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1 SAMMENDRAG
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen.
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for luftforurensning. Delutredning
luftforurensning inngår som del av de prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen
for kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen
håndbok V712 fra 2014.
De ulike traséforslagene for fv. 118 og rv. 111 medfører endringer i ÅDT (årsdøgntrafikk) og det
overordnede trafikkmønsteret, noe som potensielt kan medføre endringer i den lokale luftkvaliteten og
eksponeringen overfor bygningspunkter med følsomt arealbruk (helseinstitusjoner, barnehager, skoler,
boliger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grønnstruktur). I vurderingen av hvordan utslippene fra
vegtrafikk påvirker planområdet, har beregninger for svevestøv (PM10) blitt gjennomført ved bruk av
spredningsmodellen AERMOD. Spredningsresultatene er presentert på kart og viser
konsentrasjonene av svevestøv (PM10) i samsvar med retningslinjene for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, T-1520 [10].
Resultatene viser at noen områder langs E6 ligger i rød sone, mens hele, eller deler av området langs
E6, Alvimkrysset og noen områder langs fv. 118 og krysset mellom fv. 118 og rv. 111, ligger i gul
sone. Dette gjelder for alle alternativene i framskrevet situasjon for 2028 og 2050.
I 2028 medfører utbygging av fv. 118 over Glomma og omlegging av rv. 111 til østsiden av Hafslund
gård til en overordnet endring i trafikkbildet som igjen fører til at flest bygg som boliger, skoler,
barnehager, etc. blir berørt (dvs. faller innenfor gul sone).
I 2050 medfører utbygging av fv. 118 over Glomma og utvidelse av eksisterende rv. 111 med
kollektivfelt i nordlig retning til en overordnet endring i trafikkbildet som igjen fører til at flest bygg som
boliger, skoler, barnehager, etc. blir berørt (dvs. faller innenfor gul sone).
Det er foreslått et sett med avbøtende tiltak for å redusere eksos- og støvbelastningen på grunn av
anleggsvirksomhet i kapittel 5.5.
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2 INNLEDNING
2.1

Bakgrunn og formål

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen (vist som rødt område i figur 2-1).

Figur 2-1: Illustrasjonen viser hvordan strekningen fra Rolvsøy til Klavestad er fordelt mellom
rene banestrekninger (de blå områdene), kombinasjon av jernbane og veg (rødt område) og
rene vegområder (grønt område)
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
I henhold til anbefalt konsept i KVU for Bypakke Nedre Glomma [22] skal fv. 118 planlegges med fire
felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt. Planprogrammet [21] fastsetter videre at
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det øst for Glomma skal vurderes to alternativer for rv.111 i Statsminister Torps vei: enten etablering
av kollektivfelt inn mot rundkjøring fv.118, eller bruk av dagens trasé for rv. 111 til kollektivtrafikk og
omlegging av annen trafikk i en ny vegforbindelse øst for Hafslund hovedgård (vist som grønt område
i figur 2-1). Det skal sikres nødvendige arealer for realisering av tiltakene. Dette skal være grunnlag for
videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 24.05.2018
av Sarpsborg bystyre og 21.06.2018 av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og tema som skal inngå i konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for luftforurensning for traseer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning luftforurensning
inngår som del av de prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som underkonsulenter. Denne
delutredningen er utarbeidet av Janne Berger (Rådgiver, luftkvalitet) og Scott Randall (Seniorrådgiver
og fagleder luftkvalitet). Alle bilder er tatt av 2G med mindre annet er spesifisert.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for luftforurensning er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.2 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (2014)
skal benyttes i utredningsarbeidet. Planprogrammet ble utarbeidet for strekningen mellom Fredrikstad
(Seut) og Sarpsborg (Klavestad), og inneholder derfor noe utredningskrav som ikke er relevante for
denne strekningen.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet luftforurensning for
strekningen Rolvsøy–Klavestad:
"Konsekvenser for … luftforurensning (for veg) skal utredes, og miljøkostnader skal vurderes som en
del av de prissatte konsekvensene. Kostnadene blir beregnet ut fra … antall boliger med beregnede
luftforurensningsnivåer over grenseverdier gitt i retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520). Gule og røde soner skal visualiseres på kart. … Luftsonekart skal minimum
beregnes for høyde … to meter over terreng..."
"Det skal utarbeides … fagrapport for luftforurensning. Kartlegging av boliger og institusjonsplasser
med beregnede … luftforurensningsnivåer på uteplass over angitte grenseverdier skal i tillegg inngå i
vurdering av konsekvenser for det ikke-prissatte fagtemaet nærmiljø og friluftsliv."

2.3

Hvordan skal lover og retningslinjer for luftkvalitet praktiseres i saker
etter plan- og bygningsloven?

I følge T-1520 har tiltakshaver et ansvar for å dokumentere status og konsekvenser for
luftforurensning bl.a. ved bygging av samferdselsanlegg. Dette innebærer blant annet kartlegging av
luftkvaliteten i henhold til sonegrensene i T-1520. Der det viser seg at luftkvaliteten er kritisk skal
tiltakshaver i en tidlig planfase vurdere hvilke avbøtende tiltak som bør gjennomføres. Dette gjelder
spesielt i forhold til å ivareta et godt inneklima. Videre er det en forutsetning at planen er utformet med
vekt på best mulig luftkvalitet i ute- og oppholdsarealene.
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Hvem har ansvar for lokal luftkvalitet

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet.
Dette innebærer blant annet at kommunen har ansvar for at grenseverdiene overholdes samt følge
opp anleggseiere for å sikre at nødvendige tiltak iverksettes. Dersom en kommune står i fare for å
bryte grenseverdiene skal kommunen i samarbeid med anleggseiere utarbeide en tiltaksutredning.
Tiltaksutredningen skal blant annet inneholde en handlingsplan med tiltak som skal iverksettes for å
sikre at grenseverdiene for luftkvalitet overholdes.

2.5

Den generelle utviklingen i luftkvaliteten fram til i dag

Luftforurensning har hatt stort fokus i de største byene de siste årene. Som følge av ny kunnskap om
helseeffektene av luftforurensning er også grenseverdiene skjerpet. Det er gjennomført en rekke tiltak
for å redusere utslippene til luft. Dette gjelder spesielt i forhold til industriutslipp, men også for
vegtrafikk, vedfyring, etc. Til tross for dette er det fortsatt utfordringer med hensyn til luftkvalitet. Den
største kilden til lokal luftforurensning i dag er vegtrafikk med utslipp av eksos og støv fra slitasje av
dekk og asfalt (i tillegg til oppvirvling av veistøv derav). Utslipp fra kjøretøyene blir stadig renere som
følge av bedre motorteknologi og renere brensel. Samtidig medfører en økning i trafikkmengden at de
totale utslippene ikke reduseres tilsvarende.

2.6

Forventet utvikling i luftkvaliteten

Til tross for til dels kraftige utslippsreduksjoner til luft de siste årene er det fortsatt byer som sliter med
å overholde grenseverdiene for lokal luftkvalitet. Utfordringen er først og fremst relatert til vegtrafikk,
men også vedfyring er en viktig bidragsyter til dårlig luftkvalitet. I henhold til regelverket skal
kommunene utarbeide tiltaksplan og iverksette nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende
luftkvalitet. Samtidig skjerpes utslippene fra det enkelte kjøretøy gjennom nye europeiske utslippskrav.
Økt andel el-biler og hybridbiler vil også bidra til å redusere den lokale luftforurensningen til tross for at
disse også bidrar til oppvirvling av støv gjennom slitasje av bildekk og asfalt mv.
Tiltakene over vil bidra til reduserte utslipp. Det er derimot usikkert om dagens virkemidler er
tilstrekkelig for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet i alle byer.

2.7

Luftkvaliteten i Sarpsborg: luftsonekart

Fredrikstad og Sarpsborg kommune utarbeidet i 2015 et luftsonekart for Nedre Glommaregionen [5]
(se figur 2-2). Luftsonekartet er utarbeidet i henhold til retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520). Luftsonekartet er et viktig grunnlag for kommunens arealplanlegging og
skal brukes som faglig grunnlag i alt planarbeid i kommunen. Alle kilder som bidrar vesentlig til
luftforurensning inngår i kartet.
Luftsonekartet viser at et område på Rolvsøy og ved Alvimhaugen ved E6 ligger i gul sone.
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Figur 2-2: Luftsonekart for Nedre Glommaregionen [5]. Den røde boksen markerer den
omtrentlige avgrensningen til planområdet for denne utredningen
Utdrag fra konklusjonen i prosjektet:
"Trafikk og vedfyring er de viktigste kildene til utslipp av svevestøv i Nedre Glommaregionen. Disse
kildene bidrar med omtrent like mye utslipp av svevestøv, beregnet som PM 10 i vinterperioden.
Luftsonekartet for PM10 viser at en stor del av Fredrikstad sentrum ligger i gul sone, i tillegg til et par
mindre områder på Rolvsøy og ved Alvimkrysset i Sarpsborg kommune. Ingen områder i regionen
ligger i rød sone. Det gjøres oppmerksom på at beregningene ikke inkluderer oppvirvling av vegstøv
som erfaringsmessig kan medføre at PM10 konsentrasjoner ved de mest trafikkerte vegene øker
vesentlig i tørre perioder av året. Oppvirvling av vegstøv er spesielt aktuelt om våren når vegbanen
tørker opp og støv som har samlet seg i vegbanen gjennom vinteren virvles opp.
Trafikk er den viktigste kilden til NO₂ konsentrasjonene. Beregningene som er gjort for NO₂ viser at
ingen områder er utsatt for konsentrasjoner over sonegrensene, men det er viktig å notere at mange
områder i regionen er på grensen til gul sone for NO₂.
Luftsonekartene skal være et viktig hjelpemiddel i arealplanleggingen i regionen, særlig for
planlegging av tiltak for områder som er følsom for luftforurensning. Det er derimot viktig at kartene
ikke tolkes bokstavelig, da modellberegninger alltid er befestet med usikkerhet. I enkelte områder kan
det derfor være aktuelt med mer detaljerte vurderinger, f.eks nær en trafikkert veg eller en
sonegrense."

2.8

Luftkvaliteten i Sarpsborg: målinger

Målinger på Alvim målestasjon startet i 2015 [20]. Målestasjonen ligger på Alvim ved fv. 109 og E6 og
gir en grov indikasjon på luftkvaliteten i planområdet. Målestasjonen er en vegnær stasjon og det
passerer henholdsvis ca. 1900 og 40 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) på fv. 109 og E6.
Resultatene for PM10 og NO₂ fra St. Croix målestasjon, Nygaardsgata målestasjon (begge lokalisert i
Fredrikstad sentrum) og Alvim målestasjon for perioden 2015–2017 vises i figur 2-3 og figur 2-4. De
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presenterte resultatene, vist iht. grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7, viser ingen
overskridelser i løpet av disse årene.

Figur 2-3: Antall døgnmiddelkonsentrasjoner 1 av PM10 over 50 ug/m³ fra 2015–2017 for St.
Croix, Nygaardsgata og Alvim målestasjoner. Rød linje markerer antall tillatte overskridelser
iht. forurensningsforskriften kap. 7 (fra 1. jan 2016 ble antall tillatte overskridelser redusert fra
35 til 30)

1

"Døgnmiddelkonsentrasjon" forklares som gjennomsnittskonsentrasjon over et døgn.
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Figur 2-4: Årsmiddelkonsentrasjoner av NO₂ fra 2015–2017 for St. Croix, Nygaards gata og
Alvim målestasjoner. Rød linje markerer grenseverdien iht. forurensningsforskriften kap. 7
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3 TILTAK SOM UTREDES
Denne utredningen tar for seg omfang og konsekvens av jernbanealternativer og vegalternativer for
strekningen Rolvsøy–Klavestad. I konsekvensutredningen er strekningen inndelt i to delstrekninger
med skille ved Borg bryggerier. Tabell 3-1 viser inndeling og alternativ innenfor delstrekningene.
Tabell 3-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH (Høy)
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL (Lav)
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH (Høy)
Alternativ 4bL (Lav)
Det foreligger fem jernbanealternativer på strekningen fra Rolvsøy i Fredrikstad kommune til Borg
bryggerier i Sarpsborg kommune. Fra Borg bryggerier til Klavestad er det fire ulike alternativer for
kombinasjon av jernbane og fv.118. Disse fire kan kombineres med to ulike alternativer for rv. 111.
Jernbanealternativene øst og vest for Borg bryggerier kan kombineres fritt.
Omfang og konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekning Seut–Rolvsøy. Jernbanealternativer på denne strekningen kan
kombineres med alle alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. I det følgende gis en kort
beskrivelse av de ulike bane- og vegalternativene. For mer detaljert beskrivelse henvises til
«Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Kommunedelplan for dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad».
Figur 3-1 viser jernbanealternativene mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ
Midt og NFO mellom Borg bryggerier og Klavestad. For informasjon om vegalternativer for fv. 118 og
rv. 111, og hvordan disse kombineres med jernbanealternativene fra Borg bryggerier til Klavestad
vises til figurer og beskrivelse i kapitel 3.2.
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Figur 3-1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren øverst viser høye
jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og NFO
mellom Borg bryggerier og Klavestad. Nederste figur viser lave jernbanealternativer
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Rolvsøy–Borg bryggerier

På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
• Alternativ 1a
• Alternativ 4bH (høy)
• Alternativ 4bL (lav)
• Alternativ 5cH (høy)
• Alternativ 5cL (lav)
For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Forskjellen mellom høy og lav gjelder
fra den østre kanten på åsryggen ved Yven og Knattås og frem til Borg bryggerier. Høye alternativer
ligger i dagsone over dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6. Lave alternativer ligger i
betongtunnel under landbruksarealene og krysser under E6.
3.1.1 Alternativ 1a
På Rolvsøy går alternativ 1a langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot øst forbi Rolvsøy kirke og krysser Rolvsøysund på en ca. 700 m lang bru som delvis
krysser over eksisterende jernbanebru. Den nye jernbanebrua blir liggende ca. 10 meter høyere i
terrenget enn den eksisterende brua. På Greåker krysser ny jernbane over Greåkerveien og fv. 109
før den går inn i en ca. 200 m lang tunnel og kommer ut i Greåkerdalen. Tunnelportalene på vest- og
østsiden av Vetatoppen blir liggende henholdsvis ca. 40 og 50 meter nedenfor Greåker fort. Gjennom
Greåkerdalen går jernbanen i daglinje før den går inn i en ca. 1650 m lang tunnel i åsen under
Hannestad og Yven.
Alternativ 1a kommer ut i dagen i åskanten øst for boligområdet Yven. Traseen krysser gjennom
gårdsbebyggelsen på Nordre Yven, går videre over jordene og krysser E6 på en ca. 85 m lang bru. På
østre siden av E6 går jernbanen delvis i betongtunnel gjennom boligbebyggelsen nord for Brevik, og
ligger parallelt med eksisterende bane fra Sarpsborg stadion og fram til Borg bryggerier. Alternativ 1a
er ca. 7,7 km lang.
3.1.1 Alternativ 5cH (høy) og 5cL (lav)
Alternativ 5cH og 5cL er identisk med alternativ 1a frem til ca. midt i tunnelen under Hannestad og
Yven. Herfra dreier alternativ 5cH og 5cL mot nord. Videre ligger 5cH og 5cL i samme trasé fra
startpunktet i tunnelen og frem til Borg bryggerier. Forskjellen mellom alternativ 5cH og 5cL er at fra
åskanten øst for Yven og frem til Borg bryggerier ligger 5cL i betongtunnel på hele strekningen frem til
Borg bryggerier.
Alternativ 5cH ligger i dagsone over jordbruksområdene. E6 krysses på en ca. 300 meter lang bru rett
sør for næringsområdet ved Tunejordet. Øst for E6 ligger jernbanelinja vekselsvis på bru og tett
betongkonstruksjon over nærings- og boligbebyggelsen. Jernbanen senkes gradvis ned i terrenget,
dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går videre i
daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Tunnelen under Hannestad og Yven vil bli 1700 m lang i alternativ 5cH. For alternativ 5cL vil
sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra Greåkerdalen til Borg bryggerier bli ca. 4300 m.
Alternativ 5cH og 5cL blir ca. 7,7 km lang.
3.1.2 Alternativ 4bH (høy) og 4bL (lav)
På Rolvsøy går 4bH og 4bL langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot nord og går gjennom bebyggelsen mellom eksisterende jernbane og fv. 109. Traseen
krysser fylkesvegen nord for Rolvsøy kirke, hvor den ligger i betongtunnel under bebyggelsen og
fylkesvegen. Jernbanen kommer ut i dagen nord for eksisterende bru for fv. 109 og krysser
Rolvsøysund på en ca. 500 m lang bru.
På Greåkersiden fortsetter traseen på bru over bebyggelse og Moa idrettsplass og deretter inn i en ca.
1200 m lang tunnel som kommer ut ved Vetabekkveien. Den nye jernbanen krysser Greåkerdalen i
daglinje, og går inn i en ca. 1400 m lang tunnel under Yven frem til Knattås. Det høye og det lave
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alternativet for 4b er identisk fra Rolvsøy til Knattås. Fra Knattås går 4bH og 4bL i forskjellig høyde
fram til Borg bryggerier.
Alternativ 4bH ligger i dagsone over jordbruksområdene og på bru over E6. Videre går jernbanelinja
gjennom næringsområdet ved Tunejordet, vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon. Videre går
traseen gjennom boligbebyggelse nordøst for næringsområdet. Jernbanen senkes gradvis ned i
terrenget, dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går
videre i daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Forskjellen mellom alternativ 4bH og 4bL er at fra Knattås til rett vest for Borg bryggerier ligger
alternativ 4bL i betongtunnel hele veien. Sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra
Greåkerdalen til Borg bryggerier vil bli ca. 3600 m. Alternativ 4bH og 4bL er ca. 8,1 km lange.
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Borg bryggerier–Klavestad

På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er utarbeidet tre
vegalternativer for ny fv. 118 fra krysset fv. 109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
• Alternativ Midt
• Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:
• Alternativ 7
• Alternativ 9
• Alternativ 10
I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10.
I tillegg kan hver av veg- og banekombinasjonene kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til
tre felt og tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé
lenger øst mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på
delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:
• Alternativ Midt-7 (Figur 3-2)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 (Figur 3-3)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ Midt-10 (Figur 3-4)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 (Figur 3-5)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-9 (Figur 3-6)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 (Figur 3-7)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-10 (Figur 3-8)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 (Figur 3-9)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
Tabell 3-2: Alternativer på strekningen Borg bryggerier—Klavestad
Midt-7
Midt-10
NFO-9
Rv.111 i
3 felt
2 felt
3 felt
eksisterende
Kollektivfelt i
Kollektivgate fra
Kollektivfelt i
trasé
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
til ny rundkjøring med
Torps vei fra
busslomme
fv. 118 via Øyveien.
busslomme
Hafslund til
Ikke behov for
Hafslund til
rundkjøring
kollektivfelt i
rundkjøring
fv.118
Statsminister Torps vei fv.118
Rv.111 i ny trasé 2 felt
2 felt
2 felt
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
fra Navestadveien via
Torps vei fra
Navestadveien Øyveien til ny
Navestadveien
til ny fv. 118
rundkjøring fv. 118
til ny fv. 118

NFO-10
2 felt
Kollektivgate fra
Statsminister Torps vei
til ny rundkjøring med
fv. 118 via Øyveien.
Ikke behov for
kollektivfelt i
Statsminister Torps vei
2 felt
Kollektivgate i
Statsminister Torps vei
fra Navestadveien via
Øyveien til ny
rundkjøring fv. 118
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Alternativ Midt-7

Figur 3-2: Alternativ Midt-7 og rv. 111 i dagens trasé
I jernbanealternativ Midt vil ny jernbanelinje ligge langs eksisterende jernbanelinje fra Borg bryggerier
og inn mot Sarpsborg stasjon. Stasjonen vil ha tilnærmet samme plassering som i dag.
Øst for stasjonen passerer den nye jernbanen på sørsiden av Olavsvollen, i samme trasé som dagens
spor. Videre fortsetter jernbanen gjennom Tarris, og på bru over Sarpsfossen. Ny jernbanebru vil ligge
ca. 115 meter nord for dagens jernbanebru.
Etter brua dreier jernbanen sørover og legges i dagens jernbanetrasé ved Hafslund skole. Herfra
følger ny jernbane eksisterende trasé videre mot Klavestad. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt
inn avgreninger til Østre linje, én for tog fra Sarpsborg og én for tog fra Halden.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre østover over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde.
Dagens vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei
møtes i en ny rundkjøring som blir liggende ca. 70 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter
østover mellom ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole
med avgreining for fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får adkomst fra sør på en ny
veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden. Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående
retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ Midt-7 og ny rv. 111

Figur 3-3: Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får
adkomst fra sør på en ny veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden og kobler seg til ny rv.
111 i en rundkjøring ved Nordbergveien.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv.111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.
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Alternativ Midt-10

Figur 3-4: Alternativ Midt-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1, bortsett fra at
sporene ligger ca. 5 m høyere ved Tarris slik at fv. 118 skal kunne krysse under jernbanen.
For fv. 118 er forskjellen at fylkesvegen ligger nord for jernbanen fra Olavsvollen og østover. Fv. 118
etableres med tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til Hafslund. Fylkesvegen krysser under
jernbanesporet ved Olavsvollen og går på bru over Sarpsfossen parallelt med den nye jernbanebrua
frem til ny rundkjøring i krysset med fv. 581 Norbyveien. Vegbrua ligger lavere enn jernbanebrua over
elva. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over
avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny rundkjøring nord for Hafslund skole.
Rv. 111 vil i alternativ Midt-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kolletkivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ Midt-10 og ny rv. 111

Figur 3-5: Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-10 beskrevet i kapittel 3.2.3.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.
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Alternativ NFO-9

Figur 3-6: Alternativ NFO-9 og rv. 111 i dagens trasé
Stasjonen vil ligge på samme sted som for alternativ "Midt", men spor og plattformer vil være
forskjøvet litt nordover. Etter stasjonen går jernbanelinja nord for Olavsvollen og Tarris på en 650
meter lang bru som starter omtrent ved Olavsvollen og krysser Sarpsfossen ca. 190 meter nord for
eksisterende jernbanebru. Etter brua dreier jernbanelinja mot sør og møter eksisterende jernbanelinje
ved Hafslund skole. Herfra ligger den nye traseen langs eksisterende trasé videre mot Klavestad. På
østsiden av Sarpsfossen er det også lagt inn avgrening til Østre linje.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde. Dagens
vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei møtes i en
ny rundkjøring som blir liggende ca. 120 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter østover mellom
ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med avgreining for
fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset
nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ NFO-9 og ny rv. 111

Figur 3-7: Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5, med
unntak av at det anlegges T-kryss og ikke rundkjøring i forlengelsen av rv. 111 nord for Hafslund
hovedgård.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.
118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.
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Alternativ NFO-10

Figur 3-8: Alternativ NFO-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5.
For fv. 118 vil alternativ NFO-10 følge omtrent samme linje som alternativ NFO-9. Fylkesvegen vil
ligge noe lavere i terrenget ved Tarris i alternativ NFO-10. Vegen fortsetter i lav høyde over elva og
krysser under ny jernbane på Hafslundsiden. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av
jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny
rundkjøring nord for Hafslund skole.
Fv. 118 vil ha tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til rundkjøring ved Hafslund skole.
Hovedløsningen for gange og sykkel vil legges til sørsiden av fv. 118, mens dagens vegbru over
Sarpsfossen vil fungere som sekundær gang- og sykkelveg.
Rv. 111 vil i alternativ NFO-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kolletkivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ NFO-10 og ny rv. 111

Figur 3-9: Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-10 beskrevet i kapittel 3.2.7.
I tillegg foreslås fremtidig rv. 111 lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581
x fv. 118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.

3.3

Aktuelle scenarioer for delutredning luftforurensning

For denne delutredningen benyttes det i det følgende begrepet "scenario", da flere av alternativene
beskrevet i kapittel 3.2 er slått sammen. Valgene og beskrivelsen av disse scenarioene er basert på
transportanalysen som er utført for strekningen [1]. For strekningen Rolvsøy–Klavestad foreligger det
for utredning av luftkvalitet 3 scenarioer som skal utredes for beregningsårene 2028 og 2050.
I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal det alltid redegjøres for følgene av å ikke realisere
planen. Dette vil kun være et referansealternativ som i det følgende er benevnt scenario 0.
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Scenario 2 og 3 skal konsekvensutredes med scenario 0 som sammenligningsgrunnlag 2. Dermed er
følgende scenarioer lagt inn i spredningsmodellen for beregningsårene 2028 og 2050:
•

Scenario 0: 0-alternativet (referansealternativet).

•

Scenario 2: Jernbaneprosjektet samt ny fv. 118 over Glomma (alternativ Midt-7, Midt-10,
NFO-9 eller NFO-10) og utvidelse av eksisterende rv. 111 vest for Hafslund gård.

•

Scenario 3: Jernbaneprosjektet samt ny fv. 118 over Glomma (alternativ Midt-7, Midt-10,
NFO-9 eller NFO-10) og omlegging av eksisterende rv. 111 øst for Hafslund gård.

I det følgende blir det beskrevet hva scenarioene innebærer for trafikksituasjonen.
3.3.1 Scenario 2
Dette scenarioet inkluderer utbygging av fv. 118 i Sarpsborg og dagens rv. 111 vest for Hafslund gård
(se figur 3-2, figur 3-4, figur 3-6 og figur 3-8).
Fv. 118: utvides til firefelts veg, hvorav to felt er forbeholdt buss. Fartsgrensen settes til 60 km/t. I
tillegg foreligger det fire vegalternativer over Glomma, men forskjellene mellom disse alternativene
hadde ingen betydning for transportmodellkjøringen [1]. Alternativene er dermed slått sammen som ett
scenario for denne delutredningen.
Rv. 111 utvides med ett kollektivfelt i nordlig retning.
3.3.2 Scenario 3
Dette scenarioet inkluderer utbygging av fv. 118 i Sarpsborg og dagens rv. 111 øst for Hafslund Gård
(se figur 3-3, figur 3-5, figur 3-7 og figur 3-9).
For fv. 118 foreligger det som for scenario 2 fire vegalternativer over Glomma, men er slått sammen
som ett scenario for denne delutredningen.
Rv. 111 foreslås omlagt til østsiden av Hafslund Gård, mens eksisterende rv. 111 etableres som
kollektivgate.
3.3.3 0-alternativet (referansealternativet)
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene skal måles opp mot og er i
denne delutredningen definert som situasjonen i de to beregningsårene (2028 og 2050) uten
utbygging.

3.4

Usikkerhet

Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset teknisk hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veier. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.

2

I transportanalysen innebærer scenario 1 innføring av ny ruteplan på den ferdige strekningen mellom

Fredrikstad og Sarpsborg i 2028. Scenariet innebærer ikke noen endringer i trafikksituasjonen og er dermed ikke
lagt inn som et scenario i spredningsmodellen.
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4 METODE
I vurderingen av hvordan utslippene påvirker nærområdet, har vi gjennomført modellberegninger ved
bruk av AERMOD View [19], [8]. AERMOD View er et dataverktøy for spredningsmodellering av
utslipp til luft og er anbefalt i veilederen Nasjonalt informasjonssenter for modellering av luftkvalitet
[12]. Spredningsresultatene er presentert i kart og viser konsentrasjonene for svevestøv (PM10) i
samsvar med retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 [10],
forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet [6] og Statens vegvesens håndbok V712 (2014)
[18]. Når det gjelder NO₂, viser både luftsonekartet og målinger at det ikke foreligger noen
overskridelser for denne komponenten fra 2015–2017 (se figur 2-2 og figur 2-4). Samtidig antas NO₂nivåene å synke ytterliger i framtiden pga. renere motorteknologi. Av disse grunnene er det ikke
utredet for NO₂, da de modellerte framskrevne konsentrasjonene av NO₂ er antatt å være lave. NO₂
har heller ikke de samme utfordringer med oppvirvling av veistøv som fremkommer med PM 10.
Følgende metodikk er benyttet i vurderingen av luftkvalitet og soner (datakildene til metodikken er
beskrevet i vedleggene):
•

Beregning av utslipp (kun vegtrafikk). Basert på utslippsfaktorer, ÅDT (årsdøgntrafikk), og
strekningslengde av vegene i området er utslippsintensitet (g/s) beregnet for svevestøv
(PM10). Kun veger med ÅDT > 3000 er inkludert i modellen (se Vedlegg D: Utslipp fra
vegtrafikk for nærmere begrunnelse). Kjøretøysammensetning for Østfold fra 2016 er benyttet
i beregningene [14]. Framskrevne situasjoner (2028 og 2050) er vurdert med tilhørende
utslippsfaktorer og ÅDT. Trafikkgrunnlaget er basert på scenarioer i gjennomførte
transportmodellberegninger (RTM-modellberegninger). Det er tatt utgangspunkt i to scenarioer
for vegutbygging med ulike vegalternativer for delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad
gjennomført ved bruk av transportmodellberegninger.

•

Spredningsberegninger. Inngangsdata som utslippsintensitet for vegene, topografi,
meteorologi, bakgrunnsverdier, tidsvariasjoner, reseptorpunkter og prosjektområde
(representerer planområdet) er opprettet i spredningsmodellen (AERMOD). Beregningene er
gjort for hver time i perioden 2014–2016 for å ta hensyn til variasjoner i meteorologi som har
betydning for spredningsforløpet. Resultater er vist i kart.

•

Vurdering av resultater. Resultatene fra beregning av PM10 er sammenlignet med
sonegrensene i T-1520 og nasjonale grenseverdier i forurensningsforskriften kapittel 7 (tabell
4-1).

For svevestøv (PM10) i T-1520 er det angitt en anbefaling for henholdsvis gul og rød sone som kan
overskrides inntil 7 dager pr. år (markert som "8. høyeste døgnmiddel"3); nasjonale grenseverdier for
PM10 inkluderer en grense for årsmiddel og døgnmiddel. For NO₂ er det i T-1520 angitt en grenseverdi
for gul og rød sone som vinter- og årsmiddel. Nasjonale grenseverdier for NO₂ inneholder en grense
for årsmiddel og timemiddel. Verdiene for henholdsvis gul og rød sone i T-1520 og nasjonale
grenseverdier fremkommer av tabell 4-1.
I denne utredningen vurderes resultatene ut fra grensene i T-1520.

3

"8. høyeste døgnmiddel" betyr at grensen (dvs. døgnmiddelkonsentrasjon) kan overskrides inntil 7 dager pr. år.
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Tabell 4-1: Anbefalte grenser for luftforurensning ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse
(T-1520) og nasjonale grenseverdier for PM10 og NO₂ (forurensningsforskriften kap. 7)
Retningslinje T-1520

Nasjonal grenseverdi

PM10

35 µg/m³ 7
døgn/år

50 µg/m³ 7
døgn/år

50 µg/m³ 30
døgn/år

25 µg/m³
årsmiddel

NO₂

40 µg/m³
vintermiddel

40 µg/m³
årsmiddel

200 µg/m³ 18
timer/år

40 µg/m³
årsmiddel

4.1

Prosjektområdet

For å ta med alle kildene som kan påvirke luftkvaliteten i planområdet er det i
modelleringsprogrammet definert et prosjektområde på ca 4.7 km x 3.7 km. Prosjektområdet er inndelt
i ruter med oppløsning ned til 80 m x 80 m (figur 4-1). I tillegg har modellen 4 278 bygningspunkter
som representerer følsomt arealbruk. OpenStreetMaps [15] er benyttet som bakgrunnskart.

Figur 4-1: Kartet viser hvilket område som inngår i beregningsgrunnlaget (prosjektområdet)
slik det er definert i spredningsmodellen AERMOD. Lilla linjer representerer modellrutene og
oransje punkter representerer bygningspunkter (følsomt arealbruk). Følsomt arealbruk er
definert som bolig, skole, barnehage, sykehus, osv.

4.2

Inngangsdata og modelloppsett

Informasjon om inngangsdata benyttet i modellen er vist i følgende vedlegg: Vedlegg A: Topografi,
Vedlegg B: Meteorologi, Vedlegg C: Bakgrunnskonsentrasjoner, Vedlegg D: Utslipp fra vegtrafikk.
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5 RESULTATER
Spredningsresultater for PM10 er vist nedenfor for framskrevet situasjon 2028 og 2050 basert på
timevise meteorologidata fra 2014–2016. Resultatene er sammenlignet med sonegrensene med
fargekoding i henhold til retningslinje T-1520. Spredningskartene viser konsentrasjoner inkludert
bakgrunnsverdier (se Vedlegg C: Bakgrunnskonsentrasjoner). Spredningskartene i A3-format er vist i
Vedlegg E: Resultater i A3-format.

5.1

Framskrevet situasjon 2028

Spredningsberegninger for PM10 er vist under for scenarioene beskrevet i kapittel 3.3 for framskrevet
situasjon 2028:
•

0-alternativet (figur 5-1): Referansealternativet.

•

Scenario 2 (figur 5-2): Utbygging av fv. 118 over Glomma. Utvidelse av eksisterende rv. 111
med kollektivfelt i nordlig retning.

•

Scenario 3 (figur 5-3): Utbygging av fv. 118 over Glomma. Omlegging av rv. 111 til østsiden
av Hafslund gård, eksisterende rv. 111 som kollektivgate.

Resultatene viser at noen områder langs E6 ligger i rød sone vurdert etter retningslinje T-1520. Hele
eller store deler av området langs E6, Alvimkrysset og noen områder langs fv. 118 og krysset mellom
fv. 118 og rv. 111 ligger i gul sone. Dette gjelder alle tre scenarioene.

Figur 5-1: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2028, 0alternativet
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Figur 5-2: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2028,
scenario 2

Figur 5-3: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2028,
scenario 3

5.2

Framskrevet situasjon 2050

Spredningsberegninger for PM10 er vist under for scenarioene beskrevet i kapittel 3.3 for framskrevet
situasjon 2050:
•

0-alternativet (figur 5-4): Referansealternativet.

•

Scenario 2 (figur 5-5): Utbygging av fv. 118 over Glomma. Utvidelse av eksisterende rv. 111
med kollektivfelt i nordlig retning.

InterCity-prosjektet

•

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, fagrapport
luftforurensning

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 41
ICP-16-A-25231
02A
22.01.2019

Scenario 3 (figur 5-6): Utbygging av fv. 118 over Glomma. Omlegging av rv. 111 til østsiden
av Hafslund gård, eksisterende rv. 111 som kollektivgate.

Resultatene viser at noen områder langs E6 ligger i rød sone vurdert etter retningslinje T-1520. Hele
eller store deler av området langs E6, Alvimkrysset og noen områder langs fv. 118 og krysset mellom
fv. 118 og rv. 111 ligger i gul sone. Dette gjelder alle tre scenarioene.

Figur 5-4: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2050, 0alternativet

Figur 5-5: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2050,
scenario 2
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Figur 5-6: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2050,
scenario 3.

5.3

Sammenligning av alternativer

Resultatene fra beregningene viser at 39-60 bygningspunkter innenfor kategorien følsomt arealbruk er
utsatt for luftforurensning over sonegrensene i de utredede alternativene (tabell 5-1). De ulike
scenarioene medfører at det overordnede trafikkmønsteret endrer seg. Dette fører igjen til noe ulik
påvirkning på følsomt arealbruk; i fremskrevet situasjon 2028 har scenario 3 størst påvirkning på
følsomt arealbruk, mens scenario 2 har størst påvirkning på følsomt arealbruk i fremskrevet situasjon
2050 pga. en noe større utbredelse av gul sone.
Det er utslipp av PM10 fra E6 med relativt høy ÅDT som fører til at de fleste av bygningspunktene med
følsomt arealbruk i tabell 5-1 faller inn i gul sone. For fremskrevet situasjon 2028 er det flest
bygningspunkter med følsomt arealbruk i gul sone i scenario 3, pga. en noe større utbredelse av gul
sone omkring Alvimkrysset ved E6. I fremskrevet situasjon 2050 er det flest bygningspunkter med
følsomt arealbruk i gul sone i scenario 2, pga. en noe større utbredelse av gul sone omkring krysset
mellom fv. 118 og rv. 111. Se delutredning for nærmiljø og friluftsliv [2] for vurdering
luftforurensningens påvirkning på bomiljø og uteområder.
Tabell 5-1: Antall punkter med følsomt arealbruk i gul og rød sone (PM 10)
Alternativ
Antall bygningspunkter
Antall bygningspunkter
med følsomt arealbruk
med følsomt arealbruk
som finnes i gul sone
som finnes i rød sone
PM10
PM10
2028 0-alternativ
39
0
2028 Scenario 2
39
0
2028 Scenario 3
50
0
2050 0-alternativ
60
0
2050 Scenario 2
59
0
2050 Scenario 3
50
0
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Skadekostnader for utslipp til luft

Skadekostnader4 fra luftutslipp og eksponering i scenario 2 og 3 ift. 0-alternativet er beregnet iht.
metodikken beskrevet i [18] (tabell 5-2). For 2028 har scenario 3 høyest beregnede totale
skadekostnader. For 2050 har scenario 2 høyest beregnede totale skadekostnader.
Tabell 5-2: Skadekostnader fra NOX- og PM10-utslipp og eksponering
Alternativ
2028 REF
2028 Scenario 2
2028 Scenario 3
2050 REF
2050 Scenario 2
2050 Scenario 3

5.5

NOX
PM10
Utslipp
Endret utslipp fra Skadekostndad Utslipp Endret utslipp fra
(tonn/år) referanse alternativ (kr)
(tonn/år) referanse alternativ
30.011
30.381
30.227
32.34
32.309
30.244

0.37
0.216

44400
25920

-0.031
-2.096

-3720
-251520

4.445
4.445
4.525
4.808
4.803
4.528

Skadekostndad
(kr)*

Total kostnader
(kr)

0
0.08

0
155200

44400
181120

-0.005
-0.28

-9700
-543200

-13420
-794720

Konsekvenser i anleggsperioden

I bygge- og anleggsperioden vil anleggsmaskiner og -kjøretøy bidra til økte utslipp av PM10 (fra
eksosutslipp og økt oppvirvling av vegstøv) og nitrogenoksider (NO X), som igjen fører til økte
konsentrasjoner av PM10 og NOX lokalt. Dette er forurensning som kommer i tillegg til den generelle
luftforurensningen og det bør derfor settes krav til avbøtende tiltak der dette synes påkrevd.
Det foreslås følgende avbøtende tiltak for å redusere eksos- og støvbelastningen på grunn av
anleggsvirksomhet:

4

•

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 veg.

•

Spredning av søle og støv på vegnettet skal i størst mulig grad forhindres. Det anbefales vask
og feiing av offentlig veg dersom dette skjer.

•

Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring.

•

Krav til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner, spesielt i de større byområdene hvor
luftkvalitet kan være et problem. Det finnes tilgjengelig teknologi som reduserer utslipp fra
anleggsmaskiner og -kjøretøy, for eksempel steg 4, som angir krav til utslipp fra motorer i
anleggsmaskiner og Euro VI, som angir krav til utslipp fra tunge kjøretøy.

Merk 1: Beregningene av skadekostnadene er ikke gjort i forhold til konsentrasjonene som er beregnet i spredningsmodellen,

men i forhold til utslippstall, som foreligger for både PM10 og NO₂. Merk 2: Skadekostnadene til scenarioene beregnes i forhold
til referansesituasjonen i de respektive årene. I 2050 fører begge scenarioene til en endring i trafikksituasjonen som igjen
medfører lavere totale utslipp i prosjektområdet. Dette gjenspeiles igjen ved at skadekostnadene blir lavere i forhold til
referansesituasjonen (dvs. negative skadekostnader). For 2028 er det motsatt; skadekostnadene er positive fordi endringene i
trafikksituasjonen medfører høyere utslipp.
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6 KONKLUSJON
Utredning av luftkvalitet er gjennomført i henhold til retningslinje T-1520. Utredningen inneholder noen
forutsetninger og usikkerheter som er omtalt i kapittel 7. Som følge av bedre motorteknologi og renere
brensel kan vi forvente at utslippene av PM10 i eksosen vil være lavere i framtiden sammenliknet med i
dag, mens sekundærutslipp og oppvirvling fra piggdekkbruk og slitasje (veg-, bremse- og dekkslitasje)
fortsatt er en betydelig utslippskilde for PM10 i framtiden. Et av hovedmomentene med tanke på
usikkerhet er at de framskrevne beregningene ikke inkluderer planlagte tiltak som Sarpsborg
kommune har vedtatt eller vurderer å gjennomføre. Dermed kan de framskrevne resultatene tolkes
som en overestimering.
Framskrevet situasjon 2028
Resultatene viser at scenario 3 (utbygging av fv. 118 over Glomma og omlegging av rv. 111 til
østsiden av Hafslund gård) har størst påvirkning på luftkvalitet, da 50 bygningspunkter ligger i gul
sone vurdert etter T-1520. I scenario 2 ligger 39 bygningspunkter i gul sone. Ingen punkter ligger i rød
sone og dette gjelder alle scenarioene. Scenario 3 har derfor størst påvirkning på luftkvalitet (dvs.
berører flere bygg som bolig, skole, osv.) og de høyeste totale skadekostnader sammenlignet med
scenario 2 for 2028.
Framskrevet situasjon 2050
Resultatene viser at scenario 2 (utbygging av fv. 118 over Glomma og utvidelse av eksisterende rv.
111 med kollektivfelt i nordlig retning) har størst påvirkning på luftkvalitet, da 59 bygningspunkter
ligger i gul sone vurdert etter T-1520. I scenario 3 ligger 50 bygningspunkter i gul sone. Ingen punkter
ligger i rød sone og dette gjelder alle scenarioene. Scenario 2 har derfor størst påvirkning på
luftkvalitet (dvs. flere bygg som bolig, skole, osv. berøres) og de høyeste totale skadekostnader
sammenlignet med scenario 3 for 2050.
Pga. endringer i det overordnede trafikkmønsteret som følge av tiltakene, er det er hovedsakelig E6
og til en viss grad krysset mellom fv. 118 og rv. 111 som forårsaker at de nevnte bygningspunktene
ligger i gul sone.
Det er foreslått et sett med avbøtende tiltak for å redusere eksos- og støvbelastningen på grunn av
anleggsvirksomhet i kapittel 5.5.
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7 FORUTSETNINGER OG USIKKERHETER
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregninger av luftkvalitet. Variasjoner i klima,
kjøretøysammensetning og utslippsfaktorer vil ha stor betydning for luftkvaliteten. Kjøretøyparken
fornyes stadig, blant annet med motorteknologi som gir lavere utslipp. Det er derfor viktig å ta hensyn
til dette ved beregninger som fremskrives i tid.
Noen forutsetninger som er lagt til grunn i denne utredningen danner noe usikkerhet:
•

Det kan være en vist dobbel-beregning av utslipp da bakgrunnskonsentrasjoner brukt i
spredningsberegningene også inkluderer trafikk utslipp til en viss grad.

•

HBEFA utslippsfaktorer er ikke beregnet lenger fram i tid enn året 2030, derfor er faktorene fra
2030 benyttet i beregningene for 2050.

•

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

•

Beregningene er basert på meteorologidata, kjøretøysammensetning og bakgrunnsverdier fra
2014–2016.

•

Kartene i denne utredningen er laget med oppsett i spredningsmodellen som er tilpasset
formålet til oppdraget. Ved planlegging av ny bebyggelse eller endring av arealbruk må det
benyttes luftsonekart fra kommunen.

•

Trafikkgrunnlaget har benyttet trafikktall fra RTM-modellen som ble utarbeidet i prosjektet.
RTM-modellen selv har usikkerheter som er videre beskrevet i [1].
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9 VEDLEGG
9.1

Vedlegg A: Topografi

I spredningsmodellen er det benyttet topografidata fra en landsdekkende digital terrengmodell med 10
m oppløsning (figur 9-1). Terrengdata er generert fra Statens Kartverk med en såkalt hybrid DTMstruktur med programmet SCOP [16].

Figur 9-1: Topografioppsett i AERMOD

9.2

Vedlegg B: Meteorologi

Timevise meteorologidata er beregnet med meteorologimodellen MM5 med midtpunkt (59.273922 ºN,
11.137245 ºØ) fra 1. januar 2014 – 31. desember 2016 [11]. De meteorologiske parameterne som er
brukt i modelleringene inkluderer:
•

Vindretning (°)

•

Vindstyrke (m/s)

•

Lufttemperatur (°C)

•

Nedbør (mm)

•

Skydekke (oktavs)

•

Lufttrykk (hPa)

•

Luftfuktighet (%)

•

Global stråling (Wh/m²)

Meteorologidata er bearbeidet i AERMET og WRPLOT [8], [9]. "Surface roughness"-verdier benyttet i
bearbeiding i AERMET er beregnet ut fra CORINE CLC2006 arealbruksdata med 100 m oppløsning
[3].

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, fagrapport
luftforurensning

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

35 av 41
ICP-16-A-25231
02A
22.01.2019

Vindrose for 2014–2016 (årene som ble brukt i beregningen) fra prosjektområdet er vist i figur 9-2.
Dominerende vindretning for stasjonen er sørvest. Det var registrert stille vind (<0.5 m/s) 1.86% av
perioden. Frekvensfordeling av vindklassene er vist i figur 9-3.

Figur 9-2: Vindrose for prosjektområdet med senterpunkt 59.273922 ºN, 11.137245 ºØ for 2014–
2016
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Figur 9-3: Frekvensfordeling av vindklassene

9.3

Vedlegg C: Bakgrunnskonsentrasjoner

Bakgrunnsverdier for PM10, NO₂ og O3 (ozon) er generert fra bakgrunnsapplikasjonen for
planområdet, 59.2684 ºN, 11.1516 ºØ [13]. Timevise genererte bakgrunnsverdier for PM10, NO₂ og O3
er gitt i henholdsvis figur 9-4, figur 9-5 og figur 9-6.

Figur 9-4: Timevise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for PM10 i planområdet
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Figur 9-5: Timevise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for NO₂ i planområdet

Figur 9-6: Timevise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for O3 i planområdet

9.4

Vedlegg D: Utslipp fra vegtrafikk

Vegstrekninger som inngår i beregningene er vist i figur 9-7. Trafikktall er tatt fra NVDB [17] og
framskrevet i prosjektarbeid [1]. Det er lagt til grunn en tungtransportandel på 1%–14% på vegene.
Kun veger med ÅDT > 3000 er inkludert i beregningene, da (i) utslipp fra veger med ÅDT < 3000
antas å bidra minimalt til de totale utslippene fra vegtrafikk og (ii) de finnes igjen i
bakgrunnskonsentrasjonene.
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Figur 9-7: Vegstrekningene som inngår i beregningene. Eksempel fra 0-alternativet
Utslippsfaktorer for alle typer kjøretøy (PM10, spesifisert for Norge) for framskrevet situasjon 2028 og
2050 er hentet fra den europeisk databasen for utslippsfaktorer, HBEFA [7]. Utslippsfaktorene er
hentet for fart opp mot 110 km/t og med en vegstigning på +/-2%. I tillegg er faktorer for veg-, bremseog dekkslitasje lagt til utslippsfaktorene for PM10 [3]. I beregningen av trafikkutslipp er det lagt til grunn
kjøretøyfordeling for henholdsvis diesel, bensin og el-biler i Østfold [14].
Det er også benyttet faktorer som inkluderer piggdekkbruk i vinter- og vårmånedene og oppvirvling av
vegstøv i vårmånedene.

9.5

Vedlegg E: Resultater i A3-format

Figur 9-8: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2028, 0-alternativet

Figur 9-9: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2028, scenario 2
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Figur 9-10: Spredningsforløpet av PM10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2028, scenario 3

Figur 9-11: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2050, 0-alternativet
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Figur 9-12: Spredningsforløpet av PM 10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2050, scenario 2

Figur 9-13: Spredningsforløpet av PM10, representert som 8. høyeste døgnmiddel, for 2050, scenario 3
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