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1 Forord 

Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av reguleringsarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra 

Færder kommune". Rapporten tar for seg temaet luftkvalitet. Fagansvarlig for luftkvalitet har vært Janne 

Berger. 

Tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tiltakshavers 

prosjektleder har vært Nils Brandt, mens Olav Eriksen har vært oppdragsleder hos COWI. 
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2 Sammendrag 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune er det utarbeidet 

en analyse av luftkvalitet i henhold til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-

1520) og nasjonale mål for luftkvalitet. For å vurdere luftkvaliteten er det utført beregninger av 

konsentrasjonsutbredelsen av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂) med spredningsmodellen 

AERMOD View. Luftkvaliteten er vurdert for dagens situasjon (2016), referanse (2048) og utbygd 

fastlandsforbindelse (2048). Det er også gjort egne beregninger for effekten av tre alternative 

plasseringer av ventilasjonstårn på den ene av de tre planlagte tunnelene (2048). Rapporten inneholder 

også en overordnet vurdering av luftforurensning i anleggsfasen hvor anbefalte tiltak for å redusere 

støvbelastning fra anleggsvirksomhet er presentert.  

Dagens situasjon (2016): Resultatene viser at områdene i umiddelbar nærhet til Nøtterøyveien og 

nordligste delen av Kirkeveien er mest eksponert, da de ligger i rød og gul sone i henhold til T-1520, 

samt er utsatt for nivåer over de nasjonale målene. Det er NO₂ som står for de største overskridelsene. 

Videre ligger 6 og 35 bygningspunkter i henholdsvis rød og gul sone, og 6 bygningspunkter utsettes for 

nivåer over de nasjonale målene for både NO₂ og PM10. 

Referanse (2048): Som for dagens situasjon viser resultatene at områdene i umiddelbar nærhet til 

Nøtterøyveien og nordligste delen av Kirkeveien er mest eksponert, da de ligger i rød og gul sone i 

henhold til T-1520, samt er utsatt for nivåer over de nasjonale målene. Det er PM10 som står for de 

største overskridelsene. Videre ligger 4 og 41 bygningspunkter i henholdsvis rød og gul sone, og 11 

bygningspunkter utsettes for nivåer over de nasjonale målene for PM10. 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048): Resultatene viser at områdene utenfor munningene til 

Teietunnelen, Rambergtunnelen og Hogsnestunnelen er mest eksponert, da samtlige av disse områdene 

ligger i rød og gul sone i henhold til T-1520, samt utsettes for nivåer over de nasjonale målene. Det er 

PM10 som står for de største overskridelsene. Som følge av tiltaket er trafikkmengden på Nøtterøyveien 

og Kirkeveien redusert, noe som fører til områdene langs disse veien er mindre eksponert enn for dagens 

situasjon og referanse. Tiltaket medfører at 2 og 21 bygningspunkter ligger i henholdsvis rød og gul sone, 

og 2 bygningspunkter utsettes for nivåer over de nasjonale målene for PM10. 

Fordi tiltaket medfører en vesentlig økning i luftforurensning utenfor munningene til de planlagte 

tunnelene, ble det besluttet å gjennomføre beregninger for effekten av to ulike plasseringer av 

ventilasjonstårn langs Teietunnelen. Resultatene viser at etablering av luftetårn midt på tunnelen vil føre 

til størst reduksjon med hensyn til antall boliger som utsettes for nivåer over sonegrensene: 

Beregning 1.1 (ett ventilasjonstårn plasseres nær den nordvestlige munningen): Resultatene viser at 

antall bygningspunkter som ligger i rød og gul sone utenfor munningene til Teietunnelen reduseres fra 

henholdsvis 2 til 0 og 12 til 8 i forhold til resultatene uten ventilasjonstårn. Tiltaket medfører også at 0 

bygningspunkter vil utsettes for PM10-nivåer over nasjonale mål utenfor munningene til Teietunnelen.  

Beregning 1.2 (ett ventilasjonstårn plasseres nær den sørvestlige munningen): Resultatene viser at antall 

bygningspunkter som ligger i gul sone utenfor munningene til Teietunnelen reduseres fra 12 til 5 i forhold 

til resultatene uten ventilasjonstårn. Antall bygningspunkter som utsettes for nivåer over nedre grense 

for rød sone eller nasjonale mål for PM10 reduseres ikke. 

Beregning 2 (ett ventilasjonstårn plassert på midten av Teietunnelen): Resultatene viser at antall 

bygningspunkter som ligger i rød og gul sone utenfor munningene til Teietunnelen reduseres fra 

henholdsvis 2 til 1 og 12 til 1 i forhold til resultatene uten ventilasjonstårn. Tiltaket medfører også at 

antall bygningspunkter som utsettes for PM10-nivåer over nasjonale mål utenfor munningene til 

Teietunnelen reduseres fra 2 til 1. 
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På bakgrunn av disse resultatene anbefales det å etablere luftetårn i henhold til Beregning 2, da færrest 

boliger totalt sett utsettes for nivåer over sonegrensene i dette scenarioet. 

Denne utredningen inneholder noen forutsetninger og usikkerheter som er omtalt nærmere i kapittel 6 i 

fagrapporten. 
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3 Innledning 

3.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens eneste fastlandsforbindelse for øyene i Færder kommune, med ca. 30 000 innbyggere, er 

Kanalbrua i Tønsberg sentrum. I 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en 

konseptvalgutredning (KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for 

anmodningen var uro over et overbelastet veinett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning 

av bymiljø og sårbar forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.  

En ny fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og 

Ramdal/Kaldnes får en alternativ trase til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal dekke 

behovet for en effektiv, robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, og håndtere trafikkøkningen fra 

forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken skal løse 

oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 

fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne detaljreguleringsplanen 

følger opp kommunedelplanen. 

3.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket er vist i oversiktskart i figur 3-1 og i snitt i figur 3-2 og består av en veistrekning på ca. 5,75 km 

mellom Smidsrødveien og Semslinna. I Færder kommune starter prosjektet i øst med en ny to-felts 

tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien på Kolberg. Videre fortsetter forbindelsen i en ca 

1,9 km lang to-felts tunnel under Teieskogen og kommer ut i dagen ved Ramdal/Munkerekka. Videre 

fram til Semslinna er forbindelsen fire-felts vei.  

Fra Ramdal går forbindelsen inn i tunnel under Rambergåsen og videre ut på en hengebro over 

Vestfjorden over til Smørberg i Tønsberg kommune. Fra Smørberg går forbindelsen i tunnel under 

Hogsnesåsen og kommer ut i bunnen av Hogsnesbakken. Herfra følger den dagens fv. 303 frem til 

påkobling mot Semslinna ved Jarlsberg travbane. 

Den nye veien dimensjoneres som "Kapasitetssterk veg" vei etter avsnitt 2.9 i Veg- og gateutforming 

(N100 fra 2021) som gjelder kapasitetssterke veger/gater med fartsgrense 60 km/t. Kryssene planlegges 

som rundkjøringer, og strekningene mellom kryssene vurderes for hastighet mellom 40 og 70 km/t. 
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Figur 3-1: Oversiktskart over traseen. 

 

 

Figur 3-2: Snitt av traseen (fra KDP). 
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4 Retningslinjer og metodikk 

4.1 Retningslinje T-1520 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (Miljødirektoratet, 2012) inneholder 

anbefalte grenser for luftforurensning som skal legges til grunn blant annet ved1 

› etablering, utvidelse eller oppgradering av ny eller eksisterende virksomhet som vil medføre 

vesentlig økning i luftforurensningen (for eksempel samferdselsanlegg, tekniske anlegg, større 

boligprosjekter og industri) 

› bygg- og anleggsvirksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen.  

I utbyggingssaker som dette har tiltakshaver et ansvar for å dokumentere status og konsekvenser for 

luftforurensning. Hensikten med anbefalingene i retningslinjen er å sikre og legge til rette for en 

langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftkvalitetsproblemer. Grenseverdiene for 

henholdsvis gul og rød sone (T-1520) er presentert i Tabell 4-1. For PM10 er det i T-1520 angitt en 

grenseverdi for henholdsvis gul og rød sone som kan overskrides inntil 7 dager pr. år (8. høyeste 

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

Retningslinje T-1520 har fokus på at verdiene i Tabell 4-1 skal være tilfredsstilt på uteareal og ved 

luftinntak på bygninger.  

Tabell 4-1: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 

virksomhet eller bebyggelse (T-1520). Hentet fra Miljødirektoratet (2012). 

Komponent Luftforurensningssonea 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m3 som kan overskrides inntil 7 

ganger pr år 

50 µg/m3 som kan overskrides inntil 7 

ganger pr år 

NO2 40 µg/m3 vintermiddelb 40 µg/m3 årsmiddel 

Helserisiko Personer med alvorlig luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for 

forverring av sykdommen. Friske 

personer vil sannsynligvis ikke ha 

helseffekter. 

Personer med luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for 

helseeffekter. Blant disse er barn med 

luftveislidelser og eldre med luftveis- og 

hjertekarlidelser mest sårbare.  

a Bakgrunnskonsentrasjoner er inkludert i sonegrensene. 
b Vintermiddel defineres som perioden fra 1. november til 30. april. 

4.2 Nasjonale mål 

De nasjonale målene er ikke juridisk bindende, men angir et langsiktig, nasjonalt ambisjonsnivå for lokal 

luftkvalitet. Målene er fastsatt ut fra anbefalinger fra Miljødirektoratet, Veidirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og basert på dagens kunnskapsstatus blir nivåene presentert i 

 
1 Kun de punktene som er relevante for dette prosjektet er listet opp her. Flere punkter er listet opp i 

(Miljødirektoratet, 2012). 
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Tabell 4-2 ansett på som trygg luft. Målet for NO₂ er lik den nedre grensen for rød sone for NO₂ i T-1520. 

Mens hensikten med retningslinje T-1520 er å gi konkrete anbefalinger om hvordan vi kan sikre best 

mulig luftkvalitet der mennesker bor og oppholder seg, er hensikten med de nasjonale målene å bidra til 

en generell utvikling der færrest mulig får negative helseeffekter av forurenset uteluft. 

Tabell 4-2: Nasjonale mål for NO₂, PM10 og PM2.5 i Norge. 

Komponent Nasjonale mål 

NO2  40 µg/m³ årsmiddel 

PM10 20 µg/m³ årsmiddel 

PM2.5 8 µg/m³ årsmiddel 

4.3 Metodikk 

I vurderingen av hvordan utslippene fra veitrafikk påvirker nærområdet, er det for dagens situasjon 

(2016), referanse (2048) og utbygd fastlandsforbindelse (2048) gjennomført spredningsberegninger 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, u.d.). Spredningsresultatene er presentert i kart og viser 

konsentrasjoner av PM10 og NO₂ i samsvar med retningslinje T-1520 og Statens vegvesens håndbok 

V712 (Statens vegvesen, 2018). 

Følgende metodikk er benyttet i vurderingen av luftkvalitet og soner (en mer detaljert oversikt over 

modelloppsettet og datakilder er gitt i Vedlegg A: Modelloppsett): 

› Beregning av utslipp. Konsentrasjonene gjenspeiler utslipp fra veitrafikk på hovedveier i 

nærområdet. Basert på utslippsfaktorer, ÅDT (årsdøgntrafikk), strekningslengde for veiene og 

kjøretøysammensetning for Vestfold fra 2018 (OFV, 2019) er utslippsintensitet (g/s) beregnet for 

NO₂ og PM10. En nærmere utdyping av trafikkdataene som er benyttet er gitt i kapittel 8.5. 

› Spredningsberegninger. Inngangsdata som utslippsintensitet for veiene, topografi, meteorologi, 

bakgrunnskonsentrasjoner, tidsvariasjoner, oppløsning for prosjektområdet er opprettet i 

spredningsmodellen. Beregningene er gjort for hver time fra 2014–2016 for å ta hensyn til 

variasjoner i meteorologi som har betydning for spredningsforløpet. 

› Vurdering av resultater. Resultatene er presentert på kart og viser konsentrasjoner av PM10 og 

NO₂ på 2 meter over bakkenivå i samsvar med sonegrensene i T-1520 og nasjonale mål. Antall 

utsatte følsomme arealbruk/boliger er vurdert i samtlige alternativer. 



 

     

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE 

FAGRAPPORT LUFT 

 11  

5 Resultater: tiltakets virkning på luftkvalitet 

I det følgende presenteres spredningskart som gjenspeiler trafikktall for dagens situasjon (2016), 

referanse (2048) og utbygd fastlandsforbindelse (2048). Kun spredningskart for de komponentene som 

står for de største overskridelsene er presentert her. Spredningskart for områder med mindre 

overskridelser for øvrige komponenter er presentert i Vedlegg B: Tilleggsresultater. To kart som kun viser 

gul og rød sone i henhold til T-1520 for hele planområdet for utbygd fastlandsforbindelse er i tillegg vist i 

Vedlegg C: Kart over gul og rød sone (T-1520). 

5.1 Dagens situasjon (2016) 

5.1.1 T-1520 

Utbredelse av rød og gul sone for det mest eksponerte området representert ved NO₂ årsmiddel og 

vintermiddel er vist i henholdsvis Figur 5-1 og Figur 5-2 for dagens situasjon (2016), da det er NO₂ som 

står for de største overskridelsene. Resultatene viser at områdene i umiddelbar nærhet til Nøtterøyveien 

og nordligste delen av Kirkeveien er mest eksponert for luftforurensning. Den røde og gule sonen 

strekker seg ut til opp mot henholdsvis ca. 30 og 40 meter fra veien. En mindre rød sone inntreffer også 

omkring rundkjøringen på Semslinna ved Jarlsberg (se Figur 9-4 i Vedlegg B: Tilleggsresultater). En noe 

mindre utbredelse av gul sone inntreffer også langs Kirkeveien, Smidsrødveien og Semslinna (se Figur 

9-2 og Figur 9-5 i Vedlegg B: Tilleggsresultater). 
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Figur 5-1: Utbredelse av rød sone omkring Nøtterøyveien (øverst) og Kirkeveien (nederst) i form av NO₂ årsmiddel 

(µg/m³) for dagens situasjon (2016). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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Figur 5-2: Utbredelse av gul sone omkring Nøtterøyveien (øverst) og Kirkeveien og Smidsrøveien (nederst) i form av 

NO₂ vintermiddel (µg/m³) for dagens situasjon (2016). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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5.1.2 Nasjonale mål 

I Vedlegg B: Tilleggsresultater er resultater for NO₂ og PM10 årsmiddel (nasjonale mål) presentert i Figur 

9-6 – Figur 9-9. Overskridelser av de nasjonale målene strekker seg ut til ca. 30 meter fra veien langs 

Nøtterøyveien og nordligste delen av Kirkeveien. Mindre overskridelser inntreffer også omkring 

rundkjøringen på Semslinna ved Jarlsberg. 

5.2 Referanse (2048) 

5.2.1 T-1520 

Utbredelse av rød og gul sone for det mest eksponerte området representert ved 8. høyeste døgnmidlet 

PM10-konsentrasjon er vist i Figur 5-3 for referanse (2048), da det er PM10 som står for de største 

overskridelsene. Som for dagens situasjon viser resultatene at områdene i umiddelbar nærhet til 

Nøtterøyveien og nordligste delen av Kirkeveien er mest eksponert for luftforurensning. Den røde og gule 

sonen strekker seg ut til opp mot henholdsvis ca. 24 og 42 meter fra veien. En mindre rød sone inntreffer 

også omkring rundkjøringen på Semslinna ved Jarlsberg (se Figur 9-10 i Vedlegg B: Tilleggsresultater). 

En noe mindre utbredelse av gul sone inntreffer også langs Kirkeveien, Hogsnesbakken og Semslinna (se 

Figur 9-10 i Vedlegg B: Tilleggsresultater). 
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Figur 5-3: Utbredelse av gul og rød sone omkring Nøtterøyveien (øverst) og Kirkeveien (nederst) i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³) for referanse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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5.2.2 Nasjonale mål 

I Vedlegg B: Tilleggsresultater er resultater for de mest eksponerte områdene for PM10 og NO₂ årsmiddel 

(nasjonale mål) presentert i Figur 9-13 – Figur 9-15 for referanse (2048). Overskridelser av de nasjonale 

målene strekker seg ut til ca. 33 meter fra veien langs Nøtterøyveien og nordligste delen av Kirkeveien. 

En mindre overskridelse inntreffer også omkring rundkjøringen på Semslinna ved Jarlsberg. 

5.3 Utbygd fastlandsforbindelse (2048) 

5.3.1 T-1520 

Utbredelse av rød og gul sone for de mest eksponerte områdene representert ved 8. høyeste døgnmidlet 

PM10-konsentrasjon er vist i Figur 5-4–Figur 5-6 for utbygd fastlandsforbindelse (2048), da det er PM10 

som står for de største overskridelsene. Resultatene viser at områdene utenfor munningene til 

Teietunnelen, Rambergtunnelen og Hogsnestunnelen er mest utsatt, der rød og gul sone strekker seg ut 

til opp mot henholdsvis 120 og 180 meter fra munningene. Mindre røde soner inntreffer også omkring 

rundkjøringen sør for Kanalbrua (se Figur 5-4) og langs Hogsnesbakken opp mot rundkjøringen ved 

Semslinna (se Figur 5-6). Det er en mindre utbredelse av gul sone langs Nøtterøyveien og Kirkeveien enn 

for dagens situasjon (2016) og referanse (2048) på grunn av lavere fremskrevet trafikkmengde i tiltaket. 

 

Figur 5-4: Utbredelse av gul og rød sone omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen og omkringliggende veier 

i form av 8. høyeste døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet 

er presentert i Google Earth. 

 



 

     

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE 

FAGRAPPORT LUFT 

 17  

 

Figur 5-5: Utbredelse av gul og rød sone omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen, munningene til 

Rambergtunnelen og den sørlige munningen til Hogsnestunnelen i form av 8. høyeste døgnmidlet PM10-konsentrasjon 

(µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 5-6: Utbredelse av gul og rød sone omkring den nordlige munningen til Hogsnestunnelen, Hogsnesbakken og 

Semslinna i form av 8. høyeste døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). 

Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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5.3.2 Nasjonale mål 

I Vedlegg B: Tilleggsresultater er resultater for PM10 og NO₂ årsmiddel (nasjonale mål) presentert i Figur 

9-22 – Figur 9-27 for utbygd fastlandsforbindelse (2048). De største overskridelsene av de nasjonale 

målene inntreffer utenfor munningene til de tre planlagte tunnelene, der overskridelsene strekker seg ut 

til ca. 120 meter fra munningene. Overskridelser inntreffer også langs Hogsnesbakken opp mot 

rundkjøringen ved Semslinna og langs nordligste delen av Nøtterøyveien mot Kanalbrua. 

5.4 Luftkvalitet: Sammenligning av alternativene 

I Tabell 5-1 er det presentert en oversikt over antall boliger/følsomme arealbruk i gul og rød sone vurdert 

i henhold til T-1520. Tabell 5-2 viser antall boliger som utsettes for nivåer over nasjonale mål. 

Tabell 5-1: Antall boliger/følsomme arealbruk i gul/rød sone (T-1520) for dagens situasjon (2016), referanse (2048) 

og utbygd fastlandsforbindelse (2048). 

 Dagens situasjon 

(2016) 

Referanse (2048) Utbygd 

fastlandsforbindelse 

(2048) 

T-1520 Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone Gul sone Rød sone 

Antall boliger 35 6 41 4 21 2 

 

Tabell 5-2: Antall boliger/følsomme arealbruk som utsettes for NO₂- og PM10-nivåer over nasjonale mål for dagens 

situasjon (2016), referanse (2048) og utbygd fastlandsforbindelse (2048). 

 Dagens situasjon 

(2016) 

Referanse (2048) Utbygd 

fastlandsforbindelse 

(2048) 

Nasjonale mål PM10 (20 

µg/m³ 

årsmiddel) 

NO₂ (40 

µg/m³ 

årsmiddel) 

PM10 (20 

µg/m³ 

årsmiddel) 

NO₂ (40 

µg/m³ 

årsmiddel) 

PM10 (20 

µg/m³ 

årsmiddel) 

NO₂ (40 

µg/m³ 

årsmiddel) 

Antall boliger 6 6 11 0 2 0 

5.4.1 T-1520: rød sone 

Resultatene viser at 6 og 4 boliger ligger i rød sone i henholdsvis dagens situasjon (2016) og referanse 

(2048) (se Tabell 5-1). Det er områdene langs Nøtterøyveien sør for Kanalbrua og nordligste delen av 

Kirkeveien som er mest utsatt på grunn av forholdsvis høy trafikkmengde (ÅDT ca. 32 500 og 40 000 i 

henholdsvis dagens situasjon (2016) og referanse (2048)).  

I planalternativet (utbygd fastlandsforbindelse (2048)) fører den planlagte Teietunnelen til at 4 boliger vil 

ligge i rød sone utenfor den nordvestlige munningen. Disse tallene inkluderer ikke bygningene som er 

planlagt innløst. I tiltaket er fremskrevet trafikkmengde langs Nøtterøyveien og Kirkeveien lavere enn i 

dagens situasjon (2016) og referanse (2048) (ÅDT ca. 24 200). Dette fører til at ingen boliger ligger i rød 

sone langs denne veien i dette alternativet. 
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5.4.2 T-1520: gul sone 

Resultatene viser at 35 og 41 boliger ligger i gul sone i henholdsvis dagens situasjon (2019) og referanse 

(2048) (se Tabell 5-1). Det er områdene langs Nøtterøyveien sør for Kanalbrua og Kirkeveien som er 

mest utsatt på grunn av forholdsvis høy trafikkmengde (ÅDT opp mot ca. 32 500 og 40 000 i henholdsvis 

dagens situasjon (2019) og referanse (2048)).  

I planalternativet (utbygd fastlandsforbindelse (2048)) fører den planlagte Teietunnelen til at 7 boliger vil 

ligge i gul sone utenfor den sørøstlige munningen. Ved den nordvestlige munningen ligger 5 boliger i gul 

sone. Ved den østlige munningen til Rambergtunnelen ligger 2 boliger i gul sone. Disse tallene inkluderer 

ikke bygningene som er planlagt innløst. I tiltaket er fremskrevet trafikkmengde langs Kirkeveien og 

Nøtterøyveien lavere enn i dagens situasjon (2016) og referanse (2048) (ÅDT ca. 24 200). Dette 

medfører til at færre boliger (ca. 7) vil ligge i gul sone langs disse veiene i dette alternativet. 

5.4.3 Nasjonale mål 

Resultatene viser at 6 og 6 boliger utsettes for henholdsvis PM10- og NO₂-nivåer over nasjonale mål i 

dagens situasjon (2016), mens 11 utsettes for PM10-nivåer over nasjonale mål i referanse (2048) (se 

Tabell 5-2). Det er områdene langs nordligste delen av Kirkeveien og Nøtterøyveien sør for Kanalbrua 

som er mest utsatt.  

I utbygd fastlandsforbindelse (2048) reduseres antall eksponerte boliger til 2; disse befinner seg utenfor 

den nordvestlige munningen til Teietunnelen og 2 befinner seg utenfor den østlige munningen til 

Rambergtunnelen. Det er PM10 som står for overskridelsene. Disse tallene inkluderer ikke bygningene 

som er planlagt innløst. 

5.5 Konsekvenser av tiltaket 

Den lavere trafikkbelastningen på Nøtterøyveien og Kirkeveien i tiltaket medfører at færre boliger ligger i 

gul og rød sone, eller eksponeres for nivåer over nasjonale mål langs disse veiene. Utbygging av de tre 

tunnelene medfører samtidig at flere boliger vil eksponeres for nivåer over sonegrensene og over 

nasjonale mål utenfor tunnelmunningene. Det er områdene utenfor den nordvestlige og sørøstlige 

munningen til Teietunnelen som er mest utsatt.  

Totalt sett viser resultatene av spredningsberegningene at færre boliger vil ligge i gul og rød sone som 

følge av tiltaket i forhold til referanse (2048) og dagens situasjon (2016) (se Tabell 5-1). Det er også en 

reduksjon i antall bygninger som utsettes for nivåer over nasjonale mål. Samtidig forandres 

forurensningsnivåene fra ned mot tilfredsstillende til opp mot rød sone utenfor munningene til de 

planlagte tunnelene, noe som innebærer en vesentlig økning i luftforurensningen, ifølge T-1520. I kapittel 

5.3 i T-1520 heter det følgende: 

«Etablering av ny virksomhet kan skape luftforurensning dersom virksomheten medfører utslipp til luft i 

form av trafikkøkning i forhold til dagens situasjon og/eller har stasjonære utslipp. Slik virksomhet kan 

være infrastruktur, boliger, institusjoner, forretning eller næring. Denne retningslinjen kommer til 

anvendelse dersom etablering av virksomheten medfører vesentlig økning i luftforurensningen»  

På bakgrunn av at tiltaket medfører en vesentlig økning i luftforurensning i områdene utenfor 

munningene til de planlagte tunnelene, ble det derfor bestemt at det skulle utføres 

spredningsberegninger som inkluderer tre ulike alternativer for plassering av ventilasjonstårn. 
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5.5.1 Resultater: beregninger med tre ulike plasseringer av ventilasjonstårn 

Ventilasjonstårn bidrar til å transportere en viss andel av totalutslippene i tunnelløpene gjennom ett eller 

flere tårn langs tunnelløpene og ut gjennom tårnene på et høyere nivå over bakken. Dette medfører at en 

andel av forurensningen som blir skapt i tunnelen flyttes fra områdene omkring tunnelmunningen og opp 

til nivåer mye høyere over bakken hvor spredningen er mer effektiv, noe som igjen medfører at 

forurensningen fortynnes mer effektivt. Dette vil således redusere eksponeringen på områdene omkring 

tunnelmunningene.  

I det følgende presenteres resultatene av spredningsberegninger for tre alternative plasseringer av 

ventilasjonstårn langs løpet til Teietunnelen, som er den tunnelen som medfører størst utfordringer med 

hensyn til den lokale luftkvaliteten. I kapittel 8.5.1 er flere detaljer knyttet til disse beregningene 

presentert. Basert på resultatene av de ulike beregningene anbefales det å etablerere luftetårn, da i 

henhold til beregning 2 med luftetårn plassert ca. midt i tunnelen, beskrevet under. 

Basert på resultater av gjennomførte beregninger for plassering av luftetårn, har etablering av luftetårn 

ved én av endene av tunnelen stor effekt med hensyn eksponering utenfor munningen hvor luftetårnet er 

lokalisert, men effekten er liten utenfor den andre munningen uten luftetårn. Totalt sett har dermed 

etablering av luftetårn ca. på midten av tunnelen størst effekt med hensyn til eksponering av 

luftforurensning på følsomme arealpunkter utenfor munningene. 

Beregning 1.1: Ett ventilasjonstårn plasseres nær den nordvestlige munningen. 80% av utslippet 

gjennom munningen transporteres gjennom tårnet.  

I Figur 5-7 og Figur 5-8 er resultater i henhold til sonegrensene i T-1520 med og uten ventilasjonstårn 

for beregning 1 vist. I Figur 5-9 vises tilsvarende plot i henhold til nasjonale mål. Resultatene viser at 

etablering av luftetårn nær den nordvestlige tunnelmunningen vil gi stor effekt med hensyn til 

soneutbredelse, eksponering og overskridelser av nasjonale mål utenfor munningene til den nordvestlige 

munningen hvor luftetårnet er lokalisert, men effekten er liten utenfor den sørøstlige munningen uten 

luftetårn:  

› Antall eksponerte boliger i gul sone utenfor den sørøstlige munningen reduseres ikke (forblir 7).  

› Antall eksponerte boliger i rød sone utenfor den nordvestlige tunnelmunningen reduseres fra 2 til 0. 

› Antall eksponerte boliger i gul sone utenfor den nordvestlige munningen reduseres fra 5 til 1.  

› Da det ikke er beregnet for ventilasjonstårn på Rambergtunnelen, er det fortsatt ca. 2 boliger 

utenfor østlig munning som ligger i gul sone. 

› Det totale antallet eksponerte boliger som utsettes for PM10-nivåer over nasjonale mål over 

grenseverdien for reduseres fra 2 til 0 utenfor den nordvestlige munningen. 
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Figur 5-7: Utbredelse av gul og rød sone omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³). Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048) med ventilasjonstårn nær den nordvestlige tunnelmunningen. Turkise sirkler 

representerer eiendommer som er planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. 

 

 

Figur 5-8: Utbredelse av gul og rød sone omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³). Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048) med ventilasjonstårn nær den nordvestlige tunnelmunningen. Turkise sirkler 

representerer eiendommer som er planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. 
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Figur 5-9: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) > 20 µg/m³ (nasjonalt mål) omkring den nordvestlige munningen til 

Teietunnelen. Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: Utbygd fastlandsforbindelse 

(2048) med ventilasjonstårn nær den nordvestlige tunnelmunningen. Turkise sirkler representerer eiendommer som er 

planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. 

Beregning 1.2: Ett ventilasjonstårn plasseres nær den sørøstlige munningen. 80% av utslippet gjennom 

munningen transporteres gjennom tårnet.  

I Figur 5-7 og Figur 5-8 er resultater i henhold til sonegrensene i T-1520 med og uten ventilasjonstårn 

for beregning 1 vist. I Figur 5-9 vises tilsvarende plot i henhold til nasjonale mål. Resultatene viser at 

etablering av luftetårn nær den sørøstlige tunnelmunningen vil gi stor effekt med hensyn til 

soneutbredelse og eksponering utenfor munningene til den sørøstlige munningen hvor luftetårnet er 

lokalisert, men effekten er liten utenfor den nordvestlige munningen uten luftetårn:  

› Antall eksponerte boliger i gul sone utenfor den sørøstlige munningen reduseres fra 7 til 0.  

› Antall eksponerte boliger i rød sone utenfor den nordvestlige tunnelmunningen reduseres ikke 

(forblir 2). 

› Antall eksponerte boliger i gul sone utenfor den nordvestlige munningen reduseres ikke (forblir 5). 

› Da det ikke er beregnet for ventilasjonstårn på Rambergtunnelen, er det fortsatt ca. 2 boliger 

utenfor østlig munning som ligger i gul sone. 

› Det totale antallet eksponerte boliger som utsettes for PM10-nivåer over nasjonale mål over 

grenseverdien for reduseres ikke utenfor munningene til Teietunnelen (forblir 2). 
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Figur 5-10: Utbredelse av gul og rød sone omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³). Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048) med ventilasjonstårn nær den sørøstlige tunnelmunningen. Turkise sirkler 

representerer eiendommer som er planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. Rødt 

kryss markerer plassering av luftetårnet. 

 

 

Figur 5-11: Utbredelse av gul og rød sone omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³). Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048) med ventilasjonstårn nær den sørøstlige tunnelmunningen. Turkise sirkler 

representerer eiendommer som er planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. Rødt 

kryss markerer plassering av luftetårnet. 
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Figur 5-12: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) > 20 µg/m³ (nasjonalt mål) omkring den nordvestlige munningen til 

Teietunnelen. Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: Utbygd fastlandsforbindelse 

(2048) med ventilasjonstårn nær den sørøstlige tunnelmunningen. Turkise sirkler representerer eiendommer som er 

planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. 

 

Beregning 2: Ett tårn ca. midt på tunnelen: 50% av det totale utslippet fra tunnelen slippes ut gjennom 

tårnet. Foreløpig foreslått plassering er vist i kapittel 8.5.1. 

I Figur 5-13 og Figur 5-14 er resultater i henhold til sonegrensene i T-1520 med og uten ventilasjonstårn 

for beregning 2 vist. I Figur 5-15 vises tilsvarende plot i henhold til nasjonale mål. Resultatene viser at 

etablering av luftetårn midt på tunnelen vil føre til en noe mindre reduksjon med hensyn til 

soneutbredelse utenfor munningene i forhold til beregning 1.1 og 1.2. Denne plasseringen fører likevel til 

at færrest bygninger blir eksponert for nivåer over gul sone. Det er fortsatt én bolig som blir eksponert 

for nivåer over rød sone: 

› Antall eksponerte boliger i gul sone utenfor den sørøstlige munningen reduseres fra 7 til 0.  

› Antall eksponerte boliger i rød sone utenfor den nordvestlige tunnelmunningen reduseres fra 2 til 1. 

› Antall eksponerte boliger i gul sone utenfor den nordvestlige munningen reduseres fra 5 til 1.  

› Da det ikke er beregnet for ventilasjonstårn på Rambergtunnelen, er det fortsatt ca. 2 boliger 

utenfor østlig munning som ligger i gul sone. 

› Det totale antallet eksponerte boliger som utsettes for PM10-nivåer over nasjonale mål over 

grenseverdien for reduseres fra 2 til 1 utenfor den nordvestlige munningen. 
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Figur 5-13: Utbredelse av gul og rød sone omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³). Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048) med ventilasjonstårn midt på tunnelen. Turkise sirkler representerer eiendommer 

som er planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. 

 

 

Figur 5-14: Utbredelse av gul og rød sone omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³). Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048) med ventilasjonstårn midt på tunnelen. Turkise sirkler representerer eiendommer 

som er planlagt innløst, mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. 
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Figur 5-15: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) > 20 µg/m³ (nasjonalt mål) omkring den nordvestlige munningen til 

Teietunnelen. Venstre: Utbygd fastlandsforbindelse (2048) uten ventilasjonstårn. Høyre: Utbygd fastlandsforbindelse 

(2048) med ventilasjonstårn midt på tunnelen. Turkise sirkler representerer eiendommer som er planlagt innløst, 

mens rosa sirkler representerer andre nærliggende boliger. 

5.6 Skadekostnader for NOX og PM10 

Ifølge Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018) bør prissetting basert på eksponering 

velges når PM10-nivåene overskrider rød sone i T-1520. Dette er basert på en studie fra FHI hvor det ble 

utviklet en metodikk for å beregne helsetapsjusterte leveår (DALY), som funksjon av antall personer som 

blir eksponert for ulike nivåer av svevestøv. Videre er skadekostnad som funksjon av antall personer 

eksponert for rød sone for PM10 (15 090 kr pr. person) basert på en anbefalt generell enhetspris pr. DALY 

på 1.12 MNOK 2012-kroner gitt av Helsedirektoratet. Flere detaljer og referanser knyttet til dette er 

gjengitt i kapittel 5.7 i V712 (Statens vegvesen, 2018). 

For NOX er enhetskostnadene basert på en metodikk som gjelder for generelle tiltak som veiprising og 

kollektivsatsing. Kostnadene kan ifølge V712 ikke benyttes til å velge mellom ulike traseer, for eksempel 

tunnel eller vei i dagen. Totale skadekostnader for NOX er derfor ikke beregnet for dette prosjektet.  

De totale skadekostnadene for PM10 for de ulike beregningsscenarioene er presentert i Tabell 5-3. Det er 

antatt at de følsomme bygningspunktene i Tabell 5-1 gjenspeiler boliger/privathusholdninger og at det er 

2.16 personer pr. privathusholdning (SSB, 2019). 

Tabell 5-3: Skadekostnader som følge av tiltaket for antall eksponerte i rød sone (PM10). 

 
Antall eksponerte 

personer i rød sone 

(avrundet) 

Skadekostnad (kr) 

Dagens situasjon (2016) 13 209 434,– 

Referanse (2048) 9 139 622,– 

Utbygd fastlandsforbindelse (2048) 4 69 811,– 
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5.7 Virkning i anleggsperioden – avbøtende tiltak  

I bygge- og anleggsperioden kan anleggsarbeider i perioder bidra til verre luftkvalitet ved oppvirvling av 

støv fra anleggsmaskiner (for eksempel rive- eller knusearbeider) og anleggstrafikk inkludert 

massetransport. I tillegg vil eksosen fra anleggsmaskinene bidra med utslipp av blant annet partikler og 

NOX som fører til økt konsentrasjon av svevestøv (PM10) og NO₂. Dette er forurensning som kommer i 

tillegg til den generelle luftforurensningen og det bør derfor settes krav til avbøtende tiltak der dette 

synes påkrevd.  

Avbøtende tiltak kan være rettet mot selve bygge- og anleggsområdet eller omkringliggende veier. 

Erfaringsmessig er det massetransport som bidrar mest til luftforurensning fra bygge- og 

anleggsvirksomhet. Det anbefales følgende tiltak for å redusere eksos- og støvbelastningen på grunn av 

anleggsvirksomhet: 

› Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et problem. 

› Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei. 

› Spredning av søle og støv på eksisterende veinett skal i størst mulig grad forhindres. Det anbefales 

vask/feiing av offentlig vei dersom dette skjer. 

› Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring. 

› Krav til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner, spesielt i større byområder hvor luftkvalitet 

kan være et problem. Det finnes tilgjengelig teknologi som reduserer utslipp fra anleggsmaskiner og 

-kjøretøy til et minimum, for eksempel steg 5 (maskiner) og Euro VI (kjøretøy). 
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6 Forutsetninger og usikkerheter 

Det vil alltid være usikkerheter 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. Følgende forutsetninger lagt til grunn i denne utredningen 

bidrar til noe usikkerhet i resultatene: 

 

› Det kan være en viss dobbel-beregning av utslipp da bakgrunnskonsentrasjonene brukt i 

spredningsberegningene også til en viss grad inkluderer trafikkutslipp. 

› Det er forutsatt at NOX-utslipp er konvertert til NO₂ basert på O3-konsentrasjoner (OLM-metoden i 

AERMOD). 

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

› I beregningene er det forutsatt at ÅDT (trafikkmengden) fordeles i tidsvariasjon for ukedag og helg. 

› Beregningene er basert på meteorologidata fra 2014–2016, kjøretøysammensetning fra 2018 og 

utslippsfaktorer for 2030 (for referanse og tiltak 2048). 

› Det er i den anvendte spredningsmodellen ikke mulig å kvantifisere eventuelle skjermingseffekter av 

småskala strukturer som støyskjermer, vegetasjon eller bebyggelse mellom utsatte arealer og 

forurensningskilder. 

› Vurderingene i denne rapporten er gjort i henhold til den versjonen av T-1520 som ble skrevet i 

2012 (Miljødirektoratet, 2012). 

› Det er antatt at 50% av totalutslippet i tunnelen slippes ut gjennom hver sin munning i 

beregningene uten luftetårn. 

› For å korte ned beregningstiden er det i beregningene av effekten av ventilasjonstårn sett bort fra 

utslipp fra veilenker langt fra munningene til Teietunnelen, og reseptorgrid som ikke er direkte 

påvirket av utslippene fra tunnelen er fjernet. 

› Beregningene av effekten av ventilasjonstårn er basert på inngangsparameterne beskrevet i kapittel 

8.5.1. 
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8 Vedlegg A: Modelloppsett 

8.1 Prosjektområde 

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

definert et prosjektområde på 5000 x 9900 m. Prosjektområdet er inndelt i ruter med oppløsning ned til 

25 m. Reseptorgridet for dagens situasjon (2016) og referanse (2048) er vist i Figur 8-1, mens gridet er 

satt opp noe annerledes i alternativet utbygd fastlandsforbindelse (2048) for å inkludere nye veilenker og 

tunnelmunninger (se Figur 8-2). Open Street Map (OpenStreetMap, u.d.) og Lakes Satellite er benyttet 

som bakgrunnskart. 

 

Figur 8-1: Prosjektområdet med oppløsning i AERMOD View for dagens situasjon (2016) og referanse (2048). 
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Figur 8-2: Prosjektområdet med oppløsning i AERMOD View for utbygd fastlandsforbindelse (2048). 

8.2 Topografi 

Det er benyttet topografidata fra en landsdekkende digital terrengmodell med 10 meter oppløsning (Figur 

8-3). Terrengdata er generert fra Statens Kartverk med en såkalt hybrid DTM struktur med programmet 

SCOP (Statens Kartverk, u.d.). 

 

Figur 8-3: Topografioppsett i AERMOD View. 
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8.3 Meteorologi 

Timevise meteorologidata for tidsrommet 1/1-2014 – 31/12-2016 er hentet fra meteorologistasjonen 

Sande-Galleberg (59.6193 ºN, 10.215 ºØ) ca. 42 km fra planområdet (eKlima, u.d.). De meteorologiske 

parameterne som er brukt i modellen inkluderer: 

› Vindretning (°) 

› Vindstyrke (m/s) 

› Lufttemperatur (°C) 

› Nedbør (mm) 

› Skydekke (oktavs) 

› Skybase (m) 

› Lufttrykk (hPa) 

› Luftfuktighet (%) 

› Global stråling (Wh/m²) 
 

Meteorologidata er bearbeidet i AERMET og WRPLOT (Lakes, 2014), (Lakes, 2015). Vindrose for 2014–

2016 for Sande-Galleberg er vist i Figur 8-4. Dominerende vindretninger er fra nord-nordøst. Det var 

registrert stille vind (<0.5 m/s) i 13.36% av perioden 2014–2016. 

 

Figur 8-4: Vindrose for Sande-Galleberg, generert i AERMET, for årene 2014–2016. 
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8.4 Bakgrunnskonsentrasjoner 

Bakgrunnsverdier for PM10, NO₂ og O3 er generert fra bakgrunnsapplikasjonen (ModLUFT, u.d.) for 

planområdet (59.260231 °N, 10.387604 °Ø). Timevise genererte verdier for PM10, NO₂ og O3 er vist i 

henholdsvis Figur 8-5, Figur 8-6 og Figur 8-7. Bakgrunnskonsentrasjoner er hovedsakelig forurensning 

som er dannet utenfor prosjektområdet, for eksempel langtransportert/regional transport av 

luftforurensning. De dekker også delvis andre mindre forurensningskilder i prosjektområdet som er ikke 

lagt direkte inn i spredningsmodellen (f.eks. småveier og vedfyring). 

 

Figur 8-5: Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for PM10 i planområdet. 

 

 

Figur 8-6: Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for NO₂ i planområdet. 
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Figur 8-7: Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for O3 i planområdet. 

8.5 Utslipp fra trafikk 

Veistrekninger i form av såkalte linjekilder slik de inngår i beregningene er vist i Figur 8-8 for dagens 

situasjon (2016) og referanse (2048), og Figur 8-9 for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Det er tatt 

utgangspunkt i trafikktall fra trafikkanalysen utarbeidet for prosjektet av COWI (2022). Det er her tatt 

utgangspunkt i ÅDT 2048 med nullvekst med en tungtransportandel på 8–10%. 

 

Figur 8-8: Veistrekningene (linjekildene) som inngår i spredningsberegningene for dagens situasjon (2016) og 

referanse (2048). 
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Figur 8-9: Veistrekningene (linjekildene) som inngår i spredningsberegningene for planalternativet (utbygd 

fastlandsforbindelse (2048)). Tunnelmunningene i endene av de planlagte tunnelene er markert med turkise 

polygoner. 

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

situasjon (henholdsvis 2016 og 2030) er hentet fra den europeiske databasen HBEFA (HBEFA, u.d.). 

Utslippsfaktorene er hentet for fart fra 30–80 km/t og en veistigning på +/-2%. I tillegg er faktorer for 

vei-, bremse- og dekkslitasje lagt til utslippsfaktorene for PM10 (APEF, u.d.). I beregning av trafikkutslipp 

er det lagt til grunn kjøretøyfordeling for henholdsvis diesel, bensin og el-biler i Vestfold (OFV, 2019). 

Modellen har håndtert NOX-utslipp med konvertering til NO₂-konsentrasjoner basert på timevise O3 

bakgrunnskonsentrasjoner med OLM-algoritmen i AERMOD (USEPA, 2012); (USEPA, 2005b). Det er også 

benyttet faktorer som inkluderer piggdekkbruk i vinter- og vårmånedene og oppvirvling av veistøv i 

vårmånedene. Piggdekkandel er hentet fra Statens vegvesen (2018). Det finnes ikke informasjon om 

piggdekkandel for Tønsberg/Vestfold, men det er antatt at den er tilsvarende andelen i Skien/Porsgrunn 

(ca. 26% i 2018). 

Munningene til de planlagte tunnelene (Hogsnestunnelen, Rambergtunnelen og Teietunnelen) er 

innarbeidet med jetfaser utenfor de respektive munningene. Jetfasen er utformet og basert på en 

veiledning gitt fra Vegdirektoratet og ModLUFT (Vegdirektoratet, 2014), (ModLUFT, u.d.). Figur 8-10 viser 

en illustrasjon av en jetfase og en plumefase, samt et eksempel på utforming av en jetfase i 

spredningsmodellen. Utslipp fra jetfasene er håndtert som en arealkilde i modellen. For samtlige tunneler 

er det antatt at 80% av totalutslippet i tunnelløpet slippes ut gjennom munningene der kjøretøyene 

kjører ut av tunnelen. 
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Figur 8-10: Venstre: Illustrasjon av jetfase og vinddrevet plumefase (Vegdirektoratet, 2014). I midten: Maksimal 

utbredelse av jetfasen fra en tunnelmunning (ModLUFT, u.d.). Høyre: Eksempel på utforming av jetfasen utenfor en 

tunnelmunning i AERMOD (rød trapezoid). 

8.5.1 Modellering av ventilasjonstårn 

Spredningsmodellen har testet påvirkningen av ventilasjonstårn som fører tunnelutslippene vekk fra 

bakken og opp i luften. Det er gjennomført beregninger med to alternativer for plassering av 

ventilasjonstårn. Generelt vil det være gunstigere å plassere tårnene så nær munningene som mulig, da 

en større andel av totalutslippet i tunnelløpet da potensielt kan føres opp i tårnet. For begge 

beregningene er det antatt følgende data for ventilasjonstårnene: 

Utslippshøyde: 20 meter 

Pipediameter: 2.5 meter 

Hastighet: 5 m/s 

Beregning 1.1: 

Ett ventilasjonstårn plasseres ca. 40 meter fra nordvestlig munning. Det er antatt at 40% av 

totalutslippet i tunnelen transporteres gjennom tårnet (se Figur 8-11). 
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Figur 8-11: Skisse av plassering av ventilasjonstårn (rosa sirkler) og fordeling av utslipp i beregning 1.1. 

 

Beregning 1.2: 

Ett ventilasjonstårn plasseres ca. 40 meter fra sørøstlig munning. Det er antatt at 40% av totalutslippet i 

tunnelen transporteres gjennom tårnet (se Figur 8-11). 

 

Figur 8-12: Skisse av plassering av ventilasjonstårn (rosa sirkler) og fordeling av utslipp i beregning 1.2. 
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Beregning 2: 

Ett tårn plasseres ca. midt på tunnelen. For å unngå for nær plassering til Teie skole, ble det besluttet å 

teste med en plassering midt i Teie-skogen. Det er antatt at 50% av totalutslippet i tunnelen slippes ut 

gjennom tårnet (se Figur 8-13). 

 

Figur 8-13: Venstre: Skisse av plassering av ventilasjonstårn i AERMOD View (rosa sirkel) og fordeling av utslipp i 

beregning 2. Høyre: Nøyaktig plassering av ventilasjonstårn (Ill. C003, COWI). 
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9 Vedlegg B: Tilleggsresultater 

9.1 Dagens situasjon (2016) 

9.1.1 T-1520 

 

Figur 9-1: Utbredelse av gul og rød sone omkring Nøtterøyveien og nordligste delen av Kirkeveien i form av 8. høyeste 

døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³) for dagens situasjon (2016). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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Figur 9-2: Utbredelse av gul og rød sone omkring Kirkeveien i form av 8. høyeste døgnmidlet PM10-konsentrasjon 

(µg/m³) for dagens situasjon (2016). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-3: Utbredelse av gul og rød sone omkring Semslinna i form av 8. høyeste døgnmidlet PM10-konsentrasjon 

(µg/m³) for dagens situasjon (2016). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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Figur 9-4: Utbredelse av rød sone omkring rundkjøringen ved Semslinna i form av NO₂ årsmiddel (µg/m³) for dagens 

situasjon (2016). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-5: Utbredelse av gul sone omkring Semslinna i form av NO₂ vintermiddel (µg/m³) for dagens situasjon (2016). 

Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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9.1.2 Nasjonale mål 

 

 

Figur 9-6: Utbredelse NO₂ årsmiddel (µg/m³) omkring Nøtterøyveien (øverst) og Kirkeveien (nederst) for dagens 

situasjon (2016). Overskridelse av det nasjonale målet for NO₂ inntreffer ved 40 µg/m³. Spredningskartet er 

presentert i Google Earth. 
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Figur 9-7: Utbredelse NO₂ årsmiddel (µg/m³) ved Jarlsberg for dagens situasjon (2016). Overskridelse av det 

nasjonale målet for NO₂ inntreffer ved 40 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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Figur 9-8: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) omkring Nøtterøyveien (øverst) og Kirkeveien (nederst) for dagens 

situasjon (2016). Overskridelse av det nasjonale målet for PM10 inntreffer ved 20 µg/m³. Spredningskartet er 

presentert i Google Earth. 
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Figur 9-9: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) ved Jarlsberg for dagens situasjon (2016). Overskridelse av det 

nasjonale målet for PM10 inntreffer ved 20 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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9.2 Referanse (2048) 

9.2.1 T-1520 

 

Figur 9-10: Utbredelse av gul og rød sone omkring Hogsnesbakken og Semslinna i form av 8. høyeste døgnmidlet 

PM10-konsentrasjon (µg/m³) for referanse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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Figur 9-11: Utbredelse av rød sone omkring rundkjøringen sør for Kanalbrua i form av NO₂ årsmiddel (µg/m³) for 

referanse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-12: Utbredelse av gul sone omkring rundkjøringen sør for Kanalbrua i form av NO₂ vintermiddel (µg/m³) for 

referanse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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9.2.2 Nasjonale mål 

 

 

Figur 9-13: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) omkring Nøtterøyveien (øverst) og Kirkeveien (nederst) for referanse 

(2048). Overskridelse av det nasjonale målet for PM10 inntreffer ved 20 µg/m³. Spredningskartet er presentert i 

Google Earth. 
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Figur 9-14: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) ved Jarlsberg for referanse (2048). Overskridelse av det nasjonale 

målet for PM10 inntreffer ved 20 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-15: Utbredelse NO₂ årsmiddel (µg/m³) omkring Nøtterøyveien og nordligste delen av Kirkeveien for referanse 

(2048). Overskridelse av det nasjonale målet for NO₂ inntreffer ved 40 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google 

Earth. 
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9.3 Utbygd fastlandsforbindelse (2048) 

9.3.1 T-1520 

 

Figur 9-16: Utbredelse av rød sone omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen i form av NO₂ årsmiddel 

(µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-17: Utbredelse av rød sone omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen og den sørlige munningen til 

Hogsnestunnelen i form av NO₂ årsmiddel (µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet er 

presentert i Google Earth. 
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Figur 9-18: Utbredelse av rød sone omkring den nordlige munningen til Hogsnestunnelen i form av NO₂ årsmiddel 

(µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-19: Utbredelse av gul sone omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen i form av NO₂ vintermiddel 

(µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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Figur 9-20: Utbredelse av gul sone omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen og den sørlige munningen til 

Hogsnestunnelen i form av NO₂ vintermiddel (µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet er 

presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-21: Utbredelse av gul sone omkring den nordlige munningen til Hogsnestunnelen i form av NO₂ vintermiddel 

(µg/m³) for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Spredningskartet er presentert i Google Earth. 



 

     

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE 

FAGRAPPORT LUFT 

 53  

9.3.2 Nasjonale mål 

 

Figur 9-22: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen og omkringliggende 

veier for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Overskridelse av det nasjonale målet for PM10 inntreffer ved 20 µg/m³. 

Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-23: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen, munningene til 

Rambergtunnelen, den sørlige munningen til Hogsnestunnelen, samt Færderbrua for utbygd fastlandsforbindelse 

(2048). Overskridelse av det nasjonale målet for PM10 inntreffer ved 20 µg/m³. Spredningskartet er presentert i 

Google Earth. 
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Figur 9-24: Utbredelse PM10 årsmiddel (µg/m³) ved Jarlsberg for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Overskridelse av 

det nasjonale målet for PM10 inntreffer ved 20 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google Earth. 

 

 

Figur 9-25: Utbredelse NO₂ årsmiddel (µg/m³) omkring den sørøstlige munningen til Teietunnelen og omkringliggende 

veier for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Overskridelse av det nasjonale målet for NO₂ inntreffer ved 40 µg/m³. 

Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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Figur 9-26: Utbredelse NO₂ årsmiddel (µg/m³) omkring den nordvestlige munningen til Teietunnelen, munningene til 

Rambergtunnelen, den sørlige munningen til Hogsnestunnelen, samt Færderbrua for utbygd fastlandsforbindelse 

(2048). Overskridelse av det nasjonale målet for NO₂ inntreffer ved 40 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google 

Earth. 

 

 

Figur 9-27: Utbredelse NO₂ årsmiddel (µg/m³) ved Jarlsberg for utbygd fastlandsforbindelse (2048). Overskridelse av 

det nasjonale målet for NO₂ inntreffer ved 40 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google Earth. 
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10 Vedlegg C: Kart over gul og rød sone (T-1520) 
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