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1 Bakgrunn 

I forbindelse med områderegulering av Karlshus sentrum skal det gjøres en 

overordnet vurdering av luftkvalitet. I henhold til vedtatt planprogram skal 

vurderingene av luftkvalitet baseres på foreliggende grunnlagsmateriale og/eller 

sammenlignbart erfaringsmateriale/7/. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av sentrumsområdet 

med etablering av næring og boliger mv.  

I henhold til planprogrammet skal det redegjøres for 2 alternative scenarioer for 

utvikling av sentrumsområdet, i tillegg til 0-alternativet.  

 

Figur 1 Avgrensning av planområdet slik det er illustrert i vedtatt planprogram. 

 

Denne utredningen inneholder en overordnet vurdering av luftkvalitet og hvilken 

betydning dette har for området i dag og for den planlagte arealbruken i 

fremtidig situasjon.    

Det gjøres oppmerksom på at vurderingene kun er basert på generell kunnskap 

om luftkvalitet. I vurderingene er det lagt til grunn informasjon om 

stedsspesifikk bakgrunnsforurensning samt resultater fra målinger og 

beregninger av luftkvalitet i tilgrensende nabobyer. For mer eksakte vurderinger 

av luftkvaliteten bør det gjennomføres stedsspesifikke spredningsmodelleringer. 

SVV Håndbok V712 redegjør nærmere for hvordan dette skal gjøres /1/.   

2 Forskrifter og grenseverdier 

Det foreligger flere sett med grenseverdier med ulikt ambisjonsnivå. 

Forurensningsforskriften kapittel 7 setter juridisk bindende krav til utendørs 
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luftkvalitet /3/. Formålet med forskriften er å fremme menneskers helse og 

trivsel ved å sette minimumskrav til luftkvaliteten på all utendørs luft. 

Tabell 1 Grenseverdier for når det må gjennomføres tiltak mot luftforurensning. 

Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. 

 

Grenseverdi i forurensningsforskriften 

Parameter Midlingstid Konsentrasjon Antall tillatte 

overskridelser 

Svevestøv 

(PM10) 

Døgnmiddel 50 µg/m³ 30 døgn 

Årsmiddel 25 µg/m³  

Nitrogendioksid 

(NO₂) 

Timemiddel 200 µg/m³ 18 timer 

Årsmiddel 40 µg/m³  

 

Miljøverndepartementet vedtok i 2012 en retningslinje som gir statlige 

anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene i 

arealplanleggingen, T-1520/2012 /4/. Retningslinjen inneholder grenseverdier 

som i stor grad samsvarer med nasjonale mål. Formålet med retningslinjen er å 

sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og 

reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Retningslinjen kommer til 

anvendelse bl.a. ved etablering av eller utvidelse av bebyggelse med 

bruksformål som er følsom for luftforurensning. Den kommer også til 

anvendelser der tiltaket i seg selv kan medvirke til vesentlig økning i 

luftforurensningen, f.eks gjennom utslipp til luft eller økt trafikkmengde. 

Retningslinjen har fokus på at verdiene i tabell 7-2 skal være tilfredsstilt på 

uteareal og ved luftinntak på bygninger. 

For svevestøv (PM10) er det angitt en grenseverdi for henholdsvis gul og rød 

sone som kan overskrides inntil 7 dager pr. år (markert som "8.høyeste 

døgnmiddel"). For NO₂ er det angitt en grenseverdi for gul og rød sone som 

vinter- og årsmiddel.  Grenseverdiene for henholdsvis gul og rød sone er vist i 

tabell 1. 

Tabell 2 Anbefalte grenser for luftforurensning ved planlegging av virksomhet eller 

bebyggelse 

Komponent Luftforurensningssone 

Gul sone Rød sone 

Svevestøv (PM10) 35 µg/m3 som kan 

overskrides inntil 7 

ganger pr år 

50 µg/m3 som kan 

overskrides inntil 7 ganger pr 

år 
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Nitrogendioksid 

(NO2) 

40 µg/m3 vintermiddel 40 µg/m3 årsmiddel 

 
Retningslinje T-1520/2012 inneholder også anbefalinger om hvordan luftkvalitet 

skal hensyntas i anleggsfasen. Det skal blant annet gjøres en vurdering av 

støvgenererende aktiviteter og lokalisering av byggeplass og transportveger i 

forhold til nærhet til følsomt arealbruk, eks. boliger. Det foreligger lite kunnskap 

om faktiske konsentrasjonsnivåer fra bygg- og anleggsvirksomhet, men som en 

veiledning bør timemiddel-konsentrasjonen av PM10 maksimalt ikke overstige 

200 μg/m³ på lokaliteter der folk bor eller oppholder seg. 

 

2.1 Hvordan skal lover og retningslinjer for luftkvalitet 

praktiseres i saker etter plan- og bygningsloven? 

I utbyggingssaker som i dette tilfellet har tiltakshaver et ansvar for å 

dokumentere status og konsekvenser for luftforurensning. Dette innebærer blant 

annet kartlegging av luftkvaliteten i henhold til sonegrensene i T-1520. Der det 

viser seg at luftkvaliteten er kritisk skal tiltakshaver i en tidlig planfase vurdere 

hvilke avbøtende tiltak som bør gjennomføres. Dette gjelder spesielt for å 

ivareta et godt inneklima. Videre er det en forutsetning at planen er utformet 

med vekt på best mulig luftkvalitet i ute- og oppholdsarealene.  

Kommunen skal påse at utbyggingen ikke medfører negative helseeffekter som 

følge av luftforurensning. I enkelte områder kan det oppstå konflikt mellom høy 

arealutnyttelse og tilfredsstillende luftkvalitet. Dette gjelder spesielt i 

sentrumsområder og nær kollektivknutepunkter. I områder med høy 

luftforurensning (rød sone) kan kommunen sette grenser for avvikssoner hvor 

anbefalingene om luftkvalitet fravikes. I gul sone åpnes det for etablering a v 

følsom arelabruk under forutsetninger om at det iverksettes tiltak som nevnt 

over. 

2.2 Hvem har ansvar for lokal luftkvalitet 

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 7 

om lokal luftkvalitet. Dette innebærer blant annet at kommunen har ansvar for 

at grenseverdiene overholdes samt følge opp anleggseiere for å sikre at 

nødvendige tiltak iverksettes. Dersom en kommune står i fare for å bryte 

grenseverdiene skal kommune i samarbeid med anleggseiere utarbeide en 

tiltaksutredning. Tiltaksutredningen skal blant annet inneholde en handlingsplan 

med tiltak som skal iverksettes for å sikre at grenseverdiene for luftkvalitet 

overholdes /6/. 

3 Metode og grunnlag 

Dette notatet inneholder kun en overordnet vurdering av luftkvaliteten. 

Vurderingene er basert på generell kunnskap om luftkvaliteten og de prosessene 

som påvirker denne, blant annet utslippskilder, meteorologi, topografi og 

bygningsutforming mv. Vurderingene er også basert på resultater fra faste 



 

 

     

OMRÅDEPLAN FOR KARLSHUS, UTREDNING AV LUFTKVALITET  5  

http://projects.cowiportal.com/ps/A089204/Documents/03 Prosjektdokumenter/KU forurensning  

målestasjoner for luftkvalitet i nabobyene (Fredrikstad, Moss og Sarpsborg) hvor 

det foreligger god kunnskap om luftkvaliteten. Det er også gjort en forenklet 

beregning av luftkvaliteten i området ved bruk av trafikknomogram. Metoden er 

utviklet av NILU og kan benyttes i mindre byer og byområder der trafikken er 

den viktigste forurensningskilden og hvor svevestøv antas å være et større 

problem enn nitrogendioksid (NO₂).  

For mer eksakte vurderinger bør det gjennomføres stedsspesifikke modelleringer 

og/eller målinger. SVV Håndbok V712 om konsekvensanalyser redegjør 

nærmere for hvordan dette skal gjøres. 

4 Luftkvaliteten i planområdet 

Det er gjennomført en enkel beregning ved bruk av trafikknomogram. I 

beregningene er det lagt til grunn en bakgrunnskonsentrasjon på 19 µg 

PM10/m³. Bakgrunnskonsentrasjonen er generert fra bakgrunnsapplikasjonen i 

Modluft og er gjennomsnittet i perioden 1. januar – 1. mai. Trafikkdata er delvis 

hentet fra Nasjonal vegdatabank/6/ samt fra egen trafikkrapport for dette 

prosjektet. 

En forenklet beregning ved bruk av trafikknomogram viser at E6 kan bidra med 

grenseoverskidende luftforurensning (gul sone) ut i en avstand på ca. 75 meter 

fra veien. I beregningene er det ikke tatt høyde for effekten av støyvoll som i en 

viss grad vil fungere som en deponiflate for veistøv. 

Tilsvarende beregning for Rv 110 gjennom Karlshus sentrum viser at det kan 

påregnes forurenset luft ut til ca. 5 meter fra vegkant.  

Tabell 3 Oversikt over trafikkdata som er lagt til grunn i forenklet beregning ved bruk av 

trafikknomogram 

 E6 Rv110 

ÅDT 30.000 12.000 

Andel piggdekk 20 20 

Hastighet 100 50 

Tungtrafikk (%) 14 9 
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Figur 2 Bakgrunnskonsentrasjonen av svevestøv (PM10) for Karlshus sentrum hentet fra 

Modluft/5/. 

 

Figur 3 Trafikknomogram for E6.  

 

 

Figur 4 Trafikknomogram for Rv 110 gjennom Karlshus sentrum. 
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5 Konsekvensvurdering for luftforurensning 

Erfaringer fra målinger og beregninger av luftkvaliteten i nabobyene viser at det 

er svevestøv som er bestemmende for luftkvaliteten. De viktigste kildene er 

utslip fra veitrafikk (bileksos og veistøv) og vedfyring. Det er utarbeidet et 

luftsonekart for nedre glommaregionen som viser utbredelsen av 

luftforurensningen, se figur 5 for illustrasjon. De høyeste konsentrasjonene 

forekommer i tilknytning til de mest trafikkerte veiene. Det er ikke registrert 

overskridelser av rød sone i noen del av området. Dette bekreftes også av 

kontinuerlige målinger ved de mest trafikkerte veiene.  

 

 

Figur 5 Utsnitt fra luftsonekart som er utarbeidet fra nedre Glommaregionen. Kartet 

illustrerer 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv. Kilde: NBV/8/. 

Meteorologi 

Vindpåvirkning har stor betydning for hvordan luftforurensninger spres i 

omgivelsene. Kald, stabil værtype med lite vind kan medføre opphopning av 

luftforurensning ved bakkenivå (inversjon). Karlshus sentrum ligger på toppen 

av Ra-ryggen og er således mer eksponert for vind enn lavereliggende områder. 

Som det fremgår av figur 6 er det stille vær i ca. 1% av året. Dominerende 

vindretning er fra sør-sørvest og nord-nordøst. Vinddatene er hentet fra 

målestasjon på Rygge, men antas å være representative for Karlshus.   
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Figur 6 Vindrose som viser fordeling av vindretning og vindhastighet for 2016. Rygge 

værstasjon, Meteorologisk institutt, eklima.no 

 

0-alternativet 

En forenklet beregning av luftkvaliteten viser tilfredsstillende luftkvalitet 

innenfor hele planområdet for dagens situasjon. E6 er den viktigste kilden til 

utslipp fra veitrafikk. Planområdet ligger derimot i god avstand fra E6 og vil ikke 

bli direkte påvirket av denne i form av dårlig luftkvalitet. Dagens trafikk på Rv 

110 bidrar til noe forurenset luft (gul sone) ut til ca. 5 meter fra veikanten. Med 

den planlagte arealbruken i henhold til gjeldende reguleringsplan og 

kommundelplan antas det at luftkvaliteten vil være tilfredsstillende for såkalt 

følsomt arealbruk innenfor hele planområdet.   

 

Alternativ 1 

Dette alternativet innebærer høy grad av fortetting av både boliger og 

næringsarealer hvor det legges opp til et "bymessig" inntrykk, jf eksempel på 

illustrasjon i figur 5. Fortetting i form av sammenhengende bebyggelse langs 

trafikkerte veier kan medføre dårligere luftutvekling og opphopning av 

forurenset luft. Erfaringsmessig vil luftforurensningen være størst ved bakken 

hvor utslippene finner sted og avta med økende høyde over bakken. Ved 

etablering av boligenheter nær trafikkert vei vil det derfor være en fordel å 

lokalisere disse i de øverste etasjene. 
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Figur 7 Eksempel på lokalisering av bebyggelse for alternativ 1. 

 

Det antas at størsteparten av området vil ha tilfredsstillende luftkvalitet, dvs. 

under sonegrensene i henhold til retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

plansaker, T-1520/2012/4/. Unntaket er de mest veinære arealene hvor det kan 

forventes svevestøv over nedre grense for gul sone.  

Slik alternativet er beskrevet i planprogrammet antas utbyggingen å ikke 

medføre vesentlige endringer i luftkvaliteten. Med vesentlige endringer menes 

en økning i forurensningsnivået med mer enn 20% sammenlignet med 0-

alternativet/4/. I vurderingen er det tatt høyde for stadig mindre utslipp fra 

kjøretøy som følge av bedre motorteknologi og renere brensel mv. 

 

 

Type 

forurensning 

Alternativ 1 – 

anleggsfase 

 

Alternativ 1 – 

ferdig utbygd 

Lokal luftkvalitet Liten negativ (-) Ingen 

 

Alternativ 2 

Dette alternativet legger også opp til fortetting av bolig- og næringsviksomhet 

nær sentrum, jf eksempel på illustrasjon i figur 6. I likhet med alternativ 1 vil 

etablering av høyhus og sammenhengende bebyggelse langs trafikkerte veier 

medføre økt fare for dårlig luftkvalitet på bakkenivå.  
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Figur 8 Eksempel på lokalisering av bebyggelse for alternativ 2. 

 

Det antas at størsteparten av området vil ha tilfredsstillende luftkvalitet, dvs. 

under sonegrensene i henhold til retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

plansaker, T-1520/2012/4/. Unntaket er de mest veinære arealene hvor det kan 

forventes svevestøv over nedre grense for gul sone.  

 

Slik alternativet er beskrevet i planprogrammet antas utbyggingen å ikke 

medføre vesentlige endringer i luftkvaliteten. Med vesentlige endringer menes 

en økning i forurensningsnivået med mer enn 20% sammenlignet med 0-

alternativet/4/. I vurderingen er det tatt høyde for stadig mindre utslipp fra 

kjøretøy som følge av bedre motorteknologi og renere brensel mv. 

 

Type 

forurensning 

Alternativ 2 – 

anleggsfase 

 

Alternativ 2 – 

ferdig utbygd 

Lokal luftkvalitet Liten negativ (-) Ingen 

 

 

6 Tiltak mot luftforurensning 

Det vurderes ikke nødvendig med særskilte tiltak for å ivareta hensynet til lokal 

luftkvalitet i dette tilfellet. Bebyggelsen er planlagt slik at ute- og 

oppholdsarealene i størst mulig grad vender vekk fra de mest trafikkerte veien. 

Sammenhengende bygningsmasse tett opp til Rv110 kan medvirke til dårligere 

luftutveksling og derved opphopning av forurensning på bakkeplan.    

  

7 Usikkerhet 

Vurderingene som er gjort er forbundet med en del usikkerhet. Det foreligger 

ingen målinger eller stedsspesifikke beregninger av luftkvalitet for planområdet. 

På bakgrunn av estimerte trafikkmengder og erfaringer fra lignende områder 
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antas det derimot at sannsynligheten for overskridelse av sonegrensene i T-

1520 er svært lav.        

8 Luftkvalitet i anleggsfasen 

Anleggsarbeider kan i perioder bidra til verre luftkvalitet ved oppvirvling av støv 

fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk. Økt trafikk i anleggsperioden vil kunne 

medføre fare for økt støvbelastning langs transportrutene. I tillegg vil også 

eksosen fra anleggsmaskinene bidra med utslipp av blant annet partikler og 

nitrogenoksider (NOx) som fører til økt konsentrasjon av svevestøv og NO₂. Dette 

er forurensning som kommer i tillegg til den generelle luftforurensningen og det 

bør derfor settes krav til avbøtende tiltak der dette synes påkrevd. 

Avbøtende tiltak må sees i sammenheng med omfanget på de forurensende 

aktivitetene og lokalisering av byggeplassene i forhold til der folk bor eller 

oppholder seg. Avbøtende tiltak kan være både på selve bygg- og 

anleggsområdet, men kan også rette seg mot omkringliggende veger. 

Erfaringsmessig er det massetransport som bidrar mest til luftforurensning fra 

bygge- og anleggsvirksomhet. 

Eksempler på tiltak som bør inngå i miljøoppfølgingsprogrammet er: 

› Spredning av søle og støv på vegnettet skal i størst mulig grad forhindres. 

Vask/feiing av offentlig veg skal utføres dersom dette skjer. 

Anleggsarbeidene skal i hovedsak foregå internt på anleggsområdet og vil 

således ha begrenset påvirkning på omkringliggende vegnett. 

› Ved støvende aktiviteter skal det benyttes vann eller andre tiltak for å 

redusere spredning av støv. Bergen kommune innarbeider krav i kontrakt 

med entreprenør. 

› Det skal etableres rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring. 

 

9 Behov for videre undersøkelser av luftkvaliteten 

Som følge av fortetting og økt trafikk vil luftkvaliteten med stor sannsynlighet bli 

noe dårligere enn 0-alternativet. For mer eksakte vurderinger kan det 

gjennomføres spredningsmodelleringer basert på stedsspesifikke forutsetninger. 

Det vurderes derimot som lite sannsynlig at luftkvaliteten i ute- og 

oppholdsarealene havner innenfor sonegrensene i T-1520, og at det derfor ikke 

er nødvendig med ytterligere utredninger. 
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