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1 Bakgrunn
Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert av Stor-Oslo Eiendom AS v/Lars Eirik Heramb Fjeld for å
utrede støy og luftkvalitet for prosjektet Ski sentrum i Ski i forbindelse med regulering.
Denne rapporten omhandler lokal luftkvalitet for prosjektet.

2 Situasjonsbeskrivelse
Plassering av planområdet Ski sentrum er vist i figur 1. Dominerende luftforurensningskilder til
planområdet er veiene Jernbaneveien i øst og Sanderveien i vest, samt jernbanen i vest.

Figur 1 - Plassering av prosjektet i kart, markert i rødt. Kilde: kart.finn.no

Prosjektet er planlagt å bestå av bygg på opp til 8 etasjer, i stor grad bolig, samt utadrettet
næringsvirksomhet på bakkeplan. En illustrasjon av prosjektet er vist i figur 2.
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Figur 2 - Utforming av prosjektet, sett fra sørvest.
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3 Myndighetskrav
3.1 Overordnede planer
Områdereguleringen for Ski sentrum, saksnummer 13/1984, som trådte i kraft 11.5.2016, omtaler ikke
luftforurensning.

3.2 Retningslinje T-1520
Miljøverndepartementets T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen gir
anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse. Retningslinjen gjelder for arealbruk i områder med luftforurensning over nedre grense for
gul sone. Grenseverdier for soneinndeling er vist i tabell 1.
Tabell 1: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller
bebyggelse.
Luftforurensningssone1

Komponent
Gul sone

Rød sone

PM10

35 µg/m3 7 døgn per år

50 µg/m3 7 døgn per år

NO2

40 µg/m3 vintermiddel2

40 µg/m3 årsmiddel

Personer med alvorlig luftveis- og

Personer med luftveis– og

Helserisiko

hjertekarsykdom har økt risiko for forverring hjertekarsykdom har økt risiko for
av sykdommen.

helseeffekter. Blant disse er barn med
luftveislidelser og eldre med luftveis- og

Friske personer vil sannsynligvis ikke ha

hjertekarlidelser mest sårbare.

helseeffekter.

Definisjoner:
PM10: Svevestøvpartikler som kan holde seg svevende i luften over en lengre periode og som kan

pustes inn. PM10 er partikler med diameter mindre enn 10 μm.
NO2: Nitrogendioksid.
I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, mens
den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav.

1
2

Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.
Vintermiddel defineres som perioden fra 1. november til 30. april.
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Sentrumsområde og kollektivknutepunkter
I områder definert som sentrumsområde i byer, og rundt kollektivknutepunkter er det aktuelt med høy
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Det kan i slike områder være
en konflikt mellom overskridelser av de anbefalte sonekriteriene for rød sone og ønsket arealbruk.
Dersom kommunen har angitt grensene for sentrumsområde og kollektivknutepunkter i
kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å oppføre bebyggelse med følsomt bruksformål i rød
sone. Det skal legges vekt på at slik bebyggelse, og spesielt uteområdene, får så god luftkvalitet som
mulig innen sonen.
Forhold som bør oppfylles ved avvik fra anbefalingene
Ved avvik fra bestemmelsene i rød sone skal kommunen se til at følgende er vurdert:


Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet
som mulig innen sonen, det vil generelt bety så langt unna hovedkilden(e) som mulig.



Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen



Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene.

En mer detaljert gjennomgang av retningslinjen er gitt i vedlegg 1.
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4 Beskrivelse av beregninger
4.1 Beregningsmodell – lokale vindfelt og kjemi
De utførte beregningene er gjort med beregningsverktøyet CadnaA versjon 2019. CadnaA anvender
spredningsmodellen AUSTAL2000 versjon 2.6. Modellen er en implementasjon av metoden angitt av
den tyske reguleringen TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft). AUSTAL2000 anvender
programmet Taldia ved beregning av vindfelt.
Beregning av vindfelt og spredning gjøres i en 3D-modell som tar hensyn til terreng/topografi,
bygninger, skjermer og oppbremsing av vinden mot bakken. Oppbremsingen mot bakken er beskrevet
ved hjelp av ruhetslengden z0. Det er anvendt en ruhetslengde på 0,2 m i beregningene. Videre er
inngangsdata i beregningene timesvise utslipp per døgn fra vei- og jernbanestrekningene i modellen og
timesvise meteorologidata for ett år. Inngangsparametere i beregningene er beskrevet i større detalj
nedenfor og i vedlegg 2. I beregningen er det medregnet utslippskilder på et område på ca. 500 x 500
m2 sentrert rundt planområdet.
Et utsnitt av beregningsmodellene er vist i figur 3.

Figur 3 - Utsnitt av beregningsmodell.
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4.2 Meteorologiske data
De meteorologiske forholdene bestemmer i stor grad spredningen av luftforurensning. Vind og
turbulens transporterer forurensning ut fra kildene, og jo sterkere vind og mer turbulens, jo raskere vil
forurensningen blandes og konsentrasjonene reduseres. De høyeste forurensningskonsentrasjonene
inntreffer normalt i perioder med lite vind og stabil luft, f.eks. ved inversjonsforhold vinterstid.
Hyppigheten av slike forhold varierer betydelig fra år til år. Spesielt for PM10, der vurderingskriteriet i
T-1520 er 8. høyeste døgnmiddel, vil variasjoner i meteorologidata kunne gi store utslag i
luftsonekartene.
Meteorologiske data er hentet fra Nasjonalt beregningsverktøy 3 og gjelder kalenderåret 2010.
Vinddataene er vist som vindrose i figur 4.

Figur 4 - Anvendt vindrose, gjelder for 2010.

4.3 Utslippsdata
Benyttede utslippsfaktorer for kjøretøyparken representerer dagens situasjon. Anvendte
trafikkmengder er hentet fra prosjektets trafikkanalyse, og gjelder fullt utbygd situasjon. Anvendte
trafikk- og utslippstall er beskrevet nærmere i vedlegg 2.

4.4 Bakgrunnskonsentrasjoner
Anbefalte bakgrunnskonsentrasjoner for Osloområdet er utarbeidet av NILU og de er tilgjengelige fra
http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/Inngangsdata/Bakgrunnskonsentrasjoner.aspx. Metodene
benyttet er dokumentert i Schneider m.fl. (2011). Verdiene representerer middelkonsentrasjoner for
ruter med en størrelse på 10km*10km. Bakgrunnsverdiene vil variere fra time til time og dag til dag og
de vil påvirkes av meteorologiske forhold, utslipp og kjemiske prosesser i atmosfæren.
ModLUFT gir følgende bakgrunnskonsentrasjoner ved planområdet:
NO2 årsmiddel: 16 μg/m3
NO2 vintermiddel: 22 μg/m3
PM10 årsmiddel: 18 μg/m3
PM10 8. høyeste døgnmiddel: 27 μg/m3

3

https://www.Luftkvalitet-nbv.no
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4.5 Måledata
Ifølge Luftkvalitet.info 4 finnes ingen målestasjon for luftkvalitet i eller nær Ski.

4.6 Konvertering av NOX til NO2
Spredningsberegningen beregner konsentrasjon av NOX. Beregning av NO2-konsentrasjoner ut fra NOXkonsentrasjonene følger Rombergmetoden (Romberg m.fl., 1996) med modifiserte parametere gitt av
Bächlin og Bösinger (2008) for konvertering av beregnet NOX til NO2. Metoden gir en større andel av
konvertering til NO2 ved lave enn høye NOX-konsentrasjoner ettersom prosessen begrenses av
tilgangen til ozon.

4.7 Beregning av 8. høyeste døgnmiddel for PM10
Grenseverdier for PM10 gjelder for 8. høyeste døgnmiddel per år. Normalt inntreffer de høyeste
døgnmidlene under snøsmeltingen om våren, da oppsamlet svevestøv frigjøres når snøen smelter og
fordamper. Hvordan opptørkingen sammenfaller med værforhold er svært vanskelig å modellere riktig,
og beregningsprogrammet tar heller ikke høyde for variasjoner i fukt på veibanen.
Ved beregning av 8. høyeste døgnmiddel av PM10-konsentrasjon er det derfor tatt utgangspunkt i
beregnet årsmiddelkonsentrasjon, som skaleres opp i tråd med observerte forhold mellom årsmiddel
og 8. høyeste døgnmiddel ved nærmeste målestasjoner. 8. høyeste døgnmiddel fra Modluft er
deretter lagt til.

4.7.1

Forhold mellom 8. høyeste døgnmiddel og årsmiddel

Bakgrunnsdataene fra Modluft gir et forhold mellom 8. høyeste døgnmiddel og årsmiddel på
27/18=1,5.
Erfaringsmessig viser måledata betydelig større forskjell mellom 8. høyeste døgnmiddel og årsmiddel.
Tabell 2 viser målte PM10-konsentrasjoner ved enkelte av de nærmeste målestasjonene til
planområdet, i Oslo, Lørenskog og Moss, over de siste årene. Alle disse målestasjonene ligger nære
store veier, hhv. Ring 3, Rv19 og Rv159. Forholdstallet mellom 8. høyeste døgnmiddel og årsmiddel
ligger mellom 2,6 og 3,7.
Tabell 2 - PM10-data fra nærmeste målestasjoner. Oppgitt forholdstall er aritmetisk middel over årene med måledata, tall i
parentes viser minste og største forholdstall gjennom årene i dataperioden.

Målestasjon

Dataperiode

Forholdstall
PM10 årsmiddel PM10 8. høyeste
døgnmiddel per år 8. høyeste / årsmiddel

Oslo – Manglerud

2014-2018

21 μg/m

3

58 μg/m

3

2,8 (2,6-3,1)

Moss – Kransen

2016-2018

14 μg/m

3

42 μg/m

3

3,0 (2,6-3,5)

Lørenskog – Solheim

2018

22 μg/m

3

81 μg/m

3

3,7

Selv om målestasjonene er veinære forventer vi at de måler en forholdsvis stor andel
bakgrunnskonsentrasjoner, og forholdet mellom 8. høyeste døgn og årsmiddel kun fra lokale kilder
forventes å kunne være noe høyere enn det som er målt. I våre beregninger har vi derfor benyttet
forholdstallet 4,0, som gir følgende formel for PM10:
PM10, 8. høyeste døgnmiddel = PM10, beregnet årsmiddel * 4,0 + PM10, 8. høyeste, ModLUFT

4

Nettportal for overvåkning av luftkvalitet, som driftes av NILU (Norsk institutt for luftforskning) på vegne av
Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og NILU.
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5

Beregningsresultater

Det er beregnet konsentrasjon av NO2 og PM10. Luftsonekart for hver av disse komponentene er vist i
hhv. figur 5 og figur 6.
I tillegg er det beregnet konsentrasjoner i høyere detalj i utvalgte punkter i 1,5 m og 17 m høyde over
terreng. Plassering og nummerering av punktene er vist i luftsonekartene, og beregnede
konsentrasjoner i punktene er vist i tabell 3.
Beregningene viser at prosjektet i hovedsak har konsentrasjoner under grenseverdi for gul og rød
sone.
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Vintermiddel > 40 µg/m3
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Figur 5 – Beregnet luftsonekart for NO2, beregnet 1,5 m over terreng. Gul sone viser vintermiddelkonsentrasjon > 40
3
3
μg/m , rød sone viser årsmiddelkonsentrasjon > 40 μg/m .
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Figur 6 – Beregnet luftsonekart for PM10, 1,5 m over terreng.
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Tabell 3 - Punktberegninger av vinter- og årsmiddel for NO2 og 8. høyeste døgnmiddel for PM10, i høyde 1,5 m, samt i
høyde 17 m i enkelte punkter. Beregningspunktnummeret refererer til nummereringen i luftsonekartene.

Ber.pkt Høyde NO2 vintermiddel [μg/m3] NO2 årsmiddel [μg/m3] PM10 8. høyeste døgn [μg/m3]
1

1,5 m

23,4

17,4

27,3

2

1,5 m

23,6

17,6

27,3

3

1,5 m

23,4

17,4

27,3

1,5 m

29,0

22,6

28,8

17 m

24,7

18,7

27,6

1,5 m

23,9

17,9

27,4

17 m

23,3

17,4

27,3

1,5 m

24,0

18,0

27,4

17 m

23,4

17,3

27,3

1,5 m

24,4

18,3

27,5

1,5 m

42,7

36,2

34,1

17 m

25,5

19,1

27,9

1,5 m

40,7

35,0

34,3

17 m

26,5

20,8

28,3

1,5 m

34,2

28,7

30,2

17 m

24,5

19,0

27,6

1,5 m

32,5

26,0

31,9

17 m

25,6

19,3

28,2

1,5 m

26,7

20,4

27,9

17 m

24,5

18,4

27,6

4

5

6
7
8

9

10

11

12

6

Oppsummering

Dominerende luftforurensningskilde for prosjektet er Sanderveien øst for planområdet. NO2 er
dominerende forurensningskomponent.
Beregningene viser at planområdet i all hovedsak har konsentrasjoner under grenseverdi for gul sone,
mens fasadene ut mot Sanderveien grenser mot gul sone for NO2. Konsentrasjonene avtar naturlig nok
med økende høyde, slik at det kun er de nederste etasjene som har NO2-konsentrasjon rundt
grenseverdi for gul sone.
Generelt bør luftinntak til ventilasjon plasseres så høyt og så langt fra vei som mulig.
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Vedlegg 1:

Utdrag fra Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520

Retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, gir anbefalinger om hvordan
luftkvalitet bør håndteres i kommunenes arealplanlegging. Retningslinjen skal legges til grunn ved
etablering eller utvidelse av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning. Med «følsomme bruksformål» menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Den skal også legges til grunn ved
etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen, og ved
utvidelse/oppgradering av eksisterende virksomhet, under forutsetning om at
utvidelsen/oppgraderingen i seg selv vil medføre en vesentlig økning i luftforurensningen. T-1520 har
også et eget kapittel om begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Anbefalte grenser for luftforurensning for komponentene PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) er
vist i tabell 1 i kapittel 3.2.
Forhold som bør vurderes i gul sone er gitt i kapittel 5.2.1 i retningslinjen:
Det bør legges vekt på at bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, og spesielt
uteoppholdsarealene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen. Retningslinjen skal ikke brukes
som et argument for å bygge spredt, men for å bygge tett med kvalitet.
Forhold som bør vurderes i rød sone er gitt i kapittel 5.2.2 i retningslinjen:
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.
Videre heter det:
Erfaringer og tilbakemeldinger rundt praktisk bruk av retningslinjen vil danne grunnlag for fremtidige
justeringer og endringer av retningslinjen. Det vil også kunne være behov for forbedrede
beregningsverktøy til å utarbeide sonekart for luftforurensnings og mulig veiledningsmateriell.
Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter plan- og bygningslovens § 6-2.
Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, men vesentlige avvik fra anbefalingene kan imidlertid gi
grunnlag for innsigelse til planen fra offentlige myndigheter, blant annet fylkesmannen.
I retningslinjen heter det også at «kartet bør baseres på dagens situasjon og aktivitetsnivå. På grunn av
usikkerheter i beregning av luftforurensning, anbefales det ikke å benytte prognoser.»
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder til retningslinjen T-1520. Denne er lagt til grunn ved
beregninger og vurderinger, men metodikken for denne type beregninger er fortsatt ikke endelig
fastlagt og vil derfor kunne utvikle seg i tiden fremover. Veilederen sier at «En må vurdere om dagens
trafikk og luftkvalitetsnivå er representativt i en fremtidig situasjon. Det er store usikkerheter i framskriving
av utslipp. Hvis utbyggingen genererer mer lokal trafikk eller annen forurensende virksomhet bør dette tas i
betraktning. Det bør også komme frem om det skal implementeres tiltak for luftkvaliteten i kommunen.»
I retningslinjen heter det følgende vedrørende avvik fra anbefalingene i rød sone:
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Sentrumsområde og kollektivknutepunkter
I områder definert som sentrumsområde i byer, og rundt kollektivknutepunkter (se kapittel 8,
definisjoner) er det aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og
transportplanlegging. Det kan i slike områder være en konflikt mellom overskridelser av de anbefalte
sonekriteriene for rød sone og ønsket arealbruk. Dersom kommunen har angitt grensene for
sentrumsområde og kollektivknutepunkter i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å oppføre
bebyggelse med følsomt bruksformål i rød sone. Det skal legges vekt på at slik bebyggelse, og spesielt
uteområdene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen.
Forhold som bør oppfylles ved avvik fra anbefalingene
Ved avvik fra bestemmelsene i rød sone skal kommunen se til at følgende er vurdert:


Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet
som mulig innen sonen, det vil generelt bety så langt unna hovedkilden(e) som mulig.



Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen



Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene.
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Vedlegg 2:

Underlags- og utslippsdata

Underlagsdata
Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 4.
Tabell 4 – Anvendt underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon

Kilde

Dato

Utomhusplan, plan- og fasadetegninger

AART/SJ Architects AS

27.5.2019

Digitalt basiskart over området

AART/SJ Architects AS

20.2.2019

Trafikkanalyse

Rambøll AS

11.6.2019

Utslipp fra veitrafikk
Anvendte utslippsfaktorer for NOX og PM10 fra veitrafikk er hentet fra HBEFA versjon 3.3, og
representerer kjøretøysammensetning for 2019.
PM10-faktorene i HBEFA gjelder kun utslipp fra kjøretøy, og inkluderer dermed ikke slitasje på vei og
oppvirvling av veistøv. PM10-faktorer for dette er gitt av NILU og skriver seg fra deres rapport
Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020 (Høiskar m.fl, 2014). Disse faktorene
representerer kjøretøysammensetning og piggdekkandel for 2015.
Benyttede trafikkmengder, hastigheter og tungtrafikkandeler er hentet fra NVDB (nasjonal
vegdatabank), og er vist i tabell 5. I tråd med anvisninger i T-1520 er trafikktallene fremskrevet til
2019, altså dagens situasjon. Anvendt fordeling av trafikk gjennom døgnet er vist i Figur 8.
Trafikkmengder nær planområdet er vist i figur 7. Tall i rødt viser trafikk generert av prosjektet, tall i
sort øvrig trafikk. I beregningene er det benyttet sum av prosjektrelatert og øvrig trafikk.

Figur 7 - Trafikkprognose for planområdet, fra Rambølls trafikkanalyse.
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Tabell 5 – Anvendte trafikktall.

Vei

ÅDT (2019)

Jernbaneveien

Andel tunge kjøretøy

13 200 / 1 000 / 700 / 600 6 % / 61 % / 86 % / 100 %

Sanderveien

Hastighet
40 km/t

10 100 / 9 700 / 9 600

6%

40 km/t

300 / 2 700 / 500

3%

30 km/t

7 700

6%

50 km/t

Haglundveien

500

3%

30 km/t

Småveier

500

3%

30 km/t

Åsenveien
Kjeppestadveien

Trafikkfordeling per time gjennom døgnet
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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Figur 8 - Trafikkfordeling per time.
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Utslipp fra jernbane
Utslippsfaktorer for elektrisk jernbane er hentet fra Transphorms rapport Report on emission factors
for wear particles from railways 5. Rapporten gir utslippsfaktorer for tre ulike togkategorier, disse er
vist i tabell 6. Merk at rapporten presiserer at det stor usikkerhet knyttet til faktorene.
Tabell 6 - Utslippsfaktorer jernbane.

Togkategori

Utslippsfaktor PM10
[mg/km/togmeter]

Regional

3,1

Lokal

11

Gods

5,3

Anvendte trafikktall for jernbane er vist i tabell 7 til tabell 9.
Tabell 7 – Østfoldbanen, Oslo-Ski. Tall fra jernbaneverket

Togtype

Togkategori

Togmeter dag

Togmeter kveld

Togmeter natt

BM72

Lokal

12 716

2 686

2 786

BM74/75

Lokal

17 541

3 854

3 763

GodsEl

Gods

1 162

228

706

Tabell 8 – Østfoldbanen vestre. Tall fra jernbaneverket

Togtype

Togkategori

Togmeter dag

Togmeter kveld

Togmeter natt

BM74/75

Lokal

11 440

3 266

2 776

GodsEl

Gods

1 156

220

598

Tabell 9 – Østfoldbanen østre. Tall fra jernbaneverket

Togtype

Togkategori

Togmeter dag

Togmeter kveld

Togmeter natt

BM74/75

Lokal

3 033

597

633

5

Fridell, E. 2009. Report on emission factors for wear particles from railways. Transphorm,
SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME ENV.2009.1.2.2.1 Transport related air pollution and health impacts.
IVL,Swedish Environmental Research Institute, Gothenburg, Sweden.
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