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SAMMENDRAG 

Dagens situasjon viser at luftkvaliteten er tilfredsstillende innenfor hele planområdet. Konsekvensene av økt trafikk 
som vist i trafikkutredningen, vil ikke ha vesentlig påvirkning på luftkvaliteten. Dette gjelder for begge alternativene.  

Støyfølsom bebyggelse ligger i dag godt utenfor grensene for gul sone. Generelt må trafikken dobles før støynivået 
øker med 3 dB. Med en beregnet trafikkvekst på ca. 20% antas det at økningen i støynivået ikke vil påvirke 
planområdet i vesentlig grad. Størsteparten av planområdet vil med stor sannsynlighet ligge utenfor gul sone.  
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1 Innledning 

Multiconsult har fått i oppdrag av Veum Park AS om å utarbeide detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en transformasjon av 

arealene til tidligere Veum sykehus til boligutvikling og nærsentertilbud. Planområdet er vist i            

figur 1-1. 

Denne rapporten redegjør for konsekvensene av luftforurensning og støy. 

 

Figur 1-1. Planavgrensning er vist med svart stiplet linje. 
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2 Metode og grunnlag 

2.1 Lovverk og retningslinjer 

2.1.1 Lokal luftkvalitet 

Det foreligger flere sett med grenseverdier med ulikt ambisjonsnivå. Forurensningsforskriften 

kapittel 7 setter juridisk bindende krav til utendørs luftkvalitet. Formålet med forskriften er å fremme 

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

Miljøverndepartementet vedtok i 2012 en retningslinje som gir statlige anbefalinger om hvordan 

luftkvalitet bør håndteres av kommunene i arealplanleggingen, T-1520/2012 [1]. 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 eller utvidelse av bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning, eks. 

boliger.  

Den kommer også til anvendelse der tiltaket i seg selv kan medvirke til vesentlig økning i 

luftforurensningen. Med vesentlig økning menes i dette tilfellet en økning på 20% i forhold til 

eksisterende forurensningsnivå. 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. 

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør utvise varsomhet med å tillate etablering av 

bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning. 

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse 

med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate 

etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, 

samt grønnstruktur. 

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

anleggsfasen. Det skal blant annet gjøres en vurdering av omfanget på støvgenererende aktiviteter 

og lokalisering av byggeplass og transportveger i forhold til nærhet til følsomt arealbruk. 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. 

Tabell 1. Grenseverdier for luftkvalitetssoner iht. T-1520. 

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 

Nitrogendioksid 
(NO2) 

40 µg/m3 vintermiddel 40 µg/m3 årsmiddel 
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2.1.2 Støy 

Generelle krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor bygninger er 

gitt i Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven 2017 (TEK 17) [2], § 13-6. Av TEK § 13-6 «Lyd og 

vibrasjoner» følger at personer skal sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt 

bruk. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) er utarbeidet i tråd med EU-

regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter 

forurensingsloven og byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. T-1442 skal legges til grunn ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i 

berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk 

i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. 

Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. 

fylkesmannen. Støybelastning skal beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner: 

rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 

etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

gul sone, er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold. 

hvit sone, angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som 

nødvendige. 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 2. For retningslinjer for arealbruk 

i støysonene henvises det til kapittel 3.2 i T-1442. 

Tabell 2. Anbefalte støygrenser ved bygging av boliger og annen støyfølsom arealbruk. Alle tall i dB, 
frittfeltverdier. 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

natt kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

natt kl. 23 – 07 

Veg Lden 55 L5af 70 Lden 65 L5af 85 

 

2.2 Metode 

I vurderingen av både støy og luftforurensningen er det gjort en overordnet vurdering basert på 

kunnskap om dagens situasjon. I vurderingen av fremtidig situasjon er det lagt til grunn generell 

kunnskap om støy og luftforurensning og hvilke prosesser og faktorer som har betydning for dette. 

Det er gjort en grov modellering av forurensningsnivået i luft ved bruk av beregningsprogrammet 

ModLuft. Modellen er mest egnet til bruk der veitrafikk er den viktigste forurensningskilden og 

brukes til å si noe om forventet forurensningsnivå som funksjon av avstaden fra veg. 

2.3 Kunnskapsgrunnlag 

Gjennom bruk av fagbrukstjenesten til Miljødirektoratet er det gjort en vurdering av dagens 

luftkvalitet. Resultatene er sammenlignet med grenseverdier for henholdsvis gul- og rød sone i 
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retningslinje T-1520/2012, se tabell 1. De beregnede verdiene gir en indikasjon på hvor i kommunen 

det kan forventes høye forurensningsnivåer.  

I vurderingen av utslipp og påvirkning fra trafikk er det benyttet trafikktall som er utredet i egen 

delrapport. 

2.4 Planområde  

Planområdet ligger ved fv. 381, Veumveien, øst for boligfelt og skole på Ambjørnrød og nord for 

Brønnerødlia og Kvernhuset ungdomsskole. Planområdet utgjør til sammen ca. 87 dekar. 

Planarbeidet berører hele eller deler av gnr./bnr. 214/159/0, 214/135/0 og 214/136/0. Planområdet 

avgrenses av omkringliggende vegnett i nord, øst og sør. Se illustrasjonsplan i figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Illustrasjonsplan.  

2.5 Oppstartsvarselsbrev og ytterligere avgrensning av temaet 

Krav til utredning er hentet fra oppstartvarselbrevet sendt til Fredrikstad kommune 21. april 2020. 

Utredningsbehovet framgår av oppstartvarselsbrevet for plansaken.  
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Statens vegvesen har kommet med følgende innspill i forbindelse med varsel om oppstart: 

«Luftforurensning bør utredes i en luftfaglig rapport i henhold til Klima- og miljødepartementets 

retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Luftforurensningens betydning 

for planen må vurderes, inkludert avbøtende tiltak og mulig plangrep slik at forurensningen spesielt 

på uteoppholdsareal og innendørs blir lavest mulig. Avbøtende tiltak må innarbeides i planforslaget 

og bestemmelsene». 

«Trafikkstøy må utredes tidlig i planprosessen for å få oversikt over støyutfordringene. Nødvendige 

avbøtende tiltak innarbeides i plan og bestemmelser, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 og veileder M-128/2014. Som et minimum bør 

det tas inn en bestemmelse som sier at «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og 

miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Alternativt kan 

tallfestede aktuelle grenseverdier tas inn i planbestemmelsene. Da vil grense-verdiene være entydig 

definert selv om retningslinjen senere revideres». 

 

3 Omfang og konsekvens 

3.1 Luftkvalitet 

I vurderingen av luftkvalitet er det tatt utgangspunkt i dagens situasjon. Miljødirektoratets 

Fagbrukertjeneste for luftkvalitet angir beregnede årsmiddel og korttidsmiddel for NO2 og PM10 for 

de siste fire årene. De beregnede verdiene gir en indikasjon på hvor i kommunen det kan forventes 

høye forurensningsnivåer. Som det fremgår av luftforurensningskartet i Figur 3-1 ligger hele 

planområdet innenfor grønt område. Det vil si at området, i dagens situasjon, ikke er utsatt for 

grenseoverskridende verdier for luftforurensning.  

 

 

Figur 3-1. Luftforurensningskart som viser beregnet årsmiddelkonsentrasjon av nitrogendioksid (NO2) midlet 
over perioden 2016 – 2019. Planområdet er vist med rød stiplet linje. Kilde: Fagbrukstjeneste for luftkvalitet. 
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Figur 3-2. Kart som viser beregnet årsmiddelkonsentrasjon av svevestøv (PM10) midlet over perioden 2016 – 
2019. Planområdet er vist med rød stiplet linje. Kilde: Fagbrukstjeneste for luftkvalitet. 

I henhold til veileder T-1520 vil veger med ÅDT (årsdøgntrafikk) over 8 000 regnes for å ha så stor 

trafikkbelastning at luftkvalitetsberegninger bør utføres for å kartlegge luftforurensningen i 

nærområdet. Dette er et veiledende kriterium som reduseres ettersom avstanden fra vegen til bygg 

og uteoppholdsareal øker.  

ÅDT for veger i nærheten til planområdet er hentet fra Trafikkutredning Veum Park, rapport 

10214972-01-RIT-NOT-01 Multiconsult. I vurderingen av hvordan luftkvaliteten vil påvirkes av 

veitrafikk er det kun tatt utgangspunkt i trafikken på Veumveien, da denne har desidert størst 

trafikkbelastning sammenlignet med øst for Evenrødveien 2. Se Tabell 3 for oppsummering av 

trafikktall. Andel kjøretøy med piggfrie dekk er hentet fra Statens vegvesen.no. 

Tabell 3. Trafikkdata hentet fra trafikkutredningen for Veum Park. 

Vegstrekning ÅDT Tungtrafikkandel Fartsgrense 
km/t 

Andel 
piggfri 

Veumveien, 
dagens situasjon 

5600 5% 60 82 

Veumveien, 
fremtidig 
situasjon 

7240 5% 60 82 

 

Det er gjort en forenklet beregning av luftkvaliteten ved bruk av trafikknomogram utviklet av NILU 

(Norsk institutt for luftforskning). Som grunnlag for beregningene er det tatt utgangspunkt i 

bakgrunnsverdier for svevestøv hentet fra bakgrunnsapplikasjonen til Modluft (luftkvalitet.info), se 

Tabell 4. Resultatet fra beregningene er vist i figur 3-3. Figuren viser hvor stor avstand det må være 

til veg før det kan forventes overskridelser av henholdsvis gul og rød sone. Som det fremgår av 

figuren vil det i avstander på mer enn ca. 5 – 7 meter fra vegen være tilfredsstillende luftkvalitet, dvs. 

ingen overskridelser av sonegrensene i veileder T-1520/2012. 
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Tabell 4. Bakgrunnsverdier for henholdsvis svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) i planområdet hentet fra 
bakgrunnsapplikasjonen til Modluft (luftkvalitet.info).  

Forurensningskomponent Årsmiddel Vintermiddel 

µg/m3 µg/m3 

PM10 15,7 17,7 

NO2 14,20 22,0 

 
 

 

Figur 3-3. Trafikknomogram som viser avstand fra veg som funksjon av antall kjøretøy pr. døgn (ÅDT) for 
overskridelser av henholdsvis gul sone (gul linje) og rød sone (rød linje). Kilde: luftkvalitet.info 

3.1.1 Konsekvens støy 

Som det fremgår av støysonekartet i figur 3-4 ligger hele planområdet utenfor grensene som marker 

henholdsvis gul og rød sone. Området er i dagens situasjon ikke utsatt for grenseoverskridende 

verdier for støy. 

I henhold til veileder T-1442/2009 kan det i enkelte prosjekter benyttes sjablongmetode for 

beregning av støynivå. Metoden er mest egnet i områder utenfor tettsteder for situasjoner hvor 

terrenget er forholdsvis flatt, og bebyggelsen ligger spredt langs veien. For veier med 4000 ÅDT er 

det beregnet en avstand fra senterlinje på veg til ytterkant av gul sone på 70 meter. Tilsvarende for 

veger med 8000 ÅDT er avstanden til ytterkant av gul sone 100 meter. I fremtidig situasjon er det 

beregnet en årsdøgntrafikk på Veumveien på ca. 7240 ÅDT. Det er grunn til å anta at utstrekningen 

på gul sone ikke vil berøre planområdet, da området ligger mer enn 200 meter fra Veumveien.    
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Figur 3-4. Utsnitt av støysonekart som viser områder med overskridelse av henholdsvis gul og rød sone. 
Planområdet er markert med rød stiplet linje. Kartkilde: Statens vegvesen. 

 

4 Oppsummering 

4.1 Luftkvalitet 

Dagens situasjon viser at luftkvaliteten er tilfredsstillende innenfor hele planområdet. 

Konsekvensene av økt trafikk som vist i trafikkutredningen, vil ikke ha vesentlig påvirkning på 

luftkvaliteten. Dette gjelder for begge alternativene 

4.2 Støy 

Støyfølsom bebyggelse ligger i dag godt utenfor grensene for gul sone, jfr. støysonekartet i Figur 3-4. 

Generelt må trafikken dobles før støynivået øker med 3 dB. Med en beregnet trafikkvekst på ca. 20% 

antas det at økningen i støynivået ikke vil påvirke planområdet i vesentlig grad. Planområdet vil med 

stor sannsynlighet ligge utenfor gul sone. 


