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Forord
I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Barbuområdet i Arendal
kommune, er Rambøll Norge AS engasjert til å utføre beregninger for veitrafikkstøy og
utslipp til luft.
Støyberegninger og rapport for disse er utført av Rambøll Norge AS ved Håkon Bratlien.
Utslipp til luft er beregnet og kommentert av NILU ved Dag Tønnesen som Rambølls
underkonsulent.
Denne rapporten baserer seg på beregninger utført med trafikktall for år 2007 og 2016.
Øystein Ludvigsen i Rambøll Norge AS har sydd sammen rapporten.
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1.

Grunnlag for rapporten

1.1

Beregningsmessig grunnlag for år 2007
Trafikktall (ÅDT) og andel tunge biler er innhentet fra Statens vegvesen, og baserer seg
på tall fra vegdatabanken.
Kjørehastigheten er satt lik fartsgrensen.
Døgnfordelingen av biler er antatte forutsetninger da tellinger ikke foreligger. Disse er da
like i alle utførte beregninger.
I tillegg til disse parameterene, er det for støyberegningene brukt et relativt nøyaktig
digitalt kartverk. Kartverket inneholder alle relevante opplysninger som skal til for å
tilfredsstille nordisk beregningsmetode for støy.
Tabell 1 Trafikkgrunnlag 2007
Veinavn

ÅDT

Hastighet

Andel tunge
biler

Dag/Kveld/Natt
%-vis fordeling

Rv410
Møllebakken

15.000

50

7

80/12/8

Rv410
(Kystveien øst)

14.000

50

6

80/12/8

Rv410
(Kystveien sør)
Fra rundkjSkytebaneveien

2.500

50

5

80/12/8

Rv410
(Kystveien sør)
Fra
Skytebaneveien

500

50

5

80/12/8

Skytebaneveien

2.000

50

5

80/12/8

Trafikktallene på Kystveien sør og Skytebaneveien er usikre. Angitte tall er trolig noe for
høye, men dette har en relativt liten betydning for støyberegningene.
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1.2

Beregningsmessig grunnlag for år 2016

Tallmaterialet for trafikken er basert på prognoser angitt i ”Forslag til kommunedelplan
med konsekvensutredning”.
Parametrene er de samme som i Tabell 1.

Tabell 2 Trafikkgrunnlag 2016
Veinavn

ÅDT

Hastighet

Andel tunge
biler

Dag/Kveld/Natt
%-vis fordeling

Rv410
Møllebakken

25.000

50

7

80/12/8

Rv410
(Kystveien øst)

20.000

50

6

80/12/8

Rv410
(Kystveien sør)
Fra rundkjSkytebaneveien

11.000

50

5

80/12/8

Rv410
(Kystveien sør)
Fra
Skytebaneveieninnkjøring
parkering i
fjellhall

8.500

50

5

80/12/8

Rv410
(Kystveien sør)
Fra innkjøring
parkering
fjellhall videre
mot sør

500

50

5

80/12/8

Skytebaneveien

2.000

50

5

80/12/8

2016-tallene ligger i øvre del av det intervallet for hver veiarm som er angitt i
kommunedelplanen.

6
Støy-/luftberegninger Barbu - Støyberegning for Barbu-området i Arendal kommune - Oppdragsnr.: 2070350
Arkiv ref: P:\Saksvedlegg\Barbu\A Kommunedelplan\Støy og luft\Rapport-rev1.doc

2.

Støyberegninger

2.1

Retningslinjer og forutsetninger
Aktuelle retningslinjer for beregninger og vurderinger i forbindelse med resultater er
basert på rundskriv T-1442.
”Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte
statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt
viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom
bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse
kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.
Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er
koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. I tillegg er det gitt retningslinjer om håndtering av støy fra byggog anleggsvirksomhet.
Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi
grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.”

Figur 1 Illustrasjon av støynivå
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2.2

Beregningsresultat (se vedlagte tegninger)
Støynivået leses som deciBel (dB). Denne beregningen viser hvor mye støy vegtrafikken
genererer. Med dette vektede støynivået menes følgende: Døgnet deles inn i 3 soner:
Dag (kl 07-19) - Kveld (kl 19-22) - Natt (kl 22-07).
Støyen (trafikken) i disse tidssonene blir vektlagt ihht gjeldende retningslinje.
Kveldstrafikken og nattetrafikken blir vektet med (tillagt) hhv +5dB(A) og +10dB(A).
Denne vektede verdien kalles LDEN. Dagsonen blir ikke tillagt (vektet med) ”ekstra” støy.

2.2.1.

Hvordan lese beregningsresultatet
Resultatene som vises i denne planen er delt inn i 3 nivåer (soner). Beregningspunktene
som representerer kotene er lagt 2 meter over terreng. Bygninger har derfor innvirkning
på utbredelse av støyen.

Mindre enn lik 55 dB(A) – grønn sone
Grønn sone har et støynivå som er akseptabelt i fht å oppholde seg utendørs uten å føle
seg plaget.

Mellom 55 og 60 dB(A) – gul sone
Vurderingssone. Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle med å tillate videre etablering i
slike områder. Innendørs støynivå bør vurderes for støyfølsomme formål.

Mer enn 60 dB(A) – rød sone
Området er lite egnet til støyfølsomme formål. Oppfattes som plagsomt utenivå. Det bør
utøves varsomhet om det skal etableres ny virksomhet.

2.2.2.

Vedlagte tegninger i A3-format
Tegningene inneholder støykotekart som viser utbredelsen av de ulike støysonene
beskrevet ovenfor. Begge tegninger viser situasjonen uten tiltak mot støy, dvs uten evt
støyskjerming langs Rv 410 eller tiltak på eller ved boligene.
X101: Støynivå år 2007 - uskjermet
X102: Støynivå år 2016 – uskjermet

2.3

Vurderinger

2.3.1.

Belastede områder
Støynivået er generelt høyere i hele det vurderte området med unntak av den sørlige
delen av kystveien. Kystveien fra rundkjøringen mot parkeringsanlegget i fjell fått en
betydelig større andel trafikk i fremtidig situasjon sammenlignet med dagens.
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Tabell 3 Antall bygninger innenfor støysoner (ca antall)
År

Antall bygg
gul sone

Antall bygg
Rød sone

2007

16

30

2016

20

44

Tallene viser i all hovedsak at støynivået øker og at influert område vil bli større etter
utbygging i 2016.

2.3.2.

Vurdering av generelle støydempende tiltak
Den beste skjermingen er ved å gjøre avbøtende tiltak ved støykilden. Et tiltak kan være
å benytte støysvak asfalt el.
Effektive tiltak er enten nær støykilde eller nær mottaker.
Andre mulige tiltak, spesielt ved nybygg, er å tilpasse bygningene til støykilden. Dvs. ved
etablering av boliger, kan det å plassere stillerom/soverom mot stille fasade. Direkte
tiltak på bygning kan også være effektivt i fht innendørs støynivå. Dette bør vurderes
spesielt i hver enkelt situasjon.

2.3.3.

Vurdering av konkrete avbøtende tiltak
Vest
Boligområde vest for rv 410 ligger relativt høyt over veibanen og vil derfor ha en liten
effekt av skjerm langs veikanten. I dette området bør det ses på lokale tiltak i
kombinasjon med fasadetiltak.
Nord
Området nord for rv 410 ligger i delvis bratt terreng, men mer i nivå med veitraséen.
Disse husene vil i kontrast til område vest, ha en bedre effekt av skjerm langs veien. Den
nordøstre delen av området vil ha svært liten eller ingen effekt av skjerming på
langsveikant.
Sør-øst
Området har høyt støynivå, og i framtidige planer vil det være nødvendig å tilrettelegge
virksomheter på en måte som ikke blir vesentlig berørt av veitrafikkstøyen. Ny
bygningsmasse må ha tilstrekkelig støydemping, og innenfor de krav som stilles til
enhver tid til innendørs støynivå. Dette gjelder også utendørs-arealer.

2.3.4.

Reguleringsplaner og bestemmelser
Ved etablering av reguleringsplan for området bør T-1442 legges til grunn for de
vurderinger som skal utøves mht. støy. Det bør fremheves hvilke områder som bør være
”grønne lunger”.
I neste beregningsfase vil ny bygningsmasse tas i betraktning. Bygningene kan bidra til
støydemping i enkelte områder, samt bidra til refleksjon mot andre områder.
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3.

Beregning av utslipp til luft

3.1

Innledning
Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Rambøll AS gjennomført en
foreløpig vurdering av luftforurensning ved Barbu i Arendal. Vurderingen er et innspill til
konsekvensutredning for kommunedelplan for området.
Vurderingen er utført ved å beregne utslipp og spredning fra biltrafikk i området i en førog ettersituasjon som vist i kommuneplanforslaget. Bidrag fra andre forurensningskilder
er anslått på bakgrunn av arbeid utført av NILU for statens forurensningstilsyn i
forbindelse med innføring av det nye regelverket for luftkvalitet. Beregningene er utført
for svevestøv og nitrogendioksid. Utslippsberegninger er utført med samme metode som
benyttes av Statistisk sentralbyrå og Vegdirektoratet. Spredningsberegninger er utført
ved hjelp av en stasjonær spredningsmodell for veitrafikkutslipp, dette er en frittstående
versjon av linjekildemodellen i programsystemet AirQUIS. De mest nærliggende
meteorologiske data (Torungen fyr og Landvik forsøksgård) er benyttet til å vurdere hvor
ofte ugunstige spredningsforhold vil forekomme.

3.2

Luftkvalitetsmål
For Norge finnes det Nasjonale mål og grenseverdier for luftkvalitet. For biltrafikk er det
nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (partikler mindre enn 10 µm i diameter, PM10) som i
første rekke vil gi konsentrasjonsbidrag der nivået kan overstige kriterier og
grenseverdier. Tabellen nedenfor viser anbefalte luftkvalitetskriterier og grenseverdier for
NO2 og PM10.
Tabell 4 Grenseverdier og Nasjonalt mål for luftkvalitet. Tallene i parentes viser hvor
mange ganger grenseverdien tillates overskredet hvert år.

Komponent

Enhet

Midlingstid

NO2

µg/m3

Time

PM10

•

1501) (8)

µg/m

År

µg/m

3

Døgn

50 (35)

50 (25)

µg/m3

Døgn

501) (7)

501) (7)

µg/m3

År

40

µg/m
År
1) Skal overholdes innen 1.1.2010

•

2001) (18)

3

3

•

Norske
Nasjonalt mål
grenseverdier
40

1)

201)

Grenseverdier er generelt skjerpet de siste tiårene. Gjelder grenseverdier satt av
både WHO, EU og Norge.
Den nye forskriften med grenseverdier, fastsatt ved Kgl. Res. 4. oktober 2002 er lik
EUs nye grenseverdier.
Nasjonalt mål for luftkvaliteten i byer og tettsteder ble vedtatt av Regjeringen
høsten 1998. Nasjonalt mål er i hovedsak litt strengere enn den nye forskriften.
Den nye forskriften og Nasjonalt mål tillater et visst antall overskridelser pr. år for
NO2 og PM10.
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3.3

Bakgrunnsforurensning
Med bakgrunnsforurensning menes her bidrag til konsentrasjon fra andre kilder i området
enn de veiene der det er beregnet utslipp av luftforurensing. For Arendal er
bybakgrunnskonsentrasjonen av NO2 (timemiddel) og PM10 (døgnmiddel) anslått til
henholdvis 14 µg/m3 og 29 µg/m3 (NILU OR 43/2000). Disse konsentrasjonene kommer i
tillegg til beregnet bidrag fra de vurderte veiene. For nitogenoksider forekommer det
meste av avgassutslippet (minst 80 %) som NO. NO vil reagere raskt med ozon (O3) og
danne NO2. Nær veg er det som regel mer NO enn O3, og dermed blir det
konsentrasjonen av O3 som bestemmer hvor mye NO som går over til NO2. Det er i disse
beregningene antatt at ozonkonsentrasjonen er 60 µg/m3.

3.4

Spredningsforhold
Meteorologisk institutt har/har hatt målestasjoner ved Torungen fyr og Landås
forsøksgård. På grunn av beliggenheten av stasjonene er NILUs vurdering at
retningsfordelingen av vind målt på Torungen er representativ for retningsfordelingen i
Arendal, mens vindstyrkefordelingen på Landås er representativ for styrkefordelingen i
Arendal. Dette medfører at det er to dominerende vindretninger, vind fra øst nordøst, og
vind fra vest sørvest , med forekomst 13 % og 21 % av tiden. Svak vind vil forekomme
oftest for vind fra øst-nordøst, i omlag 6 % av tiden.

3.5

Utslippsberegninger
Utslippsberegningene bygger på trafikktall gitt i plandokumentet, antatt trafikkhastighet
på 50 km/t og antatt tungtrafikkandel på 8 %. Videre er piggdekkandelen i
vintersesongen antatt å være 60 %. Utslippsberegningene bygger på utslippsfaktorer fra
Nasjonal utslippsmodell (SSB) og NILUs utslippsmodell for opphvirvling av veistøv. De
beregnede utslippene for nitrogenoksider gjelder hele året, mens de beregnede
utslippene av PM10 gjelder for tørre perioder på ettervinteren (på slutten av
piggdekksesongen). Trafikktall og beregnede utslipp for de tre veiene ved den foreslåtte
rundkjøringen er vist for før- og ettersituasjonen i tabellen nedenfor.

Tabell 5 Trafikktall og utslipp av nitrøse gasser og svevestøv i før og ettersituasjonen.
Enhet for utslipp er mg pr. meter og sekund. Utslipp av nitrøse gasser gjelder for
maksimal timetrafikk, støvutslippet er døgngjennomsnitt.

RV 410 Møllebakken

RV 410 Kystveien øst

Kystveien sør

Førsituasjon
Trafikktall (ÅDT)
Utslipp NOX (mg/m/s)
Utslipp PM10 (mg/m/s)

15000
0,199
0,182

14000
0,186
0,170

2500
0,033
0,030

Ettersituasjon
Trafikktall (ÅDT)
Utslipp NOX (mg/m/s)
Utslipp PM10 (mg/m/s)

24000
0,318
0,291

19000
0,252
0,230

10000
0,133
0,121
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3.6

Spredningsberegninger
Med utslipp og bakgrunnskonsentrasjoner som gitt over, og med en antatt bakgrunn av
ozon på 60 µg/m3, blir konsentrasjonen av timemidlet NO2 under 120 µg/m3 5 m fra
vegmidt og under 100 µg/m3 i avstand 15 m fra vegmidt selv for den mest trafikkerte
vegen. Grenseverdiene for forurensing av NO2 er derfor overholdt både i før- og
ettersituasjonen.
For svevestøv er det beregnet døgnmiddelkonsentrasjoner, og det er antatt at samtidig
svak vind og liten variasjon i vindretningen kan forekomme i 1/3 av et døgn. Under disse
forutsetningene, og med et bakgrunnsbidrag på 29µg/m3, er det fare for overskridelse av
grenseverdien for luftkvalitet i en sone fra vegmidt og ut til avstand som angitt i tabell
C.

Tabell 6 Avstand i meter til mulig overskridelse av grenseverdi for svevestøv, regnet fra
midt på vegen.

Førsituasjon
Ettersituasjon

3.7

RV 410 Møllebakken
14
21

RV 410 Kystveien øst
12
18

Kystveien sør
0
7

Konklusjon
Det beregnede forurensningsnivået viser at for nitrogendioksider vil grenseverdiene for
luftkvalitet være overholdt både i før- og ettersituasjonen.
For svevstøv viser beregningene at sonen rundt vegen som kan belastes med
konsentrasjon over grenseverdien øker med ca 7 meter fra førsituasjonen til
ettersituasjonen.
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TEGNFORKLARING

<55 dB(A)
55-60 dB(A)
>60 dB(A)

TEGNFORKLARING
<55 dB(A)
55-60 dB(A)
>60 dB(A)

