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Forord 

Nye Veier har ansvaret for planlegging og utbygging av utvalgte strekninger av E18 i Tele-
mark og Aust-Agder. For strekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad starter 
planprosessen med kommunedelplan, som skal avklare og fastsette korridor for videre plan-
legging og utbygging. Asplan Viak og Rambøll er engasjert av Nye Veier for gjennomfø-
ringen av planarbeidet. Planleggingen er et prøveprosjekt hvor Nye Veier lager kommunedel-
plan, det vises til Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei - Reformer i veisektoren. De berørte 
kommunene har etablert et interkommunalt plansamarbeid etter reglene i plan- og bygnings-
loven kapittel 9. 

I henhold til reglene i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger skal det 
gjennomføres en konsekvensutredning som grunnlag for planbehandlingen. Konsekvensut-
redningen er basert på vedtatt planprogram for E18 Dørdal – Grimstad, datert 23.01.2019. 

Utredningsarbeidet har pågått i perioden mai 2018 til mars 2019. I forbindelse med høring og 
offentlig ettersyn av planprogrammet har det vært åpne møter i alle berørte kommuner og 
kommunepolitikerne har blitt holdt løpende orientert om arbeidet.  

Fagansvarlig for luftforurensning har vært Alexandra Griesfeller (Rambøll) som har også ut-
arbeidet denne rapporten. Hanne Vidgren (Rambøll) har gjennomført kvalitetssikring. Temaet 
luftforurensning inngår i disiplinen ikke-prissatte temaer. Ane Fyksen fra Asplan Viak har 
vært disiplinerer for ikke-prissatte temaer. 

Prosjektleder for Nye Veier har vært Solfrid Førland. Rådgivergruppa har vært ledet av opp-
dragsleder Kristi K. Galleberg fra Asplan Viak og assisterende oppdragsleder Elisabeth O. 
Herstad fra Rambøll. 

 

 

 

Oslo, 2. april 2019. 
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1. SAMMENDRAG LUFTFORURENSNING 

1.1 Planprogrammet – krav og oppfølging 

Planprogrammet stiller utredningskrav for luftforurensning.  Følgende skal inngå i vurde-
ringen av tiltakets konsekvenser: Lokal luftkvalitet vil bli utredet med hensyn på vindforhold, 
trafikkdata og enkle vurderinger av spredning ved bruk av trafikknomogram vurdert opp mot 
grenser for rød og gul sone gitt i Retningslinje for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging 
(T-1520) [1]. Trafikknomogram er et forenklet beregningsverktøy som brukes for å vurdere 
om et område har et luftforurensningsproblem og estimerer hvor langt fra vei man kan for-
vente spredning av svevestøv. Trafikknomogram er ikke egnet for å beregne spredning fra 
tunnelåpninger og derfor er det gjort spredningsberegninger med modellen AERMOD.   

 

Forurensningsforskriftens kapittel 7 inneholder bestemmelser om lokal luftkvalitet og grense-
verdier. I tillegg er det utarbeidet en retningslinje (T-1520) som brukes i arealplanlegging og 
som inneholder sonegrenser for luftforurensning. For planer som involverer veitunneler skal 
områdene ved portalene også vurderes iht. krav i Håndbok N500 Vegtunneler, som innebæ-
rer sammenstilling med luftkvalitetskriteriene, nasjonale mål, og nye anbefalte grenser til 
Håndbok N500. Det foreligger også nasjonale mål for svevestøv og NO2 [2], og luftkvalitets-
kriterier for en rekke komponenter i luft, utarbeidet av Folkehelseinstituttet. For å vurdere 
konsekvenser av ulike veialternativer for E18 strekninger Dørdal-Tvedestrand og Arendal-
Grimstad, er konsentrasjoner av PM10 og NO2 i planområdet vurdert mot grenseverdier i ret-
ningslinje T-1520 og luftkvalitetskriterier.  

 

Referansealternativet er definert som dagens veisystem med framskrevet trafikk etter at E18-
strekningene mellom Tvedestrand og Arendal, samt Rugtvedt – Dørdal er bygget ut og åp-
net. Trafikken er framskrevet til analyseåret 2060.  

 

1.2 Verdi og påvirkning 

Det er forholdsvis få boliger ved planområdet, og få mennesker antas derfor å bli berørt av 
spredning av luftforurensning fra veien. Verdien av tiltaket med hensyn på luftforurensning til 
omgivelsene er derfor vurdert til liten/middels. I området ved Grimstad (delstrekning 23 
Temse-Grimstad) er det flere boliger og der er flere mennesker berørt av spredning av luftfor-
urensning fra veien. Verdien av tiltaket med hensyn på luftforurensning til omgivelsene er 
derfor vurdert til middels. 

 

Det gjøres oppmerksom på at tiltakets påvirkning er beskrevet på bakgrunn av eksempellin-
jer. Disse eksempellinjene ikke blir nøyaktig bestemt før i arbeidet med reguleringsplanen.  
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1.3 Sammendrag av konsekvens delstrekningen Dørdal – Tvedestrand 

 

Tabell 1. Antall boliger i rød og gul sone fra trafikknomogram iht. T-1520 [1], Dørdal - Tvedestrand 

Antall boliger i rød og gul sone iht. T-1520 [1] (trafikknomogram), Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Rød sone  Gul sone 

1 Dørdal Grøtvann referansealternativet 0 5 

 13150 0 9 

 13240 0 9 

 13380 0 9 

2 Grøtvann – Tangen 
vest 

referansealternativet 0 0 

 13150 0 0 

 13240 0 0 

 13380 0 0 

3 Tangen vest– Skor-
støl 

referansealternativet 0 2 

 13150 3 13 

 13240 0 0 

 13380 0 5 

4 Skorstøl– Lindland referansealternativet 0 0 

 13150 0 0 

 13240 2 4 

 13380 0 0 

5 Lindland - Tvede-
strand 

referansealternativet 0 0 

 13150 0 0 

 13240 0 0 

 13380 0 0 
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Tabell 2 . Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht notat med presisering om 
innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3], Dørdal - Tvedestrand 

 Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier over-
skrives iht. Håndbok N500 [3], Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 PM10 

4 Skorstøl– 
Lindland 

referansealternativet Brurknatten + 
Sørlands-
porten 

0 0 

5 Lindland - 
Tvede-
strand 

13380 Skafstjennheie  0 0 

5 Lindland - 
Tvede-
strand 

13380 Føykåsen 0 0 

 

 

Tabell 3. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht luftkvalitetskriterier [4], 
Dørdal - Tvedestrand 

  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier over-
skrives iht. luftkvalitetskriterier [4], Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 års-
middel  

PM10 års-
middel 

PM10 døgn-
middel 

4 Skorstøl– 
Lindland 

referansealternativet  Brurknatten + 
Sørlandsporten 

0 0 0 

5 Lindland - 
Tvedestrand 

13380 Skafstjennheie  0 0 0 

5 Lindland - 
Tvedestrand 

13380 Føykåsen 0 0 0 

 

For delstrekningen Dørdal – Tvedestrand er luftforurensning pga. nye veilinjer ikke et stort 
problem. Det er få boliger som havner i rød eller gul sone for nye veilinjer. I strekning 3 
Tangen vest – Skorstøl havner 13 boliger i gul sone og 3 boliger son havner i rød sone. I 
denne strekningen havner bare 2 boliger i gul sone for referansealternativet. For strekning 1 
Dørdal – Grøtvann ligger 9 boliger i gul sone for veilinjer 13250, 13240 og 13380 og 5 boliger 
for referansealternativet. 
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1.4 Sammendrag av konsekvens delstrekningen Arendal – Grimstad 

 

Tabell 4. Antall boliger i rød og gul sone fra trafikknomogram iht. T-1520 [1], Arendal - Grimstad 

Antall boliger i rød og gul sone iht. T-1520 [1] (trafikknomogram), Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Rød sone  Gul sone 

21 Arendal – Asdal referansealternativet 0 4 

 11150 4 27 

 15200 4 27 

 16010 4 27 

22 Asdal – Temse referansealternativet 0 0 

 11150 9 4 

 15200 0 0 

 16010 9 4 

23 Temse – Grimstad referansealternativet 0 23 

 11150 12 13 

 15200 21 17 

 16010 4 5 

 

Tabell 5.  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht notat med presisering om 
innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3], Arendal - Grimstad 

 Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskri-
ves (iht. Håndbok N500 [3]), Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 PM10 

22 Asdal – 
Temse 

referansealterna-
tivet / 11150 

Grimstadporten 9 0 

23 Temse – 
Grimstad 

referansealterna-
tivet 

Bieheia 5 1 

23 Temse – 
Grimstad 

11150 / 16010 Grimstad 163 19 

23 Temse – 
Grimstad 

15200 Trollaheia 0 0 
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Tabell 6. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht luftkvalitetskriterier [4], 
Arendal - Grimstad 

  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskri-
ves iht. luftkvalitetskriterier [4], Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 årsmid-
del  

PM10 årsmid-
del 

PM10 døgn-
middel 

22 Asdal – 
Temse 

referansealternati-
vet / 11150 

Grimstadporten 0 0 4 

23 Temse – 
Grimstad 

referansealternati-
vet 

Bieheia 0 0 45 

23 Temse – 
Grimstad 

11150 / 16010 Grimstad 7 7 126 

23 Temse – 
Grimstad 

15200 Trollaheia 0 0 0 

 

For strekningen Arendal – Grimstad er luftforurensning pga. nye veilinjer et større problem 
enn for strekningen Dørdal – Tvedestrand. Det havner flere boliger i rød eller gul sone for 
nye veilinjer enn for referansealternativet. I strekning 21 Arendal – Asdal er det fleste boliger 
i gul og rød sone, totalt er det 27 boliger i gul sone og 4 boliger i rød sone for alle nye veilin-
jer 11150, 15200 og 16020. I strekning 23 Temse - Grimstad, er det veilinjer 11150 og 15200 
og referansealternativet som har flest boliger som havner i gul og rød sone. Ved strekningen 
er det 23 boliger i gul sone for referansealternativet, 13 i gul og 12 i rød sone for veilinje 
11150 og 17 i gul og 21 i rød sone for veilinje 15200 (Tabell 22). 

Ved tunnelåpninger i delstrekning Arendal – Grimstad overskrides grenseverdi ved tunnel-
munninger for NO2 9. høyeste timekonsentrasjoner (150 µg/m3) og for 8. høyeste døgnkon-
sentrasjoner av PM10 (50 µg/m3). I tillegg vil grenseverdier for årsmiddelkonsentrasjoner for 
NO2 og PM10 (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) og for døgnkonsentrasjon for PM10 (30 
µg/m3) overskrides ved tunnelmunninger. Særlig spredningen fra den lange tunnelen ved 
Grimstad (veilinjer 11150 og 16010) overskrider grenseverdier for NO2 og PM10. For NO2 lig-
ger 163 boliger i sonen hvor grenseverdi overskrides, for PM10 er det 19 boliger i influensom-
råde (Tabell 23). Det er 7 boliger som ligger i sonen hvor luftkvalitetskriterier for årsmiddel-
konsentrasjoner for NO2 og PM10 (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) overskrides, og 126 boli-
ger ligger sonen hvor luftkvalitetskriterier for PM10 døgnkonsentrasjon for (30 µg/m3) overskri-
des (Tabell 24). Tunnelen ved Grimstad er lang (over 2 km) og følgelig blir spredningen av 
luftforurensede komponenter ut fra tunnelmunninger høy. I beregninger er det antatt at all ut-
slipp som genereres inn i tunnelen slippes ut fra tunnelmunninger, dvs. resultatene viser en 
«worst case scenario».  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og mål for prosjektet 

Regjeringen har gjennom Meld. St. 25 (2014-2015) vedtatt å etablere et utbyggingsselskap 
for vei. Med bakgrunn i dette ble Nye Veier AS etablert. 
 
E18 fra Langangen til Grimstad er en del av porteføljen til Nye Veier AS. 
 
Planen omfatter strekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad og er et prosjekt 
der Nye Veier utarbeider kommunedelplan. 
 
Formålet med planarbeidet er å sørge for at nødvendige juridiske arealavklaringer er på 
plass slik at det kan bygges en firefelts motorvei mellom Dørdal og Grimstad. Prosjektet er 
delt i to parseller, E18 Dørdal – Tvedestrand og E18 Arendal – Grimstad. Mellom disse to 
parsellene ligger E18 Tvedestrand – Arendal, som er under utbygging. 
 

Figur 1. Dagens E18 er markert med rødt i oversiktskartet. Strekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grim-
stad inngår i planarbeidet.  

 

Kommunedelplanen er en overordnet plan. Hensikten med planen er å få fastsatt et båndlagt 
område i en korridor som kan gi et samfunnsmessig lønnsomt veiprosjekt og fastsette 
rammer for utarbeidelse av reguleringsplan. Videre detaljering til en konkret veilinje/trasé for 
E18 Dørdal – Grimstad vil skje i arbeidet med reguleringsplanen. 
 

Prosjektet skal oppnå følgende samfunnsmål:  

1. Planprosjekt E18 Dørdal-Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-
29 nås.  

2. Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og 
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.  

3. Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet 
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

 

Berørte kommuner er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. I Styret sitter ordførerne 
fra de berørte kommunene. Arendal er representert ved varaordfører. I 
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Plankoordineringsgruppa sitter representanter fra administrasjonen i kommunene. I tillegg 
møter representanter fra berørte statlige og regionale myndigheter. Det interkommunale 
plansamarbeidet har ansatt en egen koordinator som fungerer som sekretær og 
administrator for plansamarbeidet. 
 

Oppstart av planarbeidet ble varslet 15.05.2018, og planprogrammet ble fastsatt 23.01.2019.  

 

2.2 Veistandard og utforming 

Det skal planlegges for firefelts motorvei som muliggjør hastighet opptil 130 km/t. Høyeste 
tillatte hastighet i Norge er 110 km/t, men det er ønskelig å legge til rette for en framtidig øk-
ning av fartsgrensen.  

Eksempellinjer for ny vei er tegnet ut med veigeometri som muliggjør hastighet opptil 130 
km/t. Veigeometrien er i utgangspunktet bestemt gjennom gjeldende vegnormaler. For utfor-
ming av veier med hastighet over 110 km/t finnes det ikke krav til veigeometri i norske veg-
normaler. Veigeometrien er derfor beregnet ut ifra kjente størrelser som fart, friksjon, fartstil-
legg og sikkerhetsfaktorer. I tillegg er det sett på veigeometri fra naboland som har tillatt has-
tighet på 130 km/t.  

Veiklasse H3nv med asfaltert veibredde på 21,5 m er lagt til grunn for utredningene.  

 

Når hastigheten på veien skal økes fra 110 km/t til 130 km/t, er det litt andre krav til utforming 
av veien. Dette er i hovedsak økt veibredde, krav til stoppsikten øker, som igjen fører til sla-
kere stigningsforhold og slakere kurver. Det båndlagte området ivaretar muligheten for å 
gjøre disse tilpassingene i reguleringsplanfasen.  

 
Figur 2. Tverrprofil veiklasse H3nv 
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2.3 Eksempellinjer som er vurdert 

Underveis i planarbeidet har det vært arbeidet med å finne de beste eksempellinjene som 
skal konsekvensutredes. Noen alternativer er forkastet før full konsekvensutredning er gjen-
nomfør. Disse er vurdert til å medføre så store og åpenbare ulemper for trafikkmessige hen-
syn og miljøverdier at det ikke er hensiktsmessig å gjøre full konsekvensutredning for disse. 
Ulempene er blant annet at alternativene får en dårligere utforming enn andre alternativer, at 
de berører delområder med stor verdi, de har høy kostnad, de er vanskelige å bygge og lik-
nende.  

 

Innenfor parsellene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad er det konsekvensutredet en 
rekke eksempellinjer. Totalt er det 13 eksempellinjer som kan kombineres til 268 ulike 
kombinasjonslinjer.  For å kunne navngi og skille disse linjene fra hverandre og synliggjøre 
konsekvensene på en god måte, er parsellene delt inn i delstrekninger.  
 

 
Figur 3. Kart over parsell Dørdal - Tvedestrand med inndeling i delstrekninger og eksempellinjer. Parsellen Dørdal 
– Tvedestrand er delt inn i 5 kortere delstrekninger. 
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Figur 4. Kart over parsell Arendal – Grimstad med inndeling i delstrekninger og eksempellinjer. Parsell Arendal – 
Grimstad er delt inn i 3 kortere delstrekninger. 

 

2.4 Generelt om utslipp til luft og lokal luftkvalitet 

Luftforurensning øker generelt risikoen for luftveis- og hjerte-karsykdom og tidlig død, og ska-
delige effekter har blitt påvist selv ved lave konsentrasjoner i luft [5]. Stoffer som kan bidra til 
redusert luftkvalitet inkluderer svevestøv (PM), nitrogenoksider, karbonmonoksid (CO), svo-
veldioksid (SO2), ozon, benzen, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og metaller. 
Svevestøv med diameter mindre enn 10 µm (PM10) og nitrogendioksid (NO2) regnes som de 
viktigste stoffene i luft med tanke på konsentrasjoner i atmosfæren og potensielle helseska-
der. Inne i veitunneler kan CO-konsentrasjonene bli forhøyede ved stillestående trafikk. I fo-
religgende rapport er spredningsberegninger for PM10, PM2,5 og NO2 brukt for å vurdere lokal 
luftkvalitet ved planområdet. Nødvendig ventilasjonskapasitet er beregnet basert på maksi-
male konsentrasjoner av nitrogenoksider, PM10 og CO inne i tunnelen.  

 

2.4.1 Svevestøv 

Svevestøv (PM) dannes fra en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte, og har svært 
kompleks og varierende sammensetning [6]. Partikler dannes og spres både i forbindelse 
med forbrenningsprosesser og ved mekanisk dannelse, fra trafikk og industri. Kjøretøy slip-
per ut svevestøv i eksos, og slitasje av bremseklosser, dekk og asfalt samt oppvirvling av 
støvpartikler medfører ytterligere utslipp og spredning av svevestøv. I områder med høy 
piggdekkbruk vil en betydelig andel av svevestøvet skyldes slitasje av og oppvirvling av par-
tikler fra asfalt. 
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Svevestøv kan deles inn i ulike størrelsesfraksjoner basert på størrelsen på partiklene. Vanlig 
brukte størrelsesfraksjoner ved vurdering av utendørs luftkvalitet inkluderer partikler med dia-
meter mindre enn 10 µm og mindre enn 2,5 µm (PM10 og PM2,5), og partikler med diameter 
mindre enn 0,1 µm, eller ultrafine partikler (PM0,1). Partikkelstørrelse anses å være en avgjø-
rende faktor for potensielle helseskadelige effekter av svevestøv. Studier indikerer at PM10 
hovedsakelig er forbundet med effekter på luftveissystemet, mens PM2,5 er forbundet med 
skadelige virkninger på hjerte- og karsystemet. Innhold av bestemte kjemiske forbindelser 
som metaller kan også ha betydning for helserisiko.  

 

2.4.2 Nitrogendioksid 

Nitrogenoksider (NOx) dannes ved forbrenning ved høy temperatur [7] . Veitrafikk er en viktig 
kilde til NOx. Spesielt dieselmotorer har forholdsvis høye utslipp. Selve utslippene består i ho-
vedsak av nitrogenmonoksid (NO) og mindre mengder nitrogendioksid (NO2). Andelen NO2 i 
uteluft er avhengig av den kjemiske sammensetningen til utslippene og atmosfæriske for-
hold. NO og NO2 inngår i en syklisk prosess der ozon (O3) er sentralt, og denne likevekten er 
skiftende avhengig av forhold som solinnstråling og konsentrasjon av ozon.   

NO2 er den mest relevante nitrogenoksidforbindelsen å vurdere når det gjelder helseskader 
hos mennesker. Inhalering av NO2 kan utløse betennelsesreaksjoner i kroppen, celledød og 
tap av lungefunksjon. 

 

2.5 Referansealternativet 

Referansealternativet er situasjonen som brukes til sammenligning med planlagt tiltak i utre-
dingen. Referansealternativet er definert som dagens veisystem med framskrevet trafikk etter 
at E18-strekningene mellom Tvedestrand og Arendal, samt mellom Rugtvedt og Dørdal er 
bygget ut og åpnet.  

Referansealternativet: 

• tar utgangspunkt i dagens situasjon 
• inkluderer ordinært vedlikehold 
• inkluderer korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, utskifting av ødelagte deler) 
• inkluderer forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold) 
• inkluderer utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å 

kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen 
• tar hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning  

 

• er sammenligningsgrunnlag for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
• er basert på analyseåret år 2060 for framtidig situasjon 

 

2.6 Krav og retningslinjer 

Luftforurensning og lokal luftkvalitet omfattes av Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) [8], med hjemmel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) [9]. Forurensningsforskriftens kapittel 7 inneholder bestemmelser om 
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lokal luftkvalitet og grenseverdier. Kravene i forurensningsforskriften kapittel 7 er i hovedsak i 
samsvar med EUs luftkvalitetsdirektiv [10]. I tillegg er det utarbeidet en retningslinje (T-1520) 
som brukes i arealplanlegging og som inneholder sonegrenser for luftforurensning [1].  

For planer som involverer veitunneler skal områdene ved portalene også vurderes iht. krav i 
Håndbok N500 Vegtunneler, som innebærer sammenstilling med luftkvalitetskriteriene, na-
sjonale mål, og nye anbefalte grenser til Håndbok N500. Grenseverdiene i forurensningsfor-
skriften gjelder også generelt for alle virksomheter, planer og tiltak. Det foreligger også nasjo-
nale mål for svevestøv og NO2 [2], og luftkvalitetskriterier for en rekke komponenter i luft, ut-
arbeidet av Folkehelseinstituttet [11].  

 
2.6.1 Forurensningsforskriften kapittel 7 

Forurensningsforskriften kapittel 7. Lokal luftkvalitet inneholder bestemmelser om og de juri-
disk bindende grenseverdiene for utendørs luft [8]. Grenseverdiene i § 7-6 er maksimums-
konsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider, eventuelt med antall tillatte overskridel-
ser. Det finnes grenseverdier for komponentene SO2, NO2 og NOx, PM10 og PM2,5, bly, ben-
zen og CO. Tabell 7 viser grenseverdiene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og NO2. 

 

Tabell 7. Grenseverdier for tiltak for utendørs luft for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2), i hen-
hold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 [8].  

 Forurensningsforskriften 

Komponent  Midlingstid Grenseverdi 
(µg/m3) 

Antall tillatte 

overskridelser 

Nitrogendioksid       

1. Timegrenseverdi for be-
skyttelse av menneskets 
helse 

1 time 200 Maks. 18 ganger pr. ka-
lenderår 

2. Årsgrenseverdi for be-
skyttelse av menneskets 
helse 

Kalenderår 40   

Svevestøv PM10       

1. Døgngrenseverdi for be-
skyttelse av menneskets 
helse 

1 døgn (fast) 50 Maks. 30 ganger pr. ka-
lenderår 

2. Årsgrenseverdi for be-
skyttelse av menneskets 
helse 

Kalenderår 25   

Svevestøv PM2,5       

Årsgrenseverdi for be-
skyttelse av menneskets 
helse 

Kalenderår 15   
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Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler føl-
gende langsiktige, helsebaserte nasjonale mål på årsbasis: PM10: 20 µg/m3, PM2,5: 8 µg/m3, 
og NO2: 40 µg/m3. Nasjonalt mål for NO2 tilsvarer grenseverdien for årsbasis i forurensnings-
forskriften.  

 

2.6.2 Luftkvalitetskriteriene 

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et sett luftkvalitetskriterier, som er satt «så lavt at de aller 
fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger på helsa» [4]. Luft-
kvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og NO2 er oppført i Tabell 8.  

 

Tabell 8. Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) [4].   

Luftkvalitetskriteriene 

Komponent Midlingstid Luftkvalitetskriterier 

PM10 Døgn 30 µg/m3 

PM10 År 20 µg/m3 

PM2,5 Døgn 15 µg/m3 

PM2,5 År 8 µg/m3 

NO2 15 min 300 µg/m3 

NO2 Time 100 µg/m3 

NO2 År 40 µg/m3 

 

For å vurdere luftkvalitet ved tunnelåpningene i denne rapporten ble PM10 og NO2 tatt med i 
beregninger. Generelt er konsentrasjoner av PM2,5 mindre problematisk enn PM10 og NO2 ved 
tunnelmunninger. Derfor er det kun gjennomført spredningsberegninger for PM10 og NO2 i 
denne rapporten. Spredningsberegninger for PM2,5 bør gjennomføres i senere fase når vei-
linja er fastsatt.    

 

2.6.3 Retningslinje T-1520 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) [1] brukes som en veil-
eder for å vurdere lokal luftkvalitet i byggesaksbehandling og arealplanlegging etter Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) [12]. Veilederen spesifiserer 
grenser for gul og rød sone for luftkvalitet basert på nivåer av PM10 og NO2 (Tabell 9). Nedre 
grense for rød sone tilsvarer grenseverdien for NO2 i henhold til forurensningsforskriftens § 
7-6, mens grensen for rød sone for PM10 gitt i T-1520 tillater færre overskridelser enn den ju-
ridiske grenseverdien. I gul sone har personer med alvorlig luftveis- og hjerte-karsykdom økt 
risiko for forverring av sykdommen, mens friske personer sannsynligvis ikke vil oppleve hel-
seeffekter. I rød sone har personer med luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for helseeffek-
ter, i hovedsak barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarsykdom. Hovedre-
gel er at områder hvor mennesker kan bli eksponert (bolig, skole, barnehage, lekeplass, sy-
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kehus e.l.) ikke skal ligge i rød sone og at det gjøres en nærmere vurdering dersom slike om-
råder skal kunne ligge i gul sone. Når sonene beregnes skal også andre kilder og bakgrunns-
nivå inkluderes. 

Tabell 9. Nedre grenser for gul og rød sone for vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til Retningslinje for be-
handling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).[1] 

Luftforurensningssone (T-1520) 
Komponent Gul sone Rød sone 
PM10 35 µg/m3 7 døgn per år   50 µg/m3 7 døgn per år   
NO2 40 µg/m3 vintermiddel1 40 µg/m3 årsmiddel 

Helserisiko 

Personer med alvorlig luftveis- 
og hjertekarsykdom har økt ri-
siko for forverring av sykdom-
men. Friske personer vil sann-
synligvis ikke ha helseeffekter. 

Personer med luftveis- og hjertekar-
sykdom har økt risiko for helseeffek-
ter. Blant disse er barn med luftveis-
lidelser og eldre med luftveis- og 
hjertekarlidelser mest sårbare. 

1 Vintermiddel ekskluderer verdier fra og med 1. mai til og med 31. oktober 

 

Grensene oppført i T-1520 bør legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyg-
gelse, blant annet ved planprosjekter som berører bruksformål som er følsomt for luftfor-
urensning. Følsom bebyggelse omfatter helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, leke-
plasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone, hvor 
det bør gjøres vurderinger ved planlagt bebyggelse med følsomt bruksformål, mens rød sone 
angir områder som er lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde. Ved planlagt areal-
bruk innenfor rød sone må det redegjøres for forholdet til grenseverdiene for utendørsluft, og 
tiltak for bedre luftkvalitet burde være en del av den videre planleggingen av området.  

 

2.6.4 Håndbok N500 Vegtunneler 

Forhold og krav knyttet til planlegging og prosjektering av veitunneler på offentlig vei dekkes 
av Statens vegvesens Håndbok N500 Vegtunneler [13]. Med hensyn på luftkvalitet innehol-
der Håndbok N500 krav til ytre miljø og til ventilasjon i tunneler. Statens vegvesen har kom-
met med presiseringer om kravene til lokal luftkvalitet i Håndbok N500 i et eget notat datert 
04.06.2018 [3]. I henhold til dette notatet trenger det ikke søkes om avvik fra Håndbok N500 
selv om nivåene overstiger luftkvalitetskriteriene. I notatet står det oppført nye anbefalte 
grenser for Håndbok N500 for NO2 timemiddel og for PM10 døgnmiddel; disse grensene står 
oppført i Tabell 10. Den nye anbefalte grensen for PM10 døgnmiddel sammenfaller med 
nedre grense for rød sone i retningslinje T-1520. Notatet presiserer at grenseverdiene i for-
urensningsforskriften (Tabell 7) bør overholdes, men overskridelser av disse aksepteres der-
som grenseverdiene i luftkvalitetskriteriene (Tabell 8Tabell 8. Luftkvalitetskriteriene for svevestøv 
(PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) [4].) og de nye anbefalte grensene (Tabell 10) overhol-
des.  

 

Tabell 10. Anbefalte grenser for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) til Håndbok N500 Vegtunneler, i hen-
hold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3].  

 Notat med presisering om innhold i Håndbok N500 
Komponent Midlingstid Grenseverdi (µg/m3) Antall tillatte overskridelser 
NO2 Time 150 8 
PM10 Døgn 50 7 
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3 Metode 

3.1 Statens vegvesens håndbok V712-Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen er gjennomført ihht fastsatt planprogram. Metodisk bygger konse-
kvensutredningen på Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [14]. 

For å framstille konsekvensene av utbyggingen legges eksempellinjer til grunn. Tverrfaglige 
vurderinger av eksempellinjenes konsekvenser legges til grunn for valg av korridor for kom-
munedelplan. Hensikten med kommunedelplanen er å båndlegge et område for videre plan-
legging av ny E18. Den endelige veilinjas utforming kan derfor avvike fra eksempellinjenes 
utforming, og blir endelig fastsatt i arbeidet med reguleringsplanen. 

 

3.2 Beregningsforutsetninger 

For å vurdere luftkvaliteten ved planområdet er det hentet inn informasjon om dominerende 
vindretning ved området og det er utarbeidet trafikknomogram. Luftkvalitet ved tunnelåp-
ninger er vurdert med hjelp av modellberegninger.   

 

3.2.1  Vind 

Vindstatistikk er hentet ut fra Meteorologisk institutts tjeneste eKlima [15] og er hentet fra 
Landvik meteorologiske stasjon. Stasjonen ligger vest for reguleringsområdet (Figur 5). Må-
lestasjon har vært i drift siden januar 1957, og i vurderingene er det benyttet vind fra perio-
den 2016–2018. Dominerende vindretning i området gir en indikasjon på hvordan spredning 
av luftforurensning fra vei vil foregå. 

Vindstyrken brukt i modellen for det meste av tiden var lav i 2016 - 2018, hovedsakelig under 
6,0 m/s for de fleste timene i året. De dominerende vindretningene i området er fra sørvest 
(200-225 ˚), og fra nord-nordøst (0-45 ˚). I vintersesongen var vindretningene sammenlign-
bare med hele året. 

Lokale vindforhold tilsier dermed at utslippene fra hovedveiene kan forventes å spres hoved-
sakelig i nordøstlig og sørvestlig retning. Planområdet er imidlertid stort og omfatter over 70 
km veistrekning. Vindforhold vil også være avhengig av andre faktorer, f. eks. vindforhold vil 
påvirkes av terrengform. 

Vind, temperatur, nedbør og snødekke er viktige meteorologiske parametere med betydning 
for luftforurensning. Luftforurensning kan typisk være problematisk i perioder på vinteren 
med lave temperaturer og stillestående luft. Utslipp av komponenter som svevestøv og nitro-
gendioksid fra veitrafikk, i tillegg til vedfyring fra husholdninger, kan da medføre dårlig lokal 
luftkvalitet i byer og tettsteder, særlig ved trafikkerte veier. Nedbør og snødekke har stor be-
tydning særlig for spredning av støv: I regnvær faller støv og annen luftforurensning raskt til 
bakken i tillegg til at oppvirvling av støvpartikler fra veiene hindres. Konsentrasjonene i luft 
blir dermed redusert. Snødekke på og ved veibanen dekker over og hindrer oppvirvling av 
støv og dermed spredning til luft. Imidlertid saltes hovedveiene ved snøvær og is på veiene, 
og små partikler i veisalt og sand virvles opp av passerende kjøretøy og spres i luft. Kalde 
vintrer gir høyere sjanse for stillestående luft og inversjon, og det fyres i større grad med ved-
fyring i husholdninger.  
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Figur 5. Plassering av Landvik målestasjon (markert med rød sirkel) hvor vinddata er hentet fra. Hentet fra nor-
geskart.no, 06.02.2019 

 

 

3.2.2 Trafikktall 

Tabell 11 viser trafikktall (hastighet, andel tungtrafikk og ÅDT) for Dørdal-Tvedestrand, Tabell 
12 viser trafikktall for Arendal-Grimstad. 
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Tabell 11. Trafikktall for E18 strekning Dørdal-Tvedestrand. 

Trafikktall, Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Hastighet 
(km/t) 

Andel tung-
trafikk (%) 

ÅDT  
(2022 for referan-

sealternativet,  
2060 for fremtid) 

1 Dørdal Grøt-
vann 

referansealternativet 110 19 12 300 

 13150 110 17 19 000 

 13240 110 18 20 000 

 13380 110 16 19 200 

2 Grøtvann – 
Tangen vest 

referansealternativet 80 15 10 200 

 13150 110 17 19 200 

 13240 110 15 16 000 

 13380 110 17 19 200 

3 Tangen 
vest– Skorstøl 

referansealternativet 90 16 10 800 

 13150 110 16 18 000 

 13240 110 15 19 200 

 13380 110 16 17 500 

4 Skorstøl– 
Lindland 

referansealternativet 90 17 10 500 

 13150 110 17 18 000 

 13240 110 16 16 000 

 13380 110 15 15 800 

5 Lindland - 
Tvedestrand 

referansealternativet 80 18 10 500 

 13150 110 17 18 000 

 13240 110 18 18 000 

 13380 110 17 17 900 
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Tabell 12. Trafikktall for E18 strekning Arendal - Grimstad 

Trafikktall, Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Hastighet 
(km/t) 

Andel tung-
trafikk (%) 

ÅDT  
(2022 for referan-

sealternativet,  
2060 for fremtid) 

21 Arendal – 
Asdal 

referansealternativet 90 14 16 700 

 11150 110 16 24 200 

 15200 110 15 17 300 

 16010 110 16 24 300 

22 Asdal – 
Temse 

referansealternativet 90 10 17 600 

 11150 110 13 28 400 

 15200 110 15 23 700 

 16010 110 12 24 630 

23 Temse – 
Grimstad 

referansealternativet 80 11 20 800 

 11150 110 18 20 700 

 15200 110 15 23 700 

 16010 110 15 23 700 

 

3.2.3 Tunneler 

For å kunne vurdere spredning av luftforurensede komponenter ut fra tunneler og lokal luft-
kvalitet ved tunnelmunninger er det gjennomført spredningsberegninger for komponentene 
PM10 og NO2, i henhold til gjeldende regelverk. Ved tunnelmunninger er det vanligvis konsen-
trasjon av PM10 som overskrider luftkvalitetskriterier ved større område enn PM2,5. Derfor er 
det kun utført spredningsberegninger for PM10 denne rapporten. 

Spredningsberegningene fra tunnelmunninger ble utført med spredningsmodellen AERMOD, 
en kontinuerlig røykskymodell som kan håndtere relativt kompleks topografi og simulere ef-
fekten av bygninger og spredning ut fra ulike typer utslippskilder. AERMOD beregner spred-
ning i luft basert på turbulensstruktur i det planetariske grensesjiktet og skaleringskonsepter, 
og er den kontinuerlige røykskymodellen som anbefales av amerikanske Environmental Pro-
tection Agency [16] ved spredningsmodellering i lokal/regional skala (< 50 km). Modellen kan 
håndtere komplekse kildekonfigureringer og deposisjonsprosesser. Spredningsberegningene 
viser utstrekningen av områder der gjeldende grenseverdier overskrides, og simulerer og vi-
ser hvordan terreng påvirker spredning av luftforurensning. Som inngangsdata for å lage en 
3D-modell brukes terrengdata for området. Til 3D-modellen importeres meteorologi og ut-
slipp til luft fra veitrafikk til spredningsberegninger for områdene 
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Tabell 13 og Tabell 14 viser tunnelstrekninger for Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad. 

 

Tabell 13. Tunneler, E18 strekning Dørdal-Tvedestrand. 

Tunneler, Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel Tunnellengde (m) 

4 Skorstøl– Lindland referansealternativet Brurknatten + Sør-
landsporten 

175 + 105 (beregnet 
sammen) 

5 Lindland - Tvede-
strand 

13380 Skafstjennheie 1050 

5 Lindland - Tvede-
strand 

13380 Føykåsen 180 

 

Tabell 14, Tunneler, E18 strekning Arendal - Grimstad  

Tunneler, Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel Tunnellengde (m) 

22 Asdal – Temse referansealternativet 
/ 11150 

Grimstadporten 550 

23 Temse – Grim-
stad 

referansealternativet Bieheia 100 

23 Temse – Grim-
stad 

11150 / 16010 Grimstad 2120 

23 Temse – Grim-
stad 

15200 Trollaheia + Trolller-
hei 

360 + 110 (beregnet 
sammen) 

 

 

3.2.4  Trafikknomogram 

Trafikknomogram er et forenklet beregningsverktøy utarbeidet av Norsk institutt for luftforsk-
ning (NILU) som brukes for å vurdere om et område har et luftforurensningsproblem [17]. Et 
trafikknomogram estimerer hvor langt fra vei man kan forvente spredning av svevestøv i 
mindre tettsteder og byer. Trafikknomogram har, som verktøy for å vurdere luftkvalitet, be-
grensninger, og er best egnet utenfor byområder hvor kilden til luftforurensning er én enkelt 
veistrekning, og hvor trafikkbelastning er lavere enn 8 000 ÅDT. 

Trafikknomogram utarbeides fra veitrafikkdata og bakgrunnskonsentrasjon ved planområdet. 

Verktøyet vurderer ikke spredning av NO2, men tar utgangspunkt i at svevestøv er et større 
problem enn NO2 og dermed kan representere spredning av NO2. For utarbeidelse av trafikk-
nomogram kreves informasjon om bakgrunnskonsentrasjon av PM10 ved området, og veitra-
fikkdata. 
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3.2.5 Bakgrunnskonsentrasjoner ved området 

I området vil det være et generelt bidrag til konsentrasjonen av svevestøv som ikke kan til-
skrives bestemte kilder. Dette bidrar til en bakgrunnskonsentrasjon av svevestøv i området, 
og omfatter bl.a. langtransportert forurensning fra industri og veisystemer, og lokal ved- og 
oljefyring. Bakgrunnskonsentrasjon er inkludert i vurderingen av PM10 i trafikknomogrammet 
og er hentet fra NILU sine sider ModLUFT [18]. Bakgrunnskonsentrasjonen for PM10 ved pla-
nområdet er mellom 9,6 μg/m3 og 10,4 μg/m3 i planområdet. Derfor ble 10,0 μg/m3 brukt i tra-
fikknomogram. Bakgrunnskonsentrasjon for NO2 på 12,0 μg/m3 ble brukt i tunnelberegninger. 

 

3.2.6 Utslipp av PM10 og NO2 til luft fra veistrekningen 

Trafikknomogram kan ikke brukes til å vurdere luftkvalitet ved tunnelmunninger. Det er derfor 
gjort en modellberegning om spredning av PM10 og NO2 for å vise utslippene fra tunnelmun-
ninger ved veilinjer. Vanligvis er spredning av PM2,5 ut fra tunnelmunninger mindre problema-
tisk enn spredning av PM10. Derfor antas det at spredningskart for PM10 representerer også 
spredning av PM2,5.  

 

3.2.6.1 Veitrafikk 

Utslipp av PM10 fra eksos er beregnet for tunneler ved bruk av utslippsfaktorer hentet ut fra 
det europeiske forskningsprosjektet The Handbook of Emission Factors for Road Transport 
(HBEFA) [19] og ÅDT for veiene. Utslippsfaktorene er vektet for fordelingen mellom bensin- 
og dieselbiler i den norske kjøretøyparken, og det er brukt utslippsfaktorer for 2015. Bereg-
ningene tar hensyn til fordelingen mellom person- og tungtrafikk ved veien.  

Det er en konservativ vurdering å benytte utslippsfaktorer fra 2015 for fremtidig situasjon et-
tersom det er antatt at kjøretøyteknologien vil utvikles i fremtida, særlig med økende andel 
elbiler, men det er vanskelig å si i hvilken grad teknologien vil bedres. Det er antatt størst ut-
bedring med hensyn på NO2, da det vil være bedre renseløsninger og færre dieselbiler. For 
PM10 kommer hoveddelen av utslippene fra slitasje av asfalt ved bruk at piggdekk og fra opp-
virvling av veistøv, og det kan være at denne type utslipp ikke vil reduseres i like stor grad.  

Utslipp fra slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt I tillegg til utslipp fra eksos, bidrar slitasje 
av bildekk, bremseklosser og asfalt betydelig til det totale utslippet av PM10 fra veitrafikk [20]. 
Dekkslitasje forekommer for det meste i forbindelse med oppbremsing og akselerasjon, og 
dette støvet inneholder potensielt helseskadelige komponenter, som tungmetaller og PAH. 
Slitasje av bremseklosser kan også føre til utslipp av metaller. Asfaltslitasje er særlig høy når 
piggdekkbruken er høy. Svevestøvet fra asfaltslitasje består for det meste av steinfiller og bi-
tumen. Større veier med mye trafikk har vanligvis høyere kvalitet på asfalten, og vil dermed 
stort sett ha mindre oppvirvling av asfalt per kjøretøy. Utslippsfaktorer for veistøv som ikke 
kommer fra avgass, er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Utslipp og følgelig spredning av PM10 
kan være underestimert siden variasjon i utslippstall over året eller utslipp som følge av opp-
virvling av veistøv var ikke tatt i hensyn til i beregninger. Piggdekkandelen er antatt å være 
om lag 30 % med bakgrunn i luftkvalitet.info [21].  
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3.2.6.2 Tunnelutslipp 

Spredningsberegningene fra tunnelmunninger ble utført med spredningsmodellen AERMOD. 
Det antas at alle utslipp som produseres inne i tunneler slippes ut ved munningene ved utluf-
ting. Tunnelene skal ha to tunnelløp med samme lengde i framtiden. Trafikken i hvert løp går 
kun i én retning og skyvekraften fra trafikken antas å dra med seg utslipp langs hele tunnellø-
pet. Det er derfor kun vurdert utslipp der trafikken går ut av tunnelen. Beregninger er basert 
på 1/2 ÅDT.  

 

3.3 Oversikt over vurderte linjenummer 

Får a kunne sammenligne resultatene fra denne rapporten med rapportene fra andre fag, 
trenger man en oversikt over veilinjenummer brukt i denne rapporten og bokstaver brukt i 
andre fagrapportene. Tabeller som kobler linjenummer med bokstavene er vist i Tabell 15 for 
Dørdal – Tvedestrand og i Tabell 16 for Arendal – Grimstad.  

 

Tabell 15. Tabell som kobler veilinjenummer med bokstaver, Dørdal – Tvedestrand. 

Dørdal - Tvedestrand 

Delstrekning  Veilinjer 
Bokstav 

Veilinjer 
Nummer 

1 Dørdal Grøtvann A 13150/13240 

2 Grøtvann – Tangen vest B  13150/13380 

 D 13240 

3 Tangen vest– Skorstøl A 13380 

 B 13150 

 C 13240 

4 Skorstøl– Lindland A 13150 

 C 13380 

 D 13240 

5 Lindland - Tvedestrand A 13150 

 C 13380 

 D 13240 
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Tabell 16. Tabell som kobler veilinjenummer med bokstaver, Arendal – Grimstad. 

Arendal - Grimstad 

Delstrekning  Veilinjer 
Bokstav 

Veilinjer 
Nummer 

21 Arendal – Asdal A 11150 

22 Asdal – Temse A 16010 

 B 15200 

 C 11150 

23 Temse – Grimstad A/B 15200 

 D/E 16010 

 F 11150 
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4 Resultater  

4.1 Verdivurdering  

Konsentrasjoner av luftforurensede komponenter ved veinære områder kan ha konsentrasjo-
ner som kan medføre helseeffekter for mennesker. Potensielle helseskader relatert til enkelte 
stoffer i luft som svevestøv kan være alvorlige. Det er forholdsvis få boliger ved planområdet, 
og få mennesker antas derfor å bli berørt av spredning av luftforurensning fra veien. Verdien 
av tiltaket med hensyn på luftforurensning til omgivelsene er derfor vurdert til liten/middels. 

 

I området ved Grimstad (delstrekning 23 Temse-Grimstad) er det flere boliger og der er flere 
mennesker berørt av spredning av luftforurensning fra veien. Verdien av tiltaket med hensyn 
på luftforurensning til omgivelsene er derfor vurdert til middels. 

 

4.2 Resultater delstrekning Dørdal – Tvedestrand  

Resultatene fra trafikknomogram er vist i Vedlegg 2. Høyeste fartsgrense som kan brukes i 
en vei i trafikknomogram er 100 km/t. Hastigheten på 110 km/t kan forventes å gi noe lengre 
utstrekning av gul og rød sone. Spredningskart for PM10 og NO2 ved tunnelmunninger er 
vist i Vedlegg 1.  

 

Tabell 17 viser en oversikt over inngangsdata og utbredelsen av rød og gul sone iht. T-1520 
fra ulike veistrekninger og veilinjer.  
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Tabell 17. Inngangsdata for trafikknomogram og beregnet utbredelse for rød og gul sone for hver strekning for 
E18 strekning Dørdal – Tvedestrand. 

Trafikknomogram, Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Hastighet 
(km/t) 

Andel tung-
trafikk (%) ÅDT 

Andel 
piggdekk 

(%) 

Rød 
sone 
(m) 

Gul 
sone 
(m) 

1 Dørdal 
Grøtvann 

Referanse- al-
ternativet 

110 19 12 300 30 18 42 

 13150 110 17 19 000 30 22 60 

 13240 110 18 20 000 30 24 63 

 13380 110 16 19 200 30 21 56 

2 Grøt-
vann – 
Tangen 
vest 

Referanse- al-
ternativet 

80 15 10 200 30 2 9 

 13150 110 17 19 200 30 22 58 

 13240 110 15 16 000 30 17 42 

 13380 110 17 19 200 30 22 58 

3 Tangen 
vest– 
Skorstøl 

Referanse- al-
ternativet 

90 16 10 800 30 7 22 

 13150 110 16 18 000 30 20 52 

 13240 110 15 19 200 30 21 56 

 13380 110 16 17 500 30 20 45 

4 Skor-
støl– Lind-
land 

Referanse- al-
ternativet 

90 17 10 500 30 8 23 

 13150 110 17 18 000 30 20 52 

 13240 110 16 16 000 30 19 45 

 13380 110 15 15 800 30 18 43 

5 Lindland 
- Tvede-
strand 

Referanse-al-
ternativet 

80 18 10 500 30 5 12 

 13150 110 17 18 000 30 20 52 

 13240 110 18 18 000 30 22 60 

 13380 110 17 17 900 30 21 57 
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I kapitlene 4.2.1 til 4.2.5 vises avstand mellom boliger fra veistrekninger i områdene der det 
er boliger i nærområdet til veier. Utbredelsen av rød og gul sone er tegnet inn i kart i områder 
der boliger ligger innenfor influensområde.   

 

4.2.1 Strekning 1: Dørdal - Grøtvann 

Gul linje i Figur 6 viser omtrentlig utbredelse av gul sone fra veilinjer 13150, 13240 og 13380 
(blå vei). Det er 9 boliger som havner i gul sone for alle tre veilinjer. 

Utbredelsen av gul sone fra eksisterende E 18 (grå vei) er markert med svart linje i Figur 6. 
Gul sone har omtrentlig utbredelse på 42 m fra veien. Det er 5 boliger som ligger nærmere 
innen 42 meters avstand fra veien og havner i gul sone for referansealternativet. 

 

 
Figur 6. Oversiktskart for boligens plassering. Eksisterende E18 er markert med grått og veilinjer 13150, 13240 og 
13380 er markert med blått. Utbredelsen av gul sone i henhold til T-1520 [1] er markert med gule linjer for veilinjer 
13150, 13240 og 13380 og med svart linje for eksisterende E18.  

 

4.2.2 Strekning 2: Grøtvann – Tangen vest 

I denne strekningen er det ingen boliger i nærheten av veilinjer. Ingen boliger blir utsatt for 
redusert luftkvalitet.  
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4.2.3 Strekning 3: Tangen vest– Skorstøl 

Figur 7 viser utbredelsen av rød og gul sone iht. T-1520 for veilinje 13150 (østlige blå vei). 
Utbredelsen av rød og gul sone er hhv. ca. 20 m og 52 m. Det er 3 boliger som ligger innen 
20 m avstand fra veien og havner i rød sone. 10 boliger havner i gul sone. Utbredelsen av 
gul sone for veilinje 13380 (vestlige blå vei) er ca. 45 m (Figur 7) og det er 2 boliger som hav-
ner i gul sone. 

 

 
Figur 7. Oversiktskart for boligens plassering. Veilinje 13380 er vestlige linje og er markert med blått og veilinje 
13150 er østlige linje og er markert med blått. Utbredelsen av gul og rød sone i henhold til T-1520 [1] er markert 
med gule og røde linjer for ulike veilinjer.  

 

Utbredelsen av gul sone for veilinjer 13150 og 13380 (blå vei) er markert i Figur 8 med gul 
linje. Sonen har omtrentlig utbredelse på ca. 52 m og det er 3 boliger som havner i gul sone 
for dette alternativet. Ingen boliger ligger i rød sone for disse veialternativer. 

Utbredelsen av gul sone for referansealternativet er ca. 22 m, dette er markert i Figur 8 med 
svart linje. Dagens E18 er markert i figuren med grå. Det er 2 boliger for referansealternativet 
som grenser mot gul sone for referansealternativet.  
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Figur 8. Oversiktskart for boligens plassering. Veilinjer 13150 og 13380 er markert med blått og eksisterende E18 
er markert med grått. Utbredelsen av gul sone i henhold til T-1520 [1] er markert med gule linjer for veilinjer 13150 
og 13380 og med svart linje for eksisterende E18. 

 

4.2.4 Strekning 4: Skorstøl– Lindland  

Ved strekningen Skorstøl-Lindland er det to tunneler (Brurknatten og Sørlandsporten) for re-
feransealternativet. Tunnelene er korte og følgelig er spredning av PM10 og NO2 ut fra tunnel-
munninger relativt lite. Ved tunnelmunninger til Brurknatten og Sørlandsporten er PM10 døgn-
konsentrasjon beregnet å være lav og under 10 µg/m3 (Figur V1- 3). Grenseverdien for 9. 
høyeste timekonsentrasjon (Figur V1- 1) av NO2 (150 µg/m3) overskrides ved alle tunnelmun-
ninger, men det er ingen boliger som blir utsatt.  

Grenseverdier for NO2 og PM10 årsmiddelkonsentrasjoner (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) 
vil ikke overskrides ved tunnelmunninger (Figur V1- 2 og Figur V1- 4). Grenseverdi for maksi-
mal døgnkonsentrasjon for PM10 i henhold til luftkvalitetskriterier [4] (30 µg/m3) overskrides i 
lite området ved tunnelmunningen (Figur V1- 5).  

Selv om der er overskridelser av enkelte grenseverdier ved tunnelmunninger, er det ingen 
boliger i nærområde som er utsatt for forurensingen. 

Utbredelsen av rød og gul sone for veilinje 13240 (blå vei) er markert i Figur 9. Rød og gul 
sone har beregnet å ha utbredelse hhv. på ca. 19 og 45 m. Det er 2 boliger som havner i rød 
sone og 4 boliger havner i gul sone. Utbredelsen av gul sone for referansealternativet (eksis-
terende E18, grå vei) er omtrent 23 m, og dette er markert i Figur 9 med svart linje. Det er 
ingen boliger som ligger nærmere enn 23 m avstand til eksisterende E18. 
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Figur 9 Oversiktskart for boligens plassering Veilinje 13240 er markert med blått og eksisterende E18 er markert 
med grått. Utbredelsen av gul og rød sone i henhold til T-1520 [1] er markert med gule og røde linjer for veilinje 
13240 og med svart for eksisterende E18.  

 

4.2.5 Strekning 5: Lindland - Tvedestrand  

Spredningen av NO2 ved munningene til Skaftstjennheia (veilinje 13380) overskrider grense-
verdien (150 µg/m3, 9. høyeste timekonsentrasjoner, [3]) ved store områder ved tunnelåp-
ninger (Figur V1- 6). Grenseverdi for døgnkonsentrasjoner av PM10 (50 µg/m3, 8. høyeste 
døgnkonsentrasjon) overskrides ved mindre område (Figur V1- 8).  

NO2 og PM10 grenseverdier for årsmiddelkonsentrasjoner (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) 
og PM10 døgnkonsentrasjon (30 µg/m3) i henhold til luftkvalitetskriterier [4] overskrides også 
ved tunnelmunninger (Figur V1- 7, Figur V1- 9 og Figur V1- 10).  

Det er overskridelser av enkelte grenseverdier ved tunnelmunninger, men det er ingen boli-
ger i nærområde som blir utsatt for forurensingen. 

Spredning av NO2 ved munninger til Føykåsen (veilinje 13380) overskrider kun grensever-
dien for 9. høyeste timekonsentrasjon av NO2 (150 µg/m3, se Figur V1- 11) i henhold til notat 
med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 8. Høyeste døgnkonsen-
trasjon av PM10 (Figur V1- 13) er under grenseverdien (50 µg/m3).  

Grenseverdier for NO2 og PM10 årsmiddelkonsentrasjoner i henhold til luftkvalitetskriterier [4] 
(NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) blir ikke overskredet ved tunnelmunningen  (Figur V1- 12 og 
Figur V1- 14). Grenseverdier for PM10 døgnkonsentrasjon i henhold til luftkvalitetskriterier [4] 
(30 µg/m3) overskrides i et lite området ved munningen (Figur V1- 15).  
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Det er ingen boliger i nærområdet som blir utsatt forurensingen.  

 

4.2.6 Konklusjon 

Utbredelsen av rød og gul sone for referansealternativet er mindre enn for nye veilinjer. Dette 
skyldes at prognose for trafikktall for 2060 (både hastighet og ÅDT) er høyere enn for prog-
noserte trafikktall for referansealternativet. 

Rød og gul sone for de vurderte eksempellinjene har noe forskjellig utbredelse, avhengig av 
andel tungtrafikk, ÅDT og hastighet. For Dørdal – Tvedestrand er det generelt få boliger som 
havner i rød eller gul sone for nye veilinjer. I strekning 3 Tangen vest – Skorstøl havner 13 
boliger i gul sone for veilinje 13150 og 3 boliger som havner i rød sone. I denne strekningen 
havner 2 boliger i gul sone for referansealternativet.  

For strekning 1 Dørdal – Grøtvann havner 9 boliger i gul sone for veilinjer 13250, 13240 og 
13380 og 5 boliger for referansealternativet. 

Grenseverdier i henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luft-
kvalitet [3] og i henhold til luftkvalitetskriterier [4] overskrides ved flere tunnelmunninger i 
strekningen. Dette gjelder både referansealternativet og veilinje 13380. Imidlertid er det 
ingen boliger i områdene som blir utsatt forurensingen.  

Verdien av tiltaket med hensyn på luftforurensning til omgivelsene er derfor vurdert til li-
ten/middels. Derfor blir konsekvenser vurdert å være «ubetydelig endring» eller «noe for-
ringet» for alle 5 strekninger.  
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4.3 Resultater delstrekning Arendal – Grimstad 

Resultatene fra trafikknomogram er vist i Vedlegg 3. De høyeste fartsgrense, som kan bru-
kes i en vei i trafikknomogram er 100 km/t. Hastigheten på 110 km/t, som er planlagt for nye 
veilinjer kan forventes å gi noe lengre utstrekning av gul og rød sone. Spredningskart for 
PM10 og NO2 ved tunnelmunninger er vist i Vedlegg 1. 

 

Tabell 18 viser en oversikt over inngangsdata og utbredelsen av rød og gul sone fra veier. 

 

Tabell 18. Inngangsdata for trafikknomogram og beregnet utbredelse for rød og gul sone for hver strekning for 
E18 strekning Arendal - Grimstad. 

Trafikknomogram, Arendal – Grimstad 

Strekning Veilinje Hastighet 
(km/t) 

Andel 
tungtrafikk 

(%) 
ÅDT 

Andel 
piggdekk 

(%) 

Rød 
sone 
(m) 

Gul 
sone 
(m) 

21 Aren-
dal – As-
dal 

Referanse- 
alternativet 

90 14 16 700 30 12 32 

 11150 110 16 24 200 30 32 79 

 15200 110 15 17 300 30 18 45 

 16010 110 16 24 300 30 30 73 

22 Asdal – 
Temse 

Referanse- 
alternativet 

90 10 17 600 30 10 18 

 11150 110 13 28 400 30 28 75 

 15200 110 15 23 700 30 24 68 

 16010 110 12 24 630 30 23 60 

23 Temse 
– Grim-
stad 

Referanse- 
alternativet 

80 11 20 800 30 10 20 

 11150 110 18 20 700 30 28 70 

 15200 110 15 23 700 30 24 68 

 16010 110 15 23 700 30 24 68 
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4.3.1 Strekning 21: Arendal – Asdal  

Utbredelsen av gul og rød sone for veilinjer 11150, 15200 og 16010 (blå veier) er vist i Figur 
10. Rød og gul sone har utbredelse på hhv. ca. 32 m og 79 m. Det er 4 boliger som havner i 
rød sone og 27 boliger som havner i gul sone. Utbredelse av gul sone (32 m) for eksiste-
rende E18 er markert med svart linje i Figur 10. Det er 4 boliger som havner i gul sone for re-
feransealternativet. 
 

 

Figur 10 Oversiktskart for boligens plassering. Veilinjer 11150, 15200 og 16010 er markert med blått og eksiste-
rende E18 er markert med grått. Gul og rød sone i henhold til T-1520 [1] er markert med gule og røde linjer for 
veilinjer 11150, 15200 og 16010 og gul sone er markert med svart for eksisterende E18. 

 

4.3.2 Strekning 22: Asdal – Temse  

Spredningen av NO2 ved Grimstadporten (referansealternativet / veilinje 11150) overskrider 
grenseverdi ved tunnelmunninger for 9. høyeste timekonsentrasjoner (150 µg/m3, se Figur 
V1- 16) i henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet 
[3]. Det ligger 9 boliger i område der grenseverdien overskrides. Grenseverdi for PM10 8. 
høyeste døgnkonsentrasjoner (50 µg/m3, se Figur V1- 18) overskrides også ved munninger, 
men det er ingen boliger i området der grenseverdien overskrides.  
For NO2 og PM10 blir grenseverdier for årsmiddelkonsentrasjoner i henhold til luftkvalitetskri-
terier [4] (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) ikke overskredet ved tunnelmunningene (Figur V1- 
17 og Figur V1- 19). Grenseverdier for døgnkonsentrasjon for PM10 i henhold til luftkvalitets-
kriterier [4] (30 µg/m3) overskrides (Figur V1- 20). Det ligger 4 boliger i området der grense-
verdi for PM10 døgnkonsentrasjon overskrides.  

Figur 11 viser omtrentlig utbredelsen av rød og gul sone for veilinjer 15200 og 16010 (blå 
vei). Rød og gul sone har utbredelse hhv. på ca. 24 m og 68 m fra vei. Det er 9 boliger som 
havner i rød sone og 4 boliger som havner i gul sone for veilinjer 15200 og 16010. 
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Figur 11 Oversiktskart for boligens plassering. Veilinjer 15200 og 16010 er markert med blått. Utbredelsen av gul 
og rød sone i henhold til T-1520 [1] er markert for veilinjer 15200 og 16010. 

 

4.3.3 Strekning 23: Temse – Grimstad  

Figur 12 og Figur 13 viser omtrentlig utbredelse av gul og rød sone for veilinje 11150 (blå 
vei). Rød og gul sone har utbredelse på hhv. på 28 m og 70 m. I området vist i Figur 12 er 
det 7 boliger som havner i rød sone og 5 boliger som havner i gul sone. I området vist i Figur 
13 er det 1 bolig som havner i rød sone og3 boliger som havner i gul sone. 

 

Utbredelsen av gul sone (ca. 20 m) fra eksisterende E18 (grå vei) er vist i Figur 12. Det er 5 
boliger som havner i gul sone. 
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Figur 12 Oversiktskart for boligens plassering. Veilinje 11150 er markert med blå. Utbredelsen av gul og rød sone 
i henhold til T-1520 [1] er markert med gule og røde linjer for veilinje 11150.  

 

 

Figur 13 Oversiktskart for boligens plassering. Veilinje 11150 er markert med blått og eksisterende E18 med grått. 
Gul og rød sone i henhold til T-1520 [1] er markert med gule og røde linjer for veilinje 11150 og gul sone med 
svart for eksisterende E18.  

 



Temarapport Luftforurensning - KU 
 

   Side 37 av 108 

 

Figur 14 viser utbredelsen av rød og gul sone (hhv. 28 og 70 m) for veilinjer 11150 og 16010 
(blå vei). Det er 4 boliger som havner i rød sone og 5 boliger havner i gul sone for begge al-
ternativer. Utbredelsen av rød og gul sone (hhv. ca. 24 og 68 m) for veilinje 15200 (blå vei) 
er markert i Figur 14. Det er 21 boliger som havner i rød sone og 17 boliger som havner i gul 
sone i dette område. Utbredelsen av gul sone fra eksisterende E18 er markert med grå linje i 
Figur 14. Det er 18 boliger som havner i gul sone for referansealternativet 
 

 

Figur 14 Oversiktskart for boligens plassering. Veilinje 15200 er markert med blått og veilinjer 11150 og 16010 er 
markert med blått, mens eksisterende E18 er markert med grått. Horisontale avstander fra vei er markert med 
gule og røde linjer for veilinjer 11150, 15200 og 16010 og svart for eksisterende E18, markering gul og rød sone i 
henhold til T-1520 [1] 

 

Spredning av NO2 ved Bieheiatunnelen (referansealternativet) overskrider grenseverdien ved 
tunnelmunninger for 9. høyeste timekonsentrasjoner (150 µg/m3, se Figur V1- 21Figur V1- 16) i 
henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. Det lig-
ger 4 boliger i sonen hvor grenseverdien overskrides. Grenseverdier for PM10 (8. høyeste 
døgnkonsentrasjoner,50 µg/m3, se Figur V1- 23) overskrides også ved munningen. Det ligger 
1 bolig i området der grenseverdien overskrides..  
Grenseverdier for NO2 årsmiddelkonsentrasjoner i henhold til luftkvalitetskriterier [4] (40 
µg/m3) vil ikke overskrides ved munningene (Figur V1- 22). PM10 grenseverdi for årsmiddel-
konsentrasjoner i henhold til luftkvalitetskriterier [4] (20 µg/m3) overskrides ved tunnelmun-
ningene (Figur V1- 24Figur V1- 22), men det ligger ingen boliger i influensområdet. Grense-
verdi for PM10 døgnkonsentrasjon i henhold til luftkvalitetskriterier [4] (30 µg/m3) overskrides 
ved stor område (Figur V1- 25). Det ligger 45 boliger i området der grenseverdien overskri-
des. 
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Spredninger av NO2 ut fra den lange tunnelen ved Grimstad (veilinjer 11150 og 16010) over-
skrider grenseverdien for 9. høyeste timekonsentrasjoner (150 µg/m3, se Figur V1- 26) i hen-
hold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. Det ligger 
163 boliger i sonen hvor denne grenseverdien overskrides. PM10 grenseverdi for 8. høyeste 
døgnkonsentrasjoner (50 µg/m3, se Figur V1- 28Figur V1- 18) overskrides også ved tunnelmun-
ninger. Det ligger 19 boliger i området der grenseverdien overskrides.  

 

NO2 og PM10 grenseverdier for årsmiddelkonsentrasjoner i henhold til luftkvalitetskriterier [4] 
(NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) overskrides ved tunnelmunninger (Figur V1- 27 og Figur 
V1- 29). Det ligger 7 boliger området der grenseverdier overskrides. Grenseverdier for PM10 

døgnkonsentrasjon i henhold til luftkvalitetskriterier [4] (30 µg/m3) overskrides Figur V1- 
20Figur V1- 30) også ved tunnelmunninger og det ligger 126 boliger i influensområdet.  

Tunnelen ved Grimstad er lang (over 2 km) og dette er grunnen til at grenseverdier overskri-
des ved stort område ved tunnelmunninger. Det antas at all utslipp som genereres inn i tun-
nelen kommer fra tunnelmunninger, dvs. beregningene viser en «worst case scenario» for 
spredningen.  

 

I strekning 23 er det 2 tunneler ved Trollaheia (veilinje 15200) som ligger veldig nær til hver-
andre. Spredningen ut fra tunneler er derfor beregnet sammen. Spredning av NO2 ved tunne-
ler overskrider grenseverdien for 9. høyeste timekonsentrasjon av NO2 (150 µg/m3, se Figur 
V1- 31) i henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet 
[3], men det er ingen boliger i området som er utsatt for forurensingen. 8. høyeste døgnkon-
sentrasjon av PM10 Figur V1- 13 er under grenseverdien.   

Grenseverdier for NO2 og PM10 for årsmiddelkonsentrasjon (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) i 
henhold til luftkvalitetskriterier [4] blir ikke  overskredet ved tunnelmunninger (Figur V1- 32 og 
Figur V1- 34). Grenseverdi for PM10 døgnkonsentrasjon i henhold til luftkvalitetskriterier [4] 
(30 µg/m3) overskrides ved tunnelmunninger (Figur V1- 35), men det er ingen boliger i nær-
område som er utsatt for forurensingen.  

 

 

4.3.4 Konklusjon 

Utbredelsen av rød og gul sone for referansealternativet er mindre enn for nye veilinjer. Dette 
skyldes at prognose for trafikktall for 2060 (både hastighet og ÅDT) er høyere enn for prog-
noserte trafikktall for referansealternativet. 

 

Rød og gul sone i ulike planalternativer har noe forskjellig utbredelse, avhengig av andel 
tungtrafikk, ÅDT og hastighet. For strekning Arendal – Grimstad havner flere boliger i rød el-
ler gul sone for nye veilinjer enn for referansealternativet. I strekning 21 Arendal – Asdal hav-
ner 27 boliger i gul sone og 4 boliger i rød sone for alle nye veilinjer 11150, 15200 og 16020, 
mens i referansealternativet er det bare 4 boliger som havner i gul sone. I strekning 23 
Temse - Grimstad, er det veilinjer 11150 og 15200 og referansealternativet med flest boliger i 
gul og rød sone: Det er 23 boliger i gul sone for referansealternativet, 13 i gul og 12 i rød 
sone for veilinje 11150 og 17 i gul og 21 i rød sone for veilinje 15200. 
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Utslipp fra tunneler overskrider grenseverdier i henhold til notat med presisering om innhold i 
Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3] og i henhold til luftkvalitetskriterier [4] ved noen tunnel-
munninger. Særlig utslipp fra den lange tunnelen ved Grimstad i veilinjer 11150 og 16010 er 
høy og grenseverdier for NO2 og PM10 overskrides ved stort område ved munninger. For NO2 
havner 163 boliger i sonen hvor grenseverdi for timekonsentrasjon (150 µg/m3) overskrides 
og for PM10 er det 19 boliger i sonen hvor grenseverdi for døgnkonsentrasjon (50 µg/m3) 
overskrides (Tabell 23) [3]. 7 boliger havner i sonen hvor NO2 og PM10 årsmiddelkonsentra-
sjoner (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) overskrides. Det er 126 boliger i sonen hvor grense-
verdi for PM10 døgnkonsentrasjon (30 µg/m3) overskrides (Tabell 24).  

Tunnelen ved Grimstad er lang (over 2 km) og dette er grunnen til at grenseverdier overskri-
des ved stort område ved tunnelmunninger. Det antas at all utslipp som genereres inn i tun-
nelen kommer fra tunnelmunninger, dvs. beregningene viser en «worst case scenario» for 
spredningen.  

 

Verdien av tiltaket med hensyn på luftforurensning til omgivelsene er derfor vurdert til li-
ten/middels. Derfor blir konsekvensen vurdert å være «noe forringet» for alle 3 strekninger.  

 

 

4.4 Linjekombinasjon og sammenstillingsprosess 

Eksempellinjene som legges ut på høringer er: 

Dørdal–Tvedestrand: 1B-2A-3A-4A-5B  

Arendal-Grimstad: 21A-22C-23F (revidert variant) 

Disse strekningene ble ikke alle beregnet i denne rapporten (se Tabell 15 og Tabell 16). 

Det er noen forskjeller mellom de anbefalte linjene og de som blir beregnet i denne rappor-
ten. Forskjeller i veilinjer er små i delstrekning Dørdal – Tvedestrand. Etter en konkret vurde-
ring er det ingen områder hvor flere mennesker blir eksponert for luftforurensning enn for vei-
linjer i denne rapporten.  

Den største forskjellen mellom beregnede veilinjer og anbefalte strekninger er ved strekning 
23 Temse-Grimstad. Istedenfor tunnelen ved Grimstad som er over 2 km lang er det valgt en 
tunnel som er ca 900 m kortere. Med kortere tunneler blir luftkvalitet bedre ved tunnelmun-
ninger, men dårligere der veien går i dagsone. Den andre tunnelen ved Trollaheia blir lengre 
enn beregnet i denne rapporten og derfor kan luftforurensning være dårligere ved tunnel-
munninger, men bedre der veien går i dagsone. 
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5 Samlet konsekvensutredning 

5.1 Sammenstilling av konsekvens for delstrekning Dørdal – Tvedestrand 

 

Tabell 19 viser antall boliger som havner i rød og gul sone for forskjellige veilinjer, beregnet 
med hjelp av trafikknomogram.  

Tabell 20 viser antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives i 
henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3], Tabell 
21 viser antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives i henhold 
til luftkvalitetskriterier [4]. 

 

Rød og gul sone fra forskjellige veilinjer har noen ulik utbredelse fra veier, avhengig av andel 
tungtrafikk, ÅDT og hastighet. For strekningen Dørdal – Tvedestrand er det få boliger som 
havner i rød eller gul sone for nye veilinjer. I strekning 3 Tangen vest – Skorstøl havner 13 
boliger i gul sone og 3 boliger son havner i rød sone. I denne strekningen havner bare 2 boli-
ger i gul sone for referansealternativet. For strekning 1 Dørdal – Grøtvann ligger 9 boliger i 
gul sone for veilinjer 13250, 13240 og 13380 og 5 boliger for referansealternativet. 

 

Ved tunnelåpninger i delstrekning Dørdal – Tvedestrand vil grenseverdi for NO2 9. høyeste 
timekonsentrasjoner (150 µg/m3) og for 8. høyeste døgnkonsentrasjoner av PM10 (50 µg/m3) 
overskrides, men det er ingen boliger som blir utsatt for redusert luftkvalitet ( 
Tabell 20).  
Også grenseverdier for NO2 og PM10 årsmiddelkonsentrasjoner (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 
µg/m3) og for PM10 døgnkonsentrasjon (30 µg/m3) overskrides, men det er ingen boliger som 
blir utsatt for redusert luftkvalitet (Tabell 21). 
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Tabell 19. Antall boliger i rød og gul sone fra trafikknomogram iht. T-1520 [1], Dørdal - Tvedestrand 

Antall boliger i rød og gul sone iht. T1520 (trafikknomogram), Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Rød sone  Gul sone 

1 Dørdal Grøtvann referansealternativet 0 5 

 13150 0 9 

 13240 0 9 

 13380 0 9 

2 Grøtvann – Tangen 
vest 

referansealternativet 0 0 

 13150 0 0 

 13240 0 0 

 13380 0 0 

3 Tangen vest– Skor-
støl 

referansealternativet 0 2 

 13150 3 13 

 13240 0 0 

 13380 0 5 

4 Skorstøl– Lindland referansealternativet 0 0 

 13150 0 0 

 13240 2 4 

 13380 0 0 

5 Lindland - Tvede-
strand 

referansealternativet 0 0 

 13150 0 0 

 13240 0 0 

 13380 0 0 
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Tabell 20. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht notat med presisering om 
innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3], Dørdal - Tvedestrand 

 Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der luftkvalitetsgrenser 
overskrives iht. Håndbok N500 [3], Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 PM10 

4 Skorstøl– 
Lindland 

referansealternativet  Brurknatten + 
Sørlands-
porten 

0 0 

5 Lindland - 
Tvede-
strand 

13380 Skafstjennheie  0 0 

5 Lindland - 
Tvede-
strand 

13380 Føykåsen 0 0 

 

 

Tabell 21. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht luftkvalitetskriterier [4], 
Dørdal - Tvedestrand 

  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der luftkvalitetsgrenser 
overskrives iht. luftkvalitetskriterier [4], Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 års-
middel  

PM10 års-
middel 

PM10 døgn-
middel 

4 Skorstøl– 
Lindland 

referansealternativet  Brurknatten + 
Sørlandsporten 

0 0 0 

5 Lindland - 
Tvedestrand 

13380 Skafstjennheie  0 0 0 

5 Lindland - 
Tvedestrand 

13380 Føykåsen 0 0 0 

 

 

5.2 Sammenstilling av konsekvens for delstrekning Arendal - Grimstad  

Tabell 22 viser antall boliger i rød og gul sone for forskjellige veilinjer, beregnet med hjelp av 
trafikknomogram. Tabell 23 viser antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grensever-
dier overskrives i henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luft-
kvalitet [3], Tabell 24 viser antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der luftkvalitetsgrenser 
overskrives i henhold til luftkvalitetskriterier [4]. 

 

For strekning Arendal – Grimstad havner flere boliger i rød eller gul sone for nye veilinjer enn 
for referansealternativet. I strekning 21 Arendal – Asdal er det fleste boliger i gul og rød 
sone, totalt er det 27 boliger i gul sone og 4 boliger i rød sone for alle nye veilinjer 11150, 
15200 og 16020. I strekning 23 Temse - Grimstad, er det veilinjer 11150 og 15200 og refe-
ransealternativet som har flest boliger som havner i gul og rød sone. Ved strekningen er det 
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23 boliger i gul sone for referansealternativet, 13 i gul og 12 i rød sone for veilinje 11150 og 
17 i gul og 21 i rød sone for veilinje 15200 (Tabell 22). 

 

Ved tunnelåpninger i delstrekning Arendal – Grimstad overskrides grenseverdi ved tunnel-
munninger for NO2 9. høyeste timekonsentrasjoner (150 µg/m3) og for 8. høyeste døgnkon-
sentrasjoner av PM10 (50 µg/m3). I tillegg vil grenseverdier for årsmiddelkonsentrasjoner for 
NO2 og PM10 (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) og for døgnkonsentrasjon for PM10 (30 
µg/m3) overskrides ved tunnelmunninger. Særlig spredningen fra den lange tunnelen ved 
Grimstad (veilinjer 11150 og 16010) overskrider grenseverdier for NO2 og PM10. For NO2 lig-
ger 163 boliger i sonen hvor grenseverdi overskrides, for PM10 er det 19 boliger i influensom-
råde (Tabell 23). Det er 7 boliger som ligger i sonen hvor luftkvalitetskriterier for årsmiddel-
konsentrasjoner for NO2 og PM10 (NO2: 40 µg/m3, PM10: 20 µg/m3) overskrides, og 126 boli-
ger ligger sonen hvor luftkvalitetskriterier for PM10 døgnkonsentrasjon for (30 µg/m3) overskri-
des (Tabell 24). Tunnelen ved Grimstad er lang (over 2 km) og følgelig blir spredningen av 
luftforurensede komponenter ut fra tunnelmunninger høy. I beregninger er det antatt at all ut-
slipp som genereres inn i tunnelen slippes ut fra tunnelmunninger, dvs. resultatene viser en 
«worst case scenario».  

 

Tabell 22. Antall boliger i rød og gul sone fra trafikknomogram iht. T-1520 [1], Arendal - Grimstad 

Antall boliger i rød og gul sone (trafikknomogram), Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Rød sone  Gul sone 

21 Arendal – Asdal referansealternativet 0 4 

 11150 4 27 

 15200 4 27 

 16010 4 27 

22 Asdal – Temse referansealternativet 0 0 

 11150 9 4 

 15200 0 0 

 16010 9 4 

23 Temse – Grimstad referansealternativet 0 23 

 11150 12 13 

 15200 21 17 

 16010 4 5 
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Tabell 23.  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht notat med presisering 
om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3], Arendal - Grimstad 

 Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier 
overskrives (iht. Håndbok N500 [3]), Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 PM10 

22 Asdal – 
Temse 

referansealter-
nativet / 11150 

Grimstadporten 9 0 

23 Temse – 
Grimstad 

referansealter-
nativet 

Bieheia 5 1 

23 Temse – 
Grimstad 

11150 / 16010 Grimstad 163 19 

23 Temse – 
Grimstad 

15200 Trollaheia 0 0 

 

Tabell 24. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht luftkvalitetskriterier [4], 
Arendal - Grimstad 

  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskri-
ves iht. luftkvalitetskriterier [4], Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 årsmid-
del  

PM10 års-
middel 

PM10 døgn-
middel 

22 Asdal 
– Temse 

referansealternativet 
/ 11150 

Grimstadporten 0 0 4 

23 Temse 
– Grim-
stad 

referansealternativet Bieheia 0 0 45 

23 Temse 
– Grim-
stad 

11150 / 16010 Grimstad 7 7 126 

23 Temse 
– Grim-
stad 

15200 Trollaheia 0 0 0 

 

5.3 Nasjonale mål 

Grenseverdiene i forurensningsforskriften [8] skal sikre et minimum for luftkvalitet og er juri-
disk bindende grenseverdier (Tabell 7Tabell 7). Det er et nasjonalt mål å sikre trygg luft. Na-
sjonale mål er like eller noe lavere enn grenseverdier i T-1520 [1] og er regjeringens framti-
dige mål for luftkvalitet. Basert på dagens kunnskapsstatus anser vi følgende nivåer til å 
være trygg luft [22]:  

Årsmiddel PM10: 20 µg/m3  

Årsmiddel PM2,5: 8 µg/m3  

Årsmiddel NO2: 40 µg/m3 
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5.4 Usikkerhet 

Usikkerhetene forbundet med AERMOD er tilsvarende som for andre typer spredningsmo-
dellering.  

• Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år, og de meteorologiske forholdene 
fra målestasjon til planområde kan avvike noe.  

• Bakgrunnskonsentrasjoner kan variere fra sted til sted innenfor et område som følge 
av terreng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter.  

• Trafikktall kan variere og er noe usikre. Ved forhøyede trafikkmengder i perioder kan 
høyere konsentrasjoner forekomme. Tall for framtidig prognosesituasjon er særlig for-
bundet med usikkerheter. Det er også noe usikkerhet forbundet med bruk av pigg-
dekkandel for Arendal tatt fra tilgjengelige tall fra Kristiansand by.  

• Tilgjengelige tall for piggdekkandel er noe usikre, og andelen piggdekk kan endre seg 
i framtidig situasjon. 

Trafikknomogram er et forenklet beregningsverktøy som brukes for å vurdere spredning ut 
fra trafikkerte veistrekninger i mindre byområder og tettsteder. Det er kun spredning av sve-
vestøv (PM10) som estimeres; beregningene er ment å dekke spredning også av NO2, da 
PM10 i de fleste tilfeller er et større problem for luftkvaliteten i små og mellomstore byområder 
og dermed kan representere begge forbindelsene. Trafikknomogram tar hensyn til trafikk-
mengde, piggdekkandel, bakgrunnskonsentrasjon og fartsgrense på veien, men ikke terreng, 
meteorologi og bygninger. Usikkerhetene er: 

• Bakgrunnskonsentrasjoner kan variere fra sted til sted innenfor et område som følge 
av terreng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter.  

• Trafikktall kan variere og er noe usikre. Ved forhøyede trafikkmengder i perioder kan 
høyere konsentrasjoner forekomme. Tall for framtidig prognosesituasjon er særlig for-
bundet med usikkerheter. Det er også noe usikkerhet forbundet med bruk av pigg-
dekkandel for Arendal tatt fra tilgjengelige tall fra Kristiansand by.  

• Tilgjengelige tall for piggdekkandel er noe usikre, og andelen piggdekk kan endre seg 
i framtidig situasjon. 

 

5.5 Skadereduserende tiltak 

Det bør gjennomføres diverse skadereduserende tiltak ved boligene som vil bli utsatt for 
spredning av luftforurensning fra veitrafikk. Aktuelle avbøtende tiltak inkluderer oppføring av 
støyskjerming, planting av tett, skjermende vegetasjon, og muligens skjermende tiltak ved 
enkeltboliger. Aktuelle tiltak for å redusere spredning av PM10 vil være reduksjon av pigg-
dekkandelen, samt gaterengjøring (feiing og oppsamling av veistøv) og påføring av saltlake 
som reduserer oppvirvling av støvpartikler. De fleste av disse tiltakene vil ha størst skadere-
duserende effekt på utslipp og spredning av svevestøv og mer begrenset effekt for NOx.  

 

Beregningene av konsentrasjoner av luftforurensning ved tunnelmunninger og spredningen 
ut fra tunnelportalene viser at det er behov for luftetårn, spesielt for den mer enn 2 km lange 
tunnelen ved Grimstad. Konsekvenser av et luftetårn må vurderes senere. 
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7 Vedlegg  

7.1 Vedlegg 1: Spredningskart for NO2 og PM10 ved tunnelmunninger  

 

7.1.1 Delstrekning Dørdal – Tvedestrand  

 

Tabell V1- 1. Tunneler, E18 strekning Dørdal-Tvedestrand. 

Tunneler, Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel Lengde Tunnel (m) 

4 Skorstøl– Lindland Referansealternativet Brurknatten + 
Sørlandsporten 

175 + 105 (beregnet 
sammen) 

5 Lindland - Tvede-
strand 

13380 Føykåsen 180 

 13380 Skafstjennheie 1050 

 

 

Tabell V1- 2 . Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht notat med presisering 
om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3], Dørdal - Tvedestrand 

 Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier over-
skrives iht. Håndbok N500 [3], Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 PM10 

4 Skorstøl– 
Lindland 

referansealternativet  Brurknatten + 
Sørlands-
porten 

0 0 

5 Lindland - 
Tvede-
strand 

13380 Skafstjennheie  0 0 

 13380 Føykåsen 0 0 
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Tabell V1- 3. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht luftkvalitetskriterier [4], 
Dørdal - Tvedestrand 

  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier over-
skrives iht. luftkvalitetskriterier [4], Dørdal - Tvedestrand 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 års-
middel  

PM10 års-
middel 

PM10 døgn-
middel 

4 Skorstøl– 
Lindland 

referansealternativet  Brurknatten + 
Sørlandsporten 

0 0 0 

5 Lindland - 
Tvedestrand 

13380 Skafstjennheie  0 0 0 

 13380 Føykåsen 0 0 0 
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Figur V1- 1. Kart som viser modellerte timekonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Brurknatten og Sørland-
sporten for referansealternativet. Rød farge tilsvarer maksimum 8 overskridelser av grensen på 150 µg/m3 i hen-
hold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3].  
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Figur V1- 2. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Brurknatten og 
Sørlandsporten for referansealternativet. Rød farge tilsvarer overskridelser av grensen på 40 µg/m3 i henhold til 
luftkvalitetskriteriene [4].  
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Figur V1- 3. Kart som viser modellerte døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Brurknatten og Sørlands-
porten for referansealternativet. Rød farge tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensen på 50 µg/m3 i henhold 
til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 4. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Brurknatten og Sør-
landsporten for referansealternativet. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 20 µg/ i henhold til luft-
kvalitetskriteriene [4].  
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Figur V1- 5. Kart som viser modellerte maksimale døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Brurknatten og 
Sørlandsporten for referansealternativet. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 30 µg/m3 i henhold 
til luftkvalitetskriteriene [4].  
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Figur V1- 6. Kart som viser modellerte timekonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Skaftstjennheia for vei-
linje 13380. Rød farge tilsvarer maksimum 8 overskridelser av grensen på 150 µg/m3 i henhold til notat med presi-
sering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 7. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Skaftstjennheia for 
veilinje 13380. Rød farge tilsvarer overskridelser av grensen på 40 µg/m3 i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 8. Kart som viser modellerte døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Skaftstjennheia for veilinje 
13380. Rød farge tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensen på 50 µg/m3 i henhold til notat med presisering 
om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 9. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Skaftstjennheia for vei-
linje 13380. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 20 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 10. Kart som viser modellerte maksimale døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Skaftstjenn-
heia for veilinje 13380. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 30 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteri-
ene [4]. 
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Figur V1- 11. Kart som viser modellerte timekonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Føykåsen for veilinje 
13380. Rød farge tilsvarer maksimum 8 overskridelser av grensen på 150 µg/m3 i henhold til notat med presise-
ring om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3].  
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Figur V1- 12. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Føykåsen for vei-
linje 13380. Rød farge tilsvarer overskridelser av grensen på 40 µg/m3 i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 13. Kart som viser modellerte døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Føykåsen for veilinje 
13380. Rød farge tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensen på 50 µg/m3 i henhold til notat med presisering 
om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 14. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Føykåsen for veilinje 
13380. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 20 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 15. Kart som viser modellerte maksimale døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Føykåsen for 
veilinje 13380. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 30 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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7.1.2 Delstrekning Arendal - Grimstad  

 

Tabell V1- 4. Tunneler, E18 strekning Arendal - Grimstad. 

Tunneler, Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel Lengde Tunnel (m) 

22 Asdal – Temse referansealternativet 
/ 11150 

Grimstadporten 550 

23 Temse – Grim-
stad 

referansealternativet Bieheia 100 

 11150 / 16010 Grimstad 2120 

 15200 Trollaheia + Trolller-
hei 

360 + 110 (beregnet 
sammen) 

 

 

Tabell V1- 5. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht notat med presisering 
om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3], Arendal - Grimstad 

 Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier over-
skrives iht Håndbok N500 [3], Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 PM10 

22 Asdal – 
Temse 

referansealternativet 
/ 11150 

Grimstadporten 9 0 

23 Temse – 
Grimstad 

referansealternativet Bieheia 5 1 

 11150 / 16010 Grimstad 163 19 

 15200 Trollaheiai 0 0 
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Tabell V1- 6. Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskrives iht T-1520 [1], Arendal - 
Grimstad 

  Antall boliger i nærheten av tunnelåpninger der grenseverdier overskri-
ves iht T-1520 [1], Arendal - Grimstad 

Strekning Veilinje Tunnel NO2 årsmid-
del  

PM10 års-
middel 

PM10 døgn-
middel 

22 Asdal 
– Temse 

referansealternativet 
/ 11150 

Grimstadporten 0 0 4 

23 Temse 
– Grim-
stad 

referansealternativet Bieheia 0 0 45 

 11150 / 16010 Grimstad 7 7 126 

 15200 Trollaheiai 0 0 0 
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Figur V1- 16.Kart som viser modellerte timekonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Grimstadporten for refe-
ransealternativet og veilinje 11150. Rød farge tilsvarer maksimum 8 overskridelser av grensen på 150 µg/m3 i 
henhold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 

 

 

 



Temarapport Luftforurensning - KU 
 

   Side 68 av 108 

 

 
Figur V1- 17. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Grimstadporten 
for referansealternativet og veilinje 11150. Rød farge tilsvarer overskridelser av grensen på 40 µg/m3 i henhold til 
luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 18. Kart som viser modellerte døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Grimstadporten for refe-
ransealternativet og veilinje 11150. Rød farge tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensen på 50 µg/m3 i hen-
hold til notat med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 19. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Grimstadporten for 
referansealternativet og veilinje 11150. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 20 µg/ i henhold til 
luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 20. Kart som viser modellerte maksimale døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Grimstadpor-
ten for referansealternativet og veilinje 11150. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 30 µg/ i hen-
hold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 21. Kart som viser modellerte timekonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Bieheiatunnelen for 
referansealternativet. Rød farge tilsvarer maksimum 8 overskridelser av grensen på 150 µg/m3 i henhold til notat 
med presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 22. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Bieheiatunnelen 
for referansealternativet. Rød farge tilsvarer overskridelser av grensen på 40 µg/m3 i henhold til luftkvalitetskriteri-
ene [4]. 
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Figur V1- 23. Kart som viser modellerte døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Bieheiatunnelen for refe-
ransealternativet. Rød farge tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensen på 50 µg/m3 i henhold til notat med 
presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 24. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Bieheiatunnelen for 
referansealternativet. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 20 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteriene 
[4]. 
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Figur V1- 25. Kart som viser modellerte maksimale døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Bieheiatunne-
len for referansealternativet. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 30 µg/ i henhold til luftkvalitets-
kriteriene [4]. 
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Figur V1- 26. Kart som viser modellerte timekonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Grimstad for veilinjer 
11150 og 16010. Rød farge tilsvarer maksimum 8 overskridelser av grensen på 150 µg/m3 i henhold til notat med 
presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 27. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Grimstad for vei-
linjer 11150 og 16010. Rød farge tilsvarer overskridelser av grensen på 40 µg/m3 i henhold til luftkvalitetskriteri-
ene [4]. 
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Figur V1- 28. Kart som viser modellerte døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Grimstad for veilinjer 
11150 og 16010. Rød farge tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensen på 50 µg/m3 i henhold til notat med 
presisering om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 29. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Grimstad for veilinjer 
11150 og 16010. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 20 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 30. Kart som viser modellerte maksimale døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Grimstad for 
veilinjer 11150 og 16010.. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 30 µg/ i henhold til luftkvalitets-
kriteriene [4]. 
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Figur V1- 31. Kart som viser modellerte timekonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Trollheia for veilinje 
15200. Rød farge tilsvarer maksimum 8 overskridelser av grensen på 150 µg/m3 i henhold til notat med presise-
ring om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 32. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Trollheia for vei-
linje 15200. Rød farge tilsvarer overskridelser av grensen på 40 µg/m3 i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 33. Kart som viser modellerte døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Trollheia for veilinje 
15200. Rød farge tilsvarer maksimum 7 overskridelser av grensen på 50 µg/m3 i henhold til notat med presisering 
om innhold i Håndbok N500 og lokal luftkvalitet [3]. 
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Figur V1- 34. Kart som viser modellerte årsmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Trollheia for veilinje 
15200. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 20 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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Figur V1- 35. Kart som viser modellerte maksimale døgnkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Trollheia for 
veilinje 15200. Oransje farge tilsvarer overskridelser av grensen på 30 µg/ i henhold til luftkvalitetskriteriene [4]. 
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7.2 Vedlegg 2: Trafikknomogram for delstrekning Dørdal – Tvedestrand  

 

Resultatene er vist i Figur V2- 1 til Figur V2- 20 

 

7.2.1 Strekning 1: Dørdal Grøtvann 

7.2.1.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Dørdal – 
Grøtvann er vist i Figur V2- 1. Ved en ÅDT på 12 300 indikerer trafikknomogrammet at rød 
sone vil strekke seg omtrent 18 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 
42 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 1. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.1.2 Linje 13150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13150 for delstrekning Dørdal - Grøtvann, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 2. Ved en ÅDT 
på 19 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 22 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 60 meter fra veien. 
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Figur V2- 2. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.1.3 Linje 13240 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13240 for delstrekning Dørdal - Grøtvann, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 3. Ved en ÅDT 
på 20 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 24 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 63 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 3. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.2.1.4 Linje 13380 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13380 for delstrekning Dørdal - Grøtvann, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 4. Ved en ÅDT 
på 19 200 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 21 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 56 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 4. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

 

7.2.2 Strekning 2: Grøtvann – Tangen vest 

7.2.2.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Grøtvann - 
Tangen vester vist i Figur V2- 5. Ved en ÅDT på 10 200 indikerer trafikknomogrammet at rød 
sone vil strekke seg omtrent 2 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 9 
meter fra veien. 
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Figur V2- 5. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.2.2 Linje 13150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13150 for delstrekning Grøtvann - Tangen 
vest, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 6. Ved en 
ÅDT på 19 200 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 22 meter 
ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 58 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 6. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.2.2.3 Linje 13240 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13240 for delstrekning Grøtvann - Tangen 
vest, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 7. Ved en 
ÅDT på 16 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 17 meter 
ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 42 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 7. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.2.4 Linje 13380 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13380 for delstrekning Grøtvann - Tangen 
vest, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 8. Ved en 
ÅDT på 19 200 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 22 meter ut 
fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 58 meter fra veien. 
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Figur V2- 8. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

 

7.2.3 Strekning 3: Tangen vest– Skorstøl 

7.2.3.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Tangen vest– 
Skorstøl er vist i Figur V2- 9. Ved en ÅDT på 10 800 indikerer trafikknomogrammet at rød 
sone vil strekke seg omtrent 7 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 
22 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 9. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
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veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.3.2 Linje 13150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13150 for delstrekning Tangen vest- Skor-
støl, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 10. Ved en 
ÅDT på 18 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 20 meter 
ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 52 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 10. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.3.3 Linje 13240 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13240 for delstrekning Tangen vest- Skor-
støl, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 11. Ved en 
ÅDT på 17 500 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 20 meter ut 
fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 45 meter fra veien. 
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Figur V2- 11. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.3.4 Linje 13380 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13380 for delstrekning Tangen vest- Skor-
støl, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 12. Ved en 
ÅDT på 19 200 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 21 meter ut 
fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 56 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 12. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.2.4 Strekning 4: Skorstøl– Lindland  

7.2.4.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Skorstøl- 
Lindland er vist i Figur V2- 13. Ved en ÅDT på 10 500 indikerer trafikknomogrammet at rød 
sone vil strekke seg omtrent 8 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 
23 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 13. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone 
vurdert i henhold til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-
1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse vi-
ser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra veien gul soene strekker seg for en gitt trafikk-
mengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser usikkerhetsmarginer. Øverste pa-
nel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.4.2 Linje 13150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13150 for delstrekning Skorstøl- Lindland, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 14. Ved en ÅDT 
på 18 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 20 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 52 meter fra veien. 
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Figur V2- 14. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.4.3 Linje 13240 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13240 for delstrekning Skorstøl- Lindland, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 15. Ved en ÅDT 
på 16 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 19 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 45 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 15. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.2.4.4 Linje 13380 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13380 for delstrekning Skorstøl- Lindland, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 16. Ved en ÅDT 
på 15 800 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 18 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 43 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 16. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

 

7.2.5 Strekning 5: Lindland - Tvedestrand  

7.2.5.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Lindland - 
Tvedestrand er vist i Figur V2- 17. Ved en ÅDT på 10 500 indikerer trafikknomogrammet at 
rød sone vil strekke seg omtrent 5 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant 
av 12 meter fra veien. 
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Figur V2- 17. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.5.2 Linje 13150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13150 for delstrekning Lindland - Tvede-
strand, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 18 . Ved 
en ÅDT på 18 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 20 me-
ter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 52 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 18. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.2.5.3 Linje 13240 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13240 for delstrekning Lindland - Tvede-
strand, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 19. Ved 
en ÅDT på 18 000 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 22 me-
ter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 60 meter fra veien. 

 

 
Figur V2- 19. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.2.5.4 Linje 13380 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 13380 for delstrekning Lindland - Tvede-
strand, utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V2- 20. Ved 
en ÅDT på 17 900 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 21 me-
ter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 57 meter fra veien. 
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Figur V2- 20. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet.  
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7.3 Vedlegg 3: Trafikknomogram for delstrekning Arendal - Grimstad  

 

Resultatene er vist i Figur V3- 1 til Figur V3- 12. 

 

7.3.1 Strekning 21: Arendal – Asdal  

7.3.1.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Arendal - As-
dal er vist i Figur V3- 1. Ved en ÅDT på 16 700 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil 
strekke seg omtrent 12 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 32 meter 
fra veien. 

 

 
Figur V3- 1. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.3.1.2 Linje 11150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 11150 for delstrekning Arendal - Asdal, ut-
arbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 2. Ved en ÅDT på 
24 200 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 32 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 79 meter fra veien. 
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Figur V3- 2. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.3.1.3 Linje 15200 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 15200 for delstrekning Arendal - Asdal, ut-
arbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 3. Ved en ÅDT på 
17 300 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 18 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 45 meter fra veien. 

 

 
Figur V3- 3. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.3.1.4 Linje 16010 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 16010 for delstrekning Arendal - Asdal, ut-
arbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 4. Ved en ÅDT på 
24 300 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 30 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 73 meter fra veien. 

 

 
Figur V3- 4. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

 

7.3.2 Strekning 22: Asdal – Temse  

7.3.2.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Asdal - 
Temse er vist i Figur V3- 5. Ved en ÅDT på 17 600 indikerer trafikknomogrammet at rød 
sone vil strekke seg omtrent 10 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 
18 meter fra veien. 
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Figur V3- 5. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.3.2.2 Linje 11150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 11150 for delstrekning Asdal - Temse, utar-
beidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 6. Ved en ÅDT på 
28 400 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 28 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 75 meter fra veien. 

 

 
Figur V3- 6. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.3.2.3 Linje 15200 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 15200 for delstrekning Asdal - Temse, utar-
beidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 7. Ved en ÅDT på 
23 700 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 24 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 68 meter fra veien. 

 

 
Figur V3- 7. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.3.2.4 Linje 16010 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 16010 for delstrekning Asdal - Temse, utar-
beidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 8. Ved en ÅDT på 
24 600 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 23 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 60 meter fra veien. 
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Figur V3- 8. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.3.3 Strekning 23: Temse – Grimstad  

7.3.3.1 Referansealternativet 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for referansealternativet for delstrekning Temse - 
Grimstad er vist i Figur V3- 9. Ved en ÅDT på 20 800 indikerer trafikknomogrammet at rød 
sone vil strekke seg omtrent 10 meter ut fra veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 
20 meter fra veien. 

 

 
Figur V3- 9. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 
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7.3.3.2 Linje 11150 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 11150 for delstrekning Temse - Grimstad, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 10. Ved en ÅDT 
på 20 700 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 28 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 70 meter fra veien. 

 

 
Figur V3- 10. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.3.3.3 Linje 15200  

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 15200 for delstrekning Temse - Grimstad, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 11. Ved en ÅDT 
på 23 700 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 24 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 68 meter fra veien. 
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Figur V3- 11. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 

7.3.3.4 Linje 16010 

Trafikknomogram for svevestøv, PM10 for veilinje 16010 for delstrekning Temse - Grimstad, 
utarbeidet basert på prognosetall for trafikkdata for 2060, er vist i Figur V3- 12. Ved en ÅDT 
på 23 700 indikerer trafikknomogrammet at rød sone vil strekke seg omtrent 24 meter ut fra 
veien, mens gul sone strekker seg i overkant av 68 meter fra veien. 

 

 
Figur V3- 12. Trafikknomogram som viser hvor langt fra vei det kan forventes at gul og rød sone vurdert i henhold 
til grenser gitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vil strekke seg fra ny E18. Y-
akse viser trafikkmengde som årsdøgntrafikk, mens X-akse viser distanse fra vei. Gul linje viser hvor langt fra 
veien gul soene strekker seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser rød sone. Blå og grønn linjer viser 
usikkerhetsmarginer. Øverste panel i figuren viser inngangsdataene til nomogrammet. 

 


	1.1 Planprogrammet – krav og oppfølging
	1.2 Verdi og påvirkning
	1.3 Sammendrag av konsekvens delstrekningen Dørdal – Tvedestrand
	1.4 Sammendrag av konsekvens delstrekningen Arendal – Grimstad
	2 Innledning
	2.1 Bakgrunn og mål for prosjektet
	2.2 Veistandard og utforming
	2.3 Eksempellinjer som er vurdert
	2.4 Generelt om utslipp til luft og lokal luftkvalitet
	2.4.1 Svevestøv
	2.4.2 Nitrogendioksid

	2.5 Referansealternativet
	2.6 Krav og retningslinjer
	2.6.1 Forurensningsforskriften kapittel 7
	2.6.2 Luftkvalitetskriteriene
	2.6.3 Retningslinje T-1520
	2.6.4 Håndbok N500 Vegtunneler


	3 Metode
	3.1 Statens vegvesens håndbok V712-Konsekvensutredning
	3.2 Beregningsforutsetninger
	3.2.1  Vind
	3.2.2 Trafikktall
	3.2.3 Tunneler
	3.2.4  Trafikknomogram
	3.2.5 Bakgrunnskonsentrasjoner ved området
	3.2.6 Utslipp av PM10 og NO2 til luft fra veistrekningen
	3.2.6.1 Veitrafikk
	3.2.6.2 Tunnelutslipp


	3.3 Oversikt over vurderte linjenummer

	4 Resultater
	4.1 Verdivurdering
	4.2 Resultater delstrekning Dørdal – Tvedestrand
	4.2.1 Strekning 1: Dørdal - Grøtvann
	4.2.2 Strekning 2: Grøtvann – Tangen vest
	4.2.3 Strekning 3: Tangen vest– Skorstøl
	4.2.4 Strekning 4: Skorstøl– Lindland
	4.2.5 Strekning 5: Lindland - Tvedestrand
	4.2.6 Konklusjon

	4.3 Resultater delstrekning Arendal – Grimstad
	4.3.1 Strekning 21: Arendal – Asdal
	4.3.2 Strekning 22: Asdal – Temse
	4.3.3 Strekning 23: Temse – Grimstad
	4.3.4 Konklusjon

	4.4 Linjekombinasjon og sammenstillingsprosess

	5 Samlet konsekvensutredning
	5.1 Sammenstilling av konsekvens for delstrekning Dørdal – Tvedestrand
	5.2 Sammenstilling av konsekvens for delstrekning Arendal - Grimstad
	5.3 Nasjonale mål
	5.4 Usikkerhet
	5.5 Skadereduserende tiltak

	6 Kilder
	7 Vedlegg
	7.1 Vedlegg 1: Spredningskart for NO2 og PM10 ved tunnelmunninger
	7.1.1 Delstrekning Dørdal – Tvedestrand
	7.1.2 Delstrekning Arendal - Grimstad

	7.2 Vedlegg 2: Trafikknomogram for delstrekning Dørdal – Tvedestrand
	7.2.1 Strekning 1: Dørdal Grøtvann
	7.2.1.1 Referansealternativet
	7.2.1.2 Linje 13150
	7.2.1.3 Linje 13240
	7.2.1.4 Linje 13380

	7.2.2 Strekning 2: Grøtvann – Tangen vest
	7.2.2.1 Referansealternativet
	7.2.2.2 Linje 13150
	7.2.2.3 Linje 13240
	7.2.2.4 Linje 13380

	7.2.3 Strekning 3: Tangen vest– Skorstøl
	7.2.3.1 Referansealternativet
	7.2.3.2 Linje 13150
	7.2.3.3 Linje 13240
	7.2.3.4 Linje 13380

	7.2.4 Strekning 4: Skorstøl– Lindland
	7.2.4.1 Referansealternativet
	7.2.4.2 Linje 13150
	7.2.4.3 Linje 13240
	7.2.4.4 Linje 13380

	7.2.5 Strekning 5: Lindland - Tvedestrand
	7.2.5.1 Referansealternativet
	7.2.5.2 Linje 13150
	7.2.5.3 Linje 13240
	7.2.5.4 Linje 13380


	7.3 Vedlegg 3: Trafikknomogram for delstrekning Arendal - Grimstad
	7.3.1 Strekning 21: Arendal – Asdal
	7.3.1.1 Referansealternativet
	7.3.1.2 Linje 11150
	7.3.1.3 Linje 15200
	7.3.1.4 Linje 16010

	7.3.2 Strekning 22: Asdal – Temse
	7.3.2.1 Referansealternativet
	7.3.2.2 Linje 11150
	7.3.2.3 Linje 15200
	7.3.2.4 Linje 16010

	7.3.3 Strekning 23: Temse – Grimstad
	7.3.3.1 Referansealternativet
	7.3.3.2 Linje 11150
	7.3.3.3 Linje 15200
	7.3.3.4 Linje 16010




