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Sammendrag  

I forbindelse med detaljregulering for Rv. 509 Sør-Tjora til Sundekrossen har 

Norconsult utført en modellering av luftforurensning som NO2 og PM10, fra 

vegtrafikk for planområdet etter retningslinjen T-1520 «Retningslinje for 

behandling av luftkvalitet i arealplanlegging». Modelleringen er gjort med 

programvaren AERMOD View. 

Nullalternativet, som er dagens vegtrasé med framskrevet trafikk, viser flere 

boliger i gul luftforurensingssone, men ingen boliger i rød sone etter T-1520.  

Luftkvaliteten i planområdet vurderes som fortsatt god etter utbygging av 

firefelts veg året sett under ett. Utbygging vil føre til innløsning og sanering av 

flere boliger. Modelleringen viser at etter sanering vil kun én bolig (ca to 

personer) ligge i gul sone for luftforurensning av PM10 etter T-1520. Ingen 

boliger vil være i gul sone for NO2, og ingen i rød sone for NO2 eller PM10. 

Konsekvensen av tiltaket vurderes til liten positiv konsekvens da færre boliger 

blir liggende i gul luftforurensningssone. 

Avbøtende tiltak for utsatte boliger vil være etablering av støyskjerm og 

vegetasjonsskjermer.  
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1 Innledning 

Transportkorridor Vest (TKV) er en viktig hovedvegforbindelse gjennom flere 

næringsområder i den vestre delen av Nord-Jæren. Rv. 509 skal utvides slik at det blir 

gjennomgående fire kjørefelt fra Sola Prestegård i Sola kommune i sør, til Sundekrossen i 

Stavanger kommune i nord. To av feltene skal være forbeholdt tungtrafikk/kollektivtrafikk.  

I forbindelse med detaljregulering har Norconsult utført spredningsberegninger av forventet 

luftforurensning etter retningslinjen T-1520 «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging». Resultatene og vurderingene av modelleringen etter metodikk i T-1520 og 

Statens vegvesen håndbok V712 «Konsekvensanalyser» er presentert i denne rapporten.  
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2 Planområdet 

Riksvegdelen av Transportkorridor Vest er i dag en tofelts riksveg med gang- og sykkelveg på hele 

strekningen. Vegen går gjennom landbruksområder med spredt bebyggelse, næringsområder og 

ved boligområder. Riksvegen er en viktig forbindelse for næringstrafikken fra Sømmevågen og 

flyplassen, til Risavika og nordover til E39 og Dusavika. Det er kødannelser både i morgen- og 

ettermiddagsrushet. Dette hindrer framkommelighet for både busser, næringstransport og andre 

kjørende.  

Hovedmålet for utbyggingsprosjektet er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikk 

og kollektivtrafikk på Rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen, og bedre trafikksikkerheten og 

støyforholdene i nærmiljøet rundt lokale fasiliteter i området. I tillegg skal det legges til rette for å 

oppnå bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende i området, og langs Rv. 

509 Tanangervegen og Revheimsvegen. Dagens vegsystem og ny vegtrasé er vist i hhv. Figur 2.1 

og Figur 2.2 nedenfor. 



 Oppdragsnr.: 5134494 

 Dokument nr.: 5134494-Luft-01 

Rv. 509 Transportkorridor vest | Modellering av luftforurensning Revisjon: J01 

 

 2015-06-01 | Side 7 av 26 

 

 

Figur 2.1: Eksisterende vegsystem på Rv. 509 Sør-Tjora til Sundekrossen. Illustrasjon: Norconsult. 
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Figur 2.2: Nytt vegsystem på Rv. 509 Sør-Tjora til Sundekrossen. Illustrasjon: Norconsult. 
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3 Luftforurensning og grenseverdier 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, 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, og 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. 

Myndighetene har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-

1520:2012 [1]. 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. 

Tabell 3.1 viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging 

av virksomhet eller bebyggelse i luftkvalitetsveileder T-1520. 

Tabell 3.1: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging 

av virksomhet eller bebyggelse, T-1520. Alle tall i µg/m³ (mikrogram/m3) luft [3]. 

Komponent Luftforurensningssone
1) 

Gul sone Rød sone 

Svevestøv, PM10 35 µg/m
3 

7 døgn per år 50 µg/m
3
 7 døgn per år 

Nitrogendioksid, 
NO2 

40 µg/m
3
 vintermiddel

2) 
40 µg/m

3
 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 

4.1 TRAFIKKTALL VEGTRAFIKK 

Ved modellering av luftforurensning/lokal luftkvalitet som inkluderer vegtrafikk må det tas hensyn til 

årsdøgntrafikk, andel tunge kjøretøy og hastighet. For modelleringen av luftforurensning er 

dimensjonerende trafikkmengde og tungtrafikkandel for Rv. 509, både ved nullalternativ (ingen 

utbygning til firefelts veg) og utbygging, gitt av Statens Vegvesen. 2040 forutsettes som 

dimensjoneringsår, hvor det forventes en trafikkmengde på minimum 20 000 ÅDT for både 

nullalternativ og utbygging [2]. Informasjon om planlagt hastighet på vegstrekningen og vegbredde 

er hentet fra forprosjektrapporten fra Statens Vegvesen og Norconsult [3]. Trafikktallene er vist i 

Tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Trafikktall, vegtrafikk Rv. 509 år 2040. 

Strekning ÅDT Hastighet [km/t] Tungtrafikkandel [%] 

Rv. 509  20 000 60 10 

 
 
 

4.2 METODE LUFTFORURENSNING 

4.2.1 Meteorologi og lokalklimasituasjon for planområdet 

De meteorologiske parameterne som mates inn i AERMOD er temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, 

vindretning, skydekke, vindhastighet, skyhøyde, jordstråling og nedbørsmengder. De 

meteorologiske dataene er hentet fra Meteorologisk institutts database for værdata, e-klima [4]. Da 

nærmeste værstasjon ikke alltid har alle værparametere, velges data fra stasjoner som er 

nærliggende og representative for planområdet. Dataene som er hentet ut og bearbeidet for bruk i 

modellen foreligger fra januar 2010 til og med desember 2014.  

Tidsseriene er hentet fra følgende meteorologiske stasjoner: 

 Sola 

 Sørheim 

 Utsira fyr 

Frekvensfordelingen av vind for den meteorologiske stasjonen på Sola de siste 6 årene er vist i 

Figur 4.1. Vindrosen viser at det kan blåse fra alle retninger, men vind fra sør er fremherskende. 
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Figur 4.1: Frekvensfordeling av vind for den meteorologiske stasjonen på Sola, 2009-2014 [5]. 

 

 

4.2.2 Utslippsfaktorer og bakgrunnskonsentrasjoner 

Utslippet fra vegtrafikken og kaldstarttillegg er beregnet på bakgrunn av utslippsfaktorer og 

kjøretøysammensetning fra Trafikkøkonomisk institutt (TØI) sin rapport "NO2-utslipp fra 

kjøretøyparken i norske storbyer" fra 2011 [5]. I tillegg er det lagt på en faktor for rush og 

piggdekkbruk og oppvirvling av vegstøv etter metodikk i beregningsprogrammet VLUFT [6]. 

Det er hentet ut bakgrunnskonsentrasjoner for planområdet fra Bakgrunnsapplikasjonen i ModLuft 

[7]. Bakgrunnskonsentrasjonen for NO2 er 17,3 µg/m
3
 og PM10 13,4 µg/m

3
. 

 

4.2.3 Modellering - AERMOD 

AERMOD View er en gaussisk spredningsmodell, godkjent og anbefalt av EPA (United States 

Environmental Protection Agency). Modellen AERMOD er godkjent av norske myndigheter, og 

anses av flere lands myndigheter å være et «state-of-the-art» modelleringssystem for spredninger. 

Programmet simulerer fysiske atmosfæriske prosesser og gir estimater på konsentrasjoner i 

omgivelsene over et vidt spekter av meteorologiske forhold og modelleringsscenarier.  

Modellen er basert på blant annet blandingshøyde, temperatur og temperaturprofil, atmosfærens 

turbulente egenskaper samt komplekse terrengmodeller og inkluderer blant annet beregninger av 

stedsspesifikke parametere for å beskrive dannelse av atmosfæriske grensesjikt, godt utviklede 

formler for spredning som inkluderer lagdeling, konvektive forhold og stabile inversjonslag, vertikale 
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profiler for vind, temperatur og turbulens samt nedslagseffekter fra omkringliggende høye 

bygninger. AERMOD gir visuell presentasjon av resultatene.  

I denne modellen beregnes maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag for ulike meteorologiske 

situasjoner basert på data levert av Meteorologisk institutt. De meteorologiske dataene behandles i 

en egen programdel, AERMET, og terrengdataene er prosessert i en egen programdel, AERMAP. 

Konsentrasjonene i omgivelsene blir beregnet i mikrogram per kubikkmeter (µg/m
3
).  

Beregningene er gjort med NO2 og svevestøv (som PM10) som utslippsparametere. Det er gjort 

beregninger for timesmidlet og døgnmidlet bakkekonsentrasjoner. Det er tatt hensyn til 

kaldstartandel, rush, piggdekkbruk og oppvirvling av vegstøv. 
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5 Resultater 

5.1 LUFTSONEKART RV. 509 

Resultatene fra modelleringene er vist i luftsonekart for NO2 og for PM10. Det er modellert og 

presentert resultater for rød og gul sone etter T-1520. 

5.1.1 Nitrogendioksid 

5.1.1.1 Rød luftforurensningssone 

Figur 5.1 til Figur 5.3 viser årsmidlet bakkekonsentrasjon for NO2 for de områdene som vil være 

rød luftforurensningssone etter T-1520. Beregningene viser at rød sone forekommer få steder, og 

kun i den nye planlagte vegbanen. 

 

Figur 5.1: Årsmidlet bakkekonsentrasjon for NO2 og rød luftforurensningssone etter kravene i T-

1520 (merket rødt) for området Hamrabukta og Snøde. Rød, stiplet linje viser plassering av ny 

firefelts veg. 
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Figur 5.2: Årsmidlet bakkekonsentrasjon for NO2 og rød luftforurensningssone etter kravene i T-

1520 (merket rødt) for strekningen Haga til Mæland. Rød, stiplet linje viser plassering av ny 

firefelts veg. 
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Figur 5.3: Årsmidlet bakkekonsentrasjon for NO2 og rød luftforurensningssone etter kravene i T-

1520 (merket rødt) ved Hafrsfjord bro. Rød, stiplet linje viser plassering av ny firefelts veg. 

5.1.1.2 Gul luftforurensningssone 

Gul sone for NO2 etter T-1520 beregnes for vintermiddel, det vil si for månedene november til og 

med april. Områder med gul sone er vist i Figur 5.4 til Figur 5.6. Beregningene viser at gul sone 

forekommer få steder, men vil delvis dekke noen eiendommer.   
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Figur 5.4: Vintermidlet bakkekonsentrasjon for NO2 for strekningen Strandnesvågen til 

Kontinentalvegen. Gule områder er gul luftforurensningssone etter kravene i T-1520. Rød, stiplet 

linje viser plassering av ny firefelts veg. 
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Figur 5.5: Vintermidlet bakkekonsentrasjon for NO2 for Risavikaområdet. Gule områder er gul 

luftforurensningssone etter kravene i T-1520. Rød, stiplet linje viser plassering av ny firefelts veg. 
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Figur 5.6: Vintermidlet bakkekonsentrasjon for NO2 for strekningen Mæland – Hafrsfjord bro. Gule 

områder er gul luftforurensningssone etter kravene i T-1520. Rød, stiplet linje viser plassering av 

ny firefelts veg. 

 

5.1.2 Svevestøv som PM10 

 

5.1.2.1 Rød og gul luftforurensningssone 

Figur 5.7 til Figur 5.9 viser døgnmidlet bakkekonsentrasjon for PM10 med 7 tillatte overskridelser og 

rød og gul luftforurensningssone for PM10 etter T-1520. Beregningene viser at gul sone 

forekommer få steder, men vil delvis dekke noen eiendommer som ligger inntil ny vegtrasé. Rød 

sone for PM10 forekommer kun enkelte steder i den nye vegbanen.   
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Figur 5.7: Døgnmidlet bakkekonsentrasjon for PM10 med 7 tillatte overskridelser for strekningen 

Strandnesvågen – Kontinentalvegen. Rød og gul luftforurensningssone etter T-1520. Rød, stiplet 

linje viser plassering av ny firefelts veg. 
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Figur 5.8: Døgnmidlet bakkekonsentrasjon for PM10 med 7 tillatte overskridelser for 

Risavikaområdet. Rød og gul luftforurensningssone etter T-1520. Rød, stiplet linje viser plassering 

av ny firefelts veg. 
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Figur 5.9: Døgnmidlet bakkekonsentrasjon for PM10 med 7 tillatte overskridelser for strekningen 

Mæland – Hafrsfjord bro. Rød og gul luftforurensningssone etter T-1520. Rød, stiplet linje viser 

plassering av ny firefelts veg. 
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5.2 VURDERING AV RESULTATENE  

5.2.1 NO2 

Rød luftforurensningssone forekommer få steder, og kun i den nye planlagte vegbanen. Gul sone 

forekommer også få steder, men vil delvis dekke noen eiendommer.  

Etter håndbok V712 fra Statens vegvesen [8] skal det vurderes antall personer bosatt i røde og 

gule soner i tråd med T-1520. Fem boliger (vist i Figur 5.6) ligger i gul sone, men alle disse skal 

saneres i forbindelse med bygging av firefelts veg. Resterende bygninger er næringsbygg. Antall 

personer bosatt i gul og rød sone for NO2 etter bygging av firefelts veg er dermed null.  

5.2.2 PM10 

Rød luftforurensningssone for PM10 forekommer få steder, og kun i den nye planlagte vegbanen. 

Gul sone forekommer også få steder, men vil delvis dekke noen eiendommer. 

Fire boliger (vist i Figur 5.7 og Figur 5.9) ligger i gul sone, men alle utenom boligen vist på Figur 5.7 

skal saneres i forbindelse med bygging av firefelts veg. Resterende bygninger i gul sone er 

næringsbygg. Gjennomsnittlig antall personer per husholdning i Norge er 2,15 [9], slik at antall 

personer bosatt i gul sone for PM10 etter bygging av firefelts veg antas å være ca. to. Ingen vil være 

bosatt i rød sone.  
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5.3 VURDERING OG KONSEKVENS FOR LOKAL LUFTKVALITET 

Da ny firefelts veg vil gå i tilnærmet samme trasé som dagens eksisterende veg, og 

årsdøgntrafikken vil være tilnærmet lik som nullalternativet, vurderes det at modelleringene som er 

gjort for firefelts veg også vil være representative for nullalternativet. Konsekvens for lokal 

luftkvalitet er gitt i Tabell 3 nedenfor. 

 

Tabell 3: Vurdering av luftforurensning og konsekvens for lokal luftkvalitet 

Alternativ Vurdering Konsekvens 

Nullalternativet Luftkvaliteten for planområdet vurderes for 

nullalternativet som god året sett under ett. 

Modelleringen viser fire boliger (ca ni personer) i 

gul sone for luftforurensning av PM10. Fem 

boliger (ca 11 personer) vil være i gul sone for 

luftforurensning av NO2. Ingen boliger vil være i 

rød sone for NO2 eller PM10.  

0 

Utbygging av 

firefelts veg 

Luftkvaliteten i planområdet vurderes som 

fortsatt god etter utbygging av firefelts veg året 

sett under ett. Utbygging vil føre til innløsning og 

sanering av flere boliger. Modelleringen viser at 

etter sanering vil én bolig (ca to personer) ligge i 

gul sone for luftforurensning av PM10. Ingen 

boliger vil være i gul sone for NO2, og ingen i rød 

sone for NO2 eller PM10. Utbygging av ny firefelts 

veg reduserer antall boliger i gul 

luftforurensningssone. 

+ 
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6 Avbøtende tiltak 

Generelt vil luftkvaliteten bedres med avstand fra veg både horisontalt og vertikalt.  

Støyskjerm eksisterer i dag på deler av vegstrekningen, og vurderes etablert på støytutsatte deler 

langs den nye firefeltsvegen. En støyskjerm vil også skjerme noe for luftforurensning ved fysisk å 

skjerme for PM10, samt skape vindturbulens som begrenser spredning av NO2.  

Etablering av vegetasjonsskjerming langs vegen vil kunne ha en avbøtende effekt på 

luftforurensning. Vegetasjon kan redusere vindhastigheten og skape le og har en evne til å fange 

opp støv og gasser [10 og 11]. Et slikt tiltak bør vurderes for områder med følsomt arealbruk som 

blir spesielt utsatt for luftforurensning. 
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7 Konklusjon 

Nullalternativet, som er dagens vegtrasé med framskrevet trafikk, viser flere boliger i gul 

luftforurensingssone, men ingen boliger i rød sone etter T-1520.  

Luftkvaliteten i planområdet vurderes som fortsatt god etter utbygging av firefelts veg året sett 

under ett. Utbygging vil føre til innløsning og sanering av flere boliger. Modelleringen viser at etter 

sanering vil kun én bolig (ca to personer) ligge i gul sone for luftforurensning av PM10 etter T-1520. 

Ingen boliger vil være i gul sone for NO2, og ingen i rød sone for NO2 eller PM10. 

Konsekvensen av tiltaket vurderes til liten positiv konsekvens da færre boliger blir liggende i gul 

luftforurensningssone. 

Avbøtende tiltak for utsatte boliger vil være etablering av støyskjerm og vegetasjonsskjermer.  
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