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Stadt skipstunell, luftforurensning 

NILU-norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Asplan Viak foretatt en vurdering av 
luftforurensning i forbindelse med prosjektet Stadt skipstunnel. Vurderingen bygger på resultater fra 
forprosjektet gjennomført i 2000, og rapportert i NILU OR 41/2000, se sparat vedlegg. I tillegg er det gjort 
en vurdering av forurensning i forbindelse med masseuttak. Denne vurderingen er gitt først, deretter er de 
viktigste endringene for det nåværende prosjektet i forhold til forprosjektet fra 2000 belyst. 
 
Masseuttak 
Transport av masse fra tunneldrift fraktes ut via tunnelpåhuggene med større anleggsmaskiner. 
Forurensning fra deponier på land kan forekomme i form av vinddrevet støvflukt. Dette vil kunne 
forekomme i perioder med middels til sterk vind uten samtidig nedbør. Uten å foreta beregninger av 
hyppighet av denne værkombinasjonen kan det fastslås at den ikke vil forekomme ofte, siden det er relativ 
høy frekvens av nedbørdøgn ved Stadt. Effektivt tiltak mot støvdrift fra deponert steinmasse er spyling av 
tørr masse før depomering. Dette vil sedimentere og agglomerere de minste fraksjonene av steinstøv og 
redusere potensialet for avblåsning av støv.  
Forurensning fra maskiner benyttet til massetransport kan utgjøre et potensiellt forurensingsproblem siden 
maskiner av type «dumper» har relativt store utslipp av NOX og PM10 fra dieselmotoren. I tillegg kan 
opphvivling avvegstøv fra transportvei skape et lokalt støvproblem. Omfanget av forurensning er avhengig 
av frekvens på transportene. Hvis antall kjøretøybevegelser blir over 10 kjøretøy pt time bør omfanget av 
forurensning av PM10 og NO2 langs transportveien beregnes. 
 
Forurensning fra skip 
I forprosjektet ble det beregnet utbredelse av NO2-konsentrasjoner ved de to tunnelmunningene. Anvendt 
utslippsfaktor for skipsutslipp (fra 2000) er i god overenstemmelse med midlere utslippsfaktor for fartøy 
for 2014 anvendt i forbindelse med utslippskartlegging i prosjektet «Nasjonalt beregningsverktøy». Disse 
dataene er levert av kystfartsverket. Beregningene i forprosjektet definerte en maksimal utslippsituasjon til 
å være passering av tre større fartøy i løpet av en time, basert på en midlere døgntrafikk på 60 fratøy pr. 
døgn. Nye beregninger av skipstrafikk viser at en forventet døgntrafikk på mer enn 30 fartøy pr døgn er 
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begrenset til 13 døgn i året. Kombinasjonen av svak vind (med dårlig spredning av munningsutslipp fra 
tunnellen) og stor skipstrafikk gjennom tunnelen vil ikke forekomme i henhold til de nye 
trafikkberegningene. I tillegg vil de timene der det er høy trafikk i tunnelen ha samtidig høy vindstyrke. 
Dette medfører at omfang av høye timemiddelkonsentrasjoner vist på side 15 og 16 i forprosjektrapporten 
er representert ved kurvene merket «D». Hyppighet av forekomst av konsentrasjon over 150 µg/m3 ved de 
tre nærmeste bolighusene ble beregnet til 1 % av timene i året i forprosjektet i 2000. Nye trafikkprognoser 
tilseir at denne hyppigheten blir vesentlig lavere, ned mot 4 til 5 timer i året. 
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