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NOTAT 

Oppdrag 1131189 - Rv 555 (Kolltveit-Storavatnet) 

Kunde Statens vegvesen Region Vest 

Notat nr. FR7 

Dato 2015/03/13 

Til Statens Vegvesen Region Vest 

Fra Jenny Skeide Skårn. Rambøll 

Kopi Ivar Egset, Rambøll 

 

TILLEGGSNOTAT TIL FAGRAPPORT FR7 

 

1. Bakgrunn 

De innledende beregningene av luftkvalitet ved Rv 555 (Kolltveit Storavatnet) 

avdekket områder som vil kunne ha dårlig luftkvalitet. Spesielt området ved 

Storavatnet lengst øst på strekningen ville være sterkt påvirket av lokal luft-

forurensning. For å få en bedre oversikt over de reelle tilstandene, ble det be-

stilt tilleggsvurderinger for dagens situasjon ved Storavatnet, kart for PM10 som 

viser forurensningsforskriftens grense på 50 µg/m3 der grenseverdien ikke må 

overskrides mer enn 35 døgn per år og beregninger som viser hvor mange 

døgn som overskrider 50 µg/m3 for PM10. Dette notatet presenterer resultatene 

fra tilleggsundersøkelsene. For metode og usikkerheter vises det til fagrapport 

FR7 

 

1.1 Dagens situasjon Storavatnet 

Det ble kjørt beregninger for dagens situasjon ved Storavatnet for NOx og 

PM10, som vurderes opp mot gul/rød sone fra planretningslinje T-1520. Det ble 

benyttet trafikktall fra 2014, og tilsvarende utslippsfaktorer som det som ble 

benyttet ved beregning av fremtidig situasjon (se vedlegg 2 i fagrapport FR7). 

Utslippsberegninger for dagens situasjon er vist i Tabell 1. 

 

Resultatene for PM10 og NO2 er presentert i kart Figur 1 og Figur 2. Resultatene 

viser at det også ved dagens situasjon er relativt stor utbredelse av gul og rød 

sone i dette området, og PM10 noe større enn NO2. Områdene nærmest Olsvik-

tunnelen er omtrent lik som beregnet fremtidig situasjon, med noe mindre ut-

bredelse ved dagens situasjon. Lengre sør mot Storavatnet er det ved bereg-

ningene for dagens situasjon noe mindre utbredelse av gul og rød sone enn for 

beregnet fremtidig situasjon. Det er spesielt forurensningen ved Ørjebekkrys-

set som utgjør forskjellen på de beregnede resultatene fra dagens og fremtidig 

situasjon. Ved Olsvikkrysset lengst øst på strekningen er det også noe større 

utbredelse av rød/gul sone ved beregnet fremtidig situasjon sammenlignet med 

de beregnede forholdene ved dagens situasjon. Beregningene for dagens situa-

sjon med hensyn på NO2 viser at ingen boliger ligger i gul eller rød sone, mens 
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beregningene for fremtidig situasjon viser at to boliger nord for Ørjebekkrysset vil grense inn mot gul og 

rød sone.  

 

1.2 Vurdering av PM10 opp mot forurensningsforskriften kapittel 7 

Resultatene for PM10 er fremstilt med vurdering opp mot forurensningsforskriften kapittel 7 som sier at 

døgnverdi på 50 µg/m3 ikke må overskrides mer enn 35 ganger per år. Denne fremstillingen er satt inn i 

samme kart som vurdering opp mot gul/rød sone.  Fremstillingen er vist i kart i Figur 3. Resultatene vi-

ser at områdene nærme tunnelmunninger og større kryss også vil overskride forurensningsforskriften. 

Det er et noe mindre område som vil overskride forurensningsforskriften enn rød sone for T-1520, men 

det er likevel noen boliger som vil grense til områder med dårlig luftkvalitet. 
 

 

1.3 Vurdering av antall dager som overskrider 50µg/m3 for PM10 

For å vurdere hvor mange dager i året PM10
 overskrider 50 µg/m3 og dermed vil utgjøre dårlig luftkvali-

tet, ble resultatene PM10 for fremtidig situasjon presentert med intervall med økende antall dager. Re-

sultatene er vist i Figur 4, og viser rød sone etter planretningslinje T-1520 med rødt (over 7 dager), for-

urensningsforskriften med oransje (over 35 dager), deretter er det satt opp intervallene over 50, 60, 

100, 120, 160 og 180 dager. Resultatene viser at det er få boliger som vil ha problemer ut over 35 da-

ger i året. Noen få boliger vil grense inn mot områder som kan påvirkes i opp mot 100 dager.  

 

2. Oppsummering 

Tilleggsberegningene viser at området ved Storavatnet også i dagens situasjon har stor utbredelse av 

rød og gul sone, men at luftkvaliteten vil bli noe forverret spesielt nær tunnelmunning og Ørjebekkrys-

set ved fremtidig situasjon. Sammenlignet med forurensningsforskriften, vil det ved fremtidig situasjon 

også her være to boliger som vil grense inn mot område med overskridelse av forurensningsforskriften. 

Vurderingen av antall dager der det vil være overskridelser av 50 µg/m3 for PM10, viser at noen få boli-

ger vil grense inn mot områder som kan påvirkes i opp mot 100 dager, men at de fleste boligene vil lig-

ge i områder som ikke vil ha påvirkning av dårlig luftkvalitet ut over 35 dager. 
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Tabell 1 Utslippsberegninger for dagens situasjon. 

 

ID ÅDT % tungtrafikk 
Fartsgrenser 
km/h 

NOx 
[g/m/hr] 

PM10 
[g/m/hr] 

PM  
piggdekkslitasje  
[g/m/hr] 

PM10  
bremseklosslitasje  
[g/m/hr] 

PM10  
asfaltslitasje  
[g/m/hr] 

PM totalt  
[g/m/hr] 

1 20000 10 % 70 0,478 0,00797 0,313 0,00717 0,000375 0,329 

2 20000 10 % 70 0,478 0,00797 0,313 0,00717 0,000375 0,329 

3 29300 10 % 70 0,7 0,0117 0,459 0,0105 0,000375 0,482 

4 29300 10 % 70 0,7 0,0117 0,459 0,0105 0,000375 0,482 

5 29300 10 % 70 0,7 0,0117 0,459 0,0105 0,000375 0,482 

6 19600 10 % 70 0,468 0,00781 0,307 0,00702 0,000375 0,322 

7 1900 10 % 80 0,0369 0,000653 0,0298 0,000681 0,000583 0,0317 

8 9100 10 % 60 0,228 0,00359 0,143 0,00326 0,000375 0,15 

9 25600 10 % 60 0,642 0,0101 0,401 0,00917 0,000375 0,421 

10 9500 10 % 60 0,238 0,00375 0,149 0,0034 0,000375 0,156 

11 7200 10 % 60 0,18 0,00284 0,113 0,00258 0,000375 0,119 

12 200 10 % 60 0,00501 0,000079 0,00313 0,000072 0,000667 0,00395 

13 1900 10 % 60 0,0476 0,00075 0,0298 0,00068 0,000583 0,0318 

14 12500 10 % 70 0,298 0,00498 0,196 0,00448 0,000375 0,206 

15 29300 10 % 70 0,7 0,0117 0,459 0,0105 0,000375 0,482 

16 29300 10 % 70 0,7 0,0117 0,459 0,0105 0,000375 0,482 

17 29300 10 % 70 0,7 0,0117 0,459 0,0105 0,000375 0,482 

18 24000 10 % 60 0,602 0,00947 0,376 0,0086 0,000375 0,394 

19 24000 10 % 60 0,602 0,00947 0,376 0,0086 0,000375 0,394 

20 20000 10 % 70 0,478 0,00797 0,313 0,00717 0,000375 0,329 

21 20000 10 % 70 0,478 0,00797 0,313 0,00717 0,000375 0,329 
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Figur 1 PM10 for dagens situasjon ved Storavatnet Rv555 vurdert opp mot rød og gul sone fra planretningslinje T-1520 
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Figur 2 NO2 for dagens situasjon ved Storavatnet Rv555 vurdert opp mot rød og gul sone fra planretningslinje T-1520 (resultatene er delt inn i tre deler som 

følge av begrensning i programvarens fremstilling for NO2) 
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Figur 3 Fremtidig situasjon ved Storavatnet vurdert opp mot forurensningsforskriften (oransje), rød og gul sone 

 



 

7/8 

 

 
Figur 4 Fremtidig situasjon ved Storavatnet, med antall dager som overskrider grense på 50 µg/m3 for PM10
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