
Giza HORDALAND
EVA? FYLKESKOMMUNE

Statens vegvesen

ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

1:34. ”9—1 '  W—  ”  <.  '  '" "ha.  "

 

,, , :, Kl.-,.:

"  » . g., l,

'  f:"- ' ;;?— "å;
, ;; :., ,;L  '

, <
,. 9-. .

.;

"flatt; ”  i

å??? *” ,
a., ;: « —  ' ; ' '  —  ii)—:??»-

år;—.
1— = »

.  rk’. .»,N  =  .
lie , ' ,  »  ,\_ *

” *a.
.- x— .' ”*x-4
't.-  =... =. «
"”"-533 "h

REGULERINGSPLAN IVIED  KU
Prosjekt: Fv.47 Fagerheim -Ekrene
TEMARAPPORT LUFTKVALITET

Kommune: Haugesund og Sveio

TEKNISKE DATA
Fra profil: Fagerheim -Ekrene, Rap 003

Dimensjoneringsklasse:  H  5

Fartsgrense: 80

Trafikkgrunnlag (ÅDT): 10 000

Region vest
Plan og forvaltning Haugesund

Desember  2017



DOKUMENTINFORMASJON 

Rapporttittel: Detaljreguleringsplan for fv. 47 Fagerheim- Ekrene 

Temarapport Luftkvalitet 

Dato: 12.12.2017 

Utgave: 2.0 

Filnavn: A014576_RAP 003_Luftkvalitet 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 

Kontaktperson hos  

Statens vegvesen: 

Henry Damman 

Utfører: COWI AS 

Prosjektleder COWI AS:  Magnar Sætre 

Utarbeidet av: Jan Raymond Sundell 

Sidemannskontroll: Anders Gaustad 

Godkjent av: Jofrid Fagnastøl 

 

Forside:  Bilder og illustrasjon av modell, COWI AS 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

TEMARAPPORT LUFTKVALITET 

 

3 

INNHOLD 

FORORD 4 

1 Sammendrag 5 

2 Bakgrunn 6 

2.1 Beskrivelse av tiltaket 6 

2.2 0-alternativet 7 

3 Forskrifter og grenseverdier 8 

3.1 Permanent fase 8 

3.2 Anleggsfasen 8 

4 Metode og grunnlag 9 

4.1 Bakgrunnskonsentrasjoner 9 

4.2 Trafikktall 10 

5 Resultater 11 

5.1 Andel boliger utsatt for luftforurensning 11 

6 Vurderinger og tiltak 13 

6.1 Avbøtende tiltak 13 

6.2 Luftkvalitet i anleggsfasen 13 

7 Usikkerhet 15 

8 Referanser / kilder 16 

 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

TEMARAPPORT LUFTKVALITET 

 

4 

FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for fv. 47 Fagerheim- 
Ekrene. Rapporten tar for seg temaet luftkvalitet. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 
Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for luftkvalitet har vært Jan Raymond Sundell. 

 

Desember 2017 
Haugesund
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1 Sammendrag 

COWI AS har på oppdrag for Statens vegvesen gjort en overordnet vurdering av luftkvalitet i 
forbindelse med detaljreguleringsplan for ny fv. 47 mellom Fagerheim og Ekrene i henholdsvis 
Haugesund kommune og Sveio kommune. Resultatet fra vurderingene viser at til sammen 7 
boligeiendommer vil være utsatt for luftforurensning tilsvarende gul sone. Luftforurensningen er i 
hovedsak relatert til ute- og oppholdsarealene. Eventuelt etablering av fysisk støyskjerm kan fungere 
som en deponiflate for veistøv og derav redusere forurensningsnivået noe.   
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2 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 
av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 
Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble varslet 
oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for planarbeidet ble 
sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble vedtatt i 
Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. September 2016 ble det 
varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 
løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim- Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 
med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 
www.miljostatus.no) 
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Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 
midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 
er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått et område for 
deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 
før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 
stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 
tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 
ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 
Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På den strekningen må man benytte eksisterende 
fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- og 
sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 
planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv.47.  

Underalternativene 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved 
Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

2.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 
utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 
og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 
bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner.  
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3 Forskrifter og grenseverdier 

3.1 Permanent fase 

Det foreligger flere sett med grenseverdier med ulikt ambisjonsnivå. Forurensningsforskriften kapittel 
7 setter juridisk bindende krav til utendørs luftkvalitet2. Formålet med forskriften er å fremme 
menneskers helse og trivsel ved å sette minimumskrav til luftkvaliteten på all utendørs luft. 

Miljøverndepartementet vedtok i 2012 en retningslinje som gir statlige anbefalinger om hvordan 
luftkvalitet bør håndteres av kommunene i arealplanleggingen, T-1520/20123. Retningslinjen 
inneholder grenseverdier som i stor grad samsvarer med nasjonale mål. Formålet med retningslinjen er 
å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale 
luftforurensningsproblemer. Retningslinjen kommer til anvendelse bl.a. ved etablering eller utvidelse 
av bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning, eks. skoler og barnehager, i 
eksisterende eller planlagte områder. Retningslinjen har fokus på at verdiene i tabell 1 skal være 
tilfredsstilt på uteareal og ved luftinntak på bygninger. 

For svevestøv (PM10) er det angitt en grenseverdi for henholdsvis gul og rød sone som kan overskrides 
inntil 7 dager pr. år (markert som "8. høyeste døgnmiddel"). For NO₂ er det angitt en grenseverdi for 
gul og rød sone som vinter- og årsmiddel.  Grenseverdiene for henholdsvis gul og rød sone er vist i 
tabell 1. 

Tabell 1  Anbefalte grenser for luftforurensning ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse.  

Komponent Luftforurensningssone 

Gul sone Rød sone 

Svevestøv (PM10) 35 µg/m3 som kan overskrides 
inntil 7 ganger pr år 

50 µg/m3 som kan overskrides inntil 7 
ganger pr år 

Nitrogendioksid (NO2) 40 µg/m3 vintermiddel 40 µg/m3 årsmiddel 

 

3.2 Anleggsfasen 

Retningslinje T-1520/2012 inneholder også anbefalinger om hvordan luftkvalitet skal hensyntas i 
anleggsfasen. Det skal blant annet gjøres en vurdering av støvgenererende aktiviteter og lokalisering 
av byggeplass og transportveger i forhold til nærhet til følsomt arealbruk, eks. boliger. Det foreligger 
lite kunnskap om faktiske konsentrasjonsnivåer fra bygg- og anleggsvirksomhet, men som en 
veiledning bør timemiddel-konsentrasjonen av PM10 maksimalt ikke overstige 200 μg/m³ på lokaliteter 
der folk bor eller oppholder seg. 
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4 Metode og grunnlag 

Statens vegvesen har i sine rutinebeskrivelser redegjort for hvordan luftkvalitet skal håndteres i 
forbindelse med vegutbygging. Håndbok V712 om konsekvensanalyser10 kapittel 5.6 beskriver 
hvordan luftkvalitet skal beregnes og hvilke krav og retningslinjer som gjelder. Statens vegvesen har 
også utarbeidet interne råd for bruk av retningslinjen T-15209. Er trafikkbelastningen mindre enn ca. 
8000 ÅDT er det som regel ikke behov for en nærmere utredning av luftkvaliteten.  

I dette prosjektet er det beregnet en framtidig trafikkbelastning på ca. ÅDT 10.300. Samtidig er det 
ikke påvist andre kilder til luftforurensning innenfor planområdet. Området anses heller ikke å være 
potensielt utsatt for luftforurensning. Dette notatet inneholder derfor kun en overordnet vurdering av 
luftkvaliteten. Det er gjennomført en forenklet beregning (screening) ved bruk av trafikknomogram 
hvor det tas hensyn til bakgrunnskonsentrasjoner for området, trafikktall, andel piggdekk, andel 
tungtransport og hastighet.   

Det gjøres oppmerksom på at vurderingene kun er basert på en forenklet beregning basert på 
informasjon om bakgrunnskonsentrasjoner og trafikkdata for den fremtidige vegen. For mer eksakte 
beregninger og vurderinger bør det gjennomføres stedsspesifikke modelleringer og/eller målinger. 

4.1 Bakgrunnskonsentrasjoner 

Bakgrunnsverdier for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂) er generert fra 
bakgrunnsapplikasjonen i Modluft, 2012b4. Konsentrasjonene er generert for planområdet i punkt 
59.479N breddegrad og 5.299Ø lengdegrad. Timevis genererte verdier for PM10 og NO₂ er vist i 
Error! Reference source not found.1 og 4-2.  

Årsmiddelkonsentrasjonen av svevestøv (PM10) i planområdet er 14 µg/m³. 
Vintermiddelkonsentrasjonen for perioden oktober - april er ca. 16 µg/m³. 

Årsmiddelkonsentrasjonen av NO₂ er 17 µg/m³, mens vintermiddelkonsentrasjonen i perioden oktober 
– april er ca. 20 µg/m³. 

 

Figur 4-1:  Variasjon i bakgrunnskonsentrasjonen av svevestøv (PM10) for hele året innenfor planområdet. Kilde: 
Modluft 
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Figur 4-2:  Variasjon i bakgrunnskonsentrasjonen av svevestøv (NO2) for hele året innenfor planområdet. Kilde: 
Modluft 

 

4.2 Trafikktall 

I vurderingene av luftkvalitet er det benyttet trafikktall for fv. 47 fra trafikkanalysen utført av COWI.    

Benyttede trafikktall er vist i Tabell 4-1 og er de samme som er brukt i utredning av støy.  

Tabell 4-1:  Trafikktall som er benyttet i den forenklede beregningen. 

Vegstrekning ÅDT (2040) Andel Tunge kjøretøy, 

10 % 

Fartsgrense, km/t 

Ny Fv 47, nord 8700 10  90 

Ny Fv 47, sør 10300 10  90 
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5 Resultater 

En forenklet beregning gjennomført ved bruk av trafikknomogram viser at det på de mest belastede 
deler av strekningen kan forventes overskridelser av nedre grense for gul sone ut til ca. 20 meter fra 
vegkanten. I beregningene er det lagt til grunn en piggdekkandel på 40%8, tungtrafikkandel på 10% og 
hastighet på 90 km/time.   

Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for NO₂. Erfaringer fra målinger og beregninger av NO₂ i 
andre prosjekter tilsier derimot at det er svært liten sannsynlighet for overskridelse av sonegrensene i 
dette prosjektet.  

  

Figur 5-1:  Forenklet beregning ved bruk av trafikknomogram viser at det kan forventes forurenset luft (gul sone) ut til 

ca. 20 meter fra vegkanten på de delene av vegstrekningen med størst veitrafikk (ÅDT ca. 10.300).  

5.1 Andel boliger utsatt for luftforurensning 

På bakgrunn av resultatet over er det gjort en opptelling av hvor mange boliger og annet følsomt 
arealbruk som antas å være utsatt for luftforurensning over sonegrensene i T-1520. I opptellingen er 
det lagt til grunn avstanden fra vegkant til ute- og oppholdsarealene ved de respektive 
boligeiendommene. Totalt vil 7 eiendommer ligge innenfor gul sone og 3 eiendommer innenfor rød 
sone. Eiendommene i rød sone vil trolig bli innløst i forbindelse med vegutbyggingen. 
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Tabell 5-1:  Tabell med oversikt over hvilke eiendommer som vil ligge innenfor henholdsvis gul- og rød sone etter 
gjennomføring av ny fv. 47. 

Eiendom Gnr/bnr Gul Sone Rød sone Kommentar 

Tittelsnesvegen 471 72/45    

Tittelsnesvegen 473 72/56    

Halseidvegen 10, Sveio 72/76    

Viksevegen 3, Haugesund 11/35    

Storsteinvegen 10, 3, Haugesund 10/2    

Tittelsnesvegen 285B, Haugesund 9/6    

Tittelsnesvegen 212, Haugesund 21/14    

Tittelsnesvegen 209, Haugesund 21/26   Ved evt. Alt 1B, bør det 

gjøres en nærmere 

vurdering. 

Tittelsnesvegen 207, Haugesund 21/15   Ved evt. Alt 1B, bør det 

gjøres en nærmere 

vurdering. 

Tittelsnesvegen 180, Haugesund 21/42    

Tittelsnesvegen 211, Haugesund 21/10   Kun for Alt. 1B (tunnel). Bør 

evt. vurderes nærmere. 
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6 Vurderinger og tiltak 

Beregningene som er gjort viser at det kan forventes forurenset luft ut i en avstand på ca. 20 meter fra 
vegkanten. Dette medfører at til sammen 7 boliger vil ha luftkvalitet i ute- og oppholdsarealet som 
tilsvarer gul sone i henhold til T-15203. Relativt høy bakgrunnskonsentrasjon av svevestøv (PM10) er 
medvirkende til dette.  

Kapittel 6.1 redegjør nærmere for hvilke tiltak som kan være aktuelle for å oppnå best mulig 
luftkvalitet i ute- og oppholdsarealene.  

Det er også gjort en vurdering av hvilke konsekvenser tunnelalternativet vil ha på luftkvaliteten 
(alternativ 1B). I dette alternativet er det planlagt en tunnel på ca. 300 meter mellom Fagerheim og 
Halsane. Generelt vil utslipp fra tunnelmunninger bidra med oppkonsentrering av luftforurensninger i 
en gitt avstand utenfor tunnelmunningene. Generelt anbefales det ikke etablering av følsomt arealbruk 
nærmere enn ca. 100 meter fra tunnelmunninger. Denne avstanden vil variere, da omfanget på 
luftforurensningen er avhengig av bl.a. lengden på tunnelen, lokalklimatiske forhold mv. Det er ikke 
gjennomført spredningsmodelleringer for tunnelutslipp i dette prosjektet. Det er usikkert i hvilken grad 
tunnelalternativet vil påvirke boligene ved Halsane. Trolig vil boligene rett sør og øst for 
tunnelmunningen bli utsatt for konsentrasjoner tilsvarende gul sone.  

6.1 Avbøtende tiltak 

I motsetning til støy er det vanskeligere å gjennomføre effektive skjermingstiltak mot luftforurensning. 
Vegetasjon har en viss evne til å absorbere gasser og vil også kunne fungere som en deponiflate for 
veistøv. I enkelte sammenhenger kan også vegetasjon påvirke luftstrømmene og sørge for bedre 
fortynning av forurensningene6. Tette vegetasjonsskjermer kan også danne en effektiv barriere mot 
sprut- og grove støvpartikler fra veien. Statens vegvesen har i en rapport vist til at det ved en 3 meter 
høy og 2 meter bred hekk kan forventes inntil 30% reduksjon i konsentrasjonen av nedfallstøv i et 25 
meter bredt belte bak hekken5 . Effekten er størst i området nærmest hekken. Med forutsetning om 
30% reduksjon vil dette gi tilfredsstillende luftkvalitet for svevestøv. Enkelte utenlandske studier viser 
også at dette kan ha en positiv effekt. Disse viser at en reduksjon på 5% er vanlig, men at effekten kan 
være opp til 60% avhengig av vegetasjonstype, størrelse, avstand til kilde etc5. Det foreligger liten 
erfaring med effekten av et slikt tiltak og det bør derfor gjøres en nærmere vurdering om dette kan 
være aktuelt i dette tilfellet.  

Støyskjerm kan bidra til en viss reduksjon av svevestøvkonsentrasjonen i ute- og oppholdsarealet. 
Effekten vil variere i forhold til utforming og plassering av støyskjermen. 

6.2 Luftkvalitet i anleggsfasen 

Anleggsarbeider kan i perioder bidra til verre luftkvalitet ved oppvirvling av støv fra anleggsmaskiner 
og anleggstrafikk. Økt trafikk i anleggsperioden vil kunne medføre fare for økt støvbelastning langs 
transportrutene. I tillegg vil også eksosen fra anleggsmaskinene bidra med utslipp av blant annet 
partikler og nitrogenoksider (NOx) som fører til økt konsentrasjon av svevestøv og NO₂. Dette er 
forurensning som kommer i tillegg til den generelle luftforurensningen og det bør derfor settes krav til 
avbøtende tiltak der dette synes påkrevd. 
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Avbøtende tiltak må sees i sammenheng med omfanget på de forurensende aktivitetene og lokalisering 
av byggeplassene i forhold til der folk bor eller oppholder seg. Avbøtende tiltak kan være både på 
selve bygg- og anleggsområdet, men kan også rette seg mot omkringliggende veger. Erfaringsmessig 
er det massetransport som bidrar mest til luftforurensning fra bygge- og anleggsvirksomhet. 
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7 Usikkerhet 

Vurderingene som er gjort over er forbundet med en del usikkerhet. Evt. andre vesentlige kilder til 
luftforurensning enn veitrafikk er ikke hensyntatt her. Det er derimot ikke kjent at det er andre 
utslippskilder i umiddelbar nærhet til planområdet. I enkelte perioder om våren, når veibanen tørker 
opp, kan oppvirvling av veistøv medføre høye konsentrasjoner av svevestøv i nærområdet til veien. 
Dette er forhold som ikke er hensyntatt i de forenklede beregningene over.   

For mer eksakte beregninger bør det foretas spredningsmodelleringer hvor det blant annet tas hensyn 
til lokalklimatiske forhold, topografi, oppdaterte utslippsfaktorer for kjøretøy mv. Dette gjelder også 
for alternativ 1B hvor det bør gjennomføres en spredningsberegning av utslipp fra tunnelmunningen i 
nord (Halsane). 
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