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Til: Thor Bergseng & Co AS 

Fra: Norconsult AS v/ Cecilia Håkegård 

Dato 2021-06-23 

 Vurdering av lokal luftkvalitet Kvartal 10 B gamle Lillehammer 

brannstasjon 

Innledning og områdebeskrivelse 

Norconsult har på oppdrag fra Thor Bergseng & Co AS gjennomført en vurdering av lokal luftforurensning og 

lokalklimasituasjonen ved Kvartal 10 B Gamle Lillehammer Brannstasjon, i Lillehammer kommune. Det 

planlegges å bygge en dagligvarebutikk på ca. 1000 m2 med noe parkering på gatenivå, og i ca. 50-60 

boenheter i de øvrige etasjene.  

Det skal etableres boliger i planområdet, som er bebyggelse som er følsom for luftforurensning. Planområdet 

ligger i gul luftforurensningssone i foreliggende luftsonekart for Lillehammer, og i den forbindelse krever 

Lillehammer kommune at det skal gjøres en vurdering av luftforurensning og innarbeides tiltak. Det har blitt 

avklart med kommunen at det er tilstrekkelig med en vurdering av luftforurensning basert på tilgjengelig 

informasjon, og ikke nødvendig med spredningsmodelleringer [1].   

Geografisk plassering av planområdet er vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Geografisk plassering av planområdet. Kartkilde: norgeskart.no 
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Luftforurensning og grenseverdier 

Lokal luftforurensning fra veitrafikk, særlig svevestøv og NO2, kan være et problem i større byer eller 

tettsteder med mye trafikk eller luftstagnasjon. Luftforurensning kan forårsake og forverre luftveislidelser, 

med økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdom. Eksponering gir generelt økt sykelighet og dødelighet. I 

tillegg kommer redusert sikt, skitt og redusert trivsel.  

Hovedkilden til utslipp av NO2 i Norge er transport. Veitrafikk bidrar mest til menneskelig eksponering av 

NO2, siden utslippene skjer på bakkenivå. I områder med mye industrivirksomhet kan utslipp fra 

forbrenningsprosesser bidra til forhøyet lokale konsentrasjoner. Det samme gjelder havneområder med mye 

skipstrafikk [2].  

Svevestøv er partikler som oppholder seg i luften over en viss periode, og er for små til å sees med det blotte 

øye. De viktigste kildene til svevestøv (PM10 og PM2.5) er veitrafikk, vedfyring og langtransportert 

forurensning. Veitrafikk bidrar mest til svevestøvnivåene mange steder, både med veistøv fra dekk- og 

asfaltslitasje, og utslipp av eksos. I flere norske byer og tettsteder bidrar vedfyring mye. Langtransportert 

svevestøv spiller også en viktig rolle for totalnivået. Noen steder er industri, forbrenningsanlegg, bygg- og 

anleggsaktivitet og havner også viktige kilder. I Norge måles PM10 og PM2.5. Flere norske byer og tettsteder 

har utfordringer med nivåene av svevestøv [3]. 

Grenseverdier 

Juridisk bindende krav til luftkvalitet i Norge er fastsatt i del syv i forurensningsforskriften [4]. I tillegg har 

Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet anbefalte luftkvalitetskriterier, som er 

konsentrasjonsnivåer av forurensing som selv sårbare grupper skal tåle [5]. Forholdet mellom disse ulike 

kravene er illustrert i Figur 2. 

 

 

Figur 2: Illustrasjon over forholdet mellom de juridisk bindende grenseverdiene til luftkvalitet i forurensningsforskriften og 

luftkvalitetskriteriene. 
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Tabell 1 viser gjeldende grenseverdier for lokal luftkvalitet i forurensningsforskriften (kapittel 7) og 

Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier. 

Tabell 1: Gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriften og Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalte 
luftkvalitetskriterier. 

 NO2  

(µg/m3) 

PM10  

(µg/m3) 

Midlingstid: 1 

time 

Midlingstid: 1 

år 

Midlingstid: 1 

døgn 

Midlingstid: 1 

år 

Gjeldende grense-verdi 

forurensnings-forskriften 

200 40 50 25 

Antall tillatte overskridelser årlig 18  30  

Anbefalte luftkvalitetskriterier 100 30 30 20 

 

Klima- og Miljødepartementet har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, 
T-1520:2012 [6]. Retningslinje T-1520 skal sikre at kommunene tar hensyn til lokal luftkvalitet i planarbeidet 
ved å unngå å legge barnehager, skoler, boliger og parker i områder med mye luftforurensning. 
Retningslinjen anbefaler grenser for luftforurensning og deler inn områder i rød og gul luftkvalitetssone. 
Nedre grense for sonene skal legges til grunn ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning, det vil si grensene for gul sone. 

Tabell 2 viser anbefalte grenser for NO2 og PM10, samt kriterier for soneinndeling ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse.  

 

Tabell 2: Anbefalte grenser for NO2 og PM10 og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller 

bebyggelse, T-1520. 

Komponent Luftforurensningssone 

 Gul sone Rød sone 

Svevestøv, PM10 35 µg/m3 7 døgn per år 50 µg/m3 7 døgn per år 

Nitrogendioksid, NO2 40 µg/m3 vintermiddel2) 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 luftveis- og 

hjertekarlidelser mest sårbare. 

 

Retningslinje T-1520 anbefaler at luftforurensningen kartfestes i gul og rød sone, men at dette hovedsakelig 

er aktuelt i kommuner med byområder hvor største trafikkmengde er over 8000 ÅDT, eller hvor det er større 

punktutslipp [6].  

Ved etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i gul sone, bør 

luftforurensning og lokalklima inngå som et hensyn tidlig i planprosessen. Det bør vurderes hvilke plangrep 

som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet, spesielt på uteoppholdsarealer. I denne vurderingen bør 

både arealformål og lokalisering inngå [6]. 
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Trafikkforhold 

Planområdet er avgrenset av Tomtegata i nord, Lars Skrefsruds gate i øst og Nordsetervegen i sør og vest, 

som vist i Figur 3. Sistnevnte er den mest trafikkerte veien forbi planområdet. Det er ikke oppgitt 

trafikkmengder på Tomtegata og Lars Skrefsruds gate forbi planområdet, men disse er betraktelig mindre 

trafikkerte enn Nordsetervegen.  

Det har blitt gjennomført en trafikkanalyse av Norconsult ifm. med prosjektet (ref. Trafikkanalyse Kvartal 10b 

Gamle Lillehammer Brannstasjon. Dok.nr. 1, versjon 2). Fra rapporten fremkommer det at trafikkmengden på 

Nordsetervegen forbi planområdet er på 7400 ÅDT (etter utbyggingen av det nærliggende Mesnakvartalet). 

Pga. usikkerheter knyttet til dagens og fremtidig trafikk er det sett på to ulike «fremtidsscenarioer» for 

trafikkmengder etter utbyggingen i planområdet: 

➢ Fremtidsscenario 1: Nullvekst for øvrig trafikk i Lillehammer, samt lavere bilandel til formål 

➢ Fremtidsscenario 2: 10 % vekst for øvrig trafikk i Lillehammer, høyere bilandel til formål 

Trafikkanalysen viser at fremtidig trafikkmengden på Nordsetervegen forbi planområdet i 2031 vil være ca. 

8000 ÅDT for scenario 1 og ca. 9000 ÅDT for scenario 2. 

Tungtrafikkandelen på Nordseterveger forbi planområdet er per i dag 6% [7]. Det er ikke tatt med i 

trafikkanalysen hvordan denne vil endre seg i fremtiden.   

 

Figur 3: Oversiktskart over hvilke veier som grenser til planområdet. 

Lokalklimatisk situasjon 

Vind og vær bidrar til å spre og fortynne luftforurensning. Konsentrasjoner av NO2 kan særlig bli høye på 

kalde og vindstille dager, mens svevestøv vil kunne spres og gi dårligere luftkvalitet på vindfulle dager. 

Vindhastighet, vindstyrke og -retning er derfor viktige faktorer i vurderingen av lokal luftforurensning.  

Lillehammer har et stabilt innlandsklima, som innebærer lite vind, moderat nedbør, lav luftfuktighet og stor 

daglig og årlig temperaturforskjell. Den meteorologiske stasjonen som ligger nærmest Lillehammer og som 

måler vind er Sætherengen, som ligger ca. 3 km sør for planområdet, på samme side av Mjøsa. Figur 4 og 

Figur 5 viser vindroser og frekvensfordeling for henholdsvis vintervind og sommervind målt ved 
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Sætherengen værstasjon i perioden 2011-2020. Figur 4 viser at om vinteren er det i snitt målt vindstille 10 % 

av tiden, og at fremherskende vindretning er fra nord og nordøst. I Lillehammer forekommer det episoder 

med inversjon, som bidrar til stillestående luft i perioder. Figur 5 viser at fremherskende vindretning om 

sommeren er fra nordøst og sørøst, og at det sjeldent er helt vindstille.  

 

Figur 4: Vindrose for vintervind målt ved Sætherengen værstasjon i perioden 2011-2020. Vindrosen viser 
frekvensfordelingen for vindretningen vinden kommer fra og vindstyrke. 

 

 

Figur 5: Vindrose for sommervind målt ved Sætherengen værstasjon i perioden 2011-2020. Vindrosen viser 
frekvensfordelingen for vindretningen vinden kommer fra og vindstyrke. 
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Dagens luftforurensningssituasjon 

Fagbrukertjenesten for luftforurensning – beregnede verdier 

Meteorologisk Institutt har utarbeidet luftsonekart for landets kommuner, som ligger på Fagbrukertjenesten 

for luftforurensning på Miljødirektoratets sine sider [8]. Modellsystemet som brukes har en del forutsetninger, 

blant annet tar modellen ikke hensyn til bygninger og vegetasjon.  

Luftsonekart etter T-1520 

Luftsonekart utarbeides som en del av arealplanlegging, i henhold til retningslinje T-1520, og brukes til å 

vurdere luftkvaliteten i ulike områder på bakgrunn av gule og røde soner. Luftsonekartene er basert på 

konsentrasjoner av PM10 og NO2.  

Luftsonekartene på fagbrukertjenesten for luftkvalitet er ment som en første indikasjon på hvor man har gule 

og røde soner i kommunen, og viser konsentrasjoner i 2-3 meter over bakkenivå [8]. Figur 6 viser et utklipp 

av luftsonekartet for Lillehammer kommune, hvor plassering av planområdet er vist med mørkeblå sirkel. Det 

kan sees at planområdet ligger i gul sone, og grenser til rød sone. I luftsonekartene er det ikke spesifisert om 

utbredelsen av gul og rød sone skyldes konsentrasjonen av PM10 eller NO2. 

 

Figur 6: Utklipp av luftsonekart for Lillehammer kommune, fra fagbrukertjenesten for luftforurensning. Plassering av 

planområdet er vist med mørkeblå sirkel. 
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Dagens konsentrasjoner av NO2 

Kart fra fagbrukertjenesten med oversikt over årsmiddelverdi og korttidsmiddel for NO2 er vist i henholdsvis 

Figur 7 og Figur 8. Kartene viser at konsentrasjonsnivåene ved planområdet er godt under grenseverdiene i 

forurensningsforskriften.  

 

Figur 7: Utklipp av kart som viser årsmiddelkonsentrasjon av NO2 ved Kvartal 10B i Lillehammer kommune, hentet fra 
fagbrukertjenesten for luftforurensning. Konsentrasjonen på 17,1 µg/m3 er godt under grenseverdien i 
forurensningsforskriften på 40 µg/m3 og anbefalte luftkvalitetskriterie på 30 µg/m3. NO2 fra eksos utgjør ca. 90 % av NO2 

konsentrasjonen i området. 

 



Notat 

Oppdragsgiver: Thor Bergseng & Co AS 

Oppdragsnr.: 5206879   Dokumentnr.: RIM01 

2021-06-23  |  Side 8 av 16 x:\nor\oppdrag\lillehammer\520\68\5206879\4 resultatdokumenter\41 rapporter\vurdering av luftkvalitet kvartal 
10b_b02 les.docx 

 

 

Figur 8: Utklipp av kart som viser 19. høyeste timesmiddelkonsentrasjon av NO2 ved Kvartal 10B i Lillehammer 
kommune, hentet fra fagbrukertjenesten for luftforurensning. Konsentrasjonen på 89,3 µg/m3 er godt under 
grenseverdien i forurensningsforskriften på 200 µg/m3.  
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Dagens konsentrasjoner av PM10 

Kart fra fagbrukertjenesten med oversikt over årsmiddelverdi og korttidsmiddel for PM10 er vist i henholdsvis 

Figur 9 og Figur 10. Kartene viser at konsentrasjonsnivåene ved planområdet er godt under grenseverdiene i 

forurensningsforskriften. 

 

Figur 9: Utklipp av kart som viser årsmiddelkonsentrasjon av PM10 ved Kvartal 10B i Lillehammer kommune, hentet fra 
fagbrukertjenesten for luftforurensning. Konsentrasjonen på 12,2 µg/m3 er godt under grenseverdien i 
forurensningsforskriften på 25 µg/m3 og anbefalte luftkvalitetskriterie på 20 µg/m3. Veistøv og vedfyring utgjør de største 
bidragene til PM10 konsentrasjonen i området. 
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Figur 10: Utklipp av kart som viser 31. høyeste døgnmiddelkonsentrasjon av PM10 ved Kvartal 10B i Lillehammer 
kommune, hentet fra fagbrukertjenesten for luftforurensning. Konsentrasjonen på 27,3 µg/m3 er godt under 

grenseverdien i forurensningsforskriften på 50 µg/m3. 

Måling av luftforurensning 

Norconsult utarbeidet i 2021 en tiltaksutredning for luftforurensning i Lillehammer, på vegne av Lillehammer 

kommune [9]. Informasjon om målinger og overvåking av luftforurensningssituasjonen som er relevant for 

denne vurderingen er hentet fra tiltaksutredningen.  

Det er to målestasjoner som måler luftforurensning i Lillehammer, hvor begge er plassert sentralt. Figur 11 

viser plasseringen av målestasjonene ift. planområdet (blå sirkel). Den sørligste er Bankplassen 

målestasjon, som står ved Kirkegata. Målestasjonen er en veinær stasjon. Den nordligste målestasjonen er 

ved Lillehammer barnehage og står på barnehagearealet. Stasjonen ligger litt unna hovedtrafikken og er 

vurdert å være en bakgrunnsstasjon. Begge målestasjonene måler kontinuerlig NO2, PM10 og PM2,5.  
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Figur 11: Oversiktsbilde over plassering av målestasjoner for lokal luftkvalitet i Lillehammer (grønn markør) i forhold til 
planområdet (blå sirkel). 

Det har ikke vært overskridelser av øvre vurderingsterskel for NO2 og PM2,5 i Lillehammer kommune de siste 

5 årene. Derfor er ikke disse komponentene vurdert i detalj i tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet. For PM10 

har det derimot vært overskridelser av øvre vurderingsterskel for samtlige år [9]. Det er målestasjonen på 

Bankplassen som har hatt overskridelser av øvre vurderingsterskel for døgnmiddelkonsentrasjon av PM10 de 

siste 5 årene. 

For hele Lillehammer kommune er veistøv og eksos beregnet å bidra med i underkant av 20 % av totalt 

utslipp av PM10. Dersom det sees bort fra bakgrunn, utgjør veistøv og eksos ca. 40-50 % av utslippene i 

perioden 2016 – 2019. Av dette utgjør oppvirvling av veistøv, særlig fra slitasje av veidekke med piggdekk, 

størst andel. Utslippene henger derfor direkte sammen med piggdekkandel og trafikkmengde. Tunge 

kjøretøy virvler også opp mer veistøv enn lette. En annen viktig kilde til svevestøv i kommunen er vedfyring. 

Når det sees bort fra bakgrunnen utgjør vedfyring ca. 40-60 % av utslippene av svevestøv i perioden 2016-

2019. Spesielt utslipp av små svevestøvpartikler (PM2,5) kommer i stor grad fra vedfyring. Utslipp fra 

vedfyring bidrar til konsentrasjoner av luftforurensning over større områder fordi de skjer via piper som er 

høyere opp enn bakkeplan, noe som fører til større spredning. Dette betyr også at utslippene fortynnes mer 

og spres med vinden før de kan pustes inn. Derfor er som regel 1 tonn utslipp fra veitrafikk viktigere for 

konsentrasjonen ved bakkenivå der mennesker oppholder seg, enn 1 tonn utslipp fra vedfyring. I 

Lillehammer er det ikke angitt noen industriutslipp [9]. 

Dagens trafikkmengde ved Bankplassen målestasjonen er 7200 ÅDT (2019), og tungtrafikkandelen er 6 % 

[7]. Trafikkmengden og tungtrafikkandelen er i samme størrelsesorden som ved planområdet, i tillegg til at 

begge ligger sentralt i Lillehammer. Fra luftsonekartet på fagbrukertjenesten sees det at målestasjonen i 

Bankplassen ligger i rød sone, mens planområdet ligger i gul sone.  

Ut ifra informasjon om målte utslipp og konsentrasjoner av luftforurensning i Lillehammer kommune, er det 

trolig først og fremst luftforurensningen av PM10 som gjør at planområdet ligger i gul sone.      
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Grønnstruktur og overflater 

Det er i dag ingen vegetasjon i selve planområdet, mens boligene i området rundt har hageflekker. 

Vegetasjonsbelter kan ved riktig plassering bidra noe til bedre luftkvalitet lokalt. Det kan i tillegg bidra til en 

mer positiv opplevelse ved opphold i forurensede områder, f.eks. langs en trafikkert vei [10]. Enhver 

oppgradering av området med hensyn på grønnstruktur vil være positivt for den lokale luftkvaliteten. 

Vurdering av lokal luftforurensning i planområdet 

Planområdet ligger sentralt i Lillehammer, og grenser til Nordsetervegen som er en moderat trafikkert vei, i 

sør og vest. Lars Skrefsruds gate og Tomtegata forbi planområdet er betraktelig mindre trafikkerte. Store 

deler av Lillehammer sentrum ligger i gul og rød luftforurensningssone. De største bidragene til 

luftforurensning i sentrum er vedfyring og veitrafikk.  

Figur 12 viser en foreløpig oversiktstegning av utbyggingsplanen for planområdet, hvor fremherskende 

vindretninger er indikert. Blå pil viser fremherskende vintervind og gul pil viser fremherskende sommervind.  

 

 

Figur 12: Foreløpig visualisering av planområdet. Fremherskende vindretning er indikert med blå og gul pil for forholdsvis 
vintervind og sommervind.  

Luftforurensing fra veitrafikk følger først og fremst veilinjen, men ytre påvirkning som vær og vind vil også 

påvirke spredningen av luftforurensningen. Vindrosene viser at fremherskende vindretning om vinteren er fra 

nord og nordøst. Disse vindretningene vil ikke bidra til økt luftforurensning fra veitrafikk inn i planområdet. 

Om sommeren er fremherskende vindretning fra nordøst og sørøst. Vinden fra nordøst vil ikke føre til økt 

luftforurensning fra veitrafikk inn mot planområdet, mens vind fra sørøst vil kunne blåse noe luftforurensning 

fra Nordsetervegen, som grenser til sørlig del av planområdet, inn i planområdet. Det påpekes at bebyggelse 
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påvirker vind i stor grad, og kan skape turbulenser som kan føre til opphopning av luftforurensning. Dette er 

ikke vurdert her, og ved behov kan det gjøres en vindanalyse for ytterligere vurdering. 

Figur 13 viser et utklipp fra mulighetsstudien hvor fasaden mot Nordsetervegen er illustrert. I første etasje 

skal det etableres næringsarealer, mens boligene ligger i etasjene over. Utearealene vil være over 

førsteetasje. Det er positivt for luftkvaliteten at uteområdene er over næringsarealene, og ikke på bakkenivå, 

da luftforurensningen fra veitrafikk avtar med høyden.   

 

Figur 13: Illustrasjon hentet fra mulighetsstudien som viser foreløpig fasade mot Nordsetervegen i vest. 
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Tiltak 

Tiltak mot NO2-forurensning vil være å redusere trafikkmengden. I tillegg vil en økt andel nullutslippsbiler 

framover virke positivt. Det er videre fokusert på tiltak som kan gjøres mot svevestøvforurensning.  

Generelle tiltak i kommunen 

Lillehammer kommune har implementert og planlagt tiltak som vil ha positiv effekt på den lokale luftkvaliteten 

i kommunen. Dette inkluderer blant annet flere tiltak for å redusere trafikken i sentrum for å redusere 

svevestøvmengden. Det gjennomføres tiltak (renhold/salting) på bakgrunn av prediksjon av dårlig luftkvalitet. 

Forurensningssituasjonen for svevestøv er ofte verst om våren. Dette er fordi det ligger igjen strøgrus fra 

vinteren på bar vei, i tillegg til at piggdekkandelen fortsett kan være høy. Behovsbasert vasking og feiing kan 

fjerne partikler som samles opp i og rundt veibanen. I Lillehammer feies gatene så tidlig som mulig på våren, 

også selv om det er forventet mer snø. Det skal senest være kostet til 17. mai. Det er anskaffet nytt utstyr for 

gaterenhold som har gitt bedre resultater, og det er registrert mange positive tilbakemeldinger om at 

gaterenholdet gjør sentrum triveligere, spesielt om våren [9].  

Tiltak for planområdet 

Tiltak ved planområdet kan være å etablere mer grøntområder på utearealene. Vegetasjonsskjerming er et 

lokalt tiltak for å redusere spredning svevestøv. Artsvalg av vegetasjonen er viktig for både renseeffekten og 

plantens overlevelsesmulighet [11]. Det bør velges plantesorter som er helårsgrønne, og har høy tetthet. Her 

kan Eviggrønn hekk være et eksempel. 

Støyskjerming og generell skjerming fra bygningsmassen vil også fungere som tiltak mot spredning av 

svevestøv inn til planområdet. Det bør ikke være åpne balkonger ut mot Nordsetervegen i de nederste 

etasjene. Fra mulighetsstudien ser det ut som dette er ivaretatt i planene.  

Det anbefales at luftinntak til bygningene ikke plasseres ut mot tilstøtende veier med høyest trafikkmengde, 

og så høyt opp fra bakkenivå som mulig.  
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Luftforurensning i anleggsfase 

Anleggsarbeider og anleggstrafikk vil lokalt kunne være en belastning for nærmiljøet. Sprengning, pigging, 

graving, massehåndtering og massetransport er kilder til spredning av luftforurensning som eksos og støv i 

anleggsperioden. Spredning av støv fra anleggsområdet vil avhenge av vind og massenes fuktighet, 

støvpartiklenes størrelse samt omfanget av den støvende aktiviteten.  

Kapittel 6 i Retningslinje T-1520: Retningslinjer for begrensning av luftforurensning fra bygg- og 

anleggsvirksomhet, gir føringer for hvordan luftforurensning i anleggsfasen bør vurderes. 

Følgende avbøtende tiltak i anleggsfase bør vurderes ved behov:  

• Støvdemping med vann og eventuelt støvbindende kjemikalier ved utgraving av støvende masser. 

• Vanning ved støvende rivearbeider. 

• Regelmessig feiing av anleggsveier med hardt dekke. 

• Vanning av anleggsområde og anleggsveger. Støvbindende kjemikalier bør da også vurderes. 

• Rengjøring av dekk på anleggskjøretøy før utkjørsel på offentlig vei. 

• Tildekking eller fukting av last hvis støvspredningen blir stor ved transport av masser.  

Konklusjon 

Ifølge luftsonekart på Fagbrukertjenesten for luftforurensning ligger planområdet i gul luftforurensningssone. 

Lillehammer kommune har gjennomført en tiltaksutredning for luftkvalitet i kommunen, og det er satt i gang 

flere tiltak for å redusere luftforurensningen. Det er konsentrasjonene av PM10 som er utfordrende i 

kommunen, og hovedkildene til forurensningen er veistøv og vedfyring.  

Basert på tilgjengelig informasjon vurderes planområdet som egnet til boligbebyggelse, men det anbefales at 

det gjøres tiltak som kan bedre den lokale luftkvaliteten. 

Det skal etableres næringsarealer i førsteetasje og boliger i etasjene over. Uteoppholdsarealene vil ligge 

over næringsarealene som er positivt for luftkvaliteten, da luftforurensningen fra veitrafikk avtar med høyden. 

Fra mulighetsstudien sees det at åpne balkonger ikke vil vende ut mot Nordsetervegen, som er positivt for 

luftkvaliteten. Enhver oppgradering av området med hensyn på grønnstruktur vil også være positivt for den 

lokale luftkvaliteten. Vegetasjonsskjerming er et lokalt tiltak for å redusere spredning svevestøv. Det bør 

velges plantesorter som er helårsgrønne og har høy tetthet ut mot trafikkerte veier. Støyskjermer fungerer 

også i noe grad mot spredningen av svevestøv. Det anbefales at luftinntak til bygningene ikke plasseres ut 

mot tilstøtende veier og så høyt opp fra bakkenivå som mulig.  

Anleggsarbeider og anleggstrafikk vil lokalt kunne være en belastning for nærmiljøet. Ved behov skal det 

gjøres tiltak for å redusere støvspredningen.  
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