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1

Bakgrunn og beliggenhet
Sweco Norge AS har på oppdrag fra Strandveien 1 AS, gjennomført en luftkvalitetsvurdering ved
Strandveien 22 planområde i Skedsmo og Rælingen kommune. Planområdet er vist i Figur 1-1 og
Figur 1-2.

Figur 1-1: Kart over planområdet (rød linje). Den svarte linjen markerer kommunegrensen mellom Skedsmo
og Rælingen. Den blå prikken viser nærmeste målestasjon for luftkvalitet. Kartkilde: naturbase.no.

Planområdet foreslås regulert til områder for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, forretning,
offentlig/ privat tjenesteyting, en barnehage med tilhørende uteområder samt kontor og bevertning.
Øya sørøst for planområdet foreslås regulert til offentlig naturområde – grønnstruktur. Det reguleres
også inn en sentralpark og promenade – bordgang og turveg som forbinder planområdet med
sentrum.
Formålet med luftkvalitetsvurderingen er å anslå eksisterende luftforurensningsnivå i planområdet
med hensyn til etablering av bebyggelse som er følsomme for luftforurensning, samt å vurdere
konsekvensene planforslaget vil ha for lokal luftkvalitet.
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Figur 1-2: Planforslagets Illustrasjon.

2

Juridiske grunnlag og nasjonale føringer
Forurensningsforskriften kapittel 7 setter minimumskrav til kvaliteten på all utendørs luft, for å fremme
menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer. Det inneholder juridisk
bindende grenseverdier for konsentrasjoner av ulike luftforurensningskomponenter. Kommunen er
forurensningsmyndighet og skal sørge for at disse blir overholdt. Grenseverdiene ble strammet inn i
2016, og de som nå er i kraft for luftforurensningskomponenter nitrogendioksid (NO2) og svevestøv
(PM10 og PM2,5) vises i Tabell 2-1.
I tillegg er det definert helsebaserte nasjonale mål for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og
PM2,5). Disse angir et langsiktig ambisjonsnivå for luftkvalitet sett på som trygg luftkvalitet. De ble
nylig oppdatert, og nye nasjonale mål for lokal luftkvalitet gjelder fra 1. januar 2017
(Stortingsproposisjon 1 S, 2016-2017). Disse vises i Tabell 2-1.
Tabell 2-1. Grenseverdier og nasjonale mål for NO2, PM10 og PM2,5, med antall tillatte overskridelser.

Parameter

Midlingstid

Forurensningsforskriften

Nasjonale mål

NO2

år

40 µg/m3

40 µg/m3

time

200 µg/m3, maksimalt 18 overskridelse per år

år

25 µg/m3

døgn

50 µg/m3, maksimalt 30 overskridelse per år

år

15 µg/m3

PM10
PM2,5

20 µg/m3
8 µg/m3
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Luftforurensning er et helse- og miljøproblem i mange norske byer og tettsteder, hovedsakelig om
vinteren og våren. De viktigste luftforurensningene er nitrogenoksider (særlig NO2) som kommer fra
forbrenningsmotorer, og svevestøv (PM10 og PM2,5) som stammer fra eksos, piggdekkslitasje av
vegbanen og vedfyring. Svevestøv måles og vurderes i to størrelsesfraksjoner og tallet bak angir
størrelsen i mikrometer til partiklene det består av. Slik betegner PM 10 alle partikler med diameter
under 10 µm, hvorav den finkornete størrelsesfraksjon (diameter under 2,5 µm) utgjør det mer
helseskadelige PM2,5.
I 2016 anslo det europeiske miljøbyrået at luftforurensning i form av PM2,5 og nitrogendioksid (NO2)
var årsak til henholdsvis 1590 og 170 for tidlige dødsfall i Norge i 2013 (EEA, 2016).
Folkehelseinstituttet har beregnet kvalitetsjusterte tapte leveår (DALY – Disability Adjusted Life
Years) for helseeffekten av PM2,5 (Miljødirektorat, 2014). Antall vunne leveår ved en reduksjon på
10 µg/m3 PM2,5 ble estimert til 277 per 100 000 innbyggere, og ved en reduksjon på 5 µg/m3 PM2,5 til
139 per 100 000 innbyggere.
Daværende miljøverndepartementet, nå Klima- og miljødepartementet, vedtok retningslinjer for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) etter plan og bygningsloven i 2012. Dette er
statlige anbefalinger for hvordan luftforurensning bør behandles i kommunens arealplanlegging, og
har som formål å forebygge og redusere helseeffekter grunnet luftforurensning gjennom:


å gi anbefalinger for når og hvordan luftforurensning skal tas hensyn til ved planlegging av
virksomhet og bebyggelse



å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra
luftforurensingsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak.

Retningslinje T-1520 skildrer grunnlag for etablering av luftforurensningssoner der det er fare for
helseskader som følge av luftforurensning. Luftforurensningen kartfestes i en rød og en gul sone.
Gul sone er en vurderingssone hvor det bør vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse
med bruksformål som er følsom for luftforurensning. Anbefalte grenser for gul sone er baserte på
luftkvalitetskriteriene utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.
Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse
med bruksformål som er følsom for luftforurensning. Anbefalte grenser for rød sone er basert på
forurensningsforskriftens grenseverdier, slik at de avgrenser avviksområde.
Anbefalte grenser for luftforurensning i gul og rød sone beskrives nærmere i Tabell 2-2.
Tabell 2-2. Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet
eller bebyggelse (miljøverndepartementet 2012)

Komponent
PM10
NO2
Helserisiko

Gul sone
35 μg/m 7 døgn pr. år
40 μg/m3 vintermiddel2
3

Luftforurensningssone1
Rød sone
3
50 μg/m 7 døgn per år
40 μg/m3 årsmiddel

Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke
ha helseeffekter.

Personer med luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter. Blant disse er barn med
luftveislidelser og eldre med luftveisog hjertekarlidelser mest sårbare.

1. Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.
2. Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30.april.
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Kilder til luftforurensning i planområdet
Reguleringsplanen tar med seg deler av Strømsveien med ny kryssløsning til Skjærvagapet og
Strandveien i Skedsmo kommune samt området nord for Henrik Sørensensveg i Ræling kommune.
Med hensyn til Nasjonalt beregningsverktøy for luftkvalitet (http://www.luftkvalitet-nbv.no/) er det
etablert gul luftforurensningssone i Lillestrøm sentrumsområde, men planområdet ligger utenfor. En
utredning av luftkvalitet i Skedsmo utført i januar 2017 (Norconsult, 2017) anbefalte videre
luftkvalitetsmåling i Lillestrøm for å avklare luftforurensningsnivået der.

3.1

Lokale måledata
Det finnes en permanent målestasjon i Lillestrøm ca. 1,8 km nordøst for planområdet på Vigernes,
utenfor bysentrum. Den er en vegnær målestasjon etablert av Statens vegvesen region øst i
desember 2015. Den måler konsentrasjoner av NO2, PM10 og PM2,5 ved Rv22 Fetveien, som hadde
trafikkmengde 15 100 Årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2015. De målte årsmidlene på 20 µg/m3 NO2, 12 µg/m3
PM10 og 8,1 µg/m3 PM2,5 i 2016 er godt under grenseverdiene i forurensningsforskriften. Antall
overskridelser av grenseverdiene for timemiddel NO2 og døgnmiddel PM10 ble også godt under de
tillatte antall overskridelse per år.
Det er målt konsentrasjonen av PM10 ved målestasjonen på Vigernes som overstiger grenseverdien
for gul luftforurensningsone etter retningslinje T-1520. Døgnmiddel PM10 overskred 35 µg/m3 15
ganger.
Siden utredningen av luftkvalitet i Skedsmo kommune ble gjennomført har kommunen i samarbeid
med NILU sett opp et midlertidig målepunkt på Vollaparken. Dette ligger ikke ved vegkant og gir
heller oversikt over luftkvalitet i Lillestrøm sentrum. Målestasjonen er plassert cirka 700 m nordøst
for planområdet. Her skal det måles svevestøv (både PM10 og PM2,5) gjennom åtte uker i februar og
mars 2017. Foreløpige resultater tilgjengelig på www.luftkvalitet.no tyder ikke på at
svevestøvkonsentrasjoner ved Vollaparken i sentrum er lavere enn på vegkant til Rv22 Fetveien.

Figur 3-1: Foreløpige resultater for midt-mars (PM10 konsentrasjon) for målestasjoner i Lillestrøm. Den svarte
linje viser grenseverdien for døgnmiddel PM10, som er tillat overskredet 30 ganger per år under
forurensningsforskriften.
Ved 7 eller flere overskridelser av grenseverdien skulle kriteriet for rød
luftforurensningssone etter T-1520 bli oppfylte. Den gule linjen viser den anbefalte grensen for gul
luftforurensningssone etter T-1520, som gjelder ved 7 overskridelser per år. (kilde: www.luftkvalitet.info)
dfdfd ddd dddd ddd ddd dd
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3.2

Utslippskilder
Biltrafikken er den viktigste kilden til luftforurensninger i byer og tettsteder. Det meste av NO2utslippene stammer fra bilparken, og omtrent halvparten av svevestøvet på landsbasis er generert
av biler. Luftforurensningen er betydelig høyere om vinteren enn om sommeren, og dette skyldes
hovedsakelig at lufta er mer stabil om vinteren. I tillegg bidrar utslipp fra oppvarming (ved- og
oljefyring) og piggdekkbruk til økt utslipp av partikler. I den 2017 utredningen av luftkvalitet i
Skedsmo kommunen ble vedfyring identifisert som en betydelig kilde til PM2,5 og til å bidra til
totalkonsentrasjonen av PM10.
Med hensyn til utslipp fra industri, finnes det flere virksomheter i Skedsmo og Rælingen kommune
med rapporteringsplikt til og tillatelse fra Miljødirektorat eller Fylkesmannen. I følge Miljødirektorats
database, Norske utslipp, finnes det en registrering innenfor 1 km av planområdet. Dette gjelder
Stalsberghagen krematorium, som ligger cirka 0,95 km fra planområdet og har tillatelse fra
Fylkesmannen for utslipp av støv og kvikksølv (Hg) til luft. Ifølge kontrollrapporten fra 2017 har
virksomheten gjort tiltak etter høye utslipp av kvikksølv i 2014, da 0,41 kg Hg ble slippet ut. I 2015
(det siste året med tilgjengelig data) ble utslipp av både kvikksølv og støv målt til under
deteksjonsgrensen og dermed grenseverdier. Dermed anses det å ikke være behøv for videre
vurdering av utslipp fra krematoriet i forbindelse med planforslaget.
Det innføres ikke utslippsassosiert industrielt bruksformål ved planforslaget.
De viktigste kilden til luftforurensning i planområdet er identifisert som trafikkutslipp i nærområdet.
Planområdet er avgrenset av Fv381 Strømsveien i nord. I tillegg går jernbanelinjen mellom Oslo og
Lillestrøm forbi planområdet cirka 50 m mot sør. Mesteparten av jernbanetrafikk er elektriske tog,
men det går fortsatt dieseldrevne tog på linjen. Dieseldrevne tog har vesentlig utslipp av
nitrogenoksider og svevestøv. Fv304 Nedre Rælingsveg ligger sør for jernbanen. Utslipp fra disse
kildene er blitt undersøkt nærmere ved bruk av spredningsberegninger for både dagens situasjon og
for fremtidens situasjon ved en realisering av planforslaget. Planforslaget medfører forlengelse av
og økt trafikkmengde i Strandveien, som tas med i beregninger for fremtidens luftkvalitet.
Planområdet foreslås regulert til områder for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, forretning,
offentlig/ privat tjenesteyting, en barnehage med tilhørende uteområder samt kontor og bevertning.
Øya sørøst for planområdet foreslås regulert til offentlig naturområde – grønnstruktur. Det reguleres
også inn en sentralpark og promenade – bordgang og turveg som forbinder planområdet med
sentrum. Blant disse bruksformålene innebærer boligbebyggelse med tilhørende anlegg og
barnehage med tilhørende uteområder komponenter som defineres som følsomme for
luftforurensning etter retningslinje T-1250. Disse komponentene er boliger, lekeplasser og
barnehage.

4

Metode og inngangsdata
Vurderingen av luftkvaliteten er gjort med bakgrunn i spredningsberegninger med hensyn på NO2 og
PM10. Ved hjelp av programvaren CadnaA med tilleggsmodulen Option APL (DataKustik) er det
beregnet konsentrasjoner av de nevnte komponentene i avstand fra tilstøtende veger.
Spredningsberegningene er gjort med bakgrunn i trafikkdata som ÅDT (årsdøgntrafikk),
trafikkhastighet, prosentvis piggdekkandel i området, prosentvis tungtrafikkandel i området,
jernbanetrafikk
(dieseltog),
meteorologiske
data
og
bakgrunnskonsentrasjoner.
Bakgrunnskonsentrasjonene er hentet ut fra internettsiden www.luftkvalitet.info.
Ved vurderinger av områdets påvirkning og egnethet er miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, lagt til grunn.
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4.1

Reseptorer
Beregningene er gjort i 1,5 meters høyde i et rutenett hvor hver rute er 20x20 meter ble brukt. En
innledende beregning over hele planområdet med tilstøtende veger og jernbanelinjer hvor hver rute
er 20x20 meter ble brukt i først omgang. Så ble de meste berørte områdene undersøkt i mer detalj
ved 10x10 og 5x5 meter rutenett.

4.2

Trafikkdata
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på de ulike vegtraseene har vært benyttet til beregningene.
Årsdøgntrafikken og trafikktall som hastighet og tungtrafikkandel er hentet fra trafikkberegninger
utført av Swecos trafikkavdeling i forbindelse med KU.
Tallet på diesel tog er gitt av Bane Nor, med døgnfordeling hentet fra beregninger utført av Swecos
støyavdeling i forbindelse med KU.

4.3

Meteorologi
For å kunne beregne vindfelt trengs det timesvise vinddata for planområdet eller annet område som
er representativt for planområdet. Disse vinddata hentes fra www.eklima.no og legges inn i
programvaren. Vinddata er hentet fra værstasjon ved Kjeller og data er tatt fra det siste
«normalåret», 2013. I figur 4-1 ser en vindrose for den aktuelle stasjonen fra 2011-2016. Ingen
vindretning dominerer, men de mest frekvente vindretningene er sør-vest og nørdvest, med en
mindre nord-øst komponent. Vindhastigheten er relativt lav, og varierer overveiende mellom flau
vind og lett bris.
Overflateruhetslengde (surface roughness length, z0) benyttes av beregningsverktøyet til å behandle
meteorologiske data og karakterisere turbulensforhold i det atmosfæriske grensesjiktet. Med hensyn
til arealbruk i planområdet samt omkringliggende området er denne satt til 0,5 m.

Figur 4-1: Vindrose for værstasjon på Kjeller (www.eklima.no)
dfdfd ddd dddd ddd ddd dd
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4.4

Bakgrunnskonsentrasjoner
Bakgrunnskonsentrasjoner er å forstå som forurensningskonsentrasjoner fra ulike utslippskilder i
regionen som ikke er inkludert i beregningene. Den totale forurensningskonsentrasjonen i et område
er summen av bakgrunnskonsentrasjonen og forurensningskonsentrasjonene fra spesifikke
utslippskilder som vegtrafikk og industri.
Bakgrunnskonsentrasjonene av NO2, og PM10 er hentet fra bakgrunnsapplikasjonen på
internettsiden www.luftkvalitet.info/ModLUFT. Dette er et kart laget av NILU ved bruk av
geostatistiske metoder for å interpolere bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensning mellom
målestasjoner, og har en 10 km x 10 km gridoppløsning. For hver rute kan en timetidsserie for et
gjennomsnittlig år over bakgrunnskonsentrasjoner av flere luftforurensningskomponenter
nedlastes. Sammendragsdata for ruten som planområdet ligger i vises i
tabell 3.
For beregning av årsmiddel NO2 er årsmiddel benyttet som bakgrunnskonsentrasjoner. Vintermiddel
NO2 er beregnet ved bruk av vintermiddel bakgrunnskonsentrasjon av NO2.
For sammenligning av resultater med luftforurensningssone kriteriene for svevestøv er 8. høyeste
døgnmiddelkonsentrasjonen
av
PM10
beregnet.
98-persentil
av
årsmiddel
bakgrunnskonsentrasjonen av PM10 er benyttet i disse beregningene som bakgrunnskonsentrasjon.
Tabell 3. Bakgrunnskonsentrasjoner hentet fra ModLUFT (www.luftkvalitet.info)

4.5

NO2
(µg/m 3)

PM 10
(µg/m 3)

Årsmiddel

17,6

17,9

Vintermiddel

23,3

-

98-percentil

-

27,1

Omdanning av NOx til NO2
Nitrogenoksider (NOx) består av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2). NO dannes ved
forbrenning under høyt trykk og høy temperatur i en forbrenningsmotor ved at nitrogenet og
oksygenet i luften reagerer med hverandre. NO reagerer raskt med ozon i atmosfæren og blir til
NO2. I noen typer motorer, typisk dieselmotorer, dannes også en andel NO2 direkte.
Av nitrogenoksidene er det NO2 som er mest helseskadelig og grenseverdier for nitrogenoksider er
derfor knyttet til denne gassen.
Utslippsfaktorer som benyttes til spredningsberegninger oppgis for NOX og ikke NO2 og
beregningene blir derfor gjort på denne forbindelsen og ikke NO2. For å beregne spredningen av
NO2 benyttes en formel som baseres seg på en empirisk fordeling av NO og NO 2 (VDI/DIN Air
Prevention Volume 5).
𝑁𝑂2 = 𝑁𝑂𝑋 × (

103
) + 0,005
(𝑁𝑂𝑋 + 130)
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4.6

Beregning av 98-persentilen for døgnmiddel av PM10
Beregningsverktøy
som
er
benyttet,
beregner
kun
årsmiddel
av
de
ulike
forurensningskomponentene. For å kunne sammenligne resultatene med de retningslinjer som er
satt i T-1520, må årsmiddel regnes om til 98-persentil.
I analyser fra Sverige er det sett på sammenhengen mellom årsmiddel og persentilverdier og kommet
frem til at forholdet mellom 98-persentil døgnmiddel og årsmiddel kan uttrykkes med følgende ligning.
98 − 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑ø𝑔𝑛𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 = 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟×å𝑟𝑠𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙
For å utlede denne omregningsfaktoren er det benyttet data fra representativ målestasjon ved Rv 4.
Det er brukt måledata fra flere år for å utlede en statistisk representative faktor, se tabell 4-4.
Tabell 4-4. Oversikt over årsmiddel, 98-persentil og omregningsfaktor for svevestøv, PM10
Årsmiddel
(µg/m 3)

Faktor

2011

22.96

53.41

2.33

2012

18.60

54.41

2.92

2013

20.68

58.21

2.81

2014

14.34

48.01

3.35

2015

14.28

37.94

2.66

Gjennomsnitt

4.7

98-persentilverdi
(8. høyeste døgnmiddel)
(µg/m 3)

2.81

Utslippsfaktorer
Utslippene til luft fra vegtrafikken varierer med type kjøretøy og type drivstoff. I tillegg varierer
utslippet med hastighet og trafikkflyt. Køkjøring fører til mye større utslipp av både klimagasser, NO X
og partikler enn kjøring med fri flyt.
En gjennomsnittlig bensinpersonbil har et noe høyere drivstofforbruk enn en dieselpersonbil og
slipper ut mer klimagasser per kjørte kilometer. Dieselpersonbilene slipper derimot ut mer NOX og
partikler. Tyngre dieseldrevne kjøretøyer har det høyeste utslippet av NOX og partikler. Det foregår
en stadig energieffektivisering og teknologiforbedring av kjøretøyer. Dermed endres utslippene per
kjørte kilometer over tid, og nyere kjøretøyer har andre utslippsfaktorer enn gjennomsnittsbilen.
Utslippet av svevestøv, PM10, fra vegen skyldes ulike kilder som avgass fra bilene,
bremseklosslitasje, dekkslitasje og asfaltslitasje. Kjøretøyenes hastighet og bruk av piggdekk
påvirker i stor grad det totale utslippet av svevestøv. Salting, strøing, nedbørsmengde og hvor ofte
vegene blir rengjort påvirker også den totale mengden svevestøv, men er ikke tatt med i
beregningene.
Utslippsfaktorene for NOX og partikler, PM10 for de ulike vegene er beregnet ut fra utslippsfaktorer
for trafikkerte lokalveier og lokalvei med fri flyt. Utslippsfaktorene er hentet fra SSB-rapportene
33/2013 og 34/2015 og er beregnet ved hjelp av den europeiske utslippsmodellen HBEFA.
Utslippsfaktorene for piggdekks og piggfrie dekks slitasje på asfalt er hentet fra NILU-rapporten OR
23/12 «Non-exhaust Road Traffic Induced Particle emission modelling». En piggdekkandel på 14%
er benyttet i beregningene. Utslippsfaktorene som er brukt for NOX og PM10 for de ulike veiene er
gitt i vedlegg 1.
Utslippene til luft fra jernbanetrafikk er tilknyttet diesel tog. Utslippsfaktorene for diesel tog er hentet
fra SSB-rapporten «Emission factors used in the estimations of emissions from combustion»
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(oppdatert 18.01.2017) fra «The Norwegian Emission Inventory 2016». Gjennomsnittlig diesel
forbruk er hentet fra TØI-arbeidsdokumentet 50839 «Miljøregnskap for alternative transportkjeder
mellom Oslo og Tromsø».

4.8

Usikkerhet i modellberegningene
Modeller er aldri fullstendige bekrivelser av virkeligheten og resultater som er innhentet fra en
modellberegning inneholder usikkerheter. Det foreligger alltid en risiko for feilkilder når modellen ikke
på korrekt måte tar hensyn til alle faktorer som kan påvirke verdien av luftforurensning. Slike feilkilder
kan være avhengig av flere faktorer, og finnes blant annet i beregningene (forenklinger i modellene),
i måledata (ikke representative måledata) og i utslippsdataene.

5

Resultat og diskusjon

5.1

Dagens situasjon
Den største kilden til luftforurensning i dagens situasjon er Fv381 Strømsveien. Beregningene viser
at ved dagens trafikkmengde oppfyller den nordligste delen av planområdet kriteriene for gul
luftforurensningssone. Dette gjelder både vintermiddel NO2 (figur 5-1) og døgnmiddel PM10 (figur
5-3). En smalere strekning langs vegkanten oppfyller kriteriene for rød luftforurensningssone med
bakgrunn i årsmiddel NO2 (figur 5-2).
Dagens bruk av planområdet som renseanlegg og lager er ikke definert som følsomme for
luftforurensning i henhold til retningslinje T-1520.
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Figur 5-1: Spredningsberegninger av vintermiddel NO2 for dagens situasjon i planområdet, soneinndelt i
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520.
dfdfd ddd dddd ddd ddd dd

RAPPORT

SIDE 13 AV 23

Figur 5-2: Spredningsberegninger av årsmiddel NO2 for dagens situasjon i planområdet, soneinndelt i
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520.
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Figur 5-3: Spredningsberegninger for 8. høyeste døgnmiddel PM10 for dagens situasjon i planområdet,
soneinndelt i luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520.
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5.2

Fremtidig situasjon
Planforslaget medfører en økning i biltrafikk, både i Fv381 Strømsveien og i Strandveien, som blir
utvidet under planforslaget. I tillegg vil konstruksjon av nye bygg påvirke spredningsforhold for
trafikkutslipp.
Blant bruksformålene som planforslaget vil innføre til området er arealbruk definerte som følsomme
til luftforurensning. Disse omfatter bolig og barnehage samt lekeplass. Beregningene viser en større
utstrekning av gul luftforurensningssone sammenlignet med dagens situasjon, med hensyn til både
vintermiddel NO2 (figur 5-4) og døgnmiddel PM10 (figur 5-6). Rød luftforurensningssonene for
årsmiddel NO2 (figur 5-5) og døgnmiddel PM10 (figur 5-6) har en like stor økning i utstrekning, slik at
de berører de nordligste planlagte boligblokkene.
De planlagte lekeplassene i det nordligste byggefeltene (BKB1 og BKB2) blir skjermet i stor grad av
byggene med fasade mot Strømsveien.
Barnehagen planlegges i den sentrale østlige del av planområdet. Den har svært gunstig plassering
i forhold til luftkvalitet, og ligger lengst mulig fra identifiserte kilder til luftforurensning.
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Figur 5-4: Spredningsberegninger av vintermiddel NO2 for planforslaget, soneinndelt i luftforurensningssoner
for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. Innfelt viser beregning ved 10 m x 10 m rutenett.
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Figur 5-5: Spredningsberegninger av årsmiddel NO2 for planforslaget, soneinndelt i luftforurensningssoner for
lokal luftkvalitet angitt i T-1520. Innfelt viser beregning ved 5 m x 5 m rutenett
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Figur 5-6: Spredningsberegninger for 8. høyeste døgnmiddel PM10 for planforslaget, soneinndelt i
luftforurensningssoner for lokal luftkvalitet angitt i T-1520. Innfelt viser beregning ved 5 m x 5 m rutenett
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6

Konklusjon
Boliger inkluderes blant bruksformålene som ved en realisering av planforslaget innføres til et gul og
rød luftforurensningssoner med hensyn til NO2 og PM10. Dette gjelder bygningsfasader mot Fv381
Strømsveien og den nordligste delen av Strandveien. De planlagte lekeplassene i det nordligste
byggefeltet blir skjermet i stor grad av byggene med fasade mot Strømsveien, mens den planlagte
barnehagen har særlig gunstig plassering i forhold til luftkvalitet.
Det anbefales flere tiltak for å redusere konsekvensene av trafikkutslipp for luftkvalitet ved de berørte
boligområdene og lekeplassene.

7

Tiltak

7.1

Avbøtende tiltak
Biltrafikken fra nærliggende veger medfører det største kildebidraget til luftforurensning i området.
Ved planlegging av luftfølsom arealbruk innenfor rød og gul luftforurensningssone er flere avbøtende
tiltak aktuelle både med tanke på å bedre luftkvaliteten i området og sikre god luftkvalitet innendørs.
Ved å legge vekt på de påfølgende tiltak, vil etablering av bolig og annen følsom arealbruk innenfor
luftforurensningssonene kunne aksepteres.
Tabell 5. Beskrivelse av tiltak som kan sikre tilfredsstillende luftkvalitet for beboere og brukere i planområdet

Tiltak

Kommentar

Vegetasjonsskjerm
mot Strømsveien

Det er dokumentert at vegetasjon til en viss grad kan rense og filtrere
forurenset luft for partikler og sot/støv og i mindre grad NO2. Beplanting
av området mellom gang- og sykkelveien langs Strømsveien og de
nordligste boligblokkene inngår allerede i planforslaget. Det anbefales at
denne utvikles til en tett vegetasjonsskjerm.
Artsvalget er av betydning for renseeffekten, og bladflateareal og tetthet
til vegetasjonen er de mest gunstige egenskapene. Helårsgrønne
planter bør inkluderes på grunn av at de beholder blader om vinteren når
konsentrasjoner av luftforurensning er høyeste. Med hensyn til
naturverdien i området bør stedegnete planter velges.

Etasjefordeling i
forhold til luftfølsom
arealbruk

Som hovedregel blir luftkvalitet bedre ved økt høyde over utslippskilder.
Med henvisning til planbestemmelsene skal første etasjene i byggene i
BKB1 og BKB2 som berøres av luftforurensningssoner programmeres
slik at det kan tilrettelegges for byliv på gateplan, med bevertning,
forretning og annen publikumsrettet tjenesteyting. Disse utgjør mindre
luftfølsom arealbruk.
Vektlegging på en slik etasjefordeling med begrensning av bolig til øvre
etasjer kan sikre bedre luftkvalitet for beboerne innenfor
luftforurensningssoner.

Plassering av inntak
for frisk luft til bygg

Plassering av friskluftinntaket kan spille en rolle for inntak av svevestøv
og NO2 fra utelufta. Der utelufta er mye forurenset bør det benyttes filtre
i luftinntaket, men det bemerkes at vanlige filtre er mer effektiv mot støv
en de finere partikler som utgjør svevestøv, og de krever vedlikehold.
Luftinntaket anbefales plassert så høyt oppe som mulig i laminære
luftsoner og lengst mulig unna kildene.
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Sikre godt inneklima

7.2

Det må legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale
belastningen for beboerne. Utforming av ventilasjon, plassering av
luftinntak og materialvalg er av stor betydning for inneklimaet. Det bør
søkes bruk av materialer som ikke avgir gasser. Byggteknisk forskrift §
13-1 stiller generelle krav til ventilasjon i bygninger. Bygninger skal ha
ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at
tilfredsstillende luftkvalitet sikres.
Luftkvalitet i bygning skal være tilfredsstillende med hensyn på lukt og
forurensning. Inneluft skal ikke inneholde forurensning i skadelige
konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon.

Tiltak i anleggsperioden
Masseutskifting samt senere bygge- og anleggsarbeid vil kunne føre til mer oppvirvling av støv i
området, særlig under graving og transport av masser. Støv som oppvirvles fra massetransport og
graving består i stor grad av større partikler enn svevestøv og partiklene vil deponeres forholdsvis
nær utslippskilden. For å hindre store mengder støv fra anleggsplassen, kan det gjøres enkle tiltak
som for eksempel at det utarbeides en transportplan for all kjøring til og fra anlegget og inne på
byggeplassen. Hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser er relativt enkle tiltak for å
hindre støv fra anleggsbiler og kan inngås i miljøoppfølgingsplan (MOP).
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Vedlegg 1 – Utslippsfaktorer
Vegtrafikk

Vegnavn

Hastighet ÅDT,
(km/t)
total

Strømsveien dagens
Nedre
Ræingsveg dagens
Strandveien dagens
Strømsveien fremtid
Nedre
Rælingsveg fremtid
Strandveien A fremtid
Strandveien B fremtid
Strandveien C fremtid
Strandveien D fremtid

ÅDT,
andel
lange
kjøretøy

ÅDT
(kj/s)

Andel
NOx
Andel
piggfrie 2013
tungtrafikk
dekk
(g/km)

Sum
PM10
(g/km)

PM10
(g/km*ådt)

NOX
(g/km*ådt)

50 11200

0.1296

6

0.0600

0.86

0.6972

0.1115

1248.54688

7808.64

60

4100

0.0475

11

0.1100

0.86

0.9782

0.1299

532.49529

4010.62

30

0

0.0000

3

0.0300

0.86

0.5286

0.1004

0

0

50 13800

0.1597

6

0.0600

0.86

0.9110

0.1239

1709.50812

12571.8

60

5401

0.0625

11

0.1100

0.86

0.9782

0.1299 701.4651369

5283.2582

30

5100

0.0590

3

0.0300

0.86

0.5286

0.1004

512.23227

2695.86

30

2000

0.0231

3

0.03

0.86

0.5286

0.1004

200.8754

1057.2

30

1600

0.0185

3

0.03

0.86

0.5286

0.1004

160.70032

845.76

30

1100 0.012731

3

0.03

0.86

0.5286

0.1004

110.48147

581.46

Jernbane – diesel tog

PER TOG
kg/tonne diesel
l diesel/km
kg/m3 diesel
kg/l diesel
kg diesel/km
g/km

NOx
47
4.37
840
0.84
3.6708
172.5276

PM10
3.8
4.37
840
0.84
3.6708
13.94904
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