul og rød 

luftforurensningssone i henhold til retningslinjen T-1520. De vises i 0 (X1, X2). Beregningene for 

dagens situasjon er gjort på overordnet nivå. De bruker 10 x 10 meter rutenett og tar ikke hensyn til 

eksisterende skjerming.  

Beregningene for NO2 (se 0, X1) tyder på en gul luftforurensningssone tilknyttet dagens rv. 22. Gul 

luftforurensningssonen har bakgrunn i vintermiddel NO2. Den berører flere virksomheter på den 

nordlige siden av rv. 22 Hafslunds gate, og på den sørlige siden av rv. 22 Iseveien i nærheten av 

rundkjøringen ved Dondern. Virksomheter anses ikke som følsomt for luftforurensning etter 

retningslinjen T-1520. En mindre del av Borgen folkepark er berørt av luftforurensningssonen, der 

den grenser mot rundkjøringen ved Dondern i øst. Terrenget i folkeparken stiger bratt opp i retning 

bort fra veiene; dette er gunstig med tanke på luftkvalitet. Ingen boliger er berørt av 

luftforurensningssonen. 

Rød luftforurensningssone for NO2 har mindre utstrekning.  

Konsentrasjoner beregnet for 8. høyeste døgnmiddel PM10 vises i 0, X2. Utstrekning til gul sone for 

PM10 er litt større enn den for NO2. Derimot har rød sone for PM10 litt mindre utstrekning enn den 

for NO2. Den gule sonen for PM10 berører flere virksomheter langs rv. 22 Hafslunds gate og 

Iseveien, samt fv. 118 Skjebergveien, men ingen boliger. 

Oppsummert er ingen boliger eller annen bebyggelse følsom for luftforurensing berørt av 

luftforurensningssone ifølge spredningsberegningene for dagens situasjon. Et lite område i den 

østlige delen av Borgen folkepark vil være berørt av gul luftforurensningssone med bakgrunn i 

vintermiddel NO2, men folkeparken ligger hovedsakelig på vesentlig høyere terrengnivå, og anses 

ikke å være påvirket i vesentlig grad. 

5.2 Fremtidig situasjon (uten skjerming) 

Trafikkøkning i rv. 22 som legges til grunn i fremtidig situasjon ved en realisering av plan vil 

medføre en økning i utstrekningen til luftforurensningssonene. I tillegg vil utvidelse av vegen og 

forskyving av senterlinjen i rv. 22 Iseveien mot sør redusere avstand til flere boliger fra vegkanten. 

I 0, X3, vises resultater til spredningsberegningene for NO2 for fremtidig situasjon. Disse er 

overordnete beregninger på lik linje med de for dagens situasjon, og har til hensikt å utrede behov 

for skjerming.  

Den beregnete gule luftforurensningssonen for vintermiddel NO2 berører tre boliger langs vegkant 

til rv. 22 Iseveien. Disse er: 

• Myraveien 33 

• Haralds gate 8 

• Haralds gate 10 
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I tillegg strekker gul luftforurensningssone for vintermiddel NO2 seg mot Hafslund ungdomsskole. 

Den berører ikke bygningsfasaden, men berører de arealene på nordsiden av skolebygget mot rv. 

22 Hafslunds gate. Borgen folkepark vil være berørt i like grad som i dagens situasjon. 

Beregningene for PM10 (se 0, X4) tyder på at de samme tre boligene i listen over vil være berørte 

av gul sone for PM10. 

Ingen boliger eller andre følsomt arealbruk er berørt av rød luftforurensningssone ifølge 

beregningene for fremtidig situasjon (uten skjerming). 

5.3 Fremtidig situasjon med skjerm 

Swecos støyutredning foreslår 2,5 m høy støyskjerm langs ulike deler av både den nordlige 

ogsørlige siden av rv. 22 i fremtidig situasjon. Dette i tillegg til eksisterende støyskjerm langs deler 

av den nordlige siden av rv. 22 Iseveien. Støyskjermene vil i tillegg kunne fungere som et tiltak mot 

luftforurensning. De vil utgjøre en barriere som hindrer spredning av trafikkutslipp fra veg, og 

beskytter området på den «stille» siden av skjermen. Dette innebærer imidlertid tilsvarende økning 

i luftforurensning i veiområdet. 

Påvirkning av foreslåtte og eksisterende støyskjermer langs rv. 22 er blitt undersøkt ved hjelp av 

mer detaljert spredningsberegninger.  

Resultatene vises i 0, X5 og X6. Beregningene tyder på at ved oppføring av foreslåtte skjermer ved 

rv. 22 Iseveien, vil ikke de boligene listet i avsnitt 5.2 over være berørt av luftforurensningssoner, 

ved en realisering av planen. Dermed anses foreslått støyskjerm å være tilstrekkelig tiltak mot 

luftforurensning fra vegtrafikk i rv. 22 Iseveien. Eksisterende støyskjerm på den nordlige siden av 

rv. 22 Iseveien vil også forbedre luftkvalitet i boligområdet nord for veien. 

Foreslått støyskjerm ved rv. 22 Hafslunds gate i den vestlige delen av planområdet er mindre 

gunstig med tanke på luftkvalitet. Mens den vil forbedre luftkvalitet for boligområde på den sørlige 

siden av veien, vil det forverre luftkvalitet noe ved Hafslund ungdomsskole. Skjermen vil hindre 

spredning av trafikkutslipp sørover, slik at luftforurensning i vegområdet forhøyes, og bevegelse av 

forurenset luft rundt endene av skjermen øker, ikke ulikt effekten av en tunnel-munning. 

Ungdomskolen ligger ved en ende av foreslått skjerm.  

Ulike former for støyskjerming har blitt undersøkt, med hensikt til å minke denne uønskete effekten 

på luftkvalitet. Allikevel vil deler av skolebygningens nordlige fasade vil være berørt av gul 

luftforurensningssone for vintermiddel NO2, dette ifølge beregningene. Dette gjelder primært 

utstikker i det nordøstlige hjørne av skolen. For resten av skolens nordlige fasade er det et lite belte 

med luftkvalitet under grenseverdiene inntil veggen. Uteområdet nord for skolen vil være berørt av 

gul forurensingssone nesten i sin helhet. 

6 Anleggsfasen 

Luftforurensning i anleggsperioden knyttes først og fremst til utslipp av støv. Støv som konsekvens 

av anleggsfasen forventes å komme hovedsakelig fra graving, lasting og lossing av masser og 

anleggstrafikk, da spesielt på områder uten asfalt. Det antas at sprengning og knusing av masser, 

og mellomlagring av store mengder med masser ikke vil være aktuelt i dette prosjektet. 

Hovedvekten av støvet fra slike kilder er større partikler eller nedfallstøv som avsettes forholdvis 

raskt og i kildens nærområde. Små partikler i form av svevestøv (PM10) vil kunne finnes i mindre 

mengder. Støvplage fra disse utslippskildene er i stor grad avhengig av været. Vesentlig støvflukt 

skjer kun i tørt vær, og jo høyere vindhastigheten er, jo flere og større partikler plukkes opp. Når 
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vindhastighet avtar, faller partiklene ned. Avsatt støv oppvirvles om igjen av vind og trafikk i tørt 

vær uten snødekning, men fjernes i overflatevann ved regn/snøsmelting. 

Hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser er relativt enkle tiltak for å hindre støv fra 

anleggsbiler. Vanning anbefales gjennomført i tørre perioder ved synlig støvgenerasjon som et 

støvdempende tiltak, det særlig dersom det generes støv som vil kunne påvirke naboer. Det 

forutsettes at drenering/håndtering av anleggsvann med mulig høyt suspendert stoffinnehold er på 

plass. I vinterperioder når lufttemperaturen er under 0°C, vil ikke vanning være aktuelt. Da anses 

det at snødekke vil begrense oppvirvling av støv og brøyting av veien vil fjerne støv fra 

veioverflaten.  

7 Konklusjoner og anbefalinger 

I dagens situasjon er et lite område i Borgens folkepark berørt av gul luftforurensningssone, ifølge 

utførte spredningsberegninger. Ellers er ingen arealbruk definert som følsom for luftforurensning 

etter retningslinjen T-1520 berørt av luftforurensningssoner. 

Fremtidens trafikkøkning vil øke trafikkutslipp fra planområdet, slik at et større område vil være 

berørt av luftforurensning som overskrider kriterier for luftforurensningssoner i retningslinjen T-

1520. I tillegg vil planlagt forskyving av deler av rv. 22 Iseveien mot sør redusere avstand fra vei til 

nærliggende boliger. Uten tiltak vil dette medfører at tre boliger vil være berørt av gul 

luftforurensningssone med bakgrunn i vintermiddel NO2 og døgnmiddel PM10.  

Etter T-1520 anses veiprosjektet som utvidelse av luftforurensende virksomhet. Gul sone beskrives 

i retningslinje T-1520 som en vurderingssone hvor det bør vises varsomhet med vesentlig utvidelse 

av luftforurensende virksomhet. Der boliger og andre luftfølsomt arealbruk vil befinne seg i gul 

sone, skal det legges vekt på at uteoppholdsarealer får minimal eksponering og at det sikres godt 

inneklima. 

Det bemerkes at de berørte boliger vil, uten tiltak, også være utsatt for støy, og at det kan være 

samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plagen/helserisiko. Sarpsborgs KPA 

stiller krav til vurdering av samlede belastning i områder som er utsatt for både støy og 

luftforurensning. 

Støyskjerming langs to deler av strekningen er forslått i Swecos støyutredning. 

Spredningsberegningene utført av Sweco tyder på at dette tiltaket vil være effektivt også mot 

luftforurensning, dersom det benyttes som foreslått langs i rv. 22 Iseveien. Bruk av skjerming her, 

vil kunne forebygge at noen boliger vil være berørt av luftforurensningssone. I tillegg vil det 

medføre at boligenes uteoppholdsarealer får minimal eksponering, dette i tråd med anbefalinger for 

gul sone i T-1520. 

Derimot vil foreslått støyskjerm langs rv. 22 Hafslunds gate forverre luftkvalitet ved Hafslunds 

ungdomsskole i området mellom rv. 22 og skolen. Planene inkluderer beplanting av trær langs 

deler av veikanten til rv. 22 Hafslunds gate, inkludert i området mellom skolen og veien. Det er 

dokumentert at vegetasjon til en viss grad kan rense og filtrere forurenset luft for partikler og 

sot/støv og i noe mindre grad for NO2. Artsvalget er av betydning for renseeffekten, og 

bladflateareal og tetthet til vegetasjonen er de mest gunstige egenskapene. Det anbefales at 

beplanting av området mellom Hafslunds ungdomsskole og rv. 22 Hafslunds gate vektlegges i 

videre planarbeid. Det anbefales ikke at området mellom skolen og rv.22 brukes som 

uteoppholdsareal av skolen, da store deler av området er berørt av gul forurensingssone for NO2 

for fremtid situasjon med skjerming 

Anleggstrafikk vil kunne føre til mer oppvirvling av støv i området, særlig under masseutskifting og 

transport av masser. For å hindre store mengder støv fra anleggsplassen, kan det gjøres enkle 
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tiltak som for eksempel hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser. Med mindre det skal 

etableres knuseverk i tiltaksområde gjelder ikke noe juridisk krav på støvmåling. Det anbefales 

likevel beredskap for støvdempende tiltak (f.eks. vanning) i tørre perioder i tråd med Ytre miljøplan.    

Planarbeid har til hensikt å øke fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for både myke 

trafikanter og kollektivtrafikken. Dette vil tilrettelegge for at forventet økning i transportbehovet på 

strekningen dekkes mest mulig av lavutslipps transportformer. Dette anses som positivt med tanke 

på luftkvalitet i området. 
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Utslippsfaktorer 

Vedlegg 2 – Etterbehandling av resultater 

Vedlegg 3 - Luftsonekart 
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Vedlegg 1 – Utslippsfaktorer 

Utslippsfaktorene for NOX og partikler, PM10, for de ulike veiene er beregnet ut fra utslippsfaktorer 

for veier med fri flyt. Utslippsfaktorene er hentet fra SSB (2017). Utslippsfaktorene fra piggdekk og 

piggfrie dekks slitasje på asfalt er hentet fra NILU-rapporten OR 23/12 (NILU, 2012). En 

piggdekkandel på 18% er benyttet i beregningene (Statens veivesen, 2019). 

Effekten av elbiler i utslippsberegningene er at elbilene ikke slipper ut NOX eller svevestøv fra 

forbrenning. Svevestøv fra dekkslitasje, bremseklosser og asfaltslitasje fra elbiler er tatt høyde for. 

 

Vegnavn 
Hastighet 
(km/t)  

ÅDT, 
total 

Andel 
lange 
kjøretøy 

Andel 
elbiler 

Andel 
piggfrie 
dekk  

NOx 
2013 
(g/km) 

Sum 
PM10 
(g/km) 

PM10 
(g/km*ådt) 

NOX 
(g/km*ådt) 

RV22 vest 40 22 300  0.07 0.05 0.82 0.651 0.122 2719 14517 

Rv22 Midt 40 20 600  0.07 0.05 0.82 0.651 0.122 2511 13410 

Rundkjøring 30 22 850  0.07 0.05 0.82 0.777 0.124 2834 17762 

FV118 40 11 000  0.06 0.05 0.82 0.608 0.119 1305 6690 

Rv22 Øst 50 14 100  0.09 0.05 0.82 0.737 0.129 1812 10386 

Tors gate  50 1 700  0.05 0.05 0.82 0.565 0.115 196 961 

Furuveien 30 300  0.05 0.05 0.82 0.565 0.115 35 170 

RV22 vest 50 24 500  0.09 0.05 0.82 0.737 0.129 3149 18046 

Rv22 Midt 50 24 500  0.09 0.05 0.82 0.737 0.129 3149 18046 

Rundkjøring 30 26 100  0.08 0.05 0.82 0.833 0.128 3331 21735 

FV118 40 12 200  0.06 0.05 0.82 0.608 0.119 1447 7420 

Rv22 Øst 50 15 500  0.09 0.05 0.82 0.737 0.129 1992 11417 

Tors gate  40 4 800  0.05 0.05 0.82 0.565 0.115 553 2714 

Furuveien 30 1 000  0.05 0.05 0.82 0.565 0.115 115 565 

 

Fargekoder:  

Dagens situasjon 

Planalternativ 1 
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Vedlegg 2 – Etterbehandling av resultater 

A. Bakgrunnskonsentrasjoner 

Bakgrunnskonsentrasjoner er å forstå som forurensningskonsentrasjoner fra ulike utslippskilder i 

regionen som ikke er inkludert i beregningene. Disse legges sammen med beregnet veiutslipp for å 

få totale forurensningskonsentrasjonen. 

Bakgrunnskonsentrasjoner av NO2 og PM10 er hentet fra bakgrunnsapplikasjonen på internettsiden 

ModLUFT. Sammendragsdata for 10 km x 10 km ruten som planområdet ligger i, vises i Tabell A-1. 

Tabell A-1: Bakgrunnskonsentrasjoner hentet fra ModLUFT (www.luftkvalitet.info). 

 NO2 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

Årsmiddel 13,4 13,7 

Vintermiddel 17,7 - 

98-percentil - 22,6 

B. Omdanning av NOx til NO2 

Utslippsfaktorer som benyttes til spredningsberegninger oppgis for NOX og ikke NO2, og 

beregningene blir derfor gjort på denne forbindelsen og ikke NO2.  For å beregne spredningen av 

NO2 benyttes en formel som baserer seg på en empirisk fordeling av NO og NO2 (VDI/DIN Air 

Prevention Volume 5). 

𝑁𝑂2 = 𝑁𝑂𝑋 × (
103

(𝑁𝑂𝑋 + 130)
) + 0,005 

C. Beregning av 98-persentilen for døgnmiddel av PM10 

Beregningsverktøy som er benyttet, beregner kun årsmiddel av de ulike 

forurensningskomponentene. For å kunne sammenligne resultatene med de retningslinjer som er 

satt i T-1520, må årsmiddel regnes om til 98-persentil. 

I analyser fra Sverige er det sett på sammenhengen mellom årsmiddel og persentil verdier og 

kommet frem til at forholdet mellom 98-persentil døgnmiddel og årsmiddel kan uttrykkes med 

følgende ligning. 

98 − 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑ø𝑔𝑛𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 × å𝑟𝑠𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 

For å utlede denne omregningsfaktoren er det benyttet tilgjengelige data fra målestasjon ved Alvim. 

Tabell C-1: Oversikt over årsmiddel, 98-persentil og omregningsfaktor for svevestøv, PM10. 

År Årsmiddel 
(µg/m3) 

98-persentilverdi 
(8. høyeste døgnmiddel) 

(µg/m3) 

Faktor 

2016 14,1 44,9 3,19 

2017 12,6 44,4 3,53 

2018 15,0 41,0 2,74 

snitt   3,16 
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Vedlegg 3 - luftsonekart 

• X1 - Dagens situasjon: Luftsonekart vinter- og årsmiddel NO2 

• X2 - Dagens situasjon: 8. høyeste døgnmiddel PM10 

• X3 - Fremtidig situasjon (uten skjerming): Luftsonekart vinter- og årsmiddel NO2 

• X4 - Fremtidig situasjon (uten skjerming): 8. høyeste døgnmiddel PM10 

• X5 - Fremtidig situasjon med skjerm: Luftsonekart vinter- og årsmiddel NO2 

• X6 - Fremtidig situasjon med skjerm: 8. høyeste døgnmiddel PM10 
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