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LUFTKVALITETSRAPPORT

SAM MEN DRAG

I forbindelse med utarbeidelse av re guleringsplan for Skysgrova 2 i Skaun
kommune til boligformål, har Rambøll utført en vurdering av lokal luftkvalitet i
området. Luftforurensning i området ble utredet basert på plassering, topogra-
fi, vindforhold, trafikkdata og enkle vurderinger av spredning ved bruk av tra-
fikknomogram, vurdert opp mot grenser for rød og gul sone gitt i Retningslinje
for vurdering av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

Basert på vinddata hentet ut fra mete orologiske stasjoner antas det at vind-
hastigheten i området for det meste er lav. Dominerende vindretninger er fra
sør-sørvest, noe som kan bidra til en del spredning fra E39 og Fv 801 inn mot
planområdet.

Beregningene av spredning ut fra de st erkest trafikkerte veistrekningene i om-
rådet viser at konsentrasjonene av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO 2)
ved planområdet ikke vil overskride nedre grense for rød eller gul sone i hen-
hold til retningslinje T-1520. Estimert framtidig trafikkøkning vil ha liten betyd-
ning for luftforurensningssituasjonen i området. Avbøtende tiltak med hensyn
på luftkvalitet ved planområdet utover den planlagte støyskjermingen langs
E39 og Fv 801 vil ikke være påkrevd. Etablering av grønnstruktur sørvest ved
planområdet kan anbefales for ytterligere skjerming mot spredning fra veiene.

Utslipp og spredning av luftforurensning fra anleggstrafikken i forbindelse med
utbyggingen av boligfeltet på Skysgrova 2 vil kunne utgjøre en betydelig risiko
for beboere i nærområdet. Anleggstrafikken vil mest sannsynlig måtte gå
gjennom det eksisterende boligfeltet nord vest for planområdet. Oppvirvling av
støv fra anleggsveiene og utslipp fra trafikken vil kunne spres ut mot boligfel-
tet. Tiltak som asfaltering eller vanning av anleggsveiene bør gjennomføres, og
åpne lager, deponier eller lignende va nnes eller påføres saltlake. Støvproble-
mene som kan oppstå som følge av massetransport kan dempes ved tildekking
av masser under transport. Voller kan bygges opp for å skjerme boligområde-
ne ved behov.
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1 . IN N LE DNIN G

1.1 Bakgrunn for prosjektet
I forbindelse med pågående arbeid med reguleringsplan for eiendommen Skysgrova 2 i Skaun
kommune, har Rambøll fått i oppdrag å foreta en en kel vurdering av lokal luftkvalitet i området.
Hensikten med planarbeidet er tilretteleggelse for boligbebyggelse på tomta. Plasseringen til

planområdet er vist i Figur 1. Oppdragsgiver er Graver Eiendom AS, mens Spor 3 Arkitektkontor
er faglig ansvarlig for reguleringsarbeidet.

Figur 1. Kart med plasseringen for planområdet ved Skysgrova 2 (rød sirkel) i Skaun kommune markert.
Modifisert fra norgeskart.no [1] ., hentet ut 2017-05-05.

1.2 Målsetning

Det vil i foreliggende rapport gjøres en kartlegging av lokal luftkvalitet i området ved Skysgrova
2, basert på topografi, vindforhold, trafikkdata og enkle vurderinger av spredning. En vurdering
av luftforurensning i området i forbindelse med anleggsperioden vil også inkluderes. Forurens-
ningen vurderes opp mot gjeldende regelverk, i henhold til grenser gitt i Retningslinje for vurde-

ring av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) [2].
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2. LOKAL LU FTFORU RE N SNIN G

2.1 Generelt om lokal luftforurensning
Luftforurensning øker risikoen fo r luftveis- og hjerte-karsykdom og tidlig død [3]. En rekke ulike
komponenter kan bidra til redusert luftkvalitet. Svevestøv med diameter mindre enn 10 µm
(PM10) og nitrogendioksid (NO 2) regnes som de viktigste stoffene i luft i forhold til konsentrasjo-

ner i atmosfæren og potensielle helseskader. I foreliggende rapport er enkle vurderinger av
spredning for PM10 brukt for å vurdere lokal luftkvalitet ved planområdet.

2.1.1 Svevestøv

Svevestøv (PM) dannes fra en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte, og har svært
kompleks og varierende sammens etning [4]. I byområder og te ttsteder er veitrafikk vanligvis

den viktigste kilden til svevestøv og det slippes ut forbrenningspartikler i eksos, og fra slitasje av
bremseklosser, dekk og asfalt. I områder med hø y piggdekkbruk vil en betydelig andel av sveve-
støvet skyldes slitasje av asfalt.

Svevestøv kan deles inn i ulike størrelsesfraksjoner basert på størrelsen på partiklene (FHI,
2015a). Vanlig brukte størrelsesfraksjoner ved vurdering av utendørs luftkvalitet er PM10, PM2,5

og PM0,1 ; PM10 inkluderer partikler med diameter mindre enn 10 µm, mens PM2,5 inkluderer par-

tikler med diameter mindre enn 2,5 µm, og partikler med diameter mindre enn 0,1 µm kalles
også ultrafine partikler (PM0,1 ). Den grove partikkelfraksjonen (PM2,5-10 ) i svevestøv i byluft
kommer hovedsakelig fra veislitasje, mens den fine (PM0,1-2,5 ) og ultrafine fraksjonen for det
meste stammer fra forbrenning.

Partikkelstørrelse er en avgjørende faktor for potensielle helseskadelige effekter av svevestøv.
Studier indikerer at PM10 hovedsakelig er forbund et med effekter på luftveissystemet, mens PM2,5

er forbundet med skadelige virkninger på hjerte- og karsystemet.

2.1.2 Nitrogenoksider

Nitrogenoksider (NO x) dannes ved forbrenning ved høy temperat ur [5]. Veitrafikk er en av ho-

vedkildene til NOx, og spesielt dieselmotorer har forholdsvis høye utslipp. Selve utslippene består

i hovedsak av nitrogenmonoksid (NO) og mindre mengder nitrogendioksid (NO 2). Andelen NO2 i
uteluft er avhengig av forhold som bilparkens sammensetning og atmosfæriske forhold. NO og
NO2 inngår i en syklisk prosess der ozon (O 3) er sentralt, og denne likevekten er skiftende av-
hengig av forhold som solinnstråling og konsentrasjon av ozon.

NO2 er den mest relevante forbindelsen å vurd ere når det gjelder helseskader hos mennesker.

Inhalering av NO2 kan utløse betennelsesreaksjoner i kro ppen, celledød og tap av lungefunksjon.

2.2 Reguleringer og planer

2.2.1 Lovverk og grenseverdier

Forurensningsforskriften
Utslipp til luft og luftkvalitet omfattes av Fors krift om begrensning av forurensning (forurens-
ningsforskriften) [6], med hjemmel i Lov om ve rn mot forurensninger og om avfall (forurens-
ningsloven) [7]. Forurensningsforskriftens kapitte l 7 inneholder bestemmelser om ansvarsforhold
og utførelse av målinger, og gr enseverdier for utendørs luft.

Grenseverdiene oppført i forurensningsforskriftens § 7-6 angir maksimumskonsentrasjoner i
utendørsluft for gitte midlingstider, eventuelt med antall tillatte overskridelser. Det finnes gren-
severdier for komponentene SO2, NO2 og NOx, PM10 og PM2,5 , bly, benzen og CO. Tabell 1 inne-
holder grenseverdiene for NO2 og PM10 .
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Tabell 1. Grenseverdier for tiltak for utendørs luft, modifisert fra Forskrift om begrensning av forurens-
ning (forurensningsforskriften) § 7-6 [6] .

Komponent Midlingstid
Grenseverdi

( µ g/m 3)
Antall tillatte
overskridelser

Nitrogendioksid

1. Timegrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

1 time 200
Maks. 18 ganger pr.
kalenderår

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

Kalenderår 40

Svevestøv PM 10

1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

1 døgn (fast) 50
Maks. 30 ganger pr.
kalenderår

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

Kalenderår 25

Overskridelse av grenseverdiene gitt i forurensni ngsforskriften utløser krav om utslippsreduse-

rende tiltak. § 7-3 omhandler anleggseiers ansvar: «Eier av 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 dek-
ke kostnadene forbundet med gjennomføringen.»

Forurensningsforskriften § 30 regulerer «forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og

singel». Kapittelet omfatter både mobile og perm anente knuseverk samt siktestasjoner som pro-
duserer pukk, grus og singel. Den tar ikke direkte for seg behandling av masser fra byggevirk-
somhet, men ansees som relevant å legge til grunn i en vurdering for støving fra anlegg.

Forskriften inneholder også krav til tillatt meng de støvnedfall fra virkso mheten, og utførelse av
målinger for å sikre at disse overholdes. Kravet til utslipp av støv fra knuseverket skal ikke med-

føre at mengden nedfallsstøv overstiger 5 g/m 2 i løpet av 30 dager, målt ved nærmeste nabo
eller eventuelt annen nabo som er mer utsatt (§ 30-5). Denne grensen gjelder for totalt støvut-

slipp fra alle aktiviteter ved virksomheten. Målinger av støvnedfall skal utføres, i henhold til § 30-
9a), dersom virksomheten ligger nærmere enn 500 meter fra nærmeste nabo.

Retningslinje T-1520
Klima- og miljødepartementet har vedtatt Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplan-
legging (T-1520) [2], etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

[8]. T-1520 inneholder statlige anbefalinger for håndtering av luftkvalitet i kommunenes areal-
planlegging, med hensikt å forebygge og redusere helseskadelige effekter av luftforurensning.
Resultatene i foreliggende rapport er presentert i luftsonekart i henhold til grensene gitt i T-1520.
Lokal luftkvalitet vurderes i T-1520 ut fra konsentrasjoner av PM10 og NO2, og områder hvor kon-
sentrasjonene er høyere enn grensene klassifiseres som gul eller rød sone. Nedre grenser for gul
og rød sone er gitt i Tabell 2. Bakgrunnskonse ntrasjonen ved planområdet er inkludert i sone-

grensene.

Grensene oppført i T-1520 skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggel-
se, blant annet ved etablering av bebyggelse me d bruksformål som er følsomt for luftforurens-

ning. Følsom bebyggelse omfatter helseinstitusjon er, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og
utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone, hvor det bør gjøres
vurderinger ved planlagt bebyggelse med følsom t bruksformål. Rød sone angir områder som er
lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde. Ved planlagt arealbruk innenfor rød sone må
det redegjøres for forholdet til grenseverdiene fo r utendørsluft, og tiltak for bedre luftkvalitet
burde være en del av den videre planleggingen av området.
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Tabell 2. Anbefalte grenser for luftforurensning som brukes i vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til
Retningslinje for behandling av luftkv alitet i arealplanlegging (T-1520) [2] . Bakgrunnskonsentrasjonene
ved planområdet er inkludert i sonegrensene.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone

PM10 35 µg/m 3 7 døgn per år 50 µg/m 3 7 døgn per år

NO2 40 µg/m 3 vintermiddel 1 40 µg/m 3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsyk-
dom har økt risiko for forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseef-
fekter.

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

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

I tillegg anbefaler retningslinje T-1520 at ti memiddelkonsentrasjonen av svevestøv (PM10) i an-
leggsperioden ikke bør overstige 200 µg/m 3 på lokaliteter der folk bor eller oppholder seg.

2.2.2 Planer og utredninger

Reguleringsplan for Møllebakken
Gjeldende reguleringsplan for Møllebakken ble vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012. Pla-
nen inneholder reguleringsbestemmelser for område t, samt en oppsummering av innspill som er

kommet i forbindelse med planarbeidet, og vurder inger av konsekvenser for miljø og samfunn.
Eiendommen Skysgrova 2 betegnes i reguleringspla nen som område B1, og er regulert til bolig-
bebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. Best emmelsene angir at beby gd areal (BYA) skal
være på minimum 40 % og maksimum 60 %, og maksimal mønehøyde på 9 meter over gjen-
nomsnittlig planert terreng.

I kommuneplanens arealdel for Skaun kommune, delplan Buvika er området Møllebakken avsatt
til boligområde og friområde [9].

Forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har kommet med en skriftlig uttalelse med foreløpige vurderinger i
forbindelse med reguleringsarbeidet for Skysgrova 2, i brev av 17. juni 2016 [10]. Med hensyn

på luftkvalitet kom Fylkesmannen med følgende vurdering:

«Luftkvalitet
Vegtrafikk er en av de viktigste kildene til luftforurensning, inkludert støv. Det har gjennom flere
år vært til dels store utfordringer med luftkv aliteten i Elgeseter gate. Fylkesmannen minner om
T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen. I T-1520 står det at «alle

reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning skal omtale status og konsekvenser
knyttet til luftforurensning». I planbeskrivelsen må det gjøres rede for avbøtende tiltak som bør
gjennomføres for å bedre situasjonen og for å sikre så god luftkvalitet som mulig i planområdet.
Det må spesielt fokuseres på hvordan det kan oppnås tilfredsstillende luftkvalitet på uteområde-
ne som skal brukes av barn. Avbøtende tiltak for å sikre best mulig luftkvalitet må tas inn i be-
stemmelsene.»

Risiko- og sårbarhetsanalyse og tilbakemeldinger angående anleggsvei
Spor 3 Arkitektkontor har foretatt en risiko- og sårbarhets- (ROS)-analyse i forbindelse med for-
slaget til reguleringsplan for Skysgrova 2 [11]. Analysen som foreligger er en primæranalyse
utarbeidet ved oppstart av planprosessen. Støv og støy fra trafikk og forurensning av luft i an-
leggsfasen er situasjoner som er vurdert i ROS-analysen.

I ROS-analysen fremgår det at risikoen er høy fo r støv og støy ved planområdet fra E39, og at
disse forholdene skal utredes nærmere og tiltak vurderes. Det påpekes også at støv i anleggsfa-
sen potensielt kan utgjøre et problem i nærområden e, og at tiltak rundt dette skal vurderes.
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3. M E TODE

3.1 Beskrivelse av planområde og tiltak
Skysgrova 2 ligger sentralt i Buvika i Skaun kommune, et tettsted med i overkant av 2000 inn-
byggere. Planområdet omfatter eiendommen med gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.) 4/192,
med et areal på omtrent 8,5 daa. Skysgrova 2 grenser direkte opp mot Fv 801 i sørvest. E39 går

sørøst for og parallelt med Fv 801, med korteste avstand på omtrent 50 meter til planområdet.
Veien Hammerdalen går sørøst og Fv 800 nordøst for Skysgrova 2. Det går et gangveisystem
parallelt med Fv 801, Hammerdalen og Fv 800 nært opp til planområdet. Like nord for planområ-
det ligger Skysgrova boligfelt, og i sørøst ligg er Hammerdalen barnehage. Området består av
spredt boligbebyggelse, dyrket mark og fjell i vest , sør og øst. Det er noe stigning i terrenget fra
strandlinjen og innover mot fjellområdene. Flyfoto over området med nærliggende veier markert

er vist i Figur 2.

Figur 2. Flyfoto med planområdet ved Skysgrova 2 og tilstøtende veier markert. Modifisert fra norges-
kart.no, hentet 2017-05-09 [1] .

Arbeid med detaljreguleringsplan for Skysgrova 2 pågår, med hensikt å tilrettelegge for utbyg-
ging av boliger med tilhørende fellesarealer og teknisk anlegg. Boligbebyggelsen skal bestå av

frittliggende og konsentrerte småhus, i tråd me d bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for
området Møllebakken. Adkomstvei til planområdet vil være en forlengelse av eksisterende ad-
komstvei til Skysgrova boligfelt. Foreliggende plankart for Skysgrova 2 [12], utarbeidet av Spor 3
Arkitektkontor og merket med tilstøtende veier, er vist i Figur 3.
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Figur 3. Utdrag fra foreliggende plankart for Skys grova 2, utarbeidet av Spor 3 Arkitektkontor [12] . Mar-
kert på kartet er boligbebyggelse (frittliggende og konsentrerte småhus, gule felter), renovasjonsanlegg
(oransje felt), uteoppholdsarealer (grønne og blå felt er), kjørevei (grå felt) og fortau/gangvei (beige
felt).

3.2 Vurdering av spredning og lokal luftkvalitet

For vurdering av lokal luftkvalitet i området ved Skysgrova 2 er grunnlagsdata for veitrafikk, vind
og bakgrunnskonsentrasjoner hentet inn.

3.2.1 Trafikkdata

Trafikktall for nærliggende veistrek ninger ble hentet ut og framskre vet, se trafikkdata i Tabell 3
og veiene markert i Figur 2. Årsdøgntrafikk (ÅDT) 1, fartsgrenser og andel tungtrafikk for 2016 ble
hentet ut fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) [13] . Trafikktall ble framskrevet for framtidig situa-

sjon (år 2026) med forventet årlig trafikkvekst for Sør-Trøndelag på 1,99 % for årene 2016-22
og 1,06 % for årene 2022-26, i henhold til framsk rivinger foretatt av Transportøkonomisk insti-
tutt [14].

Tabell 3. Trafikkdata for veistrekninger i området næ r Skysgrova 2, hentet ut fra Nasjonal vegdatabank
[13] og framskrevet basert på Transportøkonomisk institutts fylkesfordelte tall for trafikkendringer [14] .

Veistrekning
Andel

tungtrafikk
Fartsgrense

(km/t)

ÅDT

2016 2026

E39 13 % 80 11 200 13 149

Fv 801 10 % 50 3010 3534

E39 er den veien i området som har den klart største trafikkmengden, med ÅDT på 11 200 ved

strekningen nær Skysgrova i 2016. Fv 801 hadde ÅDT på 3010 i 2016. For framtidig situasjon
(2026) er ÅDT ved E39 og Fv 801 forventet å øk e til henholdsvis 13 149 og 3534. Fv 800 har en
ÅDT på kun 700 og Hammerdalen er uten trafikkmengde registrert i NVDB. Utslipp og spredning

1 Årsdøgntrafikk (ÅDT): Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning, for begge retninger sammenlagt, gjen -

nom året, dividert på antall dager i året.
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av luftforurensning fra disse st rekningene har dermed liten betydning for lokal luftkvalitet ved
planområdet, og bidrag fra disse veiene er ikke vurdert videre i denne rapporten.

Tilgjengelige tall fra Statens vegvesen for piggdekkandel for Trondheim på 36 % [15] ble benyt-

tet i beregningene.

3.2.2 Vindforhold

Meteorologiske forhold, og særlig vind, er avgjøren de for spredning av utslipp til luft fra utslipps-
kilder som veitrafikk. Nærmeste stasjoner som måler vindretning og –hastighet er Orkdal-
Thamshamn i Orkdal kommune som ligger ved havneområdet på Orkanger omtrent 16 km vest

for Skysgrova 2, og Trondheim-Voll i Trondh eim kommune ved 128 moh. og 18 km nordøst for
planområdet. Vinddata ble hentet ut fra disse to stasjonene for 2016 samt for tiårsperioden
2007-2016 fra Meteorologisk institutts tjeneste eKlima [16].

3.2.3 Bakgrunnskonsentrasjoner

Det vil også være et generelt bidrag fra andre, diffuse forurensningskilder som virker inn på luft-

kvaliteten i et område. Eksempler på slike kilder er langtransportert forurensning fra industri og
veitrafikk, og lokal ved- og oljefyring. Bakgrunnskonsentrasjoner i området som kommer fra dis-
se diffuse kildene skal tas hensyn til ved vurderinger av luftkvalitet i henhold til retningslinje T-
1520.

Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner av luft forurensende komponenter beregnes av Norsk

institutt for luftforskning (NILU), og kan hent es ut via ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon [17].
Bakgrunnskonsentrasjonene av PM10 og NO2 er vist i Tabell 3.

Tabell 3. Gjennomsnittlige årlige bakgr unnskonsentrasjoner av svevestøv (PM 10 ) og nitrogendioksid
(NO 2), i µg/m 3, ved Skysgrova 2, hentet ut fra Bakgrunnsapplikasjonen [17] .

NO 2 PM 10

11,4 6,9

3.2.4 Vurdering av spredning av luftforurensning fra vei

Det er i denne vurderingen utarbeidet trafikknom ogram [18] for å vurdere hvor langt fra veiene
det kan antas at svevestøv (PM10) vil spre seg. Trafikknomogram er et forenklet beregningsverk-
tøy utviklet av NILU som brukes for å vurdere lo kal luftkvalitet i mindre byområder og tettsteder.
Beregningene er ment å dekke spredning også av NO2, da PM10 i de fleste tilfeller er et større

problem for luftkvaliteten og dermed kan representere begge forbindelsene.

Inngangsdataene til nomogrammene er trafikkmen gde, andel tungtrafikk og fartsgrense for veie-
ne, piggdekkandel i området, og bakgrunnskonsentrasjon av PM10 .

3.2.5 Usikkerheter

Vurderingen av lokal luftkvalitet er basert på en del antakelser og estimerte data. Disse er listet
opp nedenfor.

Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år, og de meteorologiske forholdene fra
målestasjon til planområdet kan avvike noe.
Bakgrunnskonsentrasjoner kan variere fra sted til sted innenfor et område som følge av ter-
reng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter.

Trafikktall kan variere og er forbundet med usi kkerheter. Det er i dette tilfellet benyttet tra-
fikkdata for gjennomsnittsdøgn over et helt år. Ved forhøyede trafikkmengder i perioder kan
høyere konsentrasjoner forekomme.
Andel piggdekkbruk kan endre seg i framtidig situasjon i forhold til andelen som kjører med
piggdekk i dag.
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For verifisering av resultater og presise konsentrasjoner må det utføres målinger av den lokale
luftkvaliteten i framtidig situasjon.
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4. RE SU LTATE R OG VU RD E RIN GE R

4.1 Vindforhold
Registrerte vindhastigheter og –retninger for 2016 ved de meteorologiske stasjonene Orkdal-
Thamshamn og Trondheim-Voll er vist i form av vindroseplott lagt oppå kart i Figur 4.

Vindroser for 2016 er vist sammenholdt med periodene 2007-2016 og 1961-1990 (normalperio-
den) i Figur 5. Orkdal-Thamshamn stasjon ble etab lert i 2006 og har derfor ikke data for normal-
perioden. Det framgår tydelig av Figur 5 at vind forholdene i 2016 er representative for den siste
tiårsperioden både ved Orkdal-Thamshamn og ved Trondheim-Voll. Tilgjengelige vinddata for
normalperioden ved Trondheim-Voll stasjon vise r at vindretningene stort sett var de samme i
denne perioden som i 2016, men at vindhastighe ten oftere var høyere i normalperioden.

Figur 4. Kart som viser vindroser for 2016 for de me teorologiske stasjonene Trondheim-Voll i Trondheim
kommune og Orkdal-Thamshamn i Orkd al kommune, og plassering av stasjonene i forhold til planområ-
det ved Skysgrova 2 (rød sirkel). Vindrosene viser frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og
vindretninger fordelt på sektorer på 30°. Vinddata er hentet ut fra eKlima [16] , og kartgrunnlag fra nor-
geskart [1] .
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Figur 5. Vindroseplott som viser frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindretninger for-
delt på sektorer på 30°, for hele 2016 og for tiår sperioden 2007-2016 ved de meteorologiske stasjonene
Orkdal-Thamshamn og Trondheim-Voll, og nederst til høyre for normalperioden (1961-1990) ved Trond-
heim-Voll. Vinddata er hentet ut fra eKlima [16] .

Vindrosene viser at det generelt er lite vind både ved Orkdal-Thamshamn og ved Trondheim-Voll,
med vindhastigheter hoveds akelig under 5,3 m/s og kun sjelden mellom 5,3 og 10,2 m/s (Figur 4
og 5). Dominerende vindretninger er fra sørvest ved begge stasjonene, og også til en viss grad

fra sør, særlig ved Trondheim-Voll, og fra nordøst.

Ved vindretninger fra sør og sørvest vil det kunne forekomme spredning av luftforurensning fra
E39 og Fv 801 i retning planområdet på Skysgrov a 2. Spredning fra ordinær veitrafikk de andre
nærliggende veiene anses å være ubetydelig med bakgrunn i både lave trafikkmengder og domi-
nerende vindretninger i området.

Det er en viss avstand fra planområdet til de to meteorologiske stasjonene med tilgjengelige
vinddata. Både dominerende vindre tninger og vindhastigheter er imidlertid stort sett sammenfal-
lende ved de to stasjonene, noe som sannsynliggjør at vindforholdene ved disse stasjonene er
representative for området ved Bu vika og Skysgrova 2. Orkdal-T hamshamn ligger i likhet med
planområdet i en bukt innerst i en av fjordarmen e til Trondheimsfjorden. På den annen side føl-

ger vindretningene typisk retningen på fjorden, noe som skulle tilsi at dominerende vindretninger
ved Buvika ville være fra sørøst og/eller fra nord vest. Det er derfor en viss usikkerhet forbundet
med vindforholdene ved planområdet, sæ rlig med tanke på vindretningene.
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4.2 Spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet

4.2.1 Spredning av luftforurensning ut fra veier

Resultatene av de forenklede spredningsberegningene for de største veiene i området ved Skys-

grova 2 er vist grafisk i trafikknomogrammene i Figur 6. Nomogrammene er plott av trafikk-
mengden som funksjon av distansen fra veien, der grafene viser utbredelsen av gul og rød sone i
henhold til retningslinje T-1520 fra veien. Trafikknomogrammene er vist i større format i Vedlegg
1.

Figur 6. Trafikknomogram [18] for a) E39 og b) Fv 801 øst nær planområdet ved Skysgrova 2, vurdert i
henhold til Retningslinje for luftkv alitet i arealplanlegging (T-1520) [2] . Y-aksen viser trafikkmengde
som årsdøgntrafikk (ÅDT), mens x-aksen viser distan se fra vei (meter). Gul linje viser hvor langt fra
veien gul sone vil strekke seg for en gitt trafikkmengde, mens rød linje viser tilsvarende for rød sone. Blå
og grønn linje viser usikkerhetsmarginer.

Beregningene viser at det er en viss spredning av luftforurensning ut fra E39. Denne veien er den
sterkest trafikkerte veistrekningen i området, med ÅDT på 11 200 i dag og estimert til i overkant
av 13 000 ti år fram i tid. Rød sone i henhold til retningslinje T-1520 strekker seg mellom 5 og 10

meter og gul sone mellom 10 og 15 meter ut fra veibanen langs E39 (Figur 6a).

Utslippene er små og spredningen ut fra Fv 8 01 såpass liten at konsentrasjonene av svevestøv
ikke vil overstige rød eller gul sone i henhold til retningslinje T-1520 hverken i nærheten av eller
langs selve veibanen (Figur 6b). Trafikkmengden langs veien må overstige omtrent 15 000 ÅDT
for at nivåene langs veien skal overstige nedre grense for gul sone, og tilsvarende omtrent

22 000 ÅDT for rød sone.

Ettersom Skysgrova 2 ligger med korteste avstand omtrent 50 meter fra E39 og utslippene fra
trafikken langs Fv 801 er små vil dermed planom rådet ikke omfattes av gul eller rød sone for

a) E39

b) Fv 801
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luftforurensning i henhold til retningslinje T-1520, hverken for dagens situasjon (2016) eller
framtidig situasjon (2026).

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påpeker i uttalelsen til varsel om oppstart i brev av 17. juni 2016

at det særlig i områdene nær Elgesetergate i Trondheim tidvis er dårlig luftkvalitet [10]. Målinge-
ne som foretas i Trondheim viser jevnlige overskridelser av grenseverdiene for PM10 døgnmiddel
og N O2 årsmiddel særlig ved Elgesetergate [19]. Trafikkmengden langs Elgesetergate i området
der målestasjonen er plassert er imidlertid omtrent det dobbelte sammenlignet med ved E39
sørvest for Skysgrova 2, og i tillegg er bakgrunnskonsentrasjonene av PM10 og N O2 ved planom-
rådet lave. Vind fra sørvest vil føre til en del spredning fra E39 i retning planområdet, noe som

potensielt kan resultere i episoder med forhøyed e nivåer av luftforurensende komponenter ved
Skysgrova 2. Det er likevel usannsynlig at kons entrasjonene ved planområdet skulle overskride
gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriften eller overstige nedre grense for rød eller gul
sone i henhold til retningslinje T-1520.

4.2.2 Nitrogendioksid

Vurdering av lokal luftkvalitet ved bruk av traf ikknomogram baserer seg på at luftsonene for sve-

vestøv (PM10) har større utbredelse enn luftsonene for N O2. Dette antas å være tilfelle ved veier
med fartsgrense over 30 km/t, piggdekkandel høyere enn 20 % og tungtrafikkandel større enn 4
% [18]. Med bakgrunn i dette, samt at det er lave bakgrunnskonsentrasjoner både for PM10 og
N O2 antas det at det heller ikke vil være overskri delser av grensene for gul og rød sone for N O2 i
henhold til retningslinje T-1520.

4.3 Utslipp til luft og avbøtende tiltak i anleggsfasen
Som det framgår av ROS-analysen foretatt av Spor 3 Arkitektkontor, vil utbyggingen av Skysgro-
va 2 i henhold til foreliggende planer medføre anleggstrafikk forbi nærliggende boligområder
[11]. Statens vegvesen og Hammerdalen barnehage har uttalt seg kritisk til midlertidig anleggs-
avkjørsel fra Fv 801. Alternativet til midlertidi g anleggsvei med avkjørsel fra Fv 801 blir at an-

leggstrafikken går gjennom boligfeltet Skysgrova 1 nordvest for planområdet.

Anleggsarbeid i utbyggingsfasen vil medføre en del anleggstrafikk og særlig generering av støv i
forbindelse med innkjøring, utkjøring, dumping og planering av masser. Tunge kjøretøy som i
stor grad er dieseldrevet vil ha utslipp både av N O2 og svevestøv fra forbre nning og slitasje av
dekk, bremseklosser og asfalt, i tillegg til oppvir vling av støv fra veibanen. Oppvirvling av støv
kan særlig være betydelig fra massetransport og fra gruslagte adkomstveier. Betydelige mengder

støvpartikler kan også virvles opp fra åpne områder med deponerte masser som lagres midlerti-
dig under anleggsarbeidet. Dette støvet består hovedsakelig av større partikler som fraktes over
korte avstander og faller raskt tilbake til bakken. Deler av støvet kan imidlertid forekomme som
svevestøv, som består av partikler små nok i størrelse til at de kan bli i lufta over lengre tidspe-
rioder og spres med vinden over større avstander.

Med grunnlag i de lave trafikkmengdene langs adkomstveiene til planområdet er det ikke sann-
synlig at utslipp fra anleggstrafikken skulle medføre nivåer av luftforurensning tilsvarende rød
eller gul sone i henhold til retningslinje T-1520. Men det kan tenkes at perioder med forholdsvis
høy veitrafikk kombinert med tørt vær og vindst ille forhold kan bidra til episoder med betydelig
støvflukt. Det kan dermed forekomme perioder med forhøyede konsentrasjoner særlig av sveve-

støv i områdene ved Skysgrova boligfelt, der st øvet vil spres ved domi nerende vindretning fra
sørvest, og barnehagen.

4.4 Forslag til avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak med hensyn på luftforurensning ved Skysgrova 2 er mest aktuelt i forbindelse
med anleggsfasen for å begrense støving ved nabotomtene. Tiltak som asfaltering av eller vann-

ing, evt. påføring av saltlake på adkomstveier i anleggsområdene vil begrense oppvirvling og
spredning av støv i luft effektivt. Masser bør ti ldekkes eller sprøytes med vann for å hindre mas-
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seflukt. Enkelte tiltak beskrevet i forurensning sforskriftens kapittel 30. Forurensninger fra pro-
duksjon av pukk, grus, sand og singel [6] ka n vurderes gjennomført, som vanning, eventuelt
tilsatt overflateaktivt stoff, av åpne lager og deponier. Oppbygging av voller mellom anleggsom-
rådene og eksisterende bebyggelse vil også være effektive tiltak for forhindring av spredning av

støv.

Planer for oppsetting av støyskjermer er vist i foreliggende reguleringsplan for Møllebakken, både
mellom E39 og Fv 801 med høyde på 1,7 meter, og på nordøstsiden av Fv 801 og gang- og syk-
kelveien med høyde på 1,5 meter. Det er gitt rekkefølgebestemmelser om at avbøtende støytil-
tak skal være godkjent ved igangsettingstillatelse, og at skjermene må være ferdig bygd før

brukstillatelse gis. Støyskjermene vil skjerme effe ktivt også mot spredning av luftforurensning fra
E39 og Fv 801 mot planområdet.

I reguleringsplanen for Møllebakken er sonen le ngst nordøst ved planområdet satt av til grønn-
struktur. Lébeplantning er et godt tiltak for å skjerme mot spredning av luftforurensning, og kan
også med fordel etableres i sørvest langs Fv 801.
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5. KON KLU SJON

Spredningen av luftforurensning ut fra de mest trafikkerte veistrekningene i området ved Skys-
grova 2, E39 og Fv 801, er forholdsvis liten. Trafikknomogramberegningene viser at konsentra-
sjonene av PM10 og NO2 ved planområdet ikke vil overskride nedre grense for rød eller gul sone i
henhold til retningslinje T-1520. Utslipp fra trafi kken ved de øvrige veiene i området er ubetyde-

lige for luftforurensningssituasjonen.

Støyskjerming er planlagt langs E39 og Fv 801, noe som også vil skjerme for eventuell luftfor-
urensning fra disse veiene. Tiltak utover skjermingen som er beskrevet i støyutredningen utar-
beidet i forbindelse med reguleringsplanen for plan området vil ikke være påkrevd. Etablering av
lébeplantning sørvest innenfor planområdet lang s Fv 801 kan anbefales for ytterligere skjerming

mot spredning fra E39 og Fv 801.

Anleggstrafikken i forbindelse med utbyggingen av Skysgrova 2 kan medføre støving og spred-
ning av luftforurensende komponenter som PM10 og NO2 ved eksisterende Skysgrova boligfelt.
Avbøtende tiltak som asfaltering eller vanning av anleggsveiene bør gjennomføres jevnlig ved
behov. Åpne lager av masser og masser under tr ansport som kan virvles opp og spres i lufta bør

også vannes, eventuelt påføres saltlake. Etablering av midlertidige voller mellom anleggsområ-
dene og boligområdene kan også vurderes.
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VEDLEGG 1
TRAFIKKN OMOGRAM FOR VEIER VED SKYSGROVA 2

For vurdering av lokal luftkvalitet ved planområde t på Skysgrova 2 ble forenklede beregninger av
spredning foretatt med trafikknomogram [18]. Traf ikknomogram viser utbredelsen av rød og gul
sone ut fra nærliggende veistrekninger i henhold til grensene definert i Retningslinje for behand-

ling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) [2].
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Figur V1-1. Trafikknomogram [18] for E39 vest nær planområdet ved Skysgrova 2, vurdert i henhold til Retningslinje for luftkva litet i arealplanlegging (T-1520) [2] . Y-aksen viser
trafikkmengde som årsdøgntrafikk (ÅDT), mens x-aksen viser distan se fra vei (meter). Gul linje viser hvor langt fra veien gul s one vil strekke seg for en gitt trafikkmengde, mens
rød linje viser tilsvarende for rød sone. Blå og grønn linje viser usikkerhetsmarginer.
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Figur V1-2. Trafikknomogram [18] for Fv 801 øst nær planområdet ved Skysgrova 2, vurdert i henhold til Retningslinje for luftkva litet i arealplanlegging (T-152 0) [2] . Y-aksen viser
trafikkmengde som årsdøgntrafikk (ÅDT), mens x-aksen viser distan se fra vei (meter). Gul linje viser hvor langt fra veien gul s one vil strekke seg for en gitt trafikkmengde, mens
rød linje viser tilsvarende for rød sone. Blå og grønn linje viser usikkerhetsmarginer.


