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Forord 

Foreliggende rapport er temarapport for kommunedelplan med konsekvensutredning for fv. 

287 Åmot–Haugfoss. Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen Utbygging, 

Utbyggingsområde sørøst.  

Modum kommune er planmyndighet og skal behandle planforslaget. Temarapporten 

dokumenterer utredning av luftkvalitet, og vurderer konsekvensene av 

utbyggingsalternativene.  

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er ifølge forskrift til plan- og 

bygningslovens (FOR 2009-06-26): «...å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på 

hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres».  

Statens vegvesen varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med 

konsekvensutredning 16. november 2016 og la samtidig forslag til planprogram ut på 

høring. Planprogram ble fastsatt 25. september 2017 av kommunestyret i Modum 

kommune.   

Rapporten kan hentes fra følgende internettadresse:  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287.  

Endret fremdrift  

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot er uviss grunnet 

endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet har tatt en tydeligere rolle i arbeidet med Nasjonal transportplan 

(NTP).   

Samferdselsdepartementet skal gi prosjektet rv. 350 Hokksund-Åmot et kostnadsestimat 

basert på optimalisert linje fra konseptvalgutredningen (KVU) for rv. 35 Hokksund-Jevnaker 

(2012), et KVU-estimat. Et KVU-estimat vil si en ramme på investeringskostnad 

departementet ser for seg for ny rv. 350. 

Prosjektet har oversendt et forslag til KVU-estimat til Vegdirektoratet, som skal videresende 

til Samferdselsdepartementet for godkjenning. Hvor lang tid denne prosessen tar er uvisst, 

men det er først når KVU-estimatet er godkjent at prosjektet kan legge ut forslag til 

kommunedelplan for ny rv. 350 på offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.    

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen har, i samråd med planmyndighet og Viken 

fylkeskommune, valgt å løsrive kommunedelplanen for fv. 287 og legger forslag til 

kommunedelplan ut på offentlig ettersyn. 

 

 

  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287


Nye vegnummer  

Som følge av kommune- og regionreformen 

(St. Meld. 6, 2018–2019, «Oppgaver til nye 

regioner»), har en rekke veger over hele 

landet fått nye vegnummer. I planområdet 

er det følgende endringer (se figur neste 

side):  

• Riksveg (rv.) 35 har endret navn til 

rv. 350.  

• Fylkesveg (fv.) 144 har endret navn 

til fv. 2832.  

• Fv. 148 har endret navn til fv. 2840.  

• Fv. 149 har endret navn til fv. 2842.  

• Fv. 150 har endret navn til fv. 2844.  

• Fv. 61 har endret navn til fv. 2734.  

• Fv. 62 har endret navn til fv. 2736.  

• Fv. 63 har endret navn til fv. 2738.  

• Fv. 64 har endret navn til fv. 2740.  

• Fv. 67 har endret navn til fv. 2746.  

 

  

 

 

 

Drammen, januar 2021  

Statens vegvesen Utbygging  

Utbyggingsområde sørøst  
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1 Sammendrag 
Konsekvenser utredes i henhold til planprogrammet, som ble fastsatt 

av kommunestyret i Modum kommune (25. september 2017).   

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, svevestøv (PM2,5 og PM10) og nitrogendioksid 

(NO2) kan være et problem for folkehelsa flere steder i landet. Mange prosjekter vil 

øke eller endre nivået av luftforurensing, og det er viktig å synliggjøre 

konsekvensene av ny veg. I arealplanlegging benyttes retningslinje for behandling 

av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (2012). Retningslinjen legger opp til å 

vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. For rød sone 

er hovedregelen at bebyggelse følsom for luftforurensning bør unngås. I gul sone 

bør en gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. 

Konsekvenser for luftkvalitet er en del av prissatte konsekvenser. 

Cowi AS har på oppdrag for Statens vegvesen vurdert luftkvalitet for ny fv. 287 i 

Viken fylke. I vurderingene om hvordan utslippene fra vegtrafikk og 

tunnelmunninger påvirker omgivelsene, har beregninger for nitrogendioksid (NO2) 

og svevestøv (PM10) vært gjennomført ved bruk av spredningsmodellen AERMOD. 

Spredningsresultatene er presentert på kart og viser konsentrasjoner av 

nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) i samsvar med retningslinje for 

behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012), nasjonale 

grenseverdier i Forurensingsforskriftene og Statens vegvesens håndbok V712. 

Resultatene viser at alle vegkorridorene tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i 

fremskrevet situasjon. Vegkorridor 1B har størst påvirkning på luftkvalitet, mens 

vegkorridor 3 har minst påvirkning. 

2 Innledning 
Det er enighet mellom Statens vegvesen, tidligere Buskerud fylkeskommune og 

kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal om å planlegge ny fv. 287 mellom Åmot – 

Haugfoss med nytt kryss på rv. 350. 

Dagens fv. 287 Åmot – Haugfoss har lengde på ca. 3,7 km og fartsgrensen varierer 

mellom 40 km/t og 60 km/t. Strekningen med lavest fartsgrense går gjennom 

tettbygd område. Årsdøgntrafikken (ÅDT 2018) ligger på ca. 5 500 ut fra Åmot, ca. 

3 500 ved Kjøreplass bru og Haugfoss bru. Gjennom Åmot er vegen smal og i 

Strandgata ligger bebyggelsen tett på vegen. Åmot bru er smal og regulert med 

trafikklys, slik at trafikk slippes over i en retning av gangen. Korketrekkeren har 

dårlig fremkommelighet for tunge kjøretøy, særlig vinterstid. Korketrekkeren er 

regulert med trafikklys slik at trafikk slippes gjennom i en retning av gangen. 



Formålet med konsekvensutredningen for temaet luftkvalitet er å belyse tiltakets 

virkninger for områder. I analysen vurderes hvordan ulike vegkorridorer påvirker 

forholdene for opphold og fysisk aktivitet i friluft, både i urbane og rurale områder. 

Det tydeliggjøres hvilken vegkorridor som er best og dårligst for fagtemaet.  

COWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført en utredning av 

luftkvalitet i forbindelse med ny fv.287 i Viken fylke. Utredningen er gjennomført i 

henhold til retningslinje T-1520/2012, forurensningsforskriften kap. 7 om lokal 

luftkvalitet og Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Beregningene 

er gjennomført for dagen situasjon og framskrevet til år 2030.  

Dagens fv. 287 skal mellom Åmot og Haugfoss erstattes med ny tofelts veg, 

dimensjonert for fartsgrense 80 km/t. Veglengde vil være avhengig av vegkorridor, 

rundt 2.5 km. Én av traséene vil delvis gå gjennom tunnel. Det er utredet følgende 

situasjoner:  

• Dagens situasjon, år 2014 (X1001)  

• Nullalternativet (dagens fremskrevne situasjon, år 2030) (X1011) 

• Vegkorridor 1A kort tunnel, år 2030, uten tiltak (X1111) 

• Vegkorridor 1B, år 2030, uten tiltak (X1211) 

• Vegkorridor 2, år 2030, uten tiltak (X1311) 

• Vegkorridor 3, år 2030, uten tiltak (X1411) 

• Vegkorridor 1C, år 2030, uten tiltak (X1511 og X1512) 

• Vegkorridor 1A lang tunnel, år 2030, uten tiltak (X1611 og X1612) 

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

Fire vegkorridorer skal utredes for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. I figur 2-1 vises 

planområdet og korridorene som skal utredes. 



 
 Figur 2-1. Oversikt vegkorridorer.  



2.1.1 Dimensjoneringsklasse 

Ny fv. 287 vil i henhold til håndbok N100 Veg- og gateutforming planlegges etter 

dimensjoneringsklasse H5 Nasjonale hovedveger. 

Fv. 287 skal bygges som tofeltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt, indre skulder på 

0,5 m, midtdeler på 1,5 m og ytre skulderbredde på 1,5 m. Total vegbredde er 12,5 

m (figur 2-2).  

  

 

 

 

 

 

 

Tunneler med lengde under 500 meter skal bygges med bredde 12,5 meter, ha 

midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t (figur 2-3). Tunneler med lengde over 500 

meter skal bygges med bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 2-4).  

 

 

Kryss Embretsfoss dimensjoneres etter planlagt standard for fremtidig rv. 350. 

Dimensjoneringsklassen for rv. 350 er H3 (Håndbok N100).   

  

Figur 2-2. Illustrasjon vegstandard fv. 287. 

Figur 2-4. Illustrasjon vegstandard, lengde over 500 
meter. 

Figur 2-3. Illustrasjon vegstandard, lengde under 500 meter. 



2.2 Beskrivelse av korridorene 

2.2.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

Vegkorridor 1A lang tunnel (figur 2-5) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy 

bru over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Det planlegges kryss 

like før tunnelen med kobling til fv. 2840. Korridoren går i tunnel under dyrket jord, 

St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-5. Vegkorridor 1A lang tunnel. 



2.2.2 Vegkorridor 1A kort tunnel 

Vegkorridor 1A kort tunnel (figur 2-6) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy 

bru over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre 

over dyrket jord og det planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går 

inn i tunnel ved fv. 2840 som blir liggende over. Tunnelen går gjennom St. Hans-

berget og kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-6. Vegkorridor 1A kort tunnel.  



2.2.3 Vegkorridor 1B 

Vegkorridor 1B (figur 2-7) starter ved nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over 

dyrket jord og det planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Videre går korridoren 

gjennom bebygd området før den kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-7. Vegkorridor 1B. 



2.2.4 Vegkorridor 1C 

Vegkorridor 1C (figur 2-8) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren følger skogen og det 

planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved Haug, 

gjennom St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-8. Vegkorridor 1C. 



2.2.5 Vegkorridor 3 

Vegkorridor 3 (figur 2-9) starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av 

riksvegkorridor 1A, 2A og 3A). Vegen følger eksisterende fv. 2842 til Bakke, og 

videre over dyrket jord til Nykirke. Vegen legger seg øst for Nykirke og legger seg i 

skogen øst for Rypåsen. Videre går korridoren gjennom skogen før den kobler seg 

til dagens fv. 287 etter Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-9. Vegkorridor 3. 



 

3 Metode 
I vurderingen av hvordan utslippene påvirker nærområdet, har vi gjennomført 

modellberegninger ved bruk av AERMOD View (USEPA, 2005a; Lakes, 2014). 

AERMOD View er et dataverktøy for spredningsmodellering av utslipp til luft og er 

anbefalt i veilederen Nasjonalt informasjonssenter for modellering av luftkvalitet 

(ModLUFT, 2012a). Spredningsresultatene er presentert i kart og viser 

konsentrasjonene for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂). Resultatene er i 

samsvar med Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 

(Miljødirektoratet, 2012), forurensningsforskriften kap. 7 om lokal luftkvalitet og 

Statens vegvesens Håndbok V712 (2014).  

Følgende metodikk er benyttet i vurderingen av luftkvalitet og soner (datakildene til 

metodikken er beskrevet i kapittel 3):  

1. Beregning av utslipp. Basert på utslippsfaktorer, ÅDT (årsdøgntrafikk) og 

strekningslengde av vegene og tunnelene i området er utslippsintensitet (g/s) 

beregnet for nitrogendioksid (NO₂) og svevestøv (PM10). 

Kjøretøysammensetning for Buskerud fra 2014 er benyttet i beregningene 

(OFV, 2014).  

2. Spredningsberegninger. Inngangsdata som utslippsintensitet for vegene, 

topografi, meteorologi, bakgrunnsverdier, tidsvariasjoner, reseptorpunkter 

og prosjektområdet er opprettet i spredningsmodellen (AERMOD). 

Beregningene er gjort for hver time gjennom et helt år for å ta hensyn til 

variasjoner i meteorologi som har betydning for spredningsforløpet. 

Resultater er vist i kart.  

3. Vurdering av resultater. Resultatene fra beregning av PM10 og NO₂ er 

sammenlignet med sonegrensene i T-1520 og nasjonale grenseverdier i 

forurensningsforskriften. Det gjøres en opptelling av hvor mange 

eiendommer med følsomt arealbruk, dvs. boliger, skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, etc. som er utsatt for luftforurensning i henholdsvis gul og 

rød sone. Basert på opptellingen kan det estimeres antall personer som er 

eksponert i gul og rød sone.  

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, gir 

anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene i 

arealplanleggingen. Retningslinjen inneholder grenseverdier som i stor grad 

samsvarer med nasjonale mål. Formålet med retningslinjen er å sikre og legge til 

rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale 



luftforurensningsproblemer. Retningslinjen kommer til anvendelse bl.a. ved 

etablering eller utvidelse av veganlegg som kan påvirke luftkvaliteten vesentlig.  

For svevestøv (PM10) i T-1520 er det angitt en anbefaling for henholdsvis gul og rød 

sone som kan overskrides inntil 7 dager pr. år (markert som "8.høyeste 

døgnmiddel"); nasjonale grenseverdier for PM10 inkluderer en grense for årsmiddel 

og døgnmiddel. For NO₂ er det i T-1520 angitt en grenseverdi for gul og rød sone 

som vinter- og årsmiddel. Nasjonale grenseverdier for NO₂ inneholder en grense for 

årsmiddel og timemiddel, se tabell 3-1.  

Tabell 3-1. Verdiene for henholdsvis gul og rød sone i T- 1520 og nasjonale grenseverdier 

 T-1520 Nasjonal Grenseverdi 

NO2 40 μg /m3 

vintermiddel 
40 μg /m3 

årsmiddel 
200 μg /m3  

18 timer/år 
40 μg /m3 

årsmiddel 

PM10 35 μg /m3  
7 døgn/år 

50 μg /m3  
7 døgn/år 

50 μg /m3  
30 døgn/år 

25 μg /m3  
årsmiddel 

 
3.1 Inngangsdata og modelloppsett  

Komplett oversikt av inngangsdata og modelloppsett som er benyttet i prosjektet er 

vist i vedlegg 1.  

3.2 Prosjektområdet  

For å ta med alle kildene som kan påvirke luftkvaliteten i planområdet er det i 

modelleringsprogrammet definert et prosjektområde på 21 km x 8 km. 

Prosjektområdet er inndelt i ruter med oppløsning på 100 x 100 meter, i tillegg til at 

reseptorpunkter var opprettet på alt følsomt areal i prosjektområdet (4436 

reseptorpunkter totalt) (vedlegg 1). OpenStreetMaps og N50 Raster er benyttet som 

bakgrunnskart (OpenStreetMaps, 2015; Statens Kartverk, 2015a).  

3.3 Topografi  

I AERMOD programmet er det benyttet topografidata (vedlegg 1) fra en 

landsdekkende digital terrengmodell med 10 m oppløsning. Terrengdata er generert 

fra Statens Kartverk med en såkalt hybrid DTM struktur med programmet SCOP 

(Statens Kartverk, 2015b). 

3.4 Meteorologi  

Timevise meteorologidata er beregnet med den meteorologiske modellen MM5l med 

midtpunkt (59.842659 N breddegrad, 9.895646 Ø lengdegrad) fra 1.jan 2014–

31.des 2016 (MM5, 2016). Meteorologiske parameterne som er brukt i 

modelleringene inkluderer:  

• Vindretning (°)  

• Vindstyrke (m/s)  

• Lufttemperatur (°C)  



• Nedbør (mm)  

• Skydekke (oktavs)  

• Lufttrykk (hPa)  

• Luftfuktighet (%)  

• Global stråling (Wh/m²)  

 

Meteorologidata er bearbeidet i AERMET og WRPLOT (Lakes, 2015; 2014). "Surface 

roughness" verdier benyttet i bearbeiding i AERMET er beregnet ut fra CORINE 

CLC2006 arealbruk data med 100m oppløsning (CORINE, 2013).  

På grunn av lang modellkjøretid kunne ikke alle meteorologiske år (2014-2016) 

benyttes i spredningsberegningene. Det meteorologiske året 2016 ble valgt som 

mest representativt av de 3 siste årene, da dominerende vindretningen opp og ned 

dalen til Drammenselva forekom i større grad i 2016 enn i 2014 og 2015. Vindrose 

for 2016 fra prosjektområdet er vist i figur 3-1. Dominerende vindretning for 

stasjonen er sør-sørvest, mens sekundær vindretning er fra nord-nordvest. Det var 

registrert stille vind (<0.5 m/s) i 3.7 % av året. Frekvensfordeling av vindklassene er 

vist i figur 3-2. 

 

Figur 3-1. Vindrose fra MM5 beregnet meteorologidata for prosjektområdet, 2016. 

 

 

 



 

 

Figur 3-2. Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (μg/m³) for PM10 i planområdet. 

3.5 Bakgrunnskonsentrasjoner  

Bakgrunnsverdier for PM10, NO₂ og O3 er generert fra bakgrunnsapplikasjonen for 

planområdet, 59.832N breddegrad, 9.895Ø lengdegrad (ModLUFT, 2012b). Timevise 

genererte verdier for PM10, NO₂ og O3 er gitt i figurene 3-3, 3-4 og 3-5. 

 

Figur 3-3.Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (μg/m³) for PM10 i planområdet. 



 

Figur 3-4. Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (μg/m³) for NO₂ i planområdet. 

 

 

Figur 3-5. Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (μg/m³) for O3 i planområdet. 

3.6 Utslipp fra trafikk  

Vegkorridorer som inngår i beregningene for fv. 287 er vist i figur 3-6. Trafikktall er 

levert av Statens vegvesen (vedlegg 2). Det er lagt til grunn en tungtransportandel 

på 7-10 % på hovedvegene.  

Utslippsfaktorer for alle typer kjøretøy (NOX og PM10, spesifisert for Norge) for 2030 

er hentet fra en europeisk database (HBEFA, 2014). Utslippsfaktorene er hentet for 

fart opp mot 110 km/t og en vegstigning av +/-2%. I tillegg er faktorer for veg-, 

bremse- og dekkslitasje lagt til utslippsfaktorene for PM10 (APEF, 2014). I beregning 

av trafikkutslipp er det lagt til grunn kjøretøyfordeling for henholdsvis diesel, bensin 

og el-biler i Buskerud fylke (OFV, 2015). Utslippsfaktorene og 

trafikksammensetningen er vist i vedlegg 3. 



 

Figur 3-6. Oversikt vegkorridorer. 

Modellen har håndtert NOX utslipp med konvertering til NO₂-konsentrasjoner basert 

på timevis O3 bakgrunnskonsentrasjoner med OLM algoritme i AERMOD (USEPA, 

2012; 2005b). En enkelt tidsvariasjon til sesongene er lagt til alle vegkildene i 

prosjektområdet for PM10 (figur 3-7). Tidsvariasjonen representerer piggdekkbruk i 

vinter- og vårperioden, i tillegg til oppvirvling av vegstøv i vårperioden. 



 

Figur 3-7. Tidsfaktorer som er benyttet for sesongvariasjon i trafikkmengden. 

I tillegg til utslipp fra vegene, er tunnelmunningene innarbeidet med en jetfase 

utenfor munningene. Jetfasen er utformet og basert på en veiledning gitt fra 

Vegdirektoratet og ModLUFT (figur 3-8 og figur 3-9) ift. håndbok N500 

Vegtunneler. Figur 3-10 viser eksempel på utforming av en jetfase utenfor 

tunnelmunning. Utslipp fra jetfasene er håndtert som en arealkilde i modellen. 

 

Figur 3-8. Illustrasjon av jetfase og vinddrevet plumefase. 

Figur 3-9. Maksimumutbredelse av jetfasen 
fra en tunnelmunning (ModLUFT 2012). 



 

Figur 3-10. Eksempel av utforming av jetfasen utenfor en tunnelmunning (rød trapezoid). 

4 Nullalternativet 
For å kunne vurdere konsekvensen av et tiltak, må det sammenlignes med situasjonen som oppstår 

hvis tiltaket ikke gjennomføres. Situasjonen uten tiltak benevnes nullalternativet. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, inkluderer planer som er vedtatt gjennomført og 

fremtidig trafikk: 

• I prosjektet fv. 287 Åmot-Haugfoss er følgende nye samferdselsprosjekter lagt inn i 

nullalternativet: 

o E16 Sandvika-Hønefoss 

o E134 Linnes–Dagslett 

• Fremtidig trafikk baserer seg blant annet på prognoser for befolknings og 

arbeidsplassutvikling. Vekst i befolkning og arbeidsplasser i kommunene er i henhold til 

Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for 2040. 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2030.  



5 Resultater  
Spredningsresultater for PM10 og NO₂ er vist for framskrevet situasjonen. 

Resultatene er sammenlignet med sonegrensene til retningslinje T-1520 og 

nasjonale grenseverdier. Resultatene viser konsentrasjoner inkludert 

bakgrunnsverdier beskrevet i kap 3.5.  

5.1 PM10  

PM10 resultatene viser at ingen av reseptorpunktene for følsomt areal (under alle 

vegkorridorene) finnes i gul eller rød sone. Som følge av bedre motorteknologi og 

renere brensel, er utslippene av partikler i eksosen lavere i 2030 sammenlignet med 

i dag. Resultatene viser at vegkorridor 1B har størst påvirkning på følsomt areal, 

men alle reseptorpunktene ligger fortsatt under gul og rød sone. Resultatene for 

PM10 er presentert med vektingsfaktorer for å gjøre en bedre sammenligning av 

vegkorridorene figur 4-1. Beregningstallene til vektingsfaktorer finnes i vedlegg 4, 

tabell 2. 

 

  

Figur 5-1. PM10 8. høyeste døgnmiddel og påvirkning på følsomt areal (med vektingsfaktor).  

5.2 NO2 

NO2 resultatene viser at ingen av reseptorpunktene for følsomt areal (under alle 

vegkorridorene) finnes i gul eller rød sone. NO2 resultatene viser at et par av 

vegkorridorene har mindre påvirkning på følsomt areal enn nullalternativet i 2030. 

Som følge av bedre motorteknologi og renere brensel er utslippene av 

nitrogendioksid i eksosen mye lavere i 2030 sammenlignet med i dag. Resultatene 

viser at vegkorridor 1A kort tunnel har den største påvirkningen på følsomt areal, 

men alle reseptorpunktene ligger fortsatt under gul og rød sone. Resultatene for 

NO₂ vintermiddel er presentert med vektingsfaktorer for å gjøre en bedre 
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sammenligning av vegkorridorene, figur 4-2. Beregningstallene til vektingsfaktorer 

finnes i Vedlegg 4, (Tabell 3). 

 

Figur 5-2. NO₂ vintermiddel og påvirkning på følsomt areal (med vektingsfaktor). 

6 Forutsetninger og usikkerheter  
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregninger av luftkvalitet. Variasjoner i 

klima, kjøretøysammensetning og utslippsfaktorer vil ha stor betydning for 

luftkvaliteten. Kjøretøyparken fornyes stadig, blant annet med motorteknologi som 

gir lavere utslipp. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette ved beregninger som 

fremskrives i tid. I spredningsberegningen er det tatt hensyn til framskriving av 

utslippsfaktorer til 2030, jf. kapittel 3.5.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i utredningen. Forutsetningene gir opphav 

til noe usikkerhet:  

1. Det kan være en grad av dobbelberegning av utslipp, da 

bakgrunnskonsentrasjonene brukt i spredningsberegningene også inkluderer 

trafikkutslipp til en viss grad.  

2. Det er forutsatt at NOX utslipp er konvertert til NO₂ basert på O3-

konsentrasjoner (OLM metoden i AERMOD).  

3. Det er forutsatt at alle PM (partikkel)-utslipp foreligger som PM10.  

4. Beregningene er basert på meteorologidata, kjøretøysammensetning og 

bakgrunnsverdier fra 2015 og 2016.  

5. Piggdekkandel fra dagens situasjon er benyttet i framtidssituasjon. Andelen 

er mest sannsynlig overestimerts siden piggdekkandelen mest sannsynlig vil 

reduseres i fremtiden.  

6. Mekanisk ventilasjon i tunnelene eller lufttårn er ikke inkludert i 

beregningene for tunnelmunningene.  
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7 Konklusjon  
Utredning av luftkvalitet er gjennomført i henhold til retningslinje T-1520, 

forurensningsforskriften kap. 7 om lokal luftkvalitet og Statens vegvesens håndbok 

V712. Som følge av bedre motorteknologi og renere brensel er utslippene av både 

partikler og nitrogendioksid i eksosen mye lavere i 2030 sammenlignet med i dag. I 

beregningene som omfatter utslipp fra tunnelmunningene er det ikke tatt hensyn til 

mekanisk ventilasjon.  

Resultatene viser at alle vegkorridorene tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i 

framskrevet situasjonen.  

Vegkorridor 1B har størst påvirkning på luftkvalitet, mens korridor 3 har minst 

påvirkning. Spredningskartene for vegkorridorene finnes i vedlegg 5.  

Utredningen inneholder noen forutsetninger og usikkerheter som er omtalt i kap. 6. 
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9 Vedlegg 

9.1 Vedlegg 1. Modelloppsett 
Kartet viser prosjektområdet som er definert i beregningsprogrammet AERMOD, til venstre ruter, til høyre 

reseptorpunkter. 

 

 

  



Topografi oppsett i AERMOD  

  



9.2 Vedlegg 2. Trafikktall.  

  



9.3 Vedlegg 3. Utslippsfaktorer og trafikksammensetning 
Utslippsfaktorene benyttet i modellen for eksos: 

 

 





 

 

Tilleggsutslippsfaktorer benyttet i modellen for bremse-, veg- og dekkslitasje: 

 



Trafikksammensetning for Buskerud benyttet i beregning av utslipp: 

 

9.4 Vedlegg 4: Tilleggsresultater 
Tabell 9-1. Mengden følsomt areal som finnes PM10 8. høyeste døgnmiddel konsentrasjoner, utover bakgrunnsverdi1.  

  Antall følsomt areal som finnes i 8.høyeste konsentrasjoner 

Vegkorridor 
>18 

μg/m3 
>19 

μg/m3 
>20 

μg/m3 
>21 

μg/m3 
>22 

μg/m3 
>23 

μg/m3 
>24 

μg/m3 
>25 

μg/m3 
> 26 
μg/m3 

>27 
μg/m3 

> 35 
μg/m3 

0ALT 1662 893 431 252 139 93 56 28 17 9 0 

0ALT 2030 1487 664 314 166 90 53 25 16 6 2 0 

3 412 46 46 17 9 5 2 0 0 0 0 

1A kort tunnel 425 50 50 18 9 5 4 0 0 0 0 

1A lang tunnel 404   136 56 17 9 5 4 0 0 0 

1B 434 140 49 18 8 5 4 0 0 0 0 

1C 405 133 47 17 9 5 2 0 0 0 0 

 

 

Tabell 9-2. Mengden følsomt areal som finnes i NO₂ vintermiddel konsentrasjoner, utover bakgrunnsverdi2 

  Antall følsomt areal som finnes i 8.høyeste konsentrasjoner 

Vegkorridor 
>15 

μg/m3 
>16 

μg/m3 
>17 

μg/m3 
>18 

μg/m3 
>19 

μg/m3 
>20 

μg/m3 
>21 

μg/m3 
>23 
μg/3 

>24 
μg/m3 

>25 
μg/m3 

> 40 
μg/m3 

0ALT 4436 4436 4436 4436 4436 1709 1259 716 415 235 0 

0ALT 2030 4435 4435 4435 4435 4435 1003 231 43 3 0 0 

3 4436 4436 4436 4436 4436 138 17 0 0 0 0 

1A kort tunnel 4436 4436 4436 4436 4436 163 17 0 0 0 0 

1A lang tunnel 4436 4436 4436 4436 4436 152 17 0 0 0 0 

1B 4436 4436 4436 4436 4436 164 17 0 0 0 0 

1C 4436 4436 4436 4436 4436 145 18 0 0 0 0 

 

 

 

 
1 Bakgrunnsverdien for den 8. høyeste døgnmiddelverdien av PM10 på området ligger på 17 μg/m³. Legg merke til at 
verdiene i tabellen er lavere enn gul sone grense, 35 μg/m³. 
2 Bakgrunnsnivået for NO₂ årsmiddel på området ligger på 19 μg/m³. Legg merke til at verdiene i tabellen er lavere enn gul 
sone grense, 40 μg/m³ vintermiddel. 



9.5 Vedlegg 5: Spredningskart for utvalgte vegkorridorer 
 

 

Figur 9-1. Vegkorridor 3, PM10 8. høyeste døgnmiddel. 



 

Figur 9-2. Vegkorridor 1B, PM10 8. høyeste døgnmiddel. 
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