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1 Sammendrag 

Denne rapporten omhandler en overordnet vurdering av luftkvalitet i forbindelse 

med planforslag til ny reguleringsplan for Hatlebakken – Nedregård i Fræna 

kommune. Vurderingen er gjort i henhold til retningslinje for behandling av luft-

kvalitet i arealplanlegging, T-1520. 

Basert på informasjon om lokale utslippskilder (trafikkinfo på Fv633, aktivitets-

info og støvreduserende tiltak på Hustadmarmor), bakgrunnskonsentrasjoner av 

svevestøv og nitrogendioksid, samt informasjon om vindretning og –styrke, er 

det sannsynlig at planområdet har tilfredsstillende luftkvalitet i forhold til T-

1520. Dog kan det ikke utelukkes at planområdet under enkelte meteorologiske 

forhold (svært lave temperaturer og/eller vestlig vindretning kombinert med 

høye vindhastigheter) vil ligge over nedre grense for gul sone. 

Dette er en overordnet vurdering av luftkvalitet. Den eneste måten å beregne 

stedsspesifikk luftkvalitet i forhold til T-1520 er gjennom spredningsmodellering 

eller målinger. 

2 Beskrivelse av planområdet 

2.1 Formål og beskrivelse av planområdet 

I forbindelse med planforslag for ny reguleringsplan Hatlebakken – Nedregård i 

Fræna kommune i Møre og Romsdal har COWI fått i oppdrag av Dale Malo Pro-

sjekt AS å utføre en overordnet utredning av luftkvalitet på planområdet. Det er 

planlagt oppføring av 50-60 boenheter fordelt på mellom 9 og 15 fire- og/eller 

seksmannsboliger1. 

Planområdet (gnr. 45, bnr. 5) er på ca 101 171 m² (Figur 1) er lokalisert i tett-

stedet Elnesvågen, ca 13 mil nord for Molde (i luftlinje). Planområdet ligger ca 1 

km sørvest for boligfeltet Hauglia, og er avgrenset av Fv663 i nord og småbruk i 

øst og vest. Frænfjorden er lokalisert ca 160 meter sør for området.  

                                                
1 Basert på kommunikasjon med Angvik Prosjektering 15/2-18. 
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Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet (markert med striplet linje) og omegn i Fræna 

kommune (kilde: Dale Malo Prosjekt AS). 

2.2 Nærhet til utslippskilder 

2.2.1 Utslipp fra Hustadmarmor2 

Bergindustribedriften Hustadmarmor er produsent av flytende marmor til papir-

industrien og er lokalisert ca 1600 meter øst for planområdet. Knust marmor blir 

eksportert fra Brønnøysund, Eide og Fræna, der den losses på et utendørs rå-

stofflager. Deretter males marmoren videre ørsmå partikler inne i fabrikken, før 

den omdannes til flytende marmor. Støvflukt kan potensielt forekomme i forbin-

delse med transport, lossing og lagring av marmorstein/-partikler. I tillegg vil 

det være utslipp fra skipstrafikk, da det skipes 250 skipslaster med flytende 

marmor fra bedriften hvert år, der de største skipene frakter 18 500 tonn. Ut-

slippene gjennom pipene på taket til fabrikken er hovedsakelig damp. 

2.2.2 Andre utslippskilder 

En annen kilde til luftforurensning på planområdet er veitrafikk fra Fv633 med 

ÅDT 6110 og en tungtransportandel på 9%, som tidligere nevnt grenser til plan-

området.  

Utslipp fra vedfyring er en viktig bidragsyter til luftforurensning i byer og tett-

steder. Utslippene bidrar til forurensning over et større område og inngår i defi-

nisjonen av den generelle bakgrunnsforurensningen. 

                                                
2 Hustadmarmor og miljøet. Omya miljøbrosjyre. 
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2.3 Metode 

Dette notatet inneholder kun en overordnet vurdering av luftkvaliteten. Vurde-

ringene er basert på generell kunnskap om luftkvalitet og prosessene som styrer 

denne i sammenheng med informasjon om lokale utslippskilder (utslipp fra vei-

trafikk fra Fv633 og utslipp i forbindelse med produksjon og utskiping av mar-

mor knyttet til Hustadmarmor) og meteorologi fra Molde lufthavn. 

3 Retningslinjer og føringer for luftkvalitet 

3.1 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging (T-1520) 

Miljøverndepartementet vedtok i 2012 en retningslinje som gir statlige anbefa-

linger om hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene i arealplanlegging-

en, T-15203. Formålet med retningslinjen er å sikre og legge til rette for en 

langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurens-

ningsproblemer. Den kommer blant annet til anvendelse  

 ved etablering av eller utvidelse av bebyggelse med bruksformål som er 

følsom for luftforurensning.  

 i tilfeller hvor etablering eller utvidelse av bebyggelsen i seg selv kan 

medvirke til vesentlig økning i luftforurensningen, for eksempel gjennom 

utslipp til luft eller økt trafikkmengde.  

 i anleggsfasen hvor det blant annet gjøres en vurdering av støvgenere-

rende aktiviteter og lokalisering av byggeplass og transportveier i for-

hold til nærhet til følsomt arealbruk, for eksempel boliger. 

Når det gjelder det tredje punktet, foreligger det lite kunnskap om faktiske kon-

sentrasjonsnivåer fra bygg- og anleggsvirksomhet, men som en veiledning bør 

timemiddelkonsentrasjonen av PM10 maksimalt ikke overstige 200 µg/m³ på lo-

kaliteter der folk bor eller oppholder seg. 

Grenseverdiene for henholdsvis gul og rød sone er vist i Tabell 1. 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. 

Retningslinjen har fokus på at verdiene i Tabell 1 skal være tilfredsstilt på ute-

areal og ved luftinntak på bygninger. 

 

                                                
3 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Miljødirektoratet 

(2012). 
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Tabell 1: Retningslinje T-1520. Anbefalte grenser for luftforurensning ved planlegging av 

virksomhet eller bebyggelse med forklaring av de ulike sonene. 

Komponent Luftforurensningssone 

Gul sone Rød sone 

 Vurderingssone basert på 

Miljødirektoratets og FHIs 

anbefalte luftkvalitetskri-

terier (FHI, 2013). Kom-

munene bør vise varsom-

het med å tillate bebyg-

gelse med bruksformål 

følsomt for luftforurens-

ning. 

Svært lite egnet til bebyggelse 

med bruksformål som er følsomt 

for luftforurensning. Kommunen 

bør ikke tillate etablering av 

helseinstitusjoner, barnehager, 

skoler, boliger, lekeplasser og 

utendørs idrettsanlegg, samt 

grøntstruktur. 

Svevestøv (PM10) 35 µg/m3 som kan 

overskrides inntil 7 

ganger pr år 

50 µg/m3 som kan overskri-

des inntil 7 ganger pr år 

Nitrogendioksid 

(NO2) 

40 µg/m3 vintermiddel 40 µg/m3 årsmiddel 

 

3.2 Forurensningsforskriften kapittel 30 

Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av 

pukk, grus, sand og singel: 

"Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter 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, eller annen nabo som eventu-

elt blir mer utsatt..." (§ 30-5). 

3.3 Forurensningsforskriften kapittel 7 

Forurensningsforskriften kapittel 7 setter juridisk bindende krav til utendørs luft-

kvalitet (Tabell 2). Formålet med forskriften er å fremme menneskers helse og 

trivsel ved å sette minimumskrav til luftkvaliteten på all utendørs luft.  
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Tabell 2: Grenseverdier for når det må gjennomføres tiltak mot luftforurensning. For-

urensningsforskriften 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  

4 Resultater 

4.1 Luftkvaliteten omkring planområdet 

Støvflukt fra Hustadmarmor og veitrafikk fra Fv633 utgjør de største kildene til 

luftforurensning (i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂)) på plan-

området. Figur 2 og Figur 3 viser bakgrunnskonsentrasjoner av PM10 og NO₂ på 

planområdet generert fra bakgrunnsapplikasjonen ModLUFT4. Bakgrunnskonsen-

trasjonen representerer et gjennomsnittsnivå for et større område basert på da-

ta fra bakgrunnsstasjoner og har betydning for hvor stor innvirkning de lokale 

utslippene vil ha på luftkvaliteten. For planområdet overskrider ikke bakgrunns-

konsentrasjonene noen av grenseverdiene i Forurensningsforskriften kap. 7 eller 

T-1520. 

 

Figur 2: Timevise bakgrunnskonsentrasjoner av PM10 for Elnesvågen (62.853°N, 7.149°Ø). 

                                                
4 ModLUFT. Nasjonalt informasjonssenter for modellering av luftkvalitet, Bakgrunnsappli-

kasjonen. 2012.   
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Figur 3: Timevise bakgrunnskonsentrasjoner av NO₂ for Elnesvågen (62.853°N, 7.149°Ø). 

Vindrosen for Molde lufthavn (Figur 4) viser at den dominerende vindretningen 

kommer fra nord-nordøst. Dog forekommer de høyeste vindhastighetene (10.3-

15.2 m/s) ved vindhastigheter fra vest, som er den sekundære vindretningen i 

området5.  

 

Figur 4: Vindrose for Molde lufthavn, 2012-2017 (generert av eKlima6). 

 

 

 

 

                                                
5 Det antas at Molde lufthavn og Elnesvågen har tilsvarende vindforhold med hensyn til 

retning og styrke. 
6 eKlima. Portal til Meteorologisk institutts klimadatabase. www.eklima.no. 

http://www.eklima.no/
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Ifølge (2) gjøres følgende tiltak for å redusere støvflukt fra Hustadmarmor: 

› Selve lossingen til råstofflageret foregår gjennom innbygde omlastnings-

punkter på transportbåndene, og båtlossingen foregår avskjermet.  

› Oppmalingen av marmor skjer i en blanding med vann, noe som vil reduse-

re støvflukt. Det er i tillegg installert et posefilteranlegg som også reduserer 

støvutslippene fra fabrikken.  

› Ved det utendørs råstofflageret dusjes lagerhaugene med vann ved behov. 

› Et overrislingsanlegg dusjer råstoffet av knust marmor når det losses fra 

skipene. 

› En tankbil med vannspredere spyler veisystemet og fabrikkområdet med 

vannspredere.  

Erfaringsmessig vil de støvreduserende tiltakene utført på Hustadmarmor nevnt 

over i tillegg til en ÅDT på omkring 6000 på Fv633 føre til at planområdet mest 

sannsynlig har tilfredsstillende luftkvalitet i forhold til T-1520. Dog er det ifølge 

(2) vanskeligere å benytte tilstrekkelig med vann når råstoffet av marmorpartik-

ler er svært tørt og/eller ved svært lave temperaturer. Slike forhold og/eller 

vestlig vindretning med høy vindhastighet kan føre til økt eksponering for støv 

på planområdet, og det kan ikke utelukkes at planområdet under slike forhold vil 

ligge rett over nedre grense for gul sone. 

5 Konklusjon 

På oppdrag fra Dale Malo Prosjekt AS har COWI gjennomført en overordnet ut-

redning av luftkvalitet for et planområde ved Hatlebakken – Nedregård i Fræna 

kommune.  

Det er sannsynlig at planområdet har tilfredsstillende luftkvalitet i forhold til T-

1520. Dog kan det ikke utelukkes at planområdet under enkelte meteorologiske 

forhold (svært lave temperaturer og/eller vestlig vindretning kombinert med 

høye vindhastigheter) vil ligge over nedre grense for gul sone.  

Til tross for at planområdet mest sannsynlig har tilfredsstillende luftkvalitet i 

forhold til T-1520 (med unntak under de meteorologiske forholdene nevnt i ka-

pittel 4.1), har COWI følgende forslag til tiltak for å redusere eksponeringen for 

svevestøv fra Hustadmarmor og Fv633 ytterligere: 

› For å sikre et godt inneklima vil det være mest gunstig å plassere luftinnta-

ket så høyt som mulig på de planlagte boligene og så langt vekk fra Fv633 

og Hustadmarmor som mulig (det vil si på sørlig eller østlig side av byg-

ningene). 

› Ute- og oppholdsarealer kan planlegges på sørøstsiden av boligbyggene slik 

at byggene i seg selv fungerer som en skjerm mot luftforurensning fra vei-

trafikk og Hustadmarmor. 
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5.1 Luftkvalitet i anleggsfasen  

I bygge- og anleggsperioden for slike prosjekter er det viktig til å ta hensyn til 

tiltak for å dempe oppvirvling av veistøv og eksosutslipp fra kjøretøy. Det bør 

derfor settes krav til entreprenør om bruk av vanning eller støvdempende kje-

mikalier i perioder hvor støv kan være et problem. Det bør også settes krav til 

renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei.  

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 luftforurens-

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

I enkelte større utbyggingsprosjekter er det derfor blitt mer vanlig å sette krav 

til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner, spesielt i de større byområ-

dene hvor luftkvalitet kan være et problem. Mye av anleggsarbeidet vil foregå i 

nærheten av der det bor eller ferdes mennesker. Det finnes tilgjengelig teknolo-

gi som reduserer utslipp fra anleggsmaskiner og –kjøretøy til et minimum, eks. 

Stage 5 (maskiner) og Euro 6 (kjøretøy). 

6 Forutsetninger og usikkerheter 

Vurderingen av luftkvalitet som er gjort her er forbundet med en del usikkerhet 

da den kun er en overordnet vurdering basert på erfaring, generell kunnskap om 

luftkvalitet og informasjon om lokale utslippskilder. Den eneste måten å beregne 

stedsspesifikk luftkvalitet i forhold til T-1520 er gjennom spredningsmodellering 

eller målinger. 


