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Sammendrag 

Det er utført vurderinger og beregninger av luftforurensning for et referansealternativ / 0-alternativ og 

syv ulike utredningsalternativer for ny vegforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Det er modellert for 0-

alternativet og fem av alternativene. 0-alternativet er referansesituasjonen, som de andre alternativene 

vurderes opp imot. 

Det er utført beregninger i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av 

luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. Luftsonekartene er vist i rapporten og også vedlagt. 

Denne rapporten gir en overordnet oppsummering av konsekvensene av alternativene for luftkvalitet. 

Det er også gjort opptelling av antall boenheter og annen bebyggelse som er følsom for luftforurensing 

for de modellerte alternativene. Tellingene skiller mellom boenheter i gul luftsone og rød luftsone for 

NO2 og svevestøv PM10 slik disse er definert i T-1520. Resultattabellen er gjengitt her: 

Alternativ 

NO2 PM10 

Antall enheter utsatt for 
luftforurensing 

Totalt antall 
enheter utsatt for 

luftforurensing 

Antall enheter 
utsatt for 

luftforurensing 

Totalt antall 
enheter utsatt 

for 
luftforurensing 

Rød sone Gul sone Gul og rød sone 
Rød 
sone 

Gul sone Gul og rød sone 

0-Alt 12 642 654 0 67 66 

Alt 10000 73 529 601 11 19 30 

Alt 11000 24 353 377 19 52 71 

Alt 11500 92 576 666 15 47 62 

Alt 
12000/12200 

24 425 449 7 35 
42 

Alt 
16200/16730 

61 272 333 44 58 
102 

 

Antall boliger og annen luftfølsom bebyggelse i rød sone for NO2 øker for alle alternativene 

sammenlignet med 0-alternativet. Dette skyldes først og fremst at det skal etableres tunneler og at 

tunneler oppkonsentrerer luftforurensing fra kjøretøy, som så slippes ut ved tunnelmunningene. Et 

mulig avbøtende tiltak der utbredelsen av rød sone blir stor, er etablering av luftetårn. Luftetårn vil 

bidra til spredning og fortynning av luftforurensingen slik at den ikke vil være til skade for omgivelsene. 

Samtlige alternativer reduserer antall enheter som er følsomme for luftforurensning i gul sone for NO2, 

sammenlignet med 0-alternativet. Gule soner oppstår både ved tunnelmunningene og langs med 

vegene.  

Både alternativ 11000 og 12000/12200 gir færrest boliger i rød sone, men alternativ 11000 vurderes 

som noe bedre da antall boliger i gul sone er lavere enn for 12000/12200. 

Antall boliger i rød sone for PM10 øker for alle alternativene. 0-alternativet har ingen enheter i rød 

sone for PM10. Antall boliger i gul sone for PM10 reduseres for alle alternativene. Luftfølsom 

bebyggelse i gul sone for PM10 øker for alle alternativene bortsett fra alternativ 10000, hvor det 

reduseres. Utbredelsen av både rød og gul sone er ved tunnelmunningen og langs vegene. 

Forurensingen sprer seg også med vinden og gir soner nedvinds veger og tunnelportaler. Alternativet 

som gir færrest boliger i rød sone er 10000. Dette gir også færrest boliger i gul sone. 
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 Innledning 

Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen planlegger et helhetlig transportsystem for 

Tønsberg-regionen. Som en del av dette arbeidet planlegges en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy 

og Tjøme. Statens vegvesen Region sør har fått i oppdrag av Bypakke Tønsberg-regionen om å 

igangsette dette planarbeidet. I denne forbindelse er Norconsult engasjert for å utføre vurdering og 

modellering av luftforurensing for syv alternative fastlandsforbindelser innenfor to korridorer.  

Korridor 1 strekker seg fra Kolberg til Kaldnes, over fjorden til Hogsnes / Smørberg, og ut til fv. 300 

ved Jarlsberg travbane.  

Korridor 2 strekker seg fra Kolberg til Kaldnes, over fjorden til Korten og til Kjelle-krysset. 

De ulike alternativene er vist i Figur 1 nedenfor. Blå tall ved fjordkrysningene indikerer alternativ-ID. 

 

Figur 1:  De syv ulike alternativene som inngår i konsekvensutredningen for Fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy 
og Tjøme. Kilde: Statens vegvesen. 
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 Luftforurensning og helseeffekter 

Et voksent menneske puster inn ca. 11 000 liter luft i løpet av et døgn. Kvaliteten på luften vi ånder inn 

har derfor stor betydning for helsa vår. I dag er forurenset uteluft en reell trussel for helse og trivsel i 

norske byer og tettsteder. Luftforurensning kan gi og forverre luftveislidelser og medføre økt 

dødelighet. Omtrent en tredel av befolkningen er potensielt sårbar for luftforurensning. Dette er i 

hovedsak syke personer, astmatikere, fostre, spebarn og eldre. 

Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2) er reaktive gasser som dannes ved høy temperatur, 

for eksempel i forbrenningsprosesser. I nærvær av ozon omdannes NO til NO2. Hovedkilden til NO2 er 

veitrafikk og det er spesielt dieselbiler som har høyt utslipp. Nivåene av NO2 i uteluft varier betydelig i 

løpet av dagen, ved ulike årstider, år og steder. De viktigste helseeffektene som er knyttet til NO2-

eksponering er nedsatt lungefunksjon og forverring av astma og bronkitt. Helseeffekter ved ulike 

konsentrasjoner av NO2 i luft er vist i Figur 2. 

 

 

 

 

Figur 2: Helseeffekter ved ulike konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) i luft. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Eksponering for svevestøv er en av de viktigste miljøfaktorene for reduksjoner i antall funksjonsdyktige 

(«friske») leveår. Eksponering for forurenset byluft er blant verdens 20 viktigste årsaker til 

helseproblemer, ifølge WHO. Svevestøv ansees som den viktigste årsaken til helseskadelige effekter 

av forurenset luft. Eksponering for svevestøv kan føre til betennelsesresponser, som antydes å være 

sentralt i utvikling og forverring av lunge- og hjerte-karsykdommer. Nyere forskning indikerer også at 

svevestøv kan forårsake effekter i nervesystemet, på fosterutvikling, samt forverre eller forårsake 

stoffskifteforstyrrelser som diabetes og fedme. Figur 3 viser helseeffekter ved ulike konsentrasjoner av 

svevestøv i luften. 

 

NO2 
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Svevestøv (partikler, PM) er små, luftbårne partikler som varierer i størrelse og sammensetning og 

stammer fra forbrenningsprosesser eller mekanisk slitasje. Svevestøv har både antropogene 

(menneskeskapte) og naturlige kilder. I byer og tettsteder er antropogent svevestøv dominerende, og 

stammer hovedsakelig fra vegtrafikk (særlig vegstøv som følge av piggdekkbruk og utslipp fra 

dieselkjøretøyer), fyring og industri. Langtransportert svevestøv spiller også en rolle for lokal 

forurensning i flere områder. De viktigste størrelsesgruppene av svevestøv er PM10, PM2,5 og PM0,1, 

hvor partikkeldiameteren er under henholdsvis 10-, 2,5- og 0,1 µm. PM10 domineres som oftest av 

mekanisk genererte partikler fra vegtrafikk, mens forbrenningspartikler (fra vedfyring og eksos) 

dominerer i PM2,5 og PM0,1. 

 

 

Figur 3: Helseeffekter ved ulike konsentrasjoner av svevestøv (PM10) i luft. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Luftkvalitetskriterier 

Helseeffekter 

Nivå i uteluft i Norge 
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 Grenseverdier 

Lokal luftforurensning, spesielt fra veitrafikk, er et problem i større byer og tettsteder med stor trafikk 

eller luftstagnasjon. Midlertidig anleggsarbeid vil være en ekstra kilde til lokal luftforurensing. Det er 

særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som er luftforurensingsforbindelsene som gir 

redusert lokal luftkvalitet. Luftforurensning kan både gi og forverre luftveislidelser som KOLS og 

astma, 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. 

EU har vedtatt et direktiv om luftkvalitet (Dir1999/30/EF) som er implementert i norsk lovgivning i form 

av kapittel syv i forurensningsforskriften [1]. Gjennom denne forskriften fastsettes juridisk bindende 

krav til luftkvalitet. I tillegg har Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet anbefalte 

luftkvalitetskriterier, som er konsentrasjonsnivåer av forurensing som selv sårbare grupper skal tåle 

[2]. Forholdet mellom disse ulike kravene er illustrert i Figur 4. 

 

 
 

Figur 4: Illustrasjon over forholdet mellom de juridisk bindende grenseverdiene til luftkvalitet i 
forurensningsforskriften og luftkvalitetskriteriene. 

Tabell 1 viser gjeldende grenseverdier for lokal luftkvalitet i forurensningsforskriften og 

Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier. 

 

Tabell 1: Gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriften og Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets 
anbefalte luftkvalitetskriterier. Alle verdier gitt som µg/m3 [1][2]. 

 NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

Midlingstid: 1 
time 

Midlingstid: 1 
år 

Midlingstid: 1 
døgn 

Midlingstid: 1 
år 

Gjeldende grenseverdi 
forurensningsforskriften 
 
Antall tillatte overskridelser årlig 

200 40 50 25 

18  30  

Miljødirektoratets og 
Folkehelseinstituttets anbefalte 
luftkvalitetskriterier 

100 40 30 20 
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Klima- og miljøverndepartementet har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520:2012 [3]. 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 2 viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 

virksomhet eller bebyggelse i luftkvalitetsveileder T-1520. 

 

Tabell 2: 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 Luftforurensningssone1) 

Gul sone Rød sone 

Svevestøv, PM10 35 µg/m3 7 døgn per år 50 µg/m3 7 døgn per år 

Nitrogendioksid, 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.nov til 30. april. 
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 Beregningsforutsetninger 

 Utslipp fra vegtrafikk 

Ved modellering av luftforurensning fra veitrafikk må det tas hensyn til trafikkmengde, hastighet, 

kjøretøyparkens sammensetning og veiens stigning. Årsdøgntrafikk (ÅDT), andel tungtrafikk og 

hastighet for utbygd vei og nullalternativ er levert av oppdragsgiver og er de samme forutsetningene 

som er benyttet i støyberegningene. Tallene er oppsummert i Tabell 3 og Tabell 4. Trafikktallene er 

beregnet for år 2024.  

Stigning for dagens vei er hentet fra Vegvesenets Nasjonale Vegdatabank (NVDB) [4]. 

Utslippsfaktorene for kjøretøy er hentet fra HBEFA [5], og er gjeldende for norsk bilpark i år 2024. 

Utslippsfaktorene er justert for partikkelutslipp fra slitasje på asfalt, bremser og dekk [6]. 

Utslippsfaktorene er også justert for oppvirvling av veistøv i piggdekksesongen [7]. 

 Trafikkforutsetninger eksisterende veger 

De ulike utbyggingsalternativene påvirker trafikkstrømmene på eksisterende hovedvegnett på ulike 

måter.  

For 0-alternativet er det tatt utgangspunkt i en oversikt over dagens trafikk (2016-tall) mottatt fra 

oppdragsgiver. Tallene er framskrevet til sammenligningsåret 2024 i henhold til prognoser for 

trafikkvekst for Vestfold i Trafikkøkonomisk institutts rapport «Grunnprognoser for persontransport 

2010 – 2060». Skiltet hastighet for nullalternativet er hentet fra NVDB og «google street view», skiltet 

hastighet for fremtidig situasjon er oppgitt av oppdragsgiver.  

Trafikkmengde ÅDT, hastighet og tungtrafikkandeler på eksisterende vegnett som inngår i 

beregningene for de ulike alternativene er oppgitt av Statens vegvesen Region sør. Tallene er 

framskrevet til sammenligningsår 2024 og sammenstilt i Tabell 3.2. Kolonnen «Vegkode» i tabellen 

samsvarer med markeringene i påfølgende Figur 5 for å gi en bedre oversikt. 

 

Tabell 3: Oversikt over trafikktall i sammenligningsår 2024 for eksisterende veger som inngår i 
beregningsalternativene. 

Område Veg-
kode 

Strekning ÅDT 
2016 

ÅDT 
2024        
0-alt 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 

Alt. 
11500 

Alt. 
12000 

Alt. 
12200 

Alt. 
16200 

Alt. 
16730 

Hastig-
het 
[km/t] 

Tung-
trafikk-
andel 
[%] 

Vear V-01 Fv.303 (øverst v 
Travbanen) 

10 000 11 000 16 500 18 700 22 000 11 000 60 6 

Vear V-02 Fv.303 
Hogsnesbakken 

10 000 11 000 1 100 1 100 8 800 7 700 40 6 

Vear V-03 Fv.303 
Melsomvikveien 

6 000 6 600 12 100 8 800 7 700 6 600 40/50/6
0 

8 

Sem S-01 Fv.300 Semslinna 18 000 19 800 22 000 22 000 27 500 22 000 70 8 

Sem S-02 Fv.300 Semslinna 22 000 24 200 16 500 15 400 15 400 25 300 70 8 

Sem S-03 Fv.308 
Jarlsberglinna 

14 000 15 400 12 100 12 100 12 100 18 700 60/80 8 
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Område Veg-
kode 

Strekning ÅDT 
2016 

ÅDT 
2024        
0-alt 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 

Alt. 
11500 

Alt. 
12000 

Alt. 
12200 

Alt. 
16200 

Alt. 
16730 

Hastig-
het 
[km/t] 

Tung-
trafikk-
andel 
[%] 

Tønsberg K-01 Fv.308 Kjelleveien 18 000 19 800 3 300 3 300 3 300 17 600 50 (60 i 
alt.1620
0) 

8 

Tønsberg K-02 Fv.308 Kjelleveien 
/ Nedre Langgate 

16 000 17 600 1 650 1 650 1 650 1 100 50/40/3
0 

8 

Tønsberg K-03 Fv.308 Nedre 
Langgate 

16 000 17 600 5 500 5 500 5 500 5 500 50/30 8 

Tønsberg T-01 Fv.468 
Farmannsveien 

12 000 13 200 14 300 12 100 12 100 12 100 50 9 

Tønsberg T-02 Fv.468 
Farmannsveien / 
Grev Wedels gate 
og Fv.325 
Stoltenbergs gate 

12 000 13 200 15 400 11 000 11 000 6 600 40 5 / 9 (1 

Tønsberg T-03 Fv.466 
Tollbodgaten 

4 000 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 30 8 

Brua Br-01 Fv.308 Kanalbrua 33 000 36 300 25 300 25 300 24 200 17 600 50 8 

Nøtterøy N-01 Fv.428 Banebakken 
/ Solveien 

7 000 7 700 7 700 7 700 7 700 5500 40/50 10 

Nøtterøy N-02 Fv.428 
Kaldnesgaten 

4 000 4 400 4 400 4 400 4 400 6600 60 8 

Nøtterøy N-03 Fv.428 
Ramdalveien / 
Munkerekkveien / 
Amundrødveien 

3 200 3 520 3 300 3 300 3 300 3300 60/50/4
0 

8 

Nøtterøy N-04 Fv.429 
Kjernåsveien 

4 500 4 950 3 300 3 300 3 300 3 300 40/50 6 

Nøtterøy N-05 Fv.308 Kirkeveien 
sørover fra Kolberg 
mot Borgheim  

13 000 14 300 9 900 8 800 8 800 6 600 50/40 5 

Nøtterøy N-06 Fv.308 Kirkeveien 
nord for Kolberg 

14 000 15 400 9 900 8 800 8 800 6 600 50/40 8 

Nøtterøy N-07 Fv.309 
Smidsrødveien 
nord for Kolberg 

12 000 13 200 10 000 11 000 11 000 8 800 30/40/5
0 

 5 / 6 

Nøtterøy N-08 Fv.308 Kirkeveien / 
Nøtterøyveien 

26 000 28 600 20 900 20 900 
(2 

20 900 15 400 50/60 8 

Nøtterøy  N-09 Fv.428 
Amundrødveien 
sørover fra 

2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 50 8 
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Område Veg-
kode 

Strekning ÅDT 
2016 

ÅDT 
2024        
0-alt 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 

Alt. 
11500 

Alt. 
12000 

Alt. 
12200 

Alt. 
16200 

Alt. 
16730 

Hastig-
het 
[km/t] 

Tung-
trafikk-
andel 
[%] 

Kjernåsvn. mot 
Borgheim 

Nøtterøy  N-10 Fv.309 
Smidsrødveien 
sørover fra Kolberg 
til Tandstadveien 

12 000 13 200 12 100 11 000 11 000 8 800 60 5 

Nøtterøy  N-11 Tandstadveien 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 50 6 

Merknad 1: Tungtrafikkandel 9 % nord for kryss med Jernbanegt. 

Merknad 2: ÅDT på 20 900 er benyttet i beregningene, men skulle i henhold til Statens vegvesen vært redusert til 

18700 på denne strekningen. Denne differansen vil ikke påvirke beregningsresultatet i nevneverdig grad. 

 

 

Figur 5: Veg-koder samsvarer med andre kolonne i Tabell 3. 
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 Trafikkforutsetninger nye veglenker 

Trafikkforutsetninger for de nye veglenkene i de ulike sammenligningsalternativene er mottatt fra 

oppdragsgiver. Tallene er framskrevet til sammenligningsår 2024 og sammenstilt i tabellen nedenfor.  

Tabell 4: Trafikktall for nye veglenker i sammenligningsår 2024. 

Område Strekning ÅDT 
2016 

ÅDT 
2024        
0-alt 

Alt. 
10000 

Alt. 
11000 
Alt. 
11500 

Alt. 
12000 
Alt. 
12200 

Alt. 
16200 
Alt. 
16730 

Hastighet 
[km/t] 

Tungtrafikk-
andel [%] 

Nøtterøy Ny tunnel under 
Teieskogen 

- - 12 100 13 200 11 000 13 200 60 8 

Nøtterøy Ny påkobling fra 
Kolberg til Smidsrødvn 

- - 7 700 7 700 7 700 7 700 60 8 

Nøtterøy Ny påkobling fra 
Kolberg til Kirkeveien  

- - 4 400 4 400 4 400 4 400 60 8 

Vear Ny fastlandsforbindelse  - - 16 500 20 900 18 700 18 700 60 8 

Nøtterøy Tunnel Rambergåsen  - - 16 500 20 900 - - 60 8 

Vear Tunnel Bjellandåsen/ 
Hogsnesbakken 

- - 15 000 - - - 60 8 

Vear Tunnel 
Høgås/Vearkollen 

- - 16 500 - - - 60 8 

Vear Ny fastlandsforbindelse 
i senketunnel 

- - - - 18 700 18 700 60 8 

 

 Utslipp fra vegtunnel 

Det er beregnet konsentrasjoner av NO2 og PM10 ved tunnelportalene på de nye vegtunnelene. 

Metoden er etter NILU rapport nr. 27/82 Forenklet metode for spredningsberegninger ved vegtunneler. 

Konsentrasjonene er lagt inn i AERMOD-modellen som punktkilder. 

 Bakgrunnskonsentrasjoner 

Det er hentet ut månedlige bakgrunnskonsentrasjoner for Tønsberg fra Norsk institutt for luftforsknings 

Bakgrunnsapplikasjon på nettstedet luftkvalitet.info [8].  

 

Tabell 5: Månedlig bakgrunnskonsentrasjon av NO2 og PM10 for området fra luftkvalitet.info. Alle verdier gitt som 
µg/m3. 

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

NO2 24,8 25,4 17,9 13,4 10,7 8,9 8,1 9,3 11,4 15,8 19,2 25,4 

PM10 15,8 13,9 15,9 18,8 13,7 14,7 12,3 10,7 11,1 11,9 11,7 12,0 
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 Meteorologi 

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

vindretning, skydekke, vindhastighet, skyhøyde, global stråling og nedbørsmengder. De 

meteorologiske dataene er hentet fra Meteorologisk institutts database for værdata, eKlima [9]. Da 

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

nærliggende og representative for planområdet. Det er hentet ut og bearbeidet værdata for året 2016 

for bruk i modellen.  

Meteorologidata er hentet fra følgende meteorologiske stasjoner: 

• Melsom 

• Re (stråling) 

• Blindern (skydekke) 
 

Frekvensfordelingen av vind for den meteorologiske stasjonen på Melsom er vist i Figur 6. Vindrosen 

viser at vind fra nord og sør-sørvest er fremherskende. 

 

 

Figur 6: Vindrose for den meteorologiske stasjonen på Melsom for år 2007-2016. 
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 Modellering – AERMOD 

AERMOD er en gaussisk spredningsmodell som er utviklet av amerikanske miljømyndigheter (United 

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

anses å være et «state-of-the-art» modelleringssystem for spredningsberegninger. Modellen simulerer 

fysiske atmosfæriske prosesser og beregner konsentrasjoner i omgivelsene over et vidt spekter av 

meteorologiske forhold og modelleringsscenarier. AERMOD View fra Lakes Environmental er benyttet 

som programvare. 

Basert på de meteorologiske dataene for området, terrengdata (innhentet fra Statens kartverk), samt 

lokale bakgrunnskonsentrasjoner og utslippskilder, beregner programvaren konsentrasjon av 

luftforurensning i omgivelsene i mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m3).  

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

beregninger for døgnmidlet og årsmidlet konsentrasjon i to meters høyde over terreng i henhold til 

retningslinje T-1520. Resultatene fra modelleringene vises som luftforurensningskart som rød og gul 

luftforurensningssone etter T-1520 for de ulike alternativene. Beregningsresultatene er fremstilt grafisk 

i form av luftsonekart som er lagt ved rapporten. 

Konsekvensutredningen har som hovedhensikt å belyse/analysere konsekvenser for lokal luftkvalitet 

ved de ulike utredningsalternativene som del av et beslutningsgrunnlag.  

I planprogrammet til ny fastlandsforbindelse er 2023 antatt som åpningsår. Med denne antakelsen blir 

sammenligningsåret 2024 (første hele år den nye vegen er i bruk). Det skilles mellom 

sammenligningsår på den ene siden og dimensjoneringsår/prognoseår på den annen side. I 

forbindelse med konsekvensutredningen er sammenligningsåret 2024 lagt til grunn. 

Nullalternativet (referansesituasjonen) beskriver forholdene i sammenligningsåret 2024 dersom det 

ikke bygges ny veg. I nullalternativet inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og 

vedtatte utbygginger som forventes fullført før sammenligningsåret.  
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 Beskrivelse av de ulike utredningsalternativene 

I tillegg til nullalternativet som omtalt i avsnitt 4.1.1, utredes syv alternativ for ny fastlandsforbindelse. 

De nye vegene i utredningsalternativene beskrives i de neste avsnittene. Alle alternativ innebærer 

tunnel under Teieskogen på Nøtterøy med påhugg ved Kolberg i sør. Hvor tunnelen kommer ut i 

nordvestre ende varierer i de ulike utredningsalternativene.  

Utredningsalternativene grupperes i korridor 1 og korridor 2 som følger: 

 Utredningsalternativer innenfor korridor 1 

Korridor 1 gjelder linjer fra Kolberg på Nøtterøy–Kaldnes–Hogsnes/Jarlsberg i Tønsberg, og omfatter 

følgende utredningsalternativ: 

 Alternativ 10000 

Tunnel gjennom Teieskogen fra Kolberg til Munkerekka. En kort dagsone i krysning med 

Munkerekkveien ved Midtåsveien / Ravnveien. Tunnel gjennom Rambergåsen. Bru over Vestfjorden til 

Høgås. Tunnel under Høgås/Vearkollen, og ut i dagen igjen omtrent ved Golfhallen ved 

Steinbruddveien. To rundkjøringer i dagen før ny veg fortsetter nordover i tunnel gjennom 

Bjellandsåsen. Tunnelen gjennom Bjellandsåsen er et separat prosjekt uavhengig av 

fastlandsforbindelsen. I utredningsalternativ 10000 inngår imidlertid tunnelen som del av den nye 

forbindelsen over til Nøtterøy. Tunnelen kommer ut i nord midt mellom Hogsnesbakken og 

Bjellandveien, i krysset mellom disse. Følger deretter eksisterende Fv303 opp til rundkjøring ved 

Jarlsberg travbane. 

 Alternativ 11000 

Tunnel gjennom Teieskogen fra Kolberg til Munkerekka. Dagsone i krysning med 

Munkerekkveien/Ramdalveien ved Brattbakken, dvs. ca. 200m lengre nord enn i alternativ 10000. 

Tunnel gjennom Rambergåsen. Bru over Vestfjorden til Smørberg. Dagsone videre nordover til Fv.303 

ved travbanen følger langs Smørbergveien, på jordene mellom Smørbergveien og Hogsnesbakken. 

Det etableres en ny adkomstvei fra den nye dagsonen opp til eksisterende rundkjøring på Vear via 

Bekkeveien. 

 Alternativ 11500  

Som alternativ 11000 fram til Smørberg. I alternativ 11500 fortsetter ny veg fra Smørberg nordover i 

tunnel under Hogsnesbakken / sneier Bjellandsåsen og kommer ut i krysset Bjellandveien/ 

Hogsnesbakken midt mellom de to veiene. Ved tunnelmunning ved Smørberg etableres en ny 

adkomstvei opp til den eksisterende rundkjøringen på Vear via Bekkeveien. 

 Alternativ 12000 

Tunnel fra Kolberg under Teieskogen kommer opp ved Kaldnes. Ny veg krysser Vestfjorden på bru 

over til nordre del på Smørberg. Ny dagsone følger omtrent i eksisterende Smørbergveien opp til 

Fv.303 ved Jarlsberg travbane. 
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 Alternativ 12200 

Som alternativ 12000, men med senketunnel under Vestfjorden. Spuntvegger ca. 250 m ut fra land på 

Kaldnes før vegen går ned i tunnelen. 

 

Figur 7: Illustrasjon av senketunnel i alternativ 12200, hentet fra Statens vegvesens informasjonsvideo «Bypakke 
Tønsberg-regionen, Ny Nøtterøyforbindelse». 

 Utredningsalternativer innenfor korridor 2 

Korridor 2 gjelder linjer fra Kolberg på Nøtterøy–Kaldnes og over til Korten på fastlandssiden. Omfatter 

to utredningsalternativer: 

 Alternativ 16200 

Tunnel fra Kolberg under Teieskogen kommer opp ved Kaldnes, og krysser Byfjorden på bru over til 

Korten, der den kobles på Kjelleveien. 

 Alternativ 16730 

Som alternativ 16200, men med senketunnel under Byfjorden. Ut fra Kaldnes og Korten blir det 

spuntvegger et stykke ut i Byfjorden for å oppnå riktig dybde og stigningsgrad på tunnelen. 

Påkoblingen på Korten skjer noe lengre vest enn i alternativ 16200, til ny rundkjøring omtrent ved Olav 

Trygvasons gate. 
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 Resultater 

Resultatene fra modelleringene er vist i luftforurensningskart som rød og gul sone for NO2 og for 

svevestøv PM10. Det er utarbeidet forurensingskart både for nullalternativet og utbygd alternativ. 

Antall boliger og luftfølsom bebyggelse i gul og rød sone er oppsummert i kapittel 6.3.  

 Nullalternativet 

Nullalternativet er dagens situasjon med framskrevne trafikktall og gjelder som 

sammenligningsgrunnlag. 

 NO2 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for NO2 er vist i Figur 8 og Figur 9. GIS-analysen 

viser at 12 boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 638 boliger, 1 grunnskole, 1 videregående skole 

og 2 barnehager. 

 

 

Figur 8: 0-alternativet. Rød forurensningssone for NO2. 
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Figur 9: 0-alternativet. Gul forurensningssone for NO2. 
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 PM10 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssoner for svevestøv er vist i Figur 10. Utbredelsen av 

sonene er mindre enn for NO2. Ingen boliger eller annen bebyggelse med arealbruk som er følsom for 

luftforurensning ligger i rød sone for svevestøv. 66 boliger og deler av en videregående skole ligger 

innenfor gul sone. 

 

 

Figur 10: 0-alternativet. Rød og gul forurensningssone for svevestøv, PM10. 
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 Utredningsalternativer innenfor korridor 1 

Korridor 1 gjelder linjer fra Kolberg på Nøtterøy–Kaldnes–Hogsnes/Jarlsberg i Tønsberg, og omfatter 

utredningsalternativ 10000, 11000, 11500, 12000 og 12200. Det er modellert for alternativene 10000, 

11000, 11500 og 12200. Tunneler oppkonsentrer luftforurensing som slippes ut gjennom 

tunnelportalene og modellering av alternativer med tunneler har derfor blitt prioritert. Generelt gir 

alternativer uten tunnel bedre lokal luftkvalitet på grunn av bedre utlufting og spredning av 

luftforurensningen. 

 Alternativ 10000 

Utslipp fra følgende tunneler er med i beregningene: tunnel gjennom Teieskogen fra Kolberg til 

Munkerekka, tunnel gjennom Rambergåsen, tunnel under Høgås/Vearkollen og tunnelen gjennom 

Bjellandsåsen. 

 NO2 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for NO2 er vist i Figur 11 og Figur 12. GIS-analysen 

viser at 73 boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 524 boliger, 1 grunnskole, 1 videregående skole 

og 3 barnehager. Resultatene viser at de røde sonene oppstår rundt tunnelportalene i tillegg til ved 

Kanalbrua, som også har rød sone i 0-alternativet. Sammenlignet med 0-alternativet, vil alternativ 

10000 gi bedre luftkvalitet i Tønsberg sentrum og det totale antall bygg som er følsom for 

luftforurensning i rød eller gul sone reduseres noe. Luftforurensningssonene vil oppstå andre steder 

enn for 0-alternativet.  
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Figur 11: Alternativ 10000. Rød forurensningssone for NO2. 
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Figur 12:Alternativ 10000. Gul forurensningssone for NO2. 

 

 

 PM10 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for PM10 er vist i Figur 13. GIS-analysen viser at 11 

boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 19 boliger. Sammenlignet med 0-alternativet vil dette 

alternativet gi en økning av antall boenheter i rød sone, men en reduksjon av antall enheter i gul sone. 

Totalt vil færre boliger bli liggende i en luftforurensningssone for svevestøv og luftkvaliteten i Tønsberg 

sentrum vil bli bedre. 
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Figur 13: Alternativ 10000. Rød og gul forurensningssone for svevestøv, PM10. 

 Alternativ 11000 

Utslipp fra følgende tunneler er med i beregningene: tunnel gjennom Teieskogen fra Kolberg til 

Munkerekka og tunnel gjennom Rambergåsen.  

 NO2 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for NO2 er vist i Figur 14 og Figur 15. GIS-analysen 

viser at 24 boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 350 boliger, 1 grunnskole og 2 barnehager. 

Resultatene viser rød sone ved tunnelmunningene. Sammenlignet med 0-alternativet er det en liten 

økning i antall enheter i rød sone, men totalt antall enheter i en luftforurensningssone er vesentlig 

lavere enn for 0-alternativet. 
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Figur 14: Alternativ 11000. Rød forurensningssone for NO2. 
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Figur 15: Alternativ 11000. Gul forurensningssone for NO2. 

 

 PM10 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for PM10 er vist i Figur 16. GIS-analysen viser at 19 

boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 50 boliger, 1 skole og 1 barnehage. Sammenlignet med 0-

alternativet vil flere boliger bli liggende i rød sone, og færre boliger i gul sone. 



 

 

Oppdragsnr.: 5173367   Dokumentnr.: M-01   Versjon: D02 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme  |  Konsekvensutredning 

 

 

2017-11-21\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\tønsberg\517\33\5173367\5 arbeidsdokumenter\53 

luft\rapport\5173367_fastlandsforbindelsen ku luftforurensning_d02.docx 
2017-11-21  |  Side 28 av 42 

 

 

Figur 16: Alternativ 11000. Rød og gul forurensningssone for svevestøv, PM10. 

 Alternativ 11500  

Utslipp fra følgende tunneler er med i beregningene: tunnel gjennom Teieskogen fra Kolberg til 

Munkerekka, tunnel gjennom Rambergåsen og tunnel under Hogsnesbakken. 

 NO2 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for NO2 er vist i Figur 17 og Figur 18. GIS-analysen 

viser at 90 boliger og en skole ligger i rød sone. I gul sone er det 572 boliger, 2 skoler, 1 barnehage og 

del av sykehus/sykehjem. Resultatene viser rød sone ved tunnelmunningene. Sammenlignet med 0-

alternativet er det en økning i antall enheter i rød sone og en liten reduksjon av antall enheter i gul 

sone. Totalt antall enheter i en luftforurensningssone er litt lavere eller på nivå med 0-alternativet. 
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Figur 17: Alternativ 11500. Rød forurensningssone for NO2 
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Figur 18: Alternativ 11500. Gul forurensningssone for NO2. 

 

 PM10 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for PM10 er vist i Figur 19. GIS-analysen viser at 15 

boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 45 boliger, 1 skole og 1 barnehage. Sammenlignet med 0-

alternativet vil flere boliger bli liggende i rød sone, og færre boliger i gul sone. 
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Figur 19: Alternativ 11500. Rød og gul forurensningssone for svevestøv, PM10. 

 Alternativ 12000 og 12200 

Det er ikke gjort beregninger for alternativ 12000. Dette alternativet er likt alternativ 12200 bortsett fra 

forbindelse på bru over Vestfjorden for 12000 og i senketunnel for 12200. En tunnel oppkonsentrerer 

luftforurensning fra kjøretøy og vil gi et ekstra forurensningsbidrag. Det er derfor beregnet for alternativ 

12200. Resultatene viser at senketunnelen ikke medfører økt antall boenheter eller annen bebyggelse 

følsom for luftforurensning. Disse to alternativene vurderes derfor som like.  

Utslipp fra følgende tunneler er med i beregningene: tunnel fra Kolberg under Teieskogen og 

senketunnel under Vestfjorden.  

 

 NO2 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for NO2 er vist i Figur 20 og Figur 21. GIS-analysen 

viser at 24 boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 421 boliger, 2 skoler og 2 barnehager. 

Resultatene viser rød sone ved tunnelmunningene. Sammenlignet med 0-alternativet er det en økning 

i antall enheter i rød sone og en liten reduksjon av antall enheter i gul sone. Totalt antall enheter i en 

luftforurensningssone er litt lavere enn for 0-alternativet. 



 

 

Oppdragsnr.: 5173367   Dokumentnr.: M-01   Versjon: D02 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme  |  Konsekvensutredning 

 

 

2017-11-21\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\tønsberg\517\33\5173367\5 arbeidsdokumenter\53 

luft\rapport\5173367_fastlandsforbindelsen ku luftforurensning_d02.docx 
2017-11-21  |  Side 32 av 42 

 

 

Figur 20: Alternativ 12200. Rød forurensningssone for NO2 
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Figur 21: Alternativ 12200. Gul forurensningssone for NO2. 

 

 PM10 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for PM10 er vist i Figur 22. GIS-analysen viser at 7 

boliger ligger i rød sone. I gul sone er det 33 boliger, 1 skoler og 1 barnehage. Sammenlignet med 0-

alternativet vil flere boliger bli liggende i rød sone, og færre boliger i gul sone. 
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Figur 22: Alternativ 12200. Rød og gul forurensningssone for svevestøv, PM10. 

 Utredningsalternativer innenfor korridor 2 

Korridor 2 gjelder linjer fra Kolberg på Nøtterøy–Kaldnes og over til Korten på fastlandssiden. Omfatter 

to utredningsalternativer: 

 Alternativ 16200 og 16730 

Forskjellen mellom alternativ 16200 og 16730 er en bru over Byfjorden for 16200 og en senketunnel 

under Byfjorden for 16730. Det er ikke gjort beregninger for alternativ 16200. En tunnel 

oppkonsentrerer luftforurensning fra kjøretøy og vil gi et ekstra forurensningsbidrag. Det er derfor 

beregnet for alternativ 16730.  

Utslipp fra følgende tunneler er med i beregningene: tunnel fra Kolberg under Teieskogen og 

senketunnel under Byfjorden.  
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 NO2 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for NO2 er vist i Figur 23 og Figur 24. GIS-analysen 

viser at 60 boliger og en skole vil bli liggende i rød sone. I gul sone er det 268 boliger, 2 skoler og 2 

barnehager. Resultatene viser rød sone ved tunnelmunningene. Sammenlignet med 0-alternativet er 

det en økning i antall enheter i rød sone og rundt regnet en halvering av antall enheter i gul sone. 

Totalt antall enheter i en luftforurensningssone er lavere enn for 0-alternativet.  

Resultatene viser en rød sone ved senketunnelen som betyr at denne nok medfører en noe større 

utbredelse av både rød og gul sone ved Korten. Luftforurensing fra trafikk på en bru vil i større grad bli 

spredt og fortynnet av vær og vind og derfor gi en noe bedre lokal luftkvalitet enn en tunnel. Alternativ 

16200 kan derfor vurderes som noe bedre enn alternativ 16730.  

 

 

Figur 23: Alternativ 16730. Rød forurensningssone for NO2 
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Figur 24: Alternativ 16730. Gul forurensningssone for NO2. 

 

 PM10 

Utbredelsen av rød og gul luftforurensningssone for PM10 er vist i Figur 25. GIS-analysen viser at 44 

boliger vil bli liggende i rød sone. I gul sone er det 55 boliger, 2 skoler og 1 barnehage. Sammenlignet 

med 0-alternativet vil flere boliger bli liggende i rød sone, og færre boliger i gul sone. Det blir en 

økning av annen luftfølsom bebyggelse liggende i gul sone. 
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Figur 25: Alternativ 16730. Rød og gul forurensningssone for svevestøv, PM10. 
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 Antall boliger og luftfølsom bebyggelse i rød og gul sone 

Resultater for antall boliger i rød og gul luftforurensningssone per modellert alternativ, er gitt i Tabell 6 

for NO2 og Tabell 7 for PM10. Bebyggelse nær portalene bør vurderes nærmere når trasé er valgt, da 

enkelte boliger befinner seg på eller svært nær planlagte framtidige tunnelportaler, og vil sannsynligvis 

innløses. 

 

Tabell 6: Resultater fra opptelling av antall luftfølsom bebyggelse i rød og gul sone for NO2. 

NO2 
 

Bygningstype 
 

0-alt. (A00) 
Alt.10000 

(A10) 
Alt.11000 

(A11) 
Alt. 11500 

(A12) 
Alt.12000/12200 

(A13/A14) 
Alt.16200/16730 

(A15/A16) 

Antall 
Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Boligbygg 12 638 73 524 24 350 90 572 24 421 60 268 

Grunnskole 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

Videregående 
skole 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

Barnehage 0 2 0 3 0 2 1 1 0 2 0 2 

Sykehus/ 
Sykehjem 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Tabell 7: Resultater for opptelling av antall luftfølsom bebyggelse i rød og gul sone for PM10. 

PM10 

Bygningstype 0-alt. (A00) 
Alt.10000 

(A10) 
Alt.11000 

(A11) 
Alt. 11500 

(A12) 
Alt.12000/12200 

(A14) 
Alt.16200/16730 

(A16) 

Antall 
Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Boligbygg 0 66 11 19 19 50 15 45 7 33 44 55 

Grunnskole 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

Videregående 
skole 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Barnehage 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

Sykehus/ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sykehjem 

 

0-alternativet har 12 boliger i rød sone og 638 i gul sone samt 2 barnehager og 2 skoler i gul sone. 

Antall boliger og annen luftfølsom bebyggelse i rød sone for NO2 økes for alle alternativene 

sammenlignet med nullalternativet. Dette skyldes først og fremst at det skal etableres tunneler og at 

tunneler oppkonsentrerer luftforurensing fra kjøretøy, som så slippes ut ved tunnelmunningene. Et 

mulig avbøtende tiltak der utbredelsen av rød sone blir stor, er å etablere luftetårn. Luftetårn vil bidra 

til spredning og fortynning av luftforurensingen slik at den ikke vil være til skade for omgivelsene. 

Samtlige alternativer reduserer antall enheter som er følsomme for luftforurensning i gul sone for NO2, 

sammenlignet med 0-alternativet. Gule soner oppstår både ved tunnelmunningene og langs med 

vegene.  

Både alternativ 11000 og 12000/12200 gir færrest boliger i rød sone, men alternativ 11000 vurderes 

som noe bedre da antall boliger i gul sone er lavere enn for 12000/12200. 

Antall boliger i rød sone for PM10 øker for alle alternativene. 0-alternativet har ingen enheter i rød 

sone for PM10. Antall boliger i gul sone for PM10 reduseres for alle alternativene. Luftfølsom 
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bebyggelse i gul sone for PM10 øker for alle alternativene bortsett fra alternativ 10000, hvor det 

reduseres. Utbredelsen av både rød og gul sone er ved tunnelmunningen og langs vegene. 

Forurensingen sprer seg også med vinden og gir soner nedvinds veger og tunnelportaler. Alternativet 

som gir færrest boliger i rød sone er 10000. Dette gir også færrest boliger i gul sone. 

 Framtidig utvikling av kjøretøyparken 

Stadig strengere krav til utslipp og modernisering av bilparken gjør at utslippene av NO2 forventes å 

gå ned i årene framover, selv med økt trafikk. Framskrivninger av kjøretøyparken i Norge viser en 

betydelig økning i andel elbiler fram mot 2030, som har null utslipp av NOx-gasser.  

Svevestøv (PM10) vil fortsatt være en utfordring, da oppvirvling av vegstøv, slitasje av dekk, bremser 

og asfalt forekommer uavhengig av kjøretøyets motorteknologi. Det er særlig bruk av piggdekk som 

produserer PM10 fra slitasje av asfalt. 

 Rød og gul sone og framtidig arealplanlegging 

Kommunen bør hensynta luftforurensningssonene i framtidig arealplanlegging. Gul sone er en 

vurderingssone hvor man bør være forsiktig med å godkjenne etablering av bebyggelse med 

bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Ved etablering av bebyggelse med bruksformål som 

er følsomt for luftforurensning i gul sone, bør luftforurensning og lokalklima vurderes tidlig i 

planprosessen. I denne vurderingen bør både arealformål og lokalisering inngå. Personer med alvorlig 

luftveis- og hjertekarsykdom har økt risiko for forverring av sykdommen i gul sone. Friske personer vil 

sannsynligvis ikke ha helseeffekter. 

I større byområder vil den gule sonen kunne dekke store deler av byggesonen. For å unngå 

byspredning vil det være både ønskelig og aktuelt å bygge også bebyggelse med bruksformål som er 

følsomt for luftforurensning i den gule sonen. Luftkvalitet bør likevel være et hensyn som vurderes i 

slike saker. Det bør legges vekt på at bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning, 

og spesielt uteoppholdsarealene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen.  

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

med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensningen. Man bør så langt det er mulig 

ikke tillate virksomhet som øker forurensningsnivået i rød sone. Personer med luftveis– og 

hjertekarsykdom har økt risiko for helseeffekter i sonen. Blant disse er barn med luftveislidelser og 

eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest sårbare. 

Langsiktig arealplanlegging ut fra rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging (Rundskriv T-5/93) skal bedre lokal luftkvalitet på sikt. Ved målkonflikt mellom 

den rikspolitiske retningslinjen og anbefalingene i T-1520 skal hensynet til den rikspolitiske 

retningslinjen gå foran anbefalingene i denne retningslinjen. Det skal legges vekt på at bebyggelse i 

rød sone, og spesielt uteområdene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen.  

Utenfor sentrumsområder og kollektivknutepunkt kan gjenoppbygging, ombygging og utviding av 

eksisterende bygninger i rød sone tillates dersom det ikke blir etablert flere boenheter. Dette bør ikke 

gjelde for helseinstitusjoner, barnehager, skoler, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg.  

Det bør ikke tillates å etablere bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning ved 

tunnelmunninger innenfor 50 - 100 meter fra åpningen. 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5173367   Dokumentnr.: M-01   Versjon: D02 

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme  |  Konsekvensutredning 

 

 

2017-11-21\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\tønsberg\517\33\5173367\5 arbeidsdokumenter\53 

luft\rapport\5173367_fastlandsforbindelsen ku luftforurensning_d02.docx 
2017-11-21  |  Side 40 av 42 

 

 Oppsummering 

Antall boliger og annen luftfølsom bebyggelse i rød sone for NO2 øker for alle alternativene 

sammenlignet med 0-alternativet. Dette skyldes først og fremst at det skal etableres tunneler og at 

tunneler oppkonsentrerer luftforurensing fra kjøretøy, som så slippes ut ved tunnelmunningene. Et 

mulig avbøtende tiltak der utbredelsen av rød sone blir stor, er etablering av luftetårn. Luftetårn vil 

bidra til spredning og fortynning av luftforurensingen slik at den ikke vil være til skade for omgivelsene. 

Samtlige alternativer reduserer antall enheter som er følsomme for luftforurensning i gul sone for NO2, 

sammenlignet med 0-alternativet. Gule soner oppstår både ved tunnelmunningene og langs med 

vegene.  

Både alternativ 11000 og 12000/12200 gir færrest boliger i rød sone, men alternativ 11000 vurderes 

som noe bedre da antall boliger i gul sone er lavere enn for 12000/12200. 

Antall boliger i rød sone for PM10 øker for alle alternativene. 0-alternativet har ingen enheter i rød 

sone for PM10. Antall boliger i gul sone for PM10 reduseres for alle alternativene. Luftfølsom 

bebyggelse (skole, sykehjem, barnehage)  i gul sone for PM10 øker for alle alternativene bortsett fra 

alternativ 10000, hvor slik bebyggelse ikke er utsatt. Utbredelsen av både rød og gul sone er ved 

tunnelmunningen og langs vegene. Forurensingen sprer seg også med vinden og gir soner nedvinds 

veger og tunnelportaler. Alternativet som gir færrest boliger i rød sone er 10000. Dette gir også færrest 

boliger i gul sone. 

Kommunene bør hensynta luftforurensningssonene i framtidig arealplanlegging når alternativ er valgt, 

og T-1520 anbefaler at det ikke etableres luftfølsom arealbruk i rød sone. Med bebyggelse med slikt 

bruksformål menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs 

idrettsanlegg, samt grønnstruktur.   
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