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1.

Bakgrunn
I forbindelsen med utbygging av ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) i Arendal er Rambøll blitt bedt om å vurdere støv i
anleggsfasen spesielt ifm. nærheten til eksisterende sykehus. Årsaker til støv i anleggsfasen er byggestøv og støv fra sprengningsarbeider. I forbindelse med aktivitetene skissert i forslaget til planprogram, masseuttak med tilhørende tungtrafikk, er støv, herunder
svevestøv (PM), den mest aktuelle komponenten å vurdere.
Luftforurensning øker risikoen for luftveis- og hjerte-karsykdom og
tidlig død (World Health Organization, 2005). En rekke ulike komponenter kan bidra til redusert luftkvalitet, inkludert svevestøv (PM)
og nitrogenoksider (NOx). Studier indikerer at PM10 (svevestøv med
diameter mindre enn 10 µm) hovedsakelig er forbundet med effekter på luftveissystemet, mens PM2,5 (svevestøv med diameter
mindre enn 2,5 µm) er forbundet med skadelige virkninger på
hjerte- og karsystemet.
Planområdet ligger på Kloppene i Arendal kommune. Planområdet
ligger nordvest for eksisterende sykehuskompleks og er markert i
Figur 1 og Figur 2. Dagens virksomhet innenfor planområdet er sykehusdrift og legevakt med tilhørende infrastruktur. Planområdet
utgjør et areal på ca. 17,5 daa. Området har adkomst via Dydens
vei i nord og via Sykehusveien i sør. Avstanden til eksisterende sykehus er omtrent 30 meter.
Arealet hvor det nye bygget skal ligge består av en fjellknaus med
en høyde på om lag 20 meter, noe som vil kreve mye terrengbearbeiding (se Figur 2). Fjellknausen vil bli sprengt og massene blir
kjørt bort for knusing på annet sted utenfor planområdet.
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Figur 1. Sykehus i Arendal, planområdet er markert med rød sirkel. Bildet er hentet fra @norgeibilder.no

Figur 2. Skråfoto av planområdet (Rambøll, 2017).
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2.

Reguleringer og veiledere

2.1

Forurensningsforskriften kapittel 7
Utslipp til luft og lokal luftkvalitet er regulert av Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 7. Lokal luftkvalitet (Klima- og miljødepartementet,
2004), med hjemmel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
(Klima- og miljødepartementet, 2015). Forurensningsforskriftens kapittel 7 inneholder bestemmelser om ansvarsforhold og utførelse av målinger, og grenseverdier for utendørs luft.
Bestemmelsene i kapittel 7 «har som formål å fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav og målsettingsverdier til luftkvalitet og sikre at disse blir overholdt (…)».
Forurensningsforskriften § 7-6 angir grenseverdier for en rekke luftforurensende komponenter. Grenseverdiene er maksimumskonsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider,
eventuelt med antall tillatte overskridelser (Tabell 1).
Overskridelse av grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften utløser krav om utslippsreduserende tiltak. § 7-3 omhandler anleggseiers ansvar: «Eier av et anlegg som bidrar vesentlig til fare for overskridelse av grenseverdiene i § 7-6, skal sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at de grenseverdier og krav som følger av disse bestemmelsene blir
overholdt, og skal dekke kostnadene forbundet med gjennomføringen.» Om bakgrunnskonsentrasjoner står det i § 7-3: «Ved vurderingen av om en kilde bidrar vesentlig til overskridelsen av de enkelte grenseverdier eller målsettingsverdier, skal kun lokalt skapte bidrag
medregnes.»
Kommunens ansvar og myndighet er beskrevet i § 7-4: «Kommunen kan gi nødvendige pålegg for å sikre at kravene i dette kapitlet overholdes, herunder gi pålegg om gjennomføring
av tiltak for å sikre overholdelse av kravene i § 7-6 og § 7-7, samt gi pålegg om opplysningsplikt og undersøkelse iht. forurensningsloven § 49 og § 51.»
Tabell 1. Grenseverdier for tiltak for utendørs luft for komponenten svevestøv (PM 10 og PM2,5), i henhold til
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet,
2004).
Komponent

Midlingstid

Grenseverdi

Antall tillatte overskridelser

1 døgn (fast)

50 µg/m³

Maks. 30 ganger pr. kalenderår

Kalenderår

25 µg/m³

Kalenderår

15 µg/m³

Svevestøv PM10
1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse
Svevestøv PM2,5
Årsgrenseverdi for beskyttelse av menneskets helse
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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»

(Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013) (Tabell 2). Arbeidet er basert på gjennomgang av litteratur om aktuelle luftforurensende komponenter og skadelige helseeffekter.
Tabell 2. Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM 10 og PM2,5), utarbeidet av Folkehelseinstituttet og
Miljødirektoratet (2013).

2.3

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

Krav mht. støvutslipp i forurensningsforskriften kapittel 30
Forurensning er i utgangspunktet forbudt i henhold til forurensningslovens § 7. Forurensningsforskriftens del 7 angir spesifikke krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter. Utslipp til luft i forbindelse med støvende aktiviteter ved knuseverk som knusing,
sikting, transport og lagring omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, som gjelder både for stasjonære og
midlertidige/mobile knuseverk (Klima- og miljødepartementet, 2004).
Forskriften inneholder også krav til tillatt mengde støvnedfall fra virksomheten, og utførelse
av målinger for å sikre at disse overholdes. Kravet til utslipp av støv fra knuseverket skal
ikke medføre at mengden nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager, målt ved nærmeste nabo eller eventuelt annen nabo som er mer utsatt (§ 30-5). Målinger av støvnedfall
skal utføres, i henhold til § 30-9a, dersom virksomheten ligger nærmere enn 500 meter fra
nærmeste nabo.
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Retningslinje T-1520
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) brukes som en veileder for å vurdere lokal luftkvalitet i byggesaksbehandling og arealplanlegging (Miljøverndepartementet, 2012). Veilederen spesifiserer grenser for luftkvalitetssoner, gul og rød sone,
basert på nivåer av komponentene PM10 og NO2 (Tabell 3). 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 juridiske 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 helseeffekter. I rød sone
har personer med luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for helseeffekter, i hovedsak barn
med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarsykdom.

Tabell 3. Nedre grenser for gul og rød sone for vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012)

Komponent

1

Luftforurensningssone
Gul sone
µg/m3

Rød sone

PM10

35

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 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.

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

Kapittel 6 av retningslinjen T-1520 beskriver retningslinjer for begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet, blant annet behov for tiltak i anleggsperioden og avbøtende tiltak. Ifølge kapittel 6 av retningslinjen T-1520 foreligger det lite kunnskap om faktiske konsentrasjonsnivåer fra bygg- og anleggsvirksomhet, men som en veiledning bør
timemiddelkonsentrasjonen av PM10 maksimalt ikke overstige 200 μg/m³ på lokaliteter der
folk bor eller oppholder seg.

3.

Situasjon

3.1

Sprengning
Det største kilden til støv i anleggsperioden er byggestøv og støv fra sprengningsarbeider.
Figur 3 viser estimert volum av terreng som må fjernes før utbygging av ny legevakt og
kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH). Det er nesten 29.000 m3 som må fjernes.
Tidsperioden er ikke ennå planlagt.
I tillegg til byggestøv og støv fra sprengningsarbeider er det støv fra økt trafikk med tunge
kjøretøy for transport av stein ut fra planområdet.

5/13

Figur 3. Estimert volumen av terreng som må fjernes ved Arendal legevakt. @TRAFO arkitektur as

3.2

Trafikkforhold
Til foreliggende vurdering er utslipp av svevestøv (PM10) og NO2 fra trafikk inn til området
beregnet og det er vurdert hvordan dette kan påvirke luftkvaliteten. Trafikkmengdene og
eksisterende parkeringsplasser i området for dagens situasjon er presentert i Figur 4.
I Parkveien nord er årsdøgntrafikk (ÅDT) 8850, i Parkveien sør 8150, i Dydens vei 4300 og i
Kloppene er ÅDT 5650. Andel tungtrafikk er angitt i Figur 4 sammen med ÅDT for den
aktuelle strekningen.
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Figur 4. Trafikktall og eksisterende parkeringsplasser ved planområdet (markert med gult) (Rambøll, 2017).

3.3

Utslippstall
For å vurdere hvordan trafikken i området vil påvirke lokal luftkvalitet er det beregnet utslipp for dagens trafikksituasjon. Dette er gjort ved å hente ut utslippsfaktor for beregning
av utslipp av PM10 og NOx fra eksos for estimert ÅDT. Utslippsfaktorer er hentet ut fra det
europeiske forskningsprosjektet The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA,
2018). Utslipp er beregnet ved bruk av utslippsfaktorene fra HBEFA og ÅDT for veiene
(Rambøll, 2017). Utslippsfaktorene er vektet for fordelingen mellom bensin- og dieselbiler i
den norske kjøretøyparken, og det er brukt utslippsfaktorer for 2015. Beregningene tar hensyn til fordelingen mellom person- og tungtrafikk ved veien.
I tillegg til utslipp fra eksos, bidrar slitasje av bildekk, bremseklosser og asfalt betydelig til
det totale utslippet av PM10 fra veitrafikk (Sandmo, 2016). Dette er derfor inkludert i beregningene. 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 bitumen. Utslippsfaktorer for dekk- og bremseklosslitasje og slitasje av asfalt
forårsaket av piggdekk ble hentet fra The Norwegian Emission Inventory 2016 (Sandmo,
2016), mens utslippsfaktorer for slitasje av asfalt ikke forårsaket av piggdekk ble hentet fra
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 (Ntziachristos, 2016).
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Det foreligger ikke tall for andel piggfri for Arendal, det er derfor antatt en piggfriandel i
Arendal på 65 %T i 2017, på bakgrunn av tall for Kristiansand og Skien/Porsgrunn som er
vurdert å ha tilsvarende sammensetning hentet ut fra Statens vegvesens statistikk for piggdekkbruk i norske byer (NILU, 2018).
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Tabell 4. Beregnede utslipp av PM10 og NOx fra veiene i området ved Arendal sykehus for dagens situasjon, ved bruk av utslippsfaktorer fra HBEFA
(2018), Sandmo (2016) og Ntziachristos (2016).
Strekning

ÅDT

Andel

Andel

Fartsgrenser

NOx

tungtrafikk

piggdekk

(km/t)

(g/m/t)

PM10 for-

PM10 dekk-

brenning

slitasje

(g/m/t)

(g/m/t)

PM10 bremseklosslitasje (g/m/t)

PM10 asfalt-

PM10 asfaltsli-

slitasje

tasje-piggdekk

(g/m/t)

(g/m/t)

PM10 totalt
(g/m/t)

Parkveien nord

8 850

6%

35 %

40

0,484

0,0041

0,0016

0,0028

0,0034

0,0678

0,0797

Parkveien sør

8 150

6%

35 %

40

0,288

0,0038

0,0015

0,0026

0,0032

0,0624

0,0734

Dydens vei

4 300

4%

35 %

30

0,150

0,0020

0,0007

0,0013

0,0016

0,0366

0,0422

Kloppene

5 650

5%

35 %

30

0,211

0,0028

0,0010

0,0017

0,0021

0,0433

0,0509

*ÅDT = årsdøgntrafikk; summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på antall dager i året
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3.4

Vinddata
For å vurdere spredning av støv er vinddata hentet ut fra Meteorologisk institutts tjeneste
eKlima (Meteorologisk institutt, 2017). Vinddata er hentet fra Landvik meteorologiske stasjon, for 2017.
Landvik meteorologiske stasjon ligger nesten 19 km sørvest for planområdet, og er den stasjonen som er vurdert å være mest representativ for området ut fra terreng og beliggenhet.
Avstanden er ganske lang men stasjonen er likevel representativ, fordi den ligger på samme
høydenivå som planområdet, har lik avstand til sjøen og det er ingen store topografiske
hindringer mellom planområdet og målestasjonen.
Vinddata fra de 10 siste årene er vist i Figur 5.

Figur 5. Vindroseplott for vindhastigheter og –retninger for 2008-2017 ved Landvik målestasjon i Grimstad
kommune. Hentet ut fra Meteorologisk institutt sin tjeneste eklima.no (Meteorologisk institutt, 2017).

Vindroser viser at vindstyrken ved Landvik stasjon det meste av tiden var lav i tiårsperioden, hovedsakelig under 5,0 m/s for de fleste timene i året. De dominerende vindretningene
i området er fra sør-sørvest (200-220 ˚), og i mindre grad fra nord-nordøst (10-40 ˚).
3.5

Bakgrunnskonsentrasjoner
Konsentrasjoner av bakgrunnsforurensning ble hentet ut fra ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon (NILU, 2018), som beregner bakgrunnskonsentrasjoner på bakgrunn av foreliggende
målinger og modellering. Gjennomsnittlige årlige bakgrunnskonsentrasjoner av svevestøv er
på 10,4 µg/m3 (PM10) og 7,0 µg/m3 (PM2,5), noe som er ganske lave bakgrunnskonsentrasjoner. Tilsvarende konsentrasjoner av PM10 er til sammenligning i Oslo sentrum 19,0
µg/m3. Gjennomsnittlige årlige bakgrunnskonsentrasjoner av NO2 er på 12,5 µg/m3

Rambøll Norge AS
10/13

NO 915 251 293 MVA

4.

Vurdering av luftkvalitet

4.1

Trafikk
Tabell 4 viser utslipp av NO2 og PM10 for dagens trafikksituasjon. De estimerte utslippene
vist i Tabell 4 og viser at utslippene av luftforurensende komponenter er størst fra den moderat trafikkerte Parkveien. Bidragene er mindre fra de andre veiene i området. Asfaltslitasje fra piggdekkbruk er den største kilden til PM10 fra veiene i området.
Det er ikke mulig å relatere de beregnede verdiene for konsentrasjon av luftforurensede forbindelser direkte til grenseverdiene gitt i retningslinje T-1520. Men om man bruker den høyeste beregnede verdien for utslipp av PM10 per meter som eksempel (0,0797 g/m/t) og regner om denne konsentrasjonen til konsentrasjonen i en kube luft på 1×1×1 m vil dette gi
0,000506 g/m3/t, noe som gir en konsentrasjon på 12,150 µg/m³ per dag. Denne beregningen forutsetter maksimal trafikkavvikling hele døgnet og stillestående luft uten utskiftning, den er derfor svært konservativ. De beregnede verdiene er lavere enn grenseverdier
både i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6
(Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012).
Utslipp kan endres i anleggsfasen: Vanligvis er det massetransport som bidrar mest til støvforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet. Derfor bør det utarbeides en transportplan
(massetransport med mer) for all kjøring til og fra anlegget og inne på byggeplassen. Transportplanen bør inneholde forslag til avbøtende tiltak.
Trafikk og spesielt tungtrafikk vil øke i anleggsfasen, særlig i Dydens vei og Sykehusveien.
Da det blir antakeligvis mest spredning av støv fra eksponerte masser og tungtrafikk, kan
konsentrasjon av PM10 øke, slik at konsentrasjonen er høyere enn grenseverdier både i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og
miljødepartementet, 2004) og i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012).

4.2

Sprenging og terrengarbeid
Arealet hvor det nye bygget skal ligge består av en fjellknaus med en høyde på om lag 20 m
og vil kreve mye terrengbearbeiding. Estimert volumen av terreng som må fjernes er nesten
29.000 m3. Fjellknausen skal bli sprengt og massene blir kjørt bort for knusing på annet
sted.
Vindroser i Figur 5 viser at de dominerende vindretningene i området er fra sør-sørvest
(200-220 ˚), og i mindre grad fra nord-nordøst (10-40 ˚).
Eksisterende sykehuset ligger omtrent 30 m sør-sørvest for planområdet og dermed rett i
hovedvindretning. Det betyr at støvutslipp fra sprenging i planområdet kan spres inn mot
sykehusområdet.
Det skal antakeligvis sprenges kun i korte perioder, så er det ikke forventet at det vil medføre noen særlig grad av eksponering for folk i nærområdene, men det må gjøres vurderinger med hensyn på de som arbeider på anlegget.
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4.3

Tiltak
Mulige tiltak mot spredning av støv er:
• hjulvask av tungtrafikk fra massetransport
• rengjøring av veier
• tildekking av masser
• vannsprøyting av masser og anleggsveier for å hindre støvflukt
Dersom det er behov for dokumentasjon av at det ikke har vært uakseptabel spredning fra
anleggsområdet, bør det settes opp støvmålere gjennom perioden.

5.

Konklusjon
Utslipp av NO2 og PM10 for dagens trafikksituasjon viser at de beregnede verdiene er lavere
enn grenseverdier både i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til Retningslinje
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012).
Utslipp kan endres i anleggsfasen: Trafikk og spesielt tungtrafikk vil øke i anleggsfasen,
særlig i Dydens vei og Sykehusveien. Det skal i tillegg sprenges en del masser som skal
transporteres ut, noe som vil medføre økt transport med tunge kjøretøy med mulig støving
både fra masser og oppvirvling av støv fra anleggsveier.
Da det blir antakeligvis mest spredning av støv fra eksponerte masser og tungtrafikk, kan
konsentrasjon av PM10 øke, slik at konsentrasjonene i perioder vil kunne være høyere enn
grenseverdier både i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012).
Sprenging i planområdet skal antakeligvis skje kun i korte perioder, og det er ikke forventet
at det skulle medføre eksponering for folk i nærområdet og dermed for sykehusområdet. På
den annen side ligger eksisterende sykehuset bare rundt 30 meter sør-sørvest for planområdet og dermed rett i hovedvindretning. Det betyr at støvutslipp fra sprenging eller annen
støving fra anleggsområdet (veier og lagring av masser) i planområdet kan spres inn mot
sykehusområdet.
Forslag til avbøtende tiltak er:
• hjulvask av tungtrafikk fra massetransport
• rengjøring av veier
• tildekking av masser
• vannsprøyting av masser og anleggsveier for å hindre støvflukt
Dersom det er behov for dokumentasjon av at det ikke har vært uakseptabel spredning fra
anleggsområdet, bør det settes opp støvmålere gjennom perioden.
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