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1 Sammendrag

Denne rapporten omhandler en vurdering av støvflukt (spredning av svevestøv

(PM10)) fra aktivitet i tilknytning Kalplassen fjelltak i Nord-Aurdal kommune i

forbindelse med utarbeidelse av planprogram og kons ekvensutredning for dette

området. Spredning av PM10 fra E16 (Oslovegen) er også inkludert med den

hensikt å sammenligne de to hovedkildene til PM10-konsentrasjonen omkring

planområdet.

Spredningsberegninger er utført ved bruk av spredni ngsmodellen AERMOD og

resultatene er presentert på kart som viser konsent rasjoner av PM10 i samsvar

med nasjonale grenseverdier i Forurensningsforskrif ten.

Resultatene viser at de nasjonale grenseverdiene fo r PM10 på grunn av støvge-

nererende aktivitet på Kalplassen fjelltak og veitr afikk på E16 ikke overskrides

og at spredningen av PM10 er drevet av hovedvindretningene langs dalen og mo t

Fløafjorden, i kombinasjon med topografi.

2 Beskrivelse av planområdet

2.1 Formål og beskrivelse av planområdet

I forbindelse med planarbeid for detaljregulering a v Kalplassen fjelltak i Nord-

Aurdal kommune har COWI fått i oppdrag fra Plan og Oppmåling Valdres AS å

utrede for støy, støv og rystelser. Hensikten med p lanarbeidet er å tilrettelegge

for fortsatt drift og utvidelse av eksisterende fje lltak og industri (asfalt- og be-

tongproduksjon). Det vil også bli regulert arealer for omkringliggende landbruk.

Noe landbruksareal vil få hensynssone bevaring av n aturmiljø.

Denne rapporten omhandler en vurdering av støvflukt (heretter kalt "spredning

av PM10") fra aktivitet i tilknytning til Kalplassen fjell tak.

Planområdet (Gnr. 87, Bnr.1) er på 203 757 m² (se F igur 1), hvorav industri

(asfalt- og betongproduksjon) dekker ca 15 000 m² o g masseuttak – steinbrudd

dekker ca 130 000 m². Området er lokalisert ca 2 km sør for Leira og 200-400

meter vest for E16. Nærmeste følsomt areal (boligbe byggelse) er lokalisert ca

400 meter sørøst for Kalplassen fjelltak 1. I tillegg er en rekke boliger lokalisert i

umiddelbar nærhet (10 – 50 meter) til E16 (Oslovege n).

1 Detaljregulering for Kalplassen fjelltak, Nord-Aurdal : Varsel om oppstart av arbeid av

planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forsl ag til planprogram. Plan Oppmåling Vald-

res, 15/8-17.
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Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet (markert m ed gult omriss) og omegn i Nord-

Aurdal kommune (kilde: Situasjonskart fra Nord-Aurda l kommune).

2. 2 Nærhet til utslippskilder

2. 2. 1 Sprengning og masseuttak, asfaltverk

Oppvirvling av støv fra sand og grus i forbindelse m ed grov- og finknusing, bo-

ring, pigging, sprengning og masseuttak fra Kalplas sen fjelltak, samt transport

av steinmasser fra fjelltaket er en betydelig kilde til støvflukt og luftforurensning

i områdene omkring planområdet. Det er også et asfa ltverk i regi av Veidekke i

bruddet. Plan og Oppmåling Valdres AS oppgir at det er jevn aktivitet/helårsdrift

i bruddet med 2-6 sprengninger i året. Det sprenges 40 000-60 000 m³ fast fjell

pr. år. Årlige uttak varierer mellom 20 000-60 000 m³ fast fjell, mens det i

fremtiden forventes årlige uttak på mellom 40 000-6 0 000 m³ fast fjell. I 2017

ble det transportert ca 200 000 tonn ferdig masse u t av planområdet.

2. 2. 2 Andre utslippskilder

En annen betydelig kilde er veitrafikk fra Oslovege n (E16) med ÅDT 4505 ca

200-400 meter øst for planområdet.

Det er ikke registrert andre industribedrifter av b etydning i umiddelbar nærhet

til planområdet. Utslipp fra vedfyring er en viktig bidragsyter til luftforurensning

i byer og tettsteder. Utslippene bidrar til foruren sning over et større område og

inngår i definisjonen av den generelle bakgrunnsfor urensningen.

3 Retningslinjer og føringer for luftkvalitet

3. 1 Forurensningsforskriften kapittel 30

Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler foru rensninger fra produksjon av

pukk, grus, sand og singel:
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"Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktivi teter fra virksomheten skal ikke

medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette

gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, elle r annen nabo som eventu-

elt blir mer utsatt..." (§ 30-5).

3. 2 Forurensningsforskriften kapittel 7

Forurensningsforskriften kapittel 7 setter juridisk bindende krav til utendørs luft-

kvalitet (Tabell 1). 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. For-

urensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvali tet.

Grenseverdi i forurensningsforskriften

Parameter Midlingstid Konsentrasjon Antall tillatte

overskridelser

Svevestøv

(PM10)

Døgnmiddel 50 µg/m³ 30 døgn

Årsmiddel 25 µg/m³

Nitrogendioksid

(NO )

Timemiddel 200 µg/m³ 18 timer

Årsmiddel 40 µg/m³

4 Metode

Utslipp av PM10 fra Kalplassen fjelltak er estimert for å vurdere spredning av

PM10 fra fjelltaket. Spredning av PM10 fra E16 (Oslovegen) er også inkludert for

sammenligne de to kildene. Figur 2 viser kildene og hvordan de er tegnet inn i

modellen.
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Figur 2: Utslippskildene (Kalplassen fjelltak og E16 ) som inngår i beregningene. Veistrek-

ningen (E16) er lagt inn i AERMOD View som en volum linjekilde (markert i

blått) og fjelltaket behandles som en arealkilde avg renset av rød striplet

linje.

4. 1 Utslipp fra Kalplassen fjelltak

Utslipp fra Kalplassen fjelltak har blitt estimert ved hjelp av aktivitetsinfo tilknyt-

tet fjelltaket i kombinasjon med fastsatte utslipps faktorer for finknusing av

stein, boring, fordeling av stein til ulike størrel sesfraksjoner, samt massetrans-

port 2. Et estimert årlige uttak på ca 50 000 m³/år 3 for årene 2014-2016, samt

en estimert massetetthet for steinmasser i pukkverk på 1.6 tonn/m³, gir følgen-

de utslippstall for PM10 fra fjelltaket: 0.0118 g/s . Det antas at utslippet er kon-

stant gjennom hele året.

I tillegg er følgende parametere brukt for å estime re spredning/støvflukt fra Kal-

plassen fjelltak:

› Spredningsmodellen AERM OD (v.9.5.0) 4 med reseptorpunkter 2 meter over

bakken

› Meteorologi presentert i kapittel 4.3 for årene 201 4-2016

› Topografi presentert i kapittel 4.4 fra en landsdek kende digital terrengmo-

dell med 10 meter oppløsning

› Planområdet/fjelltaket er behandlet som en arealkil de med utslippshøyde 2

meter over bakken

› Bakgrunnskonsentrasjoner av PM10 for årene 2014-2016.

4. 2 Utslipp fra trafikk

Veistrekningen (E16, Oslovegen) som inngår i beregn ingene er vist i Figur 2.

Trafikktall for dagens situasjon er tatt fra NVDB5 med en tungtransportandel på

2 AP 42, Fifth Edition Vol. 1 Chapter 11: Mineral Pro ducts Industry. Section 11.19.2 Crus-

hed Stone Processing and Pulverized Mineral Process ing. 2004.
3 Basert på kommunikasjon med Plan og Oppmåling Valdre s v/ Lisbet Baklid 5/1-2018.
4 Lakes, 2014. AERMOD View. http://www.weblakes.com/products/aermod/index.html .
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12%. Utslippsfaktorer for PM10 alle typer kjøretøy for dagens situasjon (2016) er

hentet fra en europeisk database 6 (HBEFA, 2014). Utslippsfaktorene er hentet

for fart fra 60 – 70 km/t og en veistigning på +/-2 %. I tillegg er faktorer for vei-

, bremse- og dekkslitasje lagt til utslippsfaktoren e for PM10
7 (APEF, 2014). I be-

regning av trafikkutslipp er det lagt til grunn kjø retøyfordeling for henholdsvis

diesel, bensin og el-biler i Oslo 8. Det er også benyttet faktorer som inkluderer

piggdekkbruk i vinter- og vårmånedene og oppvirvlin g av veistøv i vårmånede-

ne.

4. 3 Meteorologi

Følgende timevise meteorologiske data 9 er hentet fra værstasjonene Fagernes

(breddegrad 60.9785N, lengdegrad 9.224Ø), Løken i V olbu (breddegrad

61.122N, lengdegrad 9.063Ø) og Sande-Galleberg (bre ddegrad 59.6193N, leng-

degrad 10.215Ø) fra 1/1-2014 – 31/12-2016:

› Vindretning ( º )

› Vindstyrke (m/s)

› Lufttemperatur ( º C)

› Nedbør (mm)

› Skydekke (oktavs)

› Skybasis (m)

› Lufttrykk (hPa)

› Luftfuktighet (%)

› Global stråling (W/m²)

De meteorologiske dataene er bearbeidet i AERMET og WRPLOT10 . Vindrose for

2014-2016 for værstasjonen Fagernes er vist i Figur 3. Den dominerende vind-

retningen er fra vest-sørvest, mens sekundære vindr etninger er fra nordvest og

sørøst. Det er registrert stille vind ( 0.5 m/s) 2 9 % av året.

5 NVDB (Nasjonal vegdatabank). Statens vegvesen, 2015.
6 HBEFA. The Handbook Emission Factors for Road Trans port, INFRAS. 2014.

http://www.hbefa.net/e/index.html .
7 APEF. Air Pollution Emission Factor Library. 2014. http://www.apef-library.fi/ .
8 OFV. Opplysningsrådet for Veitrafikken. Kjøretøystat istikk 2016.
9 eKlima, 2014. eKlima værportal, Meteorologisk insti tutt,

http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,3 9035,73_39049&_dad=portal&_sche

ma= PORTAL .
10 Lakes, 2015. Lakes Environmental – WRPLOT.

http://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html
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Figur 3: Vindrose for Fagernes, 2014-2016 (generert av AERMET og WRPLOT).

4. 4 Topografi

Det er benyttet topografidata fra en landsdekkende digital terrengmodell med 10

meter oppløsning (Figur 4). Terrengdata er generert fra Statens Kartverk 11 med

en såkalt hybrid DTM struktur med programmet SCOP.

11 Statens Kartverk, 2015. DTM Terrengmodell – land.

http://data.kartverket.no/download/content/digital- terrengmodell-10-m-utm-32 .
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Figur 4: Topografioppsett i AERMOD.

4. 5 Bakgrunnskonsentrasjoner

Bakgrunnskonsentrasjoner for PM10 er generert fra bakgrunnsapplikasjonen 12 for

planområdet, (breddegrad 60.952320° N, lengdegrad 9 .324240° Ø). Timesmid-

lede konsentrasjoner av PM10 for området er presentert i Figur 5.

Figur 5: Timesmidlede konsentrasjoner av PM10 (µ g/m³) omkring planområdet.

5 Resultater

Spredningsberegninger for PM10 representert som henholdsvis 31. høyeste

døgnmidlet PM10 og PM10 årsmiddel (gjennomsnitt av årene 2014-2016) vist i

Figur 6 og Figur 7. Konsentrasjonene gjenspeiler ut slipp fra fjelltaket og E16 in-

kludert PM10 bakgrunnskonsentrasjoner. De nasjonale grenseverdi ene (Tabell 1)

for PM10 overskrides ikke som følge av utslipp av PM10 fra fjelltaket og E16. Merk

at linjekilden stopper 1500 meter sør for Leira sen trum, slik at utbredelsen av

12 ModLUFT, 2012. Nasjonalt informasjonssenter for model lering av luftkvalitet, Bak-

grunsapplikasjon,

http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/Inngangsdata/B akgrunnskonsentrasjoner/BAKGRUN

Nproj.aspx .
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PM10 på grunn av veitrafikk videre nordvestover/sørøsto ver ikke utredes/vises

her.

Figur 6: 31. høyeste døgnmidlet konsentrasjon av PM10 inkludert bakgrunnskonsentrasjo-

ner som følge av støvgenererende aktivitet på Kalpl assen fjelltak og utslipp

fra veitrafikk.

Figur 7: Årsmidlet konsentrasjon av PM10 (gjennomsnitt fra 2014-2016) inkludert bak-

grunnskonsentrasjoner som følge av støvgenererende a ktivitet på Kalplas-

sen fjelltak og utslipp fra veitrafikk.

Figur 8 og Figur 9 viser gjennomsnittlig årsmidlede PM10-konsentrasjoner for

årene 2014-2016 på grunn av spredning fra henholdsv is kun fjelltaket og kun

veitrafikk (E16). I begge figurene er bakgrunnskons entrasjoner ekskludert. Figu-

rene viser at den generelle spredningen er drevet a v dominerende og sekundæ-

re vindretninger fra henholdsvis vest-sørvest og no rdvest/sørøst (se Figur 3).

Dermed blåser mesteparten av støvet (PM10) fra fjelltaket og E16 langs dalen og

mot Fløafjorden. Utbredelsen av spredningen fra vei trafikk (E16) er noe større. I

tillegg vil terrenget nordøst for planområdet til e n viss grad fungere som en bar-

riere for støvflukt i denne retningen. Det kan hell er ikke utelukkes at det tidvis
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kan forekomme høyere støvkonsentrasjoner også i and re retninger enn indikert i

Figur 8 og Figur 9, siden det kun er årsmiddel som betraktes i dette tilfellet.

Nærbilder av Figur 6 – Figur 9 inkludert avmerking av følsomt areal (boliger) er

vist i Vedlegg A.

Figur 8: Spredning og utbredelse av PM10 som følge av utslipp fra Kalplassen fjelltak uten

bakgrunnskonsentrasjoner (figuren viser gjennomsnitt lig årsmiddel fra

2014-2016). Merk at skalaen er annerledes enn i Fig ur 7.

Figur 9: Spredning og utbredelse av PM10 som følge av utslipp fra veitrafikk (E16) uten

bakgrunnskonsentrasjoner (figuren viser gjennomsnitt lig årsmiddel fra

2014-2016). Merk at skalaen er annerledes enn i Fig ur 7.

5. 1 Tiltak for å redusere spredning av gruspartikler

Ifølge Forurensningsforskriften kapittel 30 (§ 30-4 ) skal
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"…virksomheten gjennomføre effektive tiltak for å redu sere støvutslipp fra all

støvende aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring."

"…det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanl egg med hensiktsmessig

plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 º C ved knusing, sikting og trans-

port."

Til tross for at den nasjonale grenseverdiene for P M10 ikke overskrides som følge

av aktivitet på Kalplassen fjelltak (eller E16), ha r COWI følgende forslag til tiltak

for å redusere eksponeringen for svevestøv fra fjel ltaket ytterligere (flere forslag

kan gjennomføres i kombinasjon):

› Vanning/spyling i tørre perioder med lite nedbør. P lan og Oppmåling Valdres

oppgir at det vannes under grov- og finknusing når det ikke er minusgrader

(vår, sommer og høst).

› I tilfeller der det forekommer massetransport av st einmasser, kan det fore-

komme avsetning av mindre partikler på veibanen. De t foreslås å innføre

rutiner for feiing på anleggsveier og delen av E16 nærmest fjelltaket i slike

tilfeller.

› Kontinuerlige målinger av PM10 og meteorologi på planområdet.

6 Konklusjon

På oppdrag fra Plan Oppmåling Valdres AS har COWI g jennomført en utredning

av støvflukt (spredning av svevestøv (PM10)) i forbindelse med sprengning, knu-

sing og pigging av steinmasse på Kalplassen fjellta k. Spredning av PM10 fra E16

er også vurdert for å sammenligne hovedkildene til spredning av luftforurens-

ning i området.

Resultatene viser at de nasjonale grenseverdiene fo r PM10 på grunn av støvge-

nererende aktivitet på Kalplassen fjelltak og veitr afikk på E16 ikke overskrides.

Videre er mesteparten av spredningen av PM10 fra fjelltaket og E16 er drevet av

hovedvindretningene langs dalen og mot Fløafjorden, i kombinasjon med topo-

grafi. Dog kan boligene nærmest fjelltaket oppleve bli eksponert for høyere

PM10-konsentrasjoner under episoder med spesielle meteo rologiske forhold

(vindretning fra sørvest kombinert med høye vindhas tigheter).

COWI foreslår flere tiltak for å redusere støvflukt ytterligere (kapittel 5.1). Når

det gjelder det siste punktet i kapittel 5.1 om mål inger kan COWI kan bistå vide-

re med følgende om det skulle bli aktuelt:

› Støvnedfall i framtiden på anlegget. Målemetoden er etter Nors k Standard

NS4852-2010 (Luftundersøkelser, Uteluft, Måling av støvnedfall) i henhold

til Forurensningsforskriften kap. 30, § 30-9. Prin sippet med målemetoden

er at partikulært materiale fra luften samles opp v ed sedimentering, turbu-

lent avsetting eller med nedbør, i en beholder (stø vsamler) som rommer

den samlede maksimale nedbøren i måleperioden. Ette r prøvetaking og en

spesifisert behandling av prøven, veies støvinnhold et.

› Svevestøv (PM10) i framtiden på anlegget. Kontinuerlig måling av P M10 ut-

over 3-6 måneder fra to målepunkter.
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7 Forutsetninger og usikkerheter

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregnin ger av luftkvalitet. Variasjoner i

klima, kjøretøysammensetning og utslippsfaktorer vi l ha stor betydning for luft-

kvaliteten. Kjøretøyparken fornyes stadig, blant an net med motorteknologi som

gir lavere utslipp. Det er derfor viktig å ta hensy n til dette ved beregninger som

fremskrives i tid.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i denne u tredningen. Disse kan danne

noe usikkerhet:

› Usikkerheten knyttet til inngangsdataene for å bere gne utslipp fra fjelltaket

fører til en relativt stor usikkerhet i det endelig e utslippstallet benyttet for

fjelltaket. Disse inkluderer:

› Ikke alle utslippsfaktorene i (2) er direkte overførbare til aktivitetene på

Kalplassen fjelltak. Det er blant annet antatt at d e fastsatte utslipps-

faktorene for finknusing og boring også gjelder for henholdsvis grov-

knusing og pigging.

› Det er usikkerhet knyttet til nøyaktigheten til est imert årlig uttak av

steinmasser.

› Det antas en konstant massetetthet (1.6 tonn/m³) fo r steinmassene.

› Det antas konstant utslipp gjennom hele året.

› Det kan være en vist dobbelberegning av utslipp pga . at bakgrunnskonsen-

trasjoner brukt i spredningsberegningene også inklu derer trafikk utslipp til

en viss grad.

› Det er forutsatt at alle PM (partikkel) utslipp for eligger som PM10 .

› Beregningene er basert på meteorologidata, kjøretøy sammensetning og

bakgrunnsverdier fra 2014-2016.
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8 Vedlegg A

Figur 10: 31. høyeste døgnmidlet konsentrasjon av PM10 inkludert bakgrunnskonsentrasjo-

ner som følge av støvgenererende aktivitet på Kalpl assen fjelltak og utslipp

fra veitrafikk. Gule piler indikerer omtrentlig pos isjon til følsomt

areal/boliger.

Figur 11: Årsmidlet konsentrasjon av PM10 (gjennomsnitt fra 2014-2016) inkludert bak-

grunnskonsentrasjoner som følge av støvgenererende a ktivitet på Kalplas-

sen fjelltak og utslipp fra veitrafikk. Gule piler i ndikerer omtrentlig posisjon

til følsomt areal/boliger.
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Figur 12: Spredning og utbredelse av PM10 som følge av utslipp fra Kalplassen fjelltak uten

bakgrunnskonsentrasjoner (figuren viser gjennomsnitt lig årsmiddel fra

2014-2016). Merk at skalaen er annerledes enn i Fig ur 11. Gule piler indi-

kerer omtrentlig posisjon til følsomt areal/boliger.

Figur 13: Spredning og utbredelse av PM10 som følge av utslipp fra veitrafikk (E16) uten

bakgrunnskonsentrasjoner (figuren viser gjennomsnitt lig årsmiddel fra

2014-2016). Merk at skalaen er annerledes enn i Fig ur 11. Gule piler indi-

kerer omtrentlig posisjon til følsomt areal/boliger.


