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1 SAMMENDRAG
2G har gjennomført en vurdering av luftkvaliteten for Intercityprosjektet i Fredrikstad. I vurderingen av
hvordan utslippene fra veitrafikk 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-1520/2012.
Resultatene viser at alle alternativene tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet situasjon for
2028 og 2050 ved bygningspunkter. Gul sone forekommer på begrensede områder kun ved enkelte
krysninger og tunnelmunninger. Scenario "Bane og vei alt 2" har størst påvirkning på luftkvaliteten
(dvs. berører flere bygg som bolig, skole, osv.) av alle alternativene for både 2028 og 2050.

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 om 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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut-Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med
planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon
på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv.110 på strekningen
Simo-Grønli-St.Croix, og det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge disse tiltakene.
Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 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.
Fagnotat luftforurensning inngår som grunnlag for de prissatte konsekvensene og for det ikke-prissatte
temaet nærmiljø og friluftsliv 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 NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av Scott Randall,
seniorrådgiver og fagleder luftkvalitet. Janne Berger, rådgiver luftkvalitet, har gjennomført
sidemannskontroll.
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Utredningskrav i planprogrammet

Fagnotat luftforurensning er utarbeidet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.2.2 beskriver hva som skal utredes innenfor dette temaet. Fastsatt
planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet luftforurensning:
"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.

2.4

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
veitrafikk, vedfyring etc. Til tross for dette er det fortsatt utfordringer med hensyn til luftkvalitet. Den
største kilden til lokal luftforurensning i dag er veitrafikk med utslipp av eksos og støv fra slitasje av
dekk og asfalt. 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 veitrafikk,
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.
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Luftkvaliteten i Fredrikstad: luftsonekart

Fredrikstad og Sarpsborg kommune har utarbeidet et luftsonekart for Nedre Glommaregionen i 2015
(COWI, 2015). 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 deler av planområdet ligger i gul sone (Figur 1)
iht. sonegrensene beskrevet i kapittel 4.

Figur 1: Luftsonekart for Nedre Glomma (Kilde: COWI, 2015), røde pilen peker mot gul sone i
sentrum.
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 PM10 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 veistøv
som erfaringsmessig kan medføre at PM10 konsentrasjoner ved de mest trafikkerte veiene øker
vesentlig i tørre perioder av året. Oppvirvling av veistøv er spesielt aktuelt om våren når veibanen
tørker opp og støv som har samlet seg i veibanen 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/beregninger, f.eks nær en trafikkert vei eller en
sonegrense.
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Luftkvaliteten i Fredrikstad: målinger

St. Croix målestasjon ligger ved rv. 110 og gir en grov indikasjon på luftkvaliteten i bydelen.
Målestasjonen er en veinær stasjon hvor det passerer ca. 30 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT).
Resultatene for NO₂ og PM10 fra St. Croix målestasjon for perioden 2007-2015 iht. grensene i
forurensingsforskriften kap. 7 vises i Figur 2 og Figur 3. St. Croix har overskredet grenseverdien for
PM10 (døgnmiddelkonsentrasjon1) i 3 av de siste 9 årene, mens NO₂ har vært i nærheten av
overskridelse av grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjon i 2 av de 6 siste årene. Overskridelsene
kan ha skjedd på grunn av spesielle værforhold (dvs. ugunstige spredningsforhold (inversjoner)).

Figur 2: Antall døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over 50 µg/m³ for St. Croix stasjonen,
grenseverdien er markert med rød linje. Resultater for Nygaardsgata og Alvim stasjoner vises
ikke. (Kilde: Ytre Østfold, 2015)

Figur 3: Årsmiddelkonsentrasjoner av NO₂, grenseverdien er markert med rød linje for St. Croix
og Nygaardsgata stasjoner. Resultater for Alvim målestasjon vises ikke. (Kilde: Ytre Østfold,
2015)

1

"Døgnmiddelkonsentrasjon" forklares som gjennomsnittskonsentrasjon over et døgn.
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3 TILTAK SOM UTREDES
3.1

Beskrivelse av alternativer

Figur 4: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 3-2 vegalternativer
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Strekningen med dobbeltspor Seut-Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut-Kiæråsen og Kiæråsen-Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut-Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv.110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen.
Ved St.Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)
Alternativene er like fra Seut og fram til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St.Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under framtidig
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over
plattformområdet omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt
høyere slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
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Figur 5: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under ny bane og videre under
Brattliparken og knyttes til fv. 109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir
mulighet for å bruke dagens vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv.
110 er en kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på
resten av strekningen. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over betongtunnelen.
De prissatte og ikke-prissatte utredningene legger til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til
eksisterende terreng (cut & cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres i reguleringsplan, vil
arealbruk avklares i dialog mellom Statens vegvesen, kommune og nærmiljø. Statens vegvesen er
generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover og i andre prosjekter er tilsvarende areal disponert
til friområde, gang-/sykkelveg mv.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i
dag. Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget
slik at kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi
stasjonsområdet og at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv.110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det i vegalternativ 1 lagt inn en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med
i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen. I
vegalternativ 2 legges rundkjøringen for rv.110 omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og
sykkelveger ledes under.
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:
Alternativ 2a
Alternativ 4a
Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen omtrent til Sanengveien på Lisleby, langs Lislebyveien
fram til Snippen og videre langs eksisterende jernbane fram til Østfoldhallen. Alternativet er i
underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lang tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent fram til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traséen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien fram til Østfoldhallen. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei
går banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer. Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med omgivende terreng slik at naturlige
terrengformer gjenopprettes. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt
stilling til på dette plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i
reguleringsplanfasen. Med oppfylling til omgivende terreng kan området ta imot ca. 1 mill. m³ masse.
Dette vil omfatte kun deler av overskuddsmassene fra prosjektet og resterende overskuddsmasser
forutsettes kjørt ut til eksterne deponier.
For mer detaljert beskrivelse av alternativene henvises til «Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy, rv. 110 Simo–St.Croix».

3.2

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 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.
Bruken av lokk i stasjonsområdet og utstrekning av dette, er en kompleks og tverrfaglig vurdering av en
rekke faktorer som grunnforhold, fundamenteringsprinsipp, brannkrav, støy, drift og vedlikehold og ikkeprissatte konsekvenser mfl. Omfang av lokk og endelig utforming av knutepunktet vil først bli avgjort i
neste planfase. Skissene viser det som i kommunedelplanfasen legges til grunn for å kunne vurdere
kostnader og konsekvenser.

4 METODE
I vurderingen av hvordan utslippene påvirker nærområdet, har vi gjennomført modellberegninger ved
bruk av AERMOD View (USEPA, 2005a; Lakes, 2014). AERMOD View er et dataverktøy for
spredningsmodellering av utslipp til luft og er anbefalt i veilederen Nasjonalt informasjonssenter for
modellering av luftkvalitet (ModLUFT, 2012a). Spredningsresultatene er presentert i kart og viser
konsentrasjonene for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂) i samsvar med Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (Miljødirektoratet, 2012), forurensningsforskriften
kap. 7 om lokal luftkvalitet og Statens vegvesens Håndbok V712 (SVV, 2014).
Følgende metodikk er benyttet i vurderingen av luftkvalitet og soner (datakildene til metodikken er
beskrevet i vedleggene):
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1. Beregning av utslipp (kun veitrafikk). Basert på utslippsfaktorer, ÅDT (årsdøgntrafikk), og
strekningslengde av veiene og tunnelene i området er utslippsintensitet (g/s) beregnet for
nitrogendioksid (NO₂) og svevestøv (PM10). Kjøretøysammensetning for Østfold fra 2016 er
benyttet i beregningene (OFV, 2017). Framskrevne situasjoner (2028 og 2050) er vurdert med
tilhørende utslippsfaktorer og ÅDT. Trafikkgrunnlaget er basert på scenarioer i gjennomførte
transportmodellberegninger med RTM (Overordnet transportanalyse Seut-Rolvsøy, ICP-16-A25014). Det er gjennomført transportmodellberegninger for tre ulike utbyggingsscenarioer med
bane i kombinasjon med de ulike veialternativene i Fredrikstad. Da alle utbyggingsalternativ
for jernbane muliggjør samme ruteplanendringer er de analysert likt i modellen.
2. Spredningsberegninger. Inngangsdata som utslippsintensitet for veiene, topografi,
meteorologi, bakgrunnsverdier, tidsvariasjoner, reseptorpunkter og prosjektområdet er
opprettet i spredningsmodellen (AERMOD). Beregningene er gjort for hver time gjennom et
helt år for å ta hensyn til variasjoner i meteorologi som har betydning for spredningsforløpet.
Resultater er vist i kart.
3. Vurdering av resultater. Resultatene fra beregning av PM10 og NO₂ er sammenlignet med
sonegrensene i T-1520 og nasjonale grenseverdier i forurensningsforskriften.
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"2); 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 1.
Tabell 1: Anbefalte grenser for luftforurensning ved planlegging av virksomhet eller
bebyggelse (T-1520) og nasjonale grenseverdier for PM10 og NO₂ (forurensningsforskriften).

4.1

Prosjektområdet

For å ta med alle kildene som kan påvirke luftkvaliteten i planområdet er det i
modelleringsprogrammet definert et prosjektområde på 2x3 km. Prosjektområdet er inndelt i ruter med
oppløsning ned til 10x10 m (Figur 6). I tillegg har modellen 2672 bygningspunkter som representerer
følsomt areal. OpenStreetMaps og N50 Raster er benyttet som bakgrunnskart (OpenStreetMaps,
2015; Statens Kartverk, 2015a).

2

"8.høyeste døgnmiddel" betyr at grensen (dvs. døgnmiddelkonsentrasjon) kan overskrides inntil 7 dager pr. år.
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Figur 6: Kartet viser hvilket område som inngår i beregningsgrunnlaget (prosjektområdet) slik
det er definert i beregningsprogrammet AERMOD. Blå linjer representerer modellrutene og
røde punkter representerer bygningspunkter (følsomt areal). Følsomt areal er definert som
bolig, skole, barnehage, sykehus, osv.

4.2

Inngangsdata og modelloppsett

Informasjon om inngangsdata benyttet i modellen er vist i følgende vedlegg: topografi (Vedlegg A),
meteorologi (Vedlegg B), Bakgrunnskonsentrasjoner (Vedlegg C) og trafikkutslipp (Vedlegg D).

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). Resultatene for NO₂ er antatt å være lavt pga. renere
motorteknologi i framtiden, og er ikke vist her. Vedlegg E viser spredningskartene i større A3 format.

5.1

Framskrevet situasjon 2028

Spredningsberegninger for PM10 er vist under for alle scenarioer for framskrevet situasjon 2028
(Overordnet transportanalyse Seut-Rolvsøy, ICP-16-A-25014):
 "Referanse" (Figur 7). Referanse 2028 som tar utgangspunkt i dagens situasjon for jernbane
og veg og inkluderer vedtatte planer som vil ha betydning.
 "Bane & veialternativ 1" (Figur 8). Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix
(vegalternativ 1 under Brattliparken).
 "Bane & veialternativ 2" (Figur 9). Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix
(vegalternativ 2 som innebærer utvidelse i dagens trasé sør for banen).
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"Bane & veialternativ 3" (Figur 10). Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix
(vegalternativ 3 som innebærer utvidelse i dagens trasé sør for banen).

For alle kartene er det kun et begrenset område utenfor tunnelmunningene som ligger i gul og rød
sone.

Figur 7: Framskrevet situasjon 2028 "Referanse", som viser spredningsforløpet av svevestøv
(PM10), 8. høyeste døgnmiddel.
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Figur 8: Framskrevet situasjon 2028 "Bane & vei alternativ 1", som viser spredningsforløpet av
svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

Figur 9: Framskrevet situasjon 2028 "Bane & vei alternativ 2", som viser spredningsforløpet av
svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.
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Figur 10: Framskrevet situasjon 2028 "Bane & vei alternativ 3", som viser spredningsforløpet
av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

5.2

Framskrevet situasjon 2050

Spredningsberegninger for PM10 er vist under for alle scenarioer for framskrevet situasjon 2028
(Overordnet transportanalyse Seut-Rolvsøy, ICP-16-A-25014).:
 "Referanse" (Figur 11). Referanse 2028 som tar utgangspunkt i dagens situasjon for jernbane
og veg og inkluderer vedtatte planer som vil ha betydning.
 "Bane & veialternativ 1" (Figur 12). Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix
(vegalternativ 1 under Brattliparken).
 "Bane & veialternativ 2" (Figur 13). Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix
(vegalternativ 2 som innebærer utvidelse i dagens trasé sør for banen).
 "Bane & veialternativ 3" (Figur 14). Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix
(vegalternativ 3 som innebærer utvidelse i dagens trasé sør for banen).
For alle kartene er det kun et begrenset område utenfor tunnelmunningene som ligger i gul og rød
sone.
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Figur 11: Framskrevet situasjon 2050 "Referanse", som viser spredningsforløpet av
svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

Figur 12: Framskrevet situasjon 2050 "Bane & vei alternativ 1", som viser spredningsforløpet
av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.
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Figur 13: Framskrevet situasjon 2050 "Bane & vei alternativ 2", som viser spredningsforløpet
av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

Figur 14: Framskrevet situasjon 2050 "Bane & vei alternativ 3", som viser spredningsforløpet
av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.
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Sammenligning av alternativer

Resultatene fra beregningene viser at veldig få bygningspunkter innenfor kategorien følsomt arealbruk
er utsatt for luftforurensning over sonegrensene i de utredede alternativene (Tabell 2). Svevestøv
(PM10) resultatene viser at alle alternativene har høyere påvirkning på bygningspunkter med følsomt
arealbruk enn "Referanse"-alternativet. Resultatene viser også at alternativ "Bane & vei alternativ 2"
har størst påvirkning på bygningspunkter med følsomt arealbruk (dvs. berører flere bygg som bolig,
skole, osv.) i 2028 (Figur 15) og 2050 (Figur 16). Alternativ "Bane & vei alternativ 2" har en lang tunnel
som fører til røde og gule soner utenfor tunnelmunningene, i tillegg til at forurensning ut fra munningen
i øst ved Grønli kobles opp til veier med høy ÅDT i retning nord mot Rolvøy og sør ned mot St. Croix.
Tunnelmunningen ved Grønli har mange bygningspunkter i nærheten, som forklarer hvorfor "Bane &
vei alternativ 2" faller darligere ut i Tabellen og figurene under. Plassering av tunnelmunningen i øst til
"Bane & vei alternativ 1" fører til at Glemmen vgs ligger delvis i gul og rød sone.
Tabell 2: Antall følsomt areal som finnes i gul og rød sone PM10
Alternativ
Antall bygningspunkter
Antall bygningspunkter
med følsomt arealbruk
med følsomt arealbruk
som finnes i gul sone
som finnes i rød sone
PM10
PM10
2028 REF
2028 BANE&VEIALT1
2028 BANE&VEIALT2
2028 BANE&VEIALT3
2050 REF
2050 BANE&VEIALT1
2050 BANE&VEIALT2
2050 BANE&VEIALT3

0
2
5
0
0
3
11
0

0
0
1
0
0
0
3
0

Figur 15: PM10 8. høyeste døgnmiddel og påvirkning på følsomt areal (med vektingsfaktor3),
2028.

3

Vektingsfaktoren angir en måte å kvantifisere og sammenligne resultatene fra alle reseptorpunktene på tvers av

alternativene.
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Figur 16: PM10 8. høyeste døgnmiddel og påvirkning på følsomt areal (med vektingsfaktor),
2050.

5.4

Skadekostnader fra utslipp til luft

Skadekostnader fra luftutslipp og eksponering i alternativene utover referansesituasjoner er beregnet
iht. metodikken beskrevet i (SVV, 2014) (Tabell 3). "Bane & vei alternativ 2" for 2028 og 2050 har
høyere beregnede totale skadekostnader enn de andre alternativene.
Tabell 3: Skadekostnader fra NOX og PM10 utslipp og eksponering.
Alternativ
2028 REF
2028 BANE&VEIALT1
2028 BANE&VEIALT2
2028 BANE&VEIALT3
2050 REF
2050 BANE&VEIALT1
2050 BANE&VEIALT2
2050 BANE&VEIALT3

PM10
NOX
Utslipp
Endret utslipp fra Skadekostndad Utslipp Endret utslipp fra
(tonn/år) referanse alternativ (kr)
(tonn/år) referanse alternativ
9.6
10.4
10.9
10.9
8.1
10.1
10.2
10.2

0.8
1.3
1.3

96000
156000
156000

2
2.1
2.1

240000
252000
252000

1.5
1.6
1.7
1.7
1.5
1.8
1.9
1.9

Skadekostndad
(kr)*

Total kostnader
(kr)

0.1
0.2
0.2

194000
421198
388000

290000
577198
544000

0.3
0.4
0.4

582000
875594
776000

822000
1127594
1028000

*Tallene i rød er
inkl antall personer
eksponert i rød
sone for PM10

6 KONKLUSJON
Utredning av luftkvalitet er gjennomført i henhold til retningslinje T-1520. Utredningen inneholder noen
forutsetninger og usikkerheter som er omtalt i kap. 7. Som følge av bedre motorteknologi og renere
brensel kan vi forvente at utslippene av både PM10 og NOX i eksosen vil være lavere i framtiden
sammenliknet med i dag, mens sekundærutslipp og oppvirvling fra piggdekkbruk og slitasje (vei-,
bremse- og dekkslitasje) fortsatt er en betydelig PM10 utslippskilde i framtiden. Et av hovedmomentene
med tanke på usikkerhet er at de framskrevne beregningene ikke inkluderer planlagte tiltak som
Fredrikstad kommune har vedtatt eller vurderer å gjennomføre. Dermed kan de framskrevne
resultatene tolkes som en overestimering.
Framskrevet situasjon 2028
Resultatene viser at "Bane & vei alternativ 3" tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet
situasjon 2028 ved bygningspunkter. Det forekommer to bygningspukter i gul sone under "Bane & vei
alternativ 1" og fem bygningspunkter i gul sone og èn i rød sone under "Bane & vei alternativ 2".
Scenario "Bane & vei alternativ 2" har derfor størst påvirkning på luftkvalitet (dvs. berører flere bygg
som bolig, skole, osv.) og høyeste totale skadekostnader sammenlignet med de andre alternativene
for 2028.
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Framskrevet situasjon 2050
Resultatene viser at "Bane & vei alternativ 3" tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet
situasjonene 2050 ved bygningspunkter. Det forekommer tre bygningspukter i gul sone under "Bane &
vei alternativ 1" og 11 bygningspunkter i gul sone og tre i rød sone under "Bane & vei alternativ 2".
Scenario "Bane & vei alternativ 2" har derfor størst påvirkning på luftkvalitet (dvs. berører flere bygg
som bolig, skole, osv.) og høyeste totale skadekostnader sammenlignet med de andre alternativene
for 2050.
Alternativ "Bane & vei alternativ 2" i både 2028 og 2050 situasjonen har en lang tunnel som fører til
røde og gule soner utenfor tunnelmunningene, i tillegg til at forurensning ut fra munningen i øst ved
Grønli kobles opp til veier med høy ÅDT i retning nord mot Rolvøy og sør ned mot St. Croix.
Tunnelmunningen ved Grønli har også mange bygningspunkter i nærheten, som forklarer hvorfor
"Bane & vei alternativ 2" faller darligere ut enn de andre scenariene. Plassering av tunnelmunningen i
øst til "Bane & vei alternativ 1" fører til at Glemmen vgs ligger delvis i gul og rød sone i både 2028 og
2050 situasjonen.

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.:
1. Det kan være en vist dobbel-beregning av utslipp pga. at bakgrunnskonsentrasjoner brukt i
spredningsberegningene også inkluderer trafikk utslipp til en viss grad.
2. Det er forutsatt at NOX utslipp er konvertert til NO₂ basert på O3 konsentrasjoner (OLM
metoden i AERMOD).
3. HBEFA utslippsfaktorer er ikke beregnet lenger fram i tid enn året 2030, derfor er faktorene fra
2030 benyttet i beregningene for 2050.
4. Det er forutsatt at alle PM (partikkel) utslipp foreligger som PM10.
5. Beregningene er basert på meteorologidata, kjøretøysammensetning og bakgrunnsverdier fra
2014-2016.
6. Kartene i denne utredningen er laget med oppsett i spredningmodellen som er tilpasset
formålet til oppdraget. Ved planlegging av ny bebyggelse eller endring av arealbruk må det
benyttes luftsonekart fra kommunen.
7. Trafikkgrunnlaget har benyttet trafikktall fra RTM-modellen som ble utarbeidet i prosjektet.
RTM-modellen selv har usikkerheter som er videre beskrevet i Overordnet transportanalyse
Seut-Rolvsøy.
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VEDLEGG A: TOPOGRAFI
I AERMOD programmet er det benyttet topografidata fra en landsdekkende digital terrengmodell med
10m oppløsning (Figur 17). Terrengdata er generert fra Statens Kartverk med en såkalt hybrid DTM
struktur med programmet SCOP (Statens Kartverk, 2015b).

Figur 17: Topografioppsett i AERMOD.

VEDLEGG B: METEOROLOGI
Timevise meteorologidata er beregnet med meteorologimodellen MM5 med midtpunkt (59.90471 N
breddegrad, 10.786162 Ø lengdegrad) fra 1.jan 2014 – 31.des 2016 (MM5, 2016). 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 (Lakes, 2015; 2014). "Surface roughness"
verdier benyttet i bearbeiding i AERMET er beregnet ut fra CORINE CLC2006 arealbruk data med
100m oppløsning (CORINE, 2013).
Vindrose for 2014-2016 (årene som ble brukt i beregningen) fra prosjektområdet er vist i Figur 18.
Dominerende vindretning for stasjonen er sør-sørvest. Det var registrert stille vind (<0.5 m/s) i 1.25%
av året. Frekvensfordeling av vindklassene er vist i Figur 19.
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Figur 18: Vindrose fra meteorologidata for prosjektområdet, 2014-2016.

Figur 19: Spesifisert frekvensfordeling av vindklassene.

VEDLEGG C: BAKGRUNNSKONSENTRASJONER
Bakgrunnsverdier for PM10, NO₂ og O3 (ozon) er generert fra bakgrunnsapplikasjonen for
planområdet, 59.210N breddegrad, 10.933Ø lengdegrad (ModLUFT, 2012b). Timevis genererte
bakgrunnsverdier for PM10, NO₂ og O3 er gitt i Figur 20, Figur 21 og Figur 22.

Figur 20: Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for PM10 i planområdet.
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Figur 21: Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for NO₂ i planområdet.

Figur 22: Timesvise bakgrunnskonsentrasjoner (µg/m³) for O3 i planområdet.

VEDLEGG D: UTSLIPP FRA VEITRAFIKK
Veistrekninger som inngår i beregningene er vist i Figur 23. Trafikktall er tatt fra NVDB (SVV, 2015) og
framskrevet i prosjektarbeid (Overordnet transportanalyse: Seut-Rolvsøy, ICP-16-A-25014). Det er
lagt til grunn en tungtransportandel på 1-5% på veiene.
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Figur 23: Veistrekningene som inngår i beregningene, eksempel fra referansealternativet.

Utslippsfaktorer for alle typer kjøretøy (NOX og PM10, spesifisert for Norge) for framskrevet situasjon
2028 og 2050 er hentet fra en europeisk database (HBEFA, 2014). Utslippsfaktorene er hentet for fart
opp mot 60 km/t og en veistigning av +/-2%. I tillegg er faktorer for vei-, bremse- og dekkslitasje lagt til
utslippsfaktorene for PM10 (APEF, 2014). I beregning av trafikkutslipp er det lagt til grunn
kjøretøyfordeling for henholdsvis diesel, bensin og el-biler i Oslo (OFV, 2017).
Modellen har håndtert NOX utslipp med konvertering til NO₂-konsentrasjoner basert på timevise O3
bakgrunnskonsentrasjoner med OLM algoritmen i AERMOD (USEPA, 2012; 2005b). Det er også
benyttet faktorer som inkluderer piggdekkbruk i vinter- og vårmånedene og oppvirvling av veistøv i
vårmånedene.
I tillegg til utslipp fra veiene, er tunnelmunningene innarbeidet med en jetfase utenfor munningene.
Jetfasen er utformet og basert på en veiledning gitt fra Vegdirektoratet og ModLUFT (Figur 24 og Figur
25) ift Håndbook N500 Vegtunneler. Figur 26 viser et eksempel av formuleringer av en jetfase i
spredningsmodellen. Utslipp fra jetfasene er håndtert som en arealkilde i modellen.
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Figur 25: Maksimumutbredelse av jetfasen fra en
tunnelmunning (Kilde: ModLUFT, 2012).

Tunnelmunning

Figur 26: Eksempel på utforming av jetfasen utenfor en tunnelmunning (rød trapezoid).

VEDLEGG E: RESULTATER I A3 FORMAT

Figur 27: Framskrevet situasjon 2028 "Referanse", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

Figur 28: Framskrevet situasjon 2028 "Bane & vei alternativ 1", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.
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Figur 29: Framskrevet situasjon 2028 "Bane & vei alternativ 2", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

Figur 30:

Framskrevet situasjon 2028 "Bane & vei alternativ 3", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.
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Framskrevet situasjon 2050 "Referanse", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

Figur 32: Framskrevet situasjon 2050 "Bane & vei alternativ 1", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.
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Figur 33:

Framskrevet situasjon 2050 "Bane & vei alternativ 2", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

Figur 34:

Framskrevet situasjon 2050 "Bane & vei alternativ 3", som viser spredningsforløpet av svevestøv (PM10), 8. høyeste døgnmiddel.

