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VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

SAMMENDRAG

I denne utredningen er det utført en vurdering av lokal luftkvalitet for området
ved Nordbyen i Tromsø i forbindelse med utarbeidelse av områderegulerings-
plan. Områdereguleringen omfatter både eksisterende og ny bebyggelse, med
næringsformål, boligbebyggelse og attraksjoner. Det stilles krav om detaljre-
gulering for nye områder. Nordbyen er både støy- og støvutsatt. Tromsø kom-
mune ønsket derfor en støvfaglig vurdering av plangrep som er gjort før plan-
forslaget legges ut til høring. Kommunen etterspurte vurderinger av lokal luft-
kvalitet i området med spredningsberegninger, vurdering av planforslaget med
tanke på utforming, dokumentasjonskrav og bestemmelser, og forslag til avbø-
tende tiltak.

Lokal luftkvalitet ble vurdert opp mot krav og grenseverdier i forurensningsfor-
skriftens kapittel 7 og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplan-
legging (T-1520). Luftkvalitetsberegninger ble utført med spredningsmodellen
AERMOD for komponentene svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) for da-
gens situasjon og framtidig planforslag, i henhold til retningslinje T-1520. 3D-
kartgrunnlag, meteorologi fra nærliggende målestasjon og utslipp fra omkring-
liggende vegstrekninger og skipstrafikk ble brukt som inngangsdata i model-
len. Bakgrunnskonsentrasjoner for området ble tatt hensyn til ved utarbeidel-
sen av luftsonekartene. Data fra luftkvalitetsmålingene som foretas ved Hans-
jordnesbukta ble benyttet til validering av beregningsresultatene.

Resultatene av spredningsberegningene for områdene ved Nordbyen i Tromsø
viser at svevestøv (PM10) er mest problematisk med tanke på luftforurensning.
Nedre grense for rød og gul sone i retningslinje T-1520 for PM10 overstiges i
store deler av planområdet ved de sterkest trafikkerte hovedveiene i vest.
Konsentrasjoner av NO2 på timebasis kan også muligens være forhøyede,
mens års- og vintermiddelnivåene ligger under grensene for rød og gul sone i
T-1520 over hele planområdet. Luftforurensningen spres i hovedsak i nordøst-
lig retning, i henhold til dominerende vindretning i området. Det er en viss øk-
ning i spredningen ved framtidig situasjon sammenlignet med dagens situa-
sjon, knyttet til noe økt trafikk. Veitrafikken er den klart viktigste utslippskil-
den i området med størst bidrag til luftforurensningen. Utslippene fra lokal
skipstrafikk og havneaktivitet har liten betydning for den lokale luftkvaliteten,
selv om det er en del usikkerhet forbundet med beregningene knyttet til skips-
fart.

De viktigste avbøtende tiltakene med tanke på luftforurensning i området vil
være skjerming, særlig langs de mest trafikkerte veistrekningene nordøst for
veibanen. Både oppføring av støyskjerming og vegetasjonsbeplanting er effek-
tive tiltak mot spredning av svevestøv fra veitrafikk. Ved planlegging av be-
byggelse bør det være fokus på etablering av næringsarealer i de mest utsatte
områdene, særlig i de nederste etasjene ved fasader som vender mot trafik-
kerte veier. Uteoppholdsarealer, balkonger, terrasser, luftinntak og soveroms-
vinduer bør vende bort fra de mest utsatte fasadene. Eventuelle balkonger el-
ler terrasser som må vendes ut mot trafikkerte veier bør innglasses.

Ettersom det er en del usikkerheter forbundet med utslippene til luft særlig fra
skipsfart i området kan det vurderes gjennomføring av målinger både av sve-
vestøv og NO2 ved utsatte områder for å verifisere resultatene fra sprednings-
beregningene gjennomført i studien, eller vurdere effekten av gjennomførte til-
tak.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for prosjektet
Tromsø kommune utarbeider for tiden områdereguleringsplan for Nordbyen i Tromsø sentrum, se
plassering til planområdet markert i oversiktskart i Figur 1. I forbindelse med planarbeidet har
Rambøll fått i oppdrag å utrede støyforhold og lokal luftkvalitet ved planområdet. Denne rappor-
ten tar for seg utredninger av lokal luftkvalitet.

Figur 1. Oversiktskart som viser plasseringen til planområdet på Nordbyen i Tromsø (markert med rød
sirkel). Modifisert fra norgeskart.no, hentet ut 2018-02-28 (Kartverket, 2018).

I forbindelse med områdereguleringen legges det til grunn at eksisterende og planlagt bebyg-
gelse og utearealer skal ha tilfredsstillende lokal luftkvalitet i tråd med krav og grenser i Ret-
ningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Dette skal i henhold til til-
budsforespørselen sikres ved: «
· at ingen nye formål øker støy- eller støvbelastningen i området,
· å utforme bebyggelsen slik at den bidrar til å dempe støy og støv i uterom,
· å stille dokumentasjonskrav til detaljregulering og byggesak iht. områderegulering,
· å gi bestemmelser som ivaretar støv- og støyhensyn på prosjektnivå.»

1.2 Målsetning
Utredningen skal beskrive dagens status samt foreta framskrivinger (prognoser) i kart og tekst
med hensyn på lokal luftkvalitet ved Nordbyen i Tromsø. Foreliggende planforslag og dets konse-
kvenser med hensyn på luftkvalitet skal gjennomgås, som en kvalitetssikring av de grep og av-
bøtende tiltak som foreslås.
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· Eksisterende luftforurensningsbelastninger skal dokumenteres og tallene framskrives, basert
på data utlevert fra Tromsø kommune

· Det valgte konseptet for utforming skal vurderes, og det skal sies noe om:
o Behov for ytterligere eller alternativ skjerming enn angitt i konseptet
o Aktuelle tiltak mot støv og annen luftforurensning som ikke er beskrevet i planforslaget

· De foreslåtte dokumentasjonskravene i pålagte detaljreguleringer og byggesaker i området
skal vurderes, og det skal sies noe om:
o Presiseringer av krav som er foreslått
o Behov for krav til ytterligere dokumentasjon

· De foreslåtte bestemmelsene for bolig på prosjektnivå skal vurderes, og det skal sies noe om:
o Behov for supplerende bestemmelser

1.3 Leveranser
Det skal utarbeides en rapport med vurdering av lokal luftkvalitet ved planområdet som skal in-
neholde:
· Spredningsberegninger for støv og annen luftforurensning og vurderinger som beskrevet i Del

1.2 Målsetning ovenfor
· Vurderinger av planforslaget i forhold til utforming, dokumentasjonskrav og bestemmelser
· Forslag til andre eller flere støvreduserende og andre avbøtende tiltak
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2. LOKAL LUFTKVALITET OG MYNDIGHETSKRAV

2.1 Generelt om utslipp til luft og lokal luftkvalitet
Luftforurensning øker generelt risikoen for luftveis- og hjerte-karsykdom og tidlig død, og skade-
lige effekter har blitt påvist selv ved lave konsentrasjoner i luft (WHO, 2005). Stoffer som kan
bidra til redusert luftkvalitet inkluderer svevestøv (PM), nitrogenoksider, karbonmonoksid (CO),
svoveldioksid (SO2), ozon, benzen, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og metaller.

2.1.1 Utslippskilder
Kilder til utslipp til luft av betydning for lokal luftkvalitet er i hovedsak lokal veitrafikk og vedfy-
ring. Skipstrafikk og ulike typer industri kan utgjøre viktige utslippskilder flere steder. Langtrans-
portert luftforurensning bidrar også til lokal luftkvalitet.

Veitrafikk
I byområder er ofte veitrafikken på land hovedårsaken til redusert luftkvalitet (Miljødirektoratet,
2017). Selv om strengere krav til eksosutslipp fra kjøretøy har ført til reduksjon i utslippene, har
de samlede utslippene fra personbiler økt de siste årene på grunn av generell trafikkøkning. Kjø-
retøy slipper ut i hovedsak av nitrogenoksider og svevestøv i eksos, samt mindre mengder CO,
svoveloksider, PAH og metaller. Slitasje av bremseklosser, dekk og asfalt samt oppvirvling av
støvpartikler medfører ytterligere utslipp og spredning av svevestøv. I områder med høy pigg-
dekkbruk vil en betydelig andel av svevestøvet skyldes slitasje av og oppvirvling av partikler fra
asfalt.

Særlig svevestøvnivåene kan bli høye i perioder på vinteren, og når snøen nylig har smeltet på
våren og det blir tørt på veibanen, men biler fremdeles kjører med piggdekk. Kjøretøy virvler
dermed opp partikler både fra selve asfalten, og fra strøsand som ligger på veien. På høsten kan
det også oppstå høye konsentrasjoner av svevestøv i luft dersom deler av kjøretøyparken har
skiftet til piggdekk før snøen har falt og veibanen fortsatt er tørr. Forhøyede nivåer av svevestøv
på våren og muligens høsten er forventet i Tromsø by, som har en høy andel biler som kjører
med piggdekk i vintersesongen.

Skipstrafikk
Planområdet på Nordbyen ligger ved havneområdene på østsiden av Tromsøya, som er et om-
råde med en del skipstrafikk og havneaktivitet. Skipstrafikk kan stå for betydelige utslipp både til
sjø og til luft, og kan bidra til dårlig luftkvalitet lokalt og skadelige effekter på økosystemer i
sjøen (Sjøfartsdirektoratet, 2016). Skip har utslipp til luft både fra hovedmotorene som sørger
for fartøyets fremdrift, og hjelpemotorene som brukes til å drive funksjoner om bord som ikke er
knyttet til fremdriften som elektrisitet til lys, ventilasjon, oppvarming og lignende. Dieselmotorer
på skip bruker svovelholdig tungolje, mens oppstart og manøvrering skjer ved bruk av marin die-
selolje. Eksos fra skip inneholder nitrogenoksider, svoveloksider, svevestøv, CO og flyktige orga-
niske forbindelser (VOC), inklusive uforbrente hydrokarboner (UHC).

Vedfyring
Vedfyring i husholdninger, offentlige bygg og industri utgjør en viktig kilde til utslipp særlig av
svevestøv i byer og tettsteder i Norge om vinteren (SSB, 2014). Mindre mengder av stoffer som
PAH, SO2, nitrogenoksider, CO, VOC og metaller slippes også ut ved vedfyring. Bidrag til lokal
luftforurensning fra vedfyring varierer mye med årstid og temperatur i tillegg til faktorer som
type ovn og ved og forbrenningsteknikk, og det er derfor vanskelig å estimere utslippene fra
denne sektoren nøyaktig på lokalt plan.

Industri
Ulike typer industrier slipper også ut ulike forbindelser til luft (Miljødirektoratet, 2016b). I noen
byer og tettsteder kan utslipp fra industrikilder utgjøre en betydelig del av luftforurensningen,
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men i de fleste byene i Norge er det få industribedrifter med utslipp til luft som bidrar vesentlig til
redusert lokal luftkvalitet.

Langtransportert luftforurensning
Det vil også være et generelt bidrag fra utslippskilder lokalisert med lang avstand til området
som undersøkes; dette kalles langtransportert luftforurensning (Miljødirektoratet, 2016a). Kom-
ponenter som typisk transporteres med vinden i luft over lange avstander inkluderer svevestøv,
nitrogenoksider, SO2, tungmetaller, persistente organiske forbindelser og bakkenært ozon. Ty-
piske kilder til denne luftforurensningen er veitrafikk, industri, olje- og gassvirksomhet, skipstra-
fikk og ved- og oljefyring andre steder i Norge og i andre land. Langtransportert luftforurensning
omtales, ofte sammen med bidragene fra lokal vedfyring, som bakgrunnsforurensning.

2.1.2 Komponenter
Viktige kilder til og helsefare forbundet med eksponering for ulike individuelle stoffer av betyd-
ning for lokal luftkvalitet er omtalt i nærmere detalj under. I foreliggende rapport er sprednings-
beregninger for de mest aktuelle utslippskomponentene PM10 og NO2 brukt for å vurdere lokal
luftkvalitet ved planområdet, i henhold til kravene i retningslinje T-1520 som omtalt i Del 2.2.3.

Svevestøv
Svevestøv (PM) dannes fra en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte, og har svært
kompleks og varierende sammensetning (FHI, 2012). Partikler dannes og spres både i forbindelse
med forbrenningsprosesser og ved mekanisk dannelse, fra trafikk og industri.

Svevestøv kan deles inn i ulike størrelsesfraksjoner basert på størrelsen på partiklene. Vanlig
brukte størrelsesfraksjoner ved vurdering av utendørs luftkvalitet inkluderer partikler med diame-
ter mindre enn 10 µm og mindre enn 2,5 µm (PM10 og PM2,5), og partikler med diameter mindre
enn 0,1 µm, eller ultrafine partikler (PM0,1). Partikkelstørrelse anses å være en avgjørende faktor
for potensielle helseskadelige effekter av svevestøv. Studier indikerer at PM10 hovedsakelig er
forbundet med effekter på luftveissystemet, mens PM2,5 er forbundet med skadelige virkninger på
hjerte- og karsystemet. Innhold av bestemte kjemiske forbindelser som metaller kan også ha be-
tydning for helserisiko.

Nitrogendioksid
Nitrogenoksider (NOx) dannes ved forbrenning ved høy temperatur (FHI, 2015a). Veitrafikk er
også en viktig kilde til NOx. Spesielt dieselmotorer har forholdsvis høye utslipp. Selve utslippene
består i hovedsak av nitrogenmonoksid (NO) og mindre mengder nitrogendioksid (NO2). Andelen
NO2 i uteluft er avhengig av den kjemiske sammensetningen til utslippene og atmosfæriske for-
hold. NO og NO2 inngår i en syklisk prosess der ozon (O3) er sentralt, og denne likevekten er
skiftende avhengig av forhold som solinnstråling og konsentrasjon av ozon.

NO2 er den mest relevante nitrogenoksidforbindelsen å vurdere når det gjelder helseskader hos
mennesker. Inhalering av NO2 kan utløse betennelsesreaksjoner i kroppen, celledød og tap av
lungefunksjon.

Andre forbindelser
Forurensning av svoveldioksid kan føre til skadelige helseeffekter, særlig forverring av sykdom og
økt dødelighet hos astmatikere (FHI, 2015b). Det skal imidlertid relativt høye konsentrasjoner i
luft til for å produsere slike effekter. Utslippene og konsentrasjonene i uteluft av SO2 har blitt re-
dusert betraktelig i den vestlige verden de siste tiårene, og SO2 utgjør derfor ikke noen helseri-
siko de fleste steder i Norge.

PAH dannes i forbindelse med ufullstendig forbrenning av organisk materiale (FHI, 2015). Det
finnes flere hundre ulike PAH-forbindelser, som har til felles at de består av flere koblede aroma-
tiske karbonatomringer (benzenringer). PAH er bundet til partikler, ofte svovelholdig støv, i luft.
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Biltrafikk, vedfyring og industriutslipp utgjør de viktigste kildene. PAH-forbindelser er forbundet
med kreftrisiko, selv ved lave konsentrasjoner i luft.

Metaller som luftforurensende komponenter inngår hovedsakelig som bestanddeler i svevestøv
(FHI, 2015c). Mange metaller er essensielle for mennesker og andre levende organismer, som
jern, sink og kobber. Høye konsentrasjoner kan imidlertid føre til alvorlige helseskader som kreft
og skadelige effekter i naturmiljøet. Konsentrasjoner av metaller i luft er for det meste lave i
Norge, men utslipp kan forekomme som følge av industrielle aktiviteter.

2.2 Myndighetskrav og grenseverdier
Luftforurensning og lokal luftkvalitet omfattes av Forskrift om begrensning av forurensning (for-
urensningsforskriften) (Klima- og miljødepartementet, 2004), med hjemmel i Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Klima- og miljødepartementet, 2015). For-
urensningsforskriftens kapittel 7 inneholder bestemmelser om lokal luftkvalitet og grenseverdier.
Kravene i forurensningsforskriften kapittel 7 er i hovedsak i samsvar med EUs luftkvalitetsdirektiv
(Europaparlamentet og Rådet, 2008). Det foreligger også luftkvalitetskriterier for en rekke kom-
ponenter i luft, utarbeidet av Folkehelseinstituttet (Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013).
I tillegg er det utarbeidet en retningslinje (T-1520) som brukes i arealplanlegging og som inne-
holder sonegrenser for luftforurensning (Miljøverndepartementet, 2012).

Resultatene fra spredningsberegningene foretatt i dette prosjektet er vurdert opp mot grensever-
diene i forurensningsforskriften og grensene for rød og gul sone for luftforurensning i retnings-
linje T-1520.

2.2.1 Forurensningsforskriften kapittel 7
Forurensningsforskriften kapittel 7. Lokal luftkvalitet inneholder bestemmelser om ansvarsforhold
og utførelse av måleprogrammer, og de juridisk bindende grenseverdiene for utendørs luft
(Klima- og miljødepartementet, 2004). Bestemmelsene i kapittel 7 «har som formål å fremme
menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav og
målsettingsverdier til luftkvalitet og sikre at disse blir overholdt (…)».

Grenseverdiene i § 7-6 er maksimumskonsentrasjoner i utendørsluft for gitte midlingstider, even-
tuelt med antall tillatte overskridelser. Forurensningsforskriftens § 7-6 angir grenseverdier for
komponentene SO2, NO2 og NOx, PM10 og PM2,5, bly, benzen og CO. Forurensningsforskriftens §
7-7 angir målsettingsverdier for arsen, kadmium, nikkel og PAH-forbindelsen benzo(a)pyren, som
skal tilstrebes overholdt «såfremt dette ikke vil innebære uforholdsmessig store omkostninger».
Tabell 1 viser grenseverdiene for komponentene svevestøv (PM10 og PM2,5) og NO2.
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Tabell 1. Grenseverdier for tiltak for utendørs luft for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid
(NO2), i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og
miljødepartementet, 2004).

Komponent Midlingstid Grenseverdi Antall tillatte overskri-
delser

Nitrogendioksid og nitrogenoksider
(NO2 og NOx)

     

1. Timegrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse 1 time 200 μg/m³ N02

Maks. 18 ganger pr. ka-
lenderår

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse Kalenderår 40 μg/m³ N02

3. Grenseverdi for beskyttelse av vege-
tasjonen Kalenderår 30 μg/m³ N0x

Svevestøv PM10      

1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse 1 døgn (fast) 50 µg/m³ Maks. 30 ganger pr. ka-

lenderår
2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse Kalenderår 25 µg/m³

Svevestøv PM2,5      

Årsgrenseverdi for beskyttelse av men-
neskets helse Kalenderår 15 µg/m³

2.2.2 Luftkvalitetskriteriene
Folkehelseinstituttet har utarbeidet et sett luftkvalitetskriterier, som er satt «så lavt at de aller
fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger på helsa»
(Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013). Arbeidet er basert på gjennomgang av litteratur
om aktuelle luftforurensende komponenter og skadelige helseeffekter. Forskning på luftforurens-
ning og helse har påvist helseskader ved nivåer lavere enn gjeldende grenseverdier for enkelte
komponenter, og er bakgrunnen for at luftkvalitetskriteriene er satt forholdsvis lavt. Luftkvalitets-
kriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og NO2 er oppført i Tabell 2.

Tabell 2. Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2)
(Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013).

Komponent Midlingstid Luftkvalitetskriterier

PM10 Døgn 30 µg/m3

PM10 År 20 µg/m3

PM2,5 Døgn 15 µg/m3

PM2,5 År 8 µg/m3

NO2 15 min 300 µg/m3

NO2 Time 100 µg/m3

NO2 År 40 µg/m3

2.2.3 Retningslinje T-1520
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet,
2012) brukes som en veileder for å vurdere lokal luftkvalitet i byggesaksbehandling og arealplan-
legging etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (Kommunal-
og moderniseringsdepartementet, 2008). Veilederen spesifiserer grenser for gul og rød sone for
luftkvalitet basert på nivåer av PM10 og NO2 (Tabell 3). Nedre grense for rød sone tilsvarer gren-
severdien for NO2 i henhold til forurensningsforskriftens § 7-6, mens grensen for rød sone for
PM10 gitt i T-1520 tillater færre overskridelser enn den juridiske grenseverdien. I gul sone har
personer med alvorlig luftveis- og hjerte-karsykdom økt risiko for forverring av sykdommen,
mens friske personer sannsynligvis ikke vil oppleve helseeffekter. I rød sone har personer med
luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for helseeffekter, i hovedsak barn med luftveislidelser og
eldre med luftveis- og hjertekarsykdom.
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Tabell 3. Nedre grenser for gul og rød sone for vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til Retningslinje
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).(Miljøverndepartementet, 2012)

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone

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

NO2 40 µg/m3 vintermiddel1 40 µg/m3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsyk-
dom har økt risiko for forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseef-
fekter.

Personer med luftveis- og hjertekarsykdom har
økt risiko for helseeffekter. Blant disse er barn
med luftveislidelser og eldre med luftveis- og
hjertekarlidelser mest sårbare.

1 Vintermiddel ekskluderer verdier fra og med 1. mai til og med 31. oktober

Grensene oppført i T-1520 skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyg-
gelse, blant annet ved etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurens-
ning. Følsom bebyggelse omfatter helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og
utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone, hvor det bør gjøres
vurderinger ved planlagt bebyggelse med følsomt bruksformål, mens rød sone angir områder
som er lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde. Ved planlagt arealbruk innenfor rød
sone må det redegjøres for forholdet til grenseverdiene for utendørsluft, og tiltak for bedre luft-
kvalitet burde være en del av den videre planleggingen av området.
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3. OMRÅDEREGULERING AV NORDBYEN I TROMSØ

3.1 Beskrivelse av planområdet
Planområdet omfatter et område på Nordbyen i Tromsø sentrum, avgrenset av Hansjordnesbukta
i nord og Jaklins plass/Skansen i sør, se markering av planområdet i Figur 2. I vest avgrenses
planområdet av Skippergata/Havnegata. Området består i dag av både bolig- og næringsbebyg-
gelse, diverse attraksjoner og havneområder. Det er noe grøntarealer ved Fridjof Nansens plass
like nord for Tromsøybrua, ved Skriverplassen nordvest på planområdet og ved Skansen sør for
brua. Sør for planområdet er det i hovedsak sentrums/næringsbebyggelse, mens det er store bo-
ligområder vest for Skippergata. Innenfor planområdet er terrenget forholdsvis flatt, med svak
stigning i vestlig retning.

Figur 2. Avgrensning av planområdet (markert med rød stiplet linje) på Nordbyen i Tromsø, vist på orto-
foto. Tatt fra presentasjon ifm. møte med grunneiere og næringsaktører 18.8.2015 (Tromsø kommune
Byutvikling, 2015).

3.2 Kommunedelplan
Utdrag fra kommunedelplanen for Tromsø sentrum 2007-2018, vedtatt av kommunestyret
11.6.2008 (Tromsø kommune, 2007), er vist i Figur 3. Områdene ved Nordbyen er i gjeldende
kommunedelplan i hovedsak avsatt til bolig vest på planområdet og sentrumsbebyggelse i øst
ved havna, med noe friområde/parkareal. Deler av eksisterende bebyggelse og andre områder er
fredede.
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Figur 3. Utdrag fra kommunedelplanen for Tromsø sentrum 2007-2018 (Tromsø kommune, 2007). Områder
avsatt til bolig (gul), sentrumsbebyggelse (lys og mørk brun), offentlig bygg/område (rød), friom-
råde/park (grønn) og fredede bygninger (mørk grønn) er markert på figuren. Bebyggelse eller områder
som er fredet eller skal bevares er markert med skravering og/eller svart omriss. Sjøarealer markert
med turkis farge er avsatt til allmenn flerbruk, og med blått til småbåthavn.

3.3 Planprosess for Nordbyen
Tromsø kommune er i prosessen med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Nordbyen i
Tromsø sentrum. Planprogram for områderegulering av Nordbyen ble lagt ut 15.2.2016, og ved-
tatt i Byrådet 7.4.2016 (Tromsø kommune, 2016). Hensikten med områdeplanen er i henhold til
planprogrammet å styre utviklingen i bydelen i etter en helhetlig og klimavennlig plan, gitt områ-
dets sentrale beliggenhet og store potensiale. Både boliger, næringsbebyggelse og attraksjoner
inngår i områdeplanen, i tråd med kommunedelplanen for Tromsø sentrum. Figur 4 viser forelig-
gende plankart for områdereguleringen.

Planarbeidet befinner seg i konkluderende fase. Området ved Nordbyen er, i likhet med hele
Tromsø sentrum, utsatt for støv og muligens annen luftforurensning. Tromsø kommune har der-
for blant annet etterspurt en vurdering av lokal luftkvalitet i forbindelse med utarbeidelsen av
planforslaget for Nordbyen.
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Figur 4. Plankart for områdereguleringsplan for Nordbyen i Tromsø, sist revidert 12.3.2018 (Tromsø
kommune Byutvikling, 2018). Fargekodene på plankartet følger nasjonal spesifikasjon for tegneregler for
reguleringsplaner (Miljøverndepartementet, 2010).
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4. DAGENS SITUASJON MHP. LOKAL LUFTKVALITET

Luftkvaliteten i Tromsø by er tidvis problematisk. Områdene ved Hansjordnesbukta og Nordbyen
er særlig utsatt.

Miljørådgiver i Tromsø kommune har i tilbudsforespørselen kommet med følgende uttalelse ved-
rørende den lokale luftkvaliteten ved planområdet i forbindelse med planprosessen:

«Hansjordnesbukta er veldig trafikkert, og er eit av dei mest støvutsatte områda i Tromsø by.
Spesielt strekket mellom tunnellinngang og bru er utsatt. På vindstille dagar med bar asfalt går
målingane av støv over dei gitte grensene for svevestøv gjentatte ganger, og kan påvirke folk si
helse. Med tanke på at folk skal opphalde seg i boligar nær desse områda, så bør konsekvenser
av dette belyses og diverse tiltak vurderes (til døme ventilasjonsfilter på bygg, vegetasjon som
kan dempe ulempene). Tiltak i planområde som vil auke produksjon av svevestøv, til døme an-
leggsarbeid under byggefase, bør ha spesielt fokus på støvdemping for at det ikkje skal bli større
belastning på området.»

I planprogrammet står følgende om behov for utredninger vedrørende støv- og luftforurensnings-
problematikk (Tromsø kommune, 2016):

«Folkehelseperspektivet må ivaretas i ny arealbruk og i utforming av bebyggelsen. (…)

– Støy og støv er velkjent problematikk knytta til sentrumsnære boliger, og svært aktuelt nær
trafikkbelasta gater og kaier med næringsmessig drift.

· Målsettinger (…)
· Bebyggelsens tetthet og høyder ivaretar landskap, klima i uterom, boligkvaliteter og folke-

helse (…)

· Eksisterende kunnskap, parallelle prosesser (…)
Støvmålinger Hansjordnesbukta

· Behov for utredninger/KU (…)
Støy- og støvutredninger med vekt på forebyggende tiltak»

Med hensyn på lokal luftkvalitet ønsker oppdragsgiver særlig fokus på park/grøntarealer og på
arealer der det planlegges oppført skole og barnehage innenfor planområdet. De aktuelle fokus-
områdene er markert på plankart i Figur 5.



VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET 12 av 43

Figur 5. Fokuspunkter med hensyn på luftkvalitet innenfor planområdet på Nordbyen. Modifisert fra fore-
liggende plankart, overlevert fra Tromsø kommune Byutvikling (2018).

4.1 Målestasjonsdata
Lokal luftkvalitet i Tromsø måles i dag ved stasjonene Hansjordnesbukta og Rambergan, se plas-
sering vist i Figur 6 (Statens vegvesen & Tromsø kommune, 2018).

Figur 6. Plasseringen til Hansjordnesbukta og Rambergan målestasjoner for luftkvalitet i Tromsø kom-
mune. Modifisert fra NILU; Statens vegvesen; Miljødirektoratet, (2018).
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Hansjordnesbukta stasjon er plassert innenfor planområdet på Nordbyen, ved rundkjøringen i det
sterkt trafikkerte krysset i nord. Ved denne stasjonen foretas målinger av NOx, PM10 og PM2,5.
Stasjonen på Rambergan ligger sørvest for Hansjordnesbukta, midt i sentrumsområdet på Nord-
byen og med noe avstand til de sterkest trafikkerte hovedveiene. Rambergan representerer der-
med bybakgrunnsnivåer. Stasjonen på Rambergan har kun vært i drift siden desember 2017.
Tidligere sto en målestasjon ved Tverrforbindelsen lenger nord på Tromsøya, men denne er ikke
lenger i drift. Målestasjonene i Tromsø driftes av Statens vegvesen.

Grenseverdien i forurensningsforskriften for PM10 på døgnbasis på 50 µg/m3, med tillatt 30 over-
skridelser, ble oversteget ved Hansjordnesbukta målestasjon i 2007 og i 2016 (38 døgn med
overskridelser begge årene). I 2007 ble også grenseverdien for NO2 på årsbasis (40 µg/m3) ved
Hansjordnesbukta. Det er ikke registrert overskridelser av grenseverdiene for PM10 og PM2,5 på
årsbasis eller grenseverdien for NO2 på timebasis i Tromsø (Statens vegvesen & Tromsø
kommune, 2018).

Resultater for målinger av NO2 på timebasis og gjennomsnittlige døgnkonsentrasjoner av PM10 og
PM2,5 i uteluft fra Hansjordnesbukta stasjon for perioden 2015-2017 er framstilt i Figur 7. Grense-
verdiene i henhold til forurensningsforskriften kapittel 7 er markert med røde horisontale linjer på
grafene. Som det framgår av Figur 7, ligger nivåene av PM2,5 nokså stabilt på mellom 5 og 10
µg/m3 det meste av tiden. Konsentrasjonene av NO2 er generelt noe forhøyede i vintersesongen
oktober-mars sammenlignet med resten av året, selv om konsentrasjonene ikke overskrider
timegrenseverdien på 200 µg/m3. Årstidsvariasjonen skyldes dermed mest sannsynlig noe økt
biltrafikk på veiene, samt økte utslipp fra vedfyring på vinteren.

For PM10 er imidlertid overskridelser av døgngrenseverdien hovedsakelig knyttet til kortere perio-
der på våren (april-mai) og høsten (oktober-november). Dette tyder på at forhøyede nivåer av
svevestøv og overskridelser av grenseverdien i Tromsø i hovedsak skyldes oppvirvling av støv fra
veibanen i de periodene på året når snøen nylig har smeltet på våren eller før snøen har lagt seg
på høsten, samtidig som kjøretøyene på veiene bruker piggdekk. Målingene tilsier dermed at til-
tak for å bedre luftkvalitetssituasjonen i Tromsø bør fokuseres på disse vår- og høstmånedene.
De mest aktuelle tiltakene vil være hyppigere gaterenhold ved feiing for å fjerne støv fra veiba-
nen på våren og høsten, kombinert med tilsetting av støvbindende middel som magnesiumklorid
for å fjerne og forhindre oppvirvling av støv fra hovedveiene i området.
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Figur 7. Resultater fra målinger av konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) i luft
ved Hansjordnesbukta målestasjon i Tromsø by, for perioden 2015-2017. Grenseverdier iht. forurens-
ningsforskriften kap. 7 er markert med røde linjer. Måledata tatt fra Statens vegvesen & Tromsø
kommune (2018), hentet ut 2018-02-23.

4.2 Tidligere utredninger av luftkvalitet
COWI AS gjennomførte en utredning av luftkvaliteten i Tromsø i 2015, i forbindelse med Trans-
portnett Tromsø (TNT)-prosjektet (COWI, 2015). Spredningsberegninger ble gjennomført for sve-
vestøv (PM10) og NO2 for å anslå utbredelsen av rød og gul sone i henhold til retningslinje T-
1520, og det ble foretatt en grov estimering av antall bygninger innenfor kategorien følsomt
bruksareal som ligger innenfor rød og gul sone. Utredningen konkluderte blant annet med føl-
gende:

«For de scenarioene som inngår i utredningen er det svevestøv (PM10) som er førende for sone-
inndeling, jf. T-1520. Som følge av bedre motorteknologi og renere brensel er utslippene av både
partikler og nitrogendioksid i eksosen lavere i 2030 sammenlignet med dagens situasjon.
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NO2-konsentrasjonene vil være mye lavere i 2030 sammenlignet med dagens situasjon. (…)»

Utdrag fra luftsonekartene fra COWIs utredning for dagens situasjon (år 2015) og framtidig si-
tuasjon (2030) for PM10 er gjengitt i Figur 8. Som det framgår av luftsonekartene, er det i områ-
det ved Nordbyen utslipp og redusert luftkvalitet i all hovedsak langs Tromsøybrua og hovedvei-
ene nær havneområdet: Skippergata, Grønnegata og Storgata/Strandvegen sør for Tromsøybrua
og Hansjordnesgata/Stakkevollvegen nord for brua. Ved antakelse om null trafikkvekst, som leg-
ges til grunn i arbeidet med områdereguleringen av Nordbyen i denne rapporten, viser resulta-
tene fra COWIs utredning at spredningen vil være mindre i 2030 sammenlignet med dagens si-
tuasjon. Utbredelsen særlig av rød sone for PM10 i henhold til retningslinje T-1520 vil være
mindre i 2030 sammenlignet med i 2015, mens nivåene av NO2 vil være under grensene for både
rød og gul sone i hele området.

Figur 8. Utdrag fra Utredning av luftkvalitet: Transportnett Tromsø (COWI, 2015). De to øverste spred-
ningskartene viser utbredelsen av rød (øverst til venstre) og gul (øverst til høyre) sone for nitrogendiok-
sid (NO2) for dagens situasjon (2015). De nederste kartene viser utbredelsen av rød og gul sone for sve-
vestøv (PM10), for dagens situasjon (2015, nederst til venstre) og for framtidig situasjon (2030, antatt 0
% trafikkvekst, nederst til høyre).

COWI presiserer i utredningen at spredningskartene som i rapporten ikke utgjør komplette luft-
sonekart for Tromsø, og at det anbefales en mer detaljert utredning av luftkvaliteten i neste fase

NO2, 2015, rød sone

PM10, 2030,
rød og gul sone

PM10, 2015,
rød og gul sone

NO2, 2015, gul sone
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av TNT-prosjektet. Spredningsberegningene i utredningen ble foretatt med relativt høy oppløs-
ning, 500 x 500 meter, i nærområdene til veitraséen og tunnelmunninger på 100 x 100 meter.
Hensikten med arbeidet var primært å kartlegge konsekvensene av utslipp fra veitrafikken for-
bundet med utbygging og omlegging av transportnettet.

På bakgrunn av at det er behov for en mer detaljert utredning anbefaler Rambøll å gjennomføre
nye spredningsberegninger for å vurdere luftkvaliteten ved planområdet på Nordbyen i Tromsø,
med høyere oppløsning og der utslipp fra alle relevante kilder inkludert skipstrafikk vurderes.
COWI-rapporten viser at svevestøv utgjør et større luftkvalitetsproblem enn NO2 i Tromsø. Ram-
bøll anbefaler gjennomføring av beregninger også for NO2 ettersom det slippes ut betydelige
mengder nitrogenoksider fra fartøy og kjøretøy ved havner.

4.3 Kilder til luftforurensning ved Nordbyen
Planområdet på Nordbyen omfatter enkelte forholdsvis sterkt trafikkerte hovedveistrekninger.
Veitrafikken i området utgjør dermed sannsynligvis den viktigste kilden til utslipp til luft. Det er
også betydelig skipstrafikk og havneaktivitet ved Nordbyen, som kan stå for vesentlige bidrag til
luftforurensning lokalt i havneområder. Vedfyring er ofte en viktig utslippskilde i byer og tettste-
der med lave vintertemperaturer. Langtransportert luftforurensning må også tas høyde for i vur-
deringer av lokal luftkvalitet. Bidrag fra de ulike kildene til luftforurensningen ved Nordbyen og
metodikk for beregning av utslipp er nærmere omtalt nedenfor.

4.3.1 Skipstrafikk og havneaktivitet
Det er betydelig skipstrafikk gjennom Tromsøysundet, som vist på AIS-dataframstillingen for
Tromsø-området i Figur 9 tatt fra Kystverkets kartløsning Kystinfo (Kystverket, 2018b). AIS er et
automatisk identifikasjonssystem, og fra fartøy utstyrt med AIS-transpondere kan dermed infor-
masjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs samles inn og benyttes blant annet til å kart-
legge skipstrafikken. I Norge håndteres denne informasjonen av AIS Norge (Kystverket, 2018a),
som driftes av Kystverket.

Figur 9. Grafisk framstilling av skipstrafikken i Tromsø-området, ut fra AIS-data for 2016, tatt fra
Kystverket (2018b). Trafikken er fordelt med oppløsning 50 x 50 meter, og inkluderer alle skip over 15
meter med AIS-transpondere. Intensiteten på rødfargen øker med økende antall passeringer.
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Figur 10 viser plasseringen til de ulike kaiområdene ved Nordbyen. I henhold til oversikt over
skipsdata overlevert fra Tromsø Havn, ankom totalt 3285 fartøy disse kaiområdene i 2017. Akti-
viteten ved flere av kaiene skal flyttes ut av området eller reduseres betydelig de kommende
årene, slik at prognosen brukt i beregningene er på totalt 1833 fartøy, i henhold til informasjon
om framtidige planer og utvikling i området fra Tromsø Havn.

Figur 10. Oversikt over kaiområdene på Nordbyen i Tromsø, overlevert fra Tromsø Havn.

Skip genererer utslipp ved forbrenning av drivstoff fra hoved- og hjelpemotorer, både under sei-
ling, manøvrering og når de ligger til kai. Mengden utslipp avhenger blant annet av motorstør-
relse, motorbelastning og tiden de tilbringer i det aktuelle området. Fartøyene ble gruppert i åtte
fartøysklasser, som vist i Tabell 4.

Tabell 4. Oversikt over antall fartøy tilhørende ulike fartøysklasser ved de ulike kaiområdene, basert på
oversikt over skipstrafikken ved Nordbyen overlevert fra Tromsø Havn.

Kaiområde

Fartøysklasse FP12 FP13 FP14 FP15 FP16A FP16B FP16C FP17 Totalt

Bulkgodscontainere 201 297 18 112 226 52 906

Fiskebåter 843 56 3 337 24 203 396 1862

Lasteskip generelt 21 1 1 28 14 65

Våtbulkcontainere 77 1 2 41 121

Andre skip 170 3 61 20 16 270

Passasjerskip 6 6

Ro-ro-skip 18 18

Tau-/slepebåter 32 1 4 37

Totalt 1350 56 3 656 104 339 711 66 3285
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4.3.2 Veitrafikk
Utslipp fra veitrafikk kan bidra betraktelig til luftforurensning lokalt, særlig av komponentene
svevestøv og NO2. I Nordbyen er det særlig en del veitrafikk langs Fv 862, over Tromsøybrua og
videre på Tromsøya gjennom Elvegata og Storgata, se oversikt over hovedveiene i Figur 2. Den
sørlige strekningen av Storgata ved planområdet, Skippergata, Bispegata og Grønnegata er også
forholdsvis sterkt trafikkerte veier.

Trafikktall for veistrekninger i området med trafikkmengder av betydning for dagens situasjon
(2014) og for framtidig planforslag ble overlevert fra Tromsø kommune. 2014-tall ble benyttet for
dagens situasjon ettersom Tromsøysundtunnelen nord for planområdet har vært stengt en tid,
noe som har medført midlertidig forhøyede trafikkmengder ved Nordbyen. Det er antatt nullvekst
ved veiene i området i forhold til 2016-tall, i henhold til stipuleringer foretatt av Tromsø kom-
mune. Årsdøgntrafikk (ÅDT)1, fartsgrenser og andel tungtrafikk brukt i spredningsmodellen er
oppført i Tabell 5. Veitrafikken langs øvrige strekninger anses som ubetydelig for luftforurens-
ningssituasjonen, og disse er derfor ikke inkludert i spredningsberegningene.

Tabell 5. Trafikkdata for hovedveistrekninger i området ved Nordbyen i Tromsø by, for dagens (2014) og
framtidig situasjon.

Strekning ÅDT Andel tung-
trafikk

Fartsgrenser
(km/t)

2014

Fv 862 Tromsøybrua 19 800 7 % 50

Skippergata nord 4600 5 % 30

Hansjordnesgata rundkjøring 16 000 9 % 30

Fv 862 innkjøring tunnel 12 200 9 % 30

Fv 862 Storgata nord 15 750 5 % 30

Fv 863 Elvegata 8000 4 % 30

Storgata sør 7750 5 % 30

Skippergata sør 11 800 5 % 30

Havnegata 2000 5 % 30

Bispegata 9800 5 % 30

Grønnegata nord 1600 5 % 30

Grønnegata sør 8000 5 % 30

Prognose

Fv 862 Tromsøybrua 22 000 7 % 50

Skippergata nord 5000 5 % 30

Hansjordnesgata rundkjøring 16 000 9 % 30

Fv 862 innkjøring tunnel 12 200 9 % 30

Fv 862 Storgata nord 15 750 5 % 30

Fv 863 Elvegata 8000 4 % 30

Storgata sør 7750 5 % 30

Skippergata sør 13 000 5 % 30

Havnegata 2000 5 % 30

Bispegata 9800 5 % 30

Grønnegata nord 1600 5 % 30

Grønnegata sør 8000 5 % 30

1 Årsdøgntrafikk (ÅDT): Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning, for begge retninger sammenlagt, gjen-
nom året, dividert på antall dager i året.
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4.3.3 Industri
Virksomheter med rapporteringspliktige utslipp til luft står registrert i kartdatabasen til Miljøsta-
tus. I Tromsø-området står fire virksomheter oppført med utslipp til luft og vann:
· Tromsø Fiskeindustri AS
· Egersund Nor
· Cognis Scandinavia Produksjon
· Kvitebjørn Varme avfallsforbrenningsanlegg Skattøra

Ingen av disse virksomhetene befinner seg i umiddelbar nærhet til planområdet på Nordbyen, se
plassering vist i Figur 11. Tromsø Fiskeindustri AS ligger i Breivika omtrent 2 km nord for plan-
området, og rapporterte inn betydelige utslipp av NOx før år 2010, som oppført i Norske utslipp
(Miljødirektoratet, 2018b). Virksomheten informerer imidlertid per e-postkorrespondanse om at
de har lagt om til elektrisk drift, og at de etter dette ikke hatt utslipp av NOx til luft. Det er heller
ikke planlagt nye produksjonslinjer som baserer seg på oppvarming fra fossilt brensel. Tromsø
Fiskeindustri har ikke utslipp av andre komponenter til luft av betydning for lokal luftkvalitet.
Egersund Nor på fastlandet sør for planområdet har ikke rapportert inn utslipp av noen kompo-
nenter til luft siden 2002. Cognis Scandinavia Produksjon, som driver produksjon av organiske
kjemiske råvarer, har noe utslipp av til luft av NOx og svoveloksider. Anlegget ligger imidlertid
nord på Tromsøya, med lang avstand til planområdet. Utslipp fra Cognis Scandinavia Produksjon
antas derfor ikke å påvirke den lokale luftkvaliteten ved Nordbyen. Kvitebjørn Varme avfallsfor-
brenningsanlegg Skattøra har ikke rapportert utslipp verken til luft eller til vann siden 2002.

Basert på denne informasjonen om industrivirksomheter i området ved Tromsø by som er pliktige
til å rapportere utslipp til luft, vurderes det ikke som aktuelt å inkludere noen form for industriut-
slipp i spredningsmodellen for planområdet på Nordbyen.

Figur 11. Ortofoto som viser plasseringen til industribedrifter med registrert utslipp til luft i Tromsø-om-
rådet. Modifisert fra Miljødirektoratet (2018), hentet ut 2018-03-16.
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4.3.4 Bakgrunnsforurensning
Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensende komponenter beregnes av Norsk
institutt for luftforskning (NILU), og er i foreliggende rapport hentet ut fra Bakgrunnsapplikasjo-
nen, tilgjengelig via ModLUFT (NILU, Miljødirektoratet, & Statens vegvesen, 2017). Bak-
grunsskonsentrasjonene for NO2, svevestøv (PM10 og PM2,5) og ozon (O3) ved planområdet er vist
i Tabell 6.

Tabell 6. Gjennomsnittlige bakgrunnkonsentrasjoner for nitrogendioksid (NO2), svevestøv (PM10 og
PM2,5) og ozon (O3) (µg/m3) ved planområdet på Nordbyen i Tromsø, hentet ut fra ModLUFTs Bakgrunns-
applikasjon (NILU m.fl., 2018).

Midlingstid NO2 PM10 PM2,5 O3

År 6,2 5,6 2,8 59,1

Vinterperiode (ekskl. 01.05.-31.10.) 7,9

Bakgrunnsforurensning skal i henhold til forurensingsforskriften og retningslinje T-1520 tas hen-
syn til i utarbeidelse av spredningskart for å vurdere eventuelle overskridelser av grenseverdier
gitt i forurensningsforskriften. Tallene for bakgrunnskonsentrasjoner skal reflektere bidraget både
fra langtransportert luftforurensning og utslipp fra lokal vedfyring. Utslipp og spredning fra begge
disse kildene er vanskelige å anslå, og det er derfor relativt store usikkerheter forbundet med es-
timatene for lokale bakgrunnsnivåer. Særlig foreligger tall for byområder og tettsteder i lav opp-
løsning.
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5. SPREDNINGSBEREGNINGER

For å kunne vurdere spredning i luft og lokal luftkvalitet ved planområdet på Nordbyen i Tromsø
er det gjennomført spredningsberegninger for komponentene PM10 og NO2, i henhold til gjeldende
regelverk.

Spredningsberegningene ble utført med spredningsmodellen AERMOD, en kontinuerlig røyksky-
modell som kan håndtere relativt kompleks topografi og simulere effekten av bygninger og
spredning ut fra ulike typer utslippskilder. AERMOD beregner spredning i luft basert på turbulens-
struktur i det planetariske grensesjiktet og skaleringskonsepter, og er den kontinuerlige røyksky-
modellen som anbefales av amerikanske Environmental Protection Agency (USEPA, 2017) ved
spredningsmodellering i lokal/regional skala (< 50 km). Modellen kan håndtere komplekse kilde-
konfigureringer og deposisjonsprosesser. Spredningsberegningene viser utstrekningen av områ-
der der gjeldende grenseverdier overskrides, og simulerer og viser hvordan bygningsmasse og
terreng påvirker spredning av luftforurensning.

AERMOD består av to forbehandlingssystemer som genererer inngangsfiler til spredningsmodel-
len: AERMET, som preparerer meteorologiske data, og AERMAP til preparering av terrengdata.

5.1 Inngangsdata
Som inngangsdata for å lage en 3D-modell brukes terrengdata for området. Til 3D-modellen im-
porteres meteorologi og utslipp til luft fra veitrafikk og skipsfart til spredningsberegninger for om-
rådene.

5.1.1 Meteorologi
Forskjellene i meteorologi mellom sommer- og vintersesong kan være store, og ulikhetene i me-
teorologi kan påvirke luftkvaliteten. Det kan til tider være dårlig luftkvalitet om vinteren, våren
og høsten i norske byer og tettsteder. Redusert luftkvalitet på vinteren skyldes hovedsakelig at
lufta er mer stabil, i tillegg til at det er en økning i utslipp fra andre kilder som vedfyring, opp-
virvling av påført veisalt og piggdekkslitasje av veier. Luftstabilitet er en parameter som kan bru-
kes som et mål på spredning av forurensning vertikalt i de laveste luftlagene. Stabil atmosfære
forekommer når temperaturen er lavest ved bakkene og stigende oppover, en situasjon som kal-
les inversjon. Under disse forholdene vil luftforurensning akkumuleres nær bakken ettersom det
skapes et «lokk» over den kalde lufta. Inversjon oppstår først og fremst når det er kaldt og nær-
mest vindstille, og er et fenomen som både kan omfatte større geografiske områder (byer, da-
ler), men også kan oppstå lokalt. Antall dager med inversjon vil variere fra år til år og er vanske-
lig å forutse.

Meteorologiske data for luft ved overflaten ble hentet ut fra Tromsø meteorologiske stasjon
(90450), som ligger kun omtrent 1 km vest for planområdet på Nordbyen, samt fra Tromsø-
Langnes stasjon (90490). Data for øvre luftlag ble hentet ut fra Andøya stasjon (87110). Dataene
ble hentet ut fra eKlima.no (Meteorologisk institutt, 2018), for årene 2015, 2016 og 2017. AER-
MET (versjon 16216) (USEPA, 2016), som er AERMODs meteorologiske preprosessor, ble brukt til
å prosessere de meteorologiske dataene for hvert av de tre årene 2015-17. Prosesseringen ble
kjørt med «Adjusted Ustar (ADJ_U*)», som er en valgmulighet i AERMET for tilfeller der turbu-
lensmålinger ikke foreligger. ADJ_U* reduserer overestimeringen av modellkonsentrasjoner som
typisk skjer for stabile forhold når det er lite vind.

5.1.2 Terrengdata
Terrengdata for modelleringsdomenet ble hentet ut fra National Aeronautics and Space Admi-
nistration (NASA)s «Shuttle Radar Topography Mission»-data (NASA, 2017) og prosessert gjen-
nom AERMAP ved bruk av Lakes Environmentals AERMOD View-terrengprosessor (Lakes
Environmental, 2017).
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Arealdekkedata ble hentet ut fra det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover (Nibio,
2017). CORINE-dataene ble brukt inn i AERMOD View for å få verdier for overflateruhet, albedo
og Bowen ratio ved bruk av AERSURFACE Utility (USEPA, 2013). Overflateruhet er høyden der
gjennomsnittlig horisontal vindhastighet nærmer seg null og er relatert til ruhetsegenskaper i
området. Flatt landskap ved lav høyde har for eksempel lavere overflateruhet enn urbane eller
skogområder. Bowen ratio er relatert til mengden fuktighet ved overflaten og er viktig for å
komme fram til Monin-Obukhov-lengden og dermed atmosfærisk stabilitet. Albedo er definert
som andelen solinnstråling reflektert fra bakken når solen står like over. Verdier for overflate-
ruhet for hver årstid ble hentet ut basert på landdekkedata innenfor 1 km fra Tromsø-Langnes
stasjon, mens albedo og Bowen ratio-verdier ble basert på landdekkedata innen 10 km fra sta-
sjonen.

Fuktighetsforhold ved overflaten ble estimert på månedsbasis ved å sammenligne månedlige
nedbørsdata for perioden januar 2015-desember 2017 fra Tromsø-Langnes stasjon med normal-
perioden (30-års-periode; 1988-2017) for de respektive månedene. For hver måned ble «våte»
forhold valgt når nedbørsmengden var i den øvre 30. persentilen, «tørre» forhold ble valgt når
nedbøren var i den nedre 30. persentilen, og «gjennomsnittlige» forhold når nedbøren var i den
midtre 40. persentilen, i henhold til anbefalingene for AERSURFACE.

5.1.3 Utslipp fra skipstrafikk og havneaktivitet
Det var ikke mulig å få overlevert historiske AIS-rådata fra Kystverket til bruk innenfor tidsram-
men i dette prosjektet. I spredningsberegningene i prosjektet ble estimerte utslipp fra fartøy som
la til kai i områdene ved Nordbyen benyttet, samt fra antatt havneaktivitet i området. Oversikt
over skip som la til kai ved Nordbyen, inkludert skipstype, bruttotonnasje, kaiområde og tider for
ankomst og avgang, ble overlevert av Tromsø havn. Det presiseres at lovverket rundt personvern
er tatt hensyn til i behandlingen og rapporteringen av dataene, slik at detaljer rundt enkeltskip
eller -virksomheter ikke skal offentliggjøres.

Skipstrafikk
Størrelsen på hoved- og hjelpemaskineriet på fartøyene ble estimert basert på gjennomsnittlig
bruttotonnasje (BT) til hvert fartøy, ved bruk av metodikk og ligninger i EMEP/EEA Air Pollutant
Emission Inventory Guidebook 2016 (EEA, 2016). Tabeller fra EMEP/EEA som ble benyttet i ut-
slippsberegningene er oppført i Vedlegg 2. Dersom BT manglet ble størrelsen på hovedmotor es-
timert ut fra anbefalte standardverdier i EMEP/EEA. Informasjon om drivstofftype for individuelle
fartøy var ikke tilgjengelig, og gjennomsnittlige verdier for anbefalt motorkraft basert på motor-
type ble derfor benyttet. Tiden hvert fartøy lå til kai var oppgitt i datasettet overlevert av Tromsø
Havn. Tid brukt til manøvrering ble tatt fra EMEP/EEA.

Utslipp fra fartøy ble beregnet ved bruk av følgende parametere:
· Tier 3-utslippsfaktorer (data for individuelle fartøy er tilgjengelige) (EEA, 2016)
· Motorstørrelse på hoved- og hjelpemaskineri
· Aktivitet (manøvrering, ligge til kai)
· Standard belastningsfaktorer ved manøvrering og ligging til kai

For framtidig situasjon vil skipstrafikken ved kaiområdene på Nordbyen bli betydelig redusert.
Tromsø Havn oppgir at kaiene FP12 og FP 13, som i dag benyttes av henholdsvis Bunker Oil og
Teknisk kulde, vil avvikles i forbindelse med områdereguleringen. Virksomheten til Agnforsy-
ningen (FP15) vil reduseres med omtrent 60 %, og det vil bli ca. 90 % færre fryseskip. Kai FP14
benyttes av Kystverket til losbåt, som ligger på landstrøm. Odd Berg Gruppen vil opprettholde
virksomheten ved FP16 B og C og FP17, som benyttes til henholdsvis generell aktivitet, bunkring
av fartøy og levering av tørrlast-bulk, mens det er usikkert hva som skjer med FP16 A som bru-
kes til forskningsskip. Utslippsberegningene for skipsfart for framtidig situasjon er dermed justert
ned tilsvarende.
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Havneaktivitet
Diverse kjøretøy og utstyr for behandling av bulk og last opererer ved havneterminaler ved las-
ting, lossing og flytting (terminaltraktorer, lastere, gaffeltrucker, havnekraner, portalkraner,
kompakt/minilastere). Ettersom det ikke foreligger informasjon om slikt utstyr og generell havne-
aktivitet ved Nordbyen, ble det i beregningene brukt estimater for utslipp til luft forbundet med
slik aktivitet basert på tilgjengelig informasjon fra Port Long Beach i Canada (Starcrest Consulting
Group, 2017). Det ble antatt at utslippene av svevestøv og NOx fra havneaktivitet var på hen-
holdsvis 8 % og 11 % sammenlignet med utslippene fra fartøy.

5.1.4 Utslipp fra veitrafikk
Utslipp av PM10 og NOx til luft fra eksos og utslipp av PM10 fra slitasje av dekk, bremseklosser og
asfalt og fra oppvirvling av støv fra veiene i områdene er lagt inn i spredningsmodellen.

Utslipp fra eksos
Utslipp av PM10 og NOx i eksos fra kjøretøy fra forbrenning av fossilt brennstoff er beregnet på
bakgrunn av utslippsfaktorer hentet ut fra det europeiske forskningsprosjektet The Handbook
Emission Factors for Road Transport (HBEFA, 2017) og trafikktall for veiene for dagens situasjon
(2014) og prognose. Utslippsfaktorene er vektet for data om fordelingen mellom bensin- og die-
selbiler og mellom personbil- og tungtrafikk ved ulike kategorier veier i Norge. Det er brukt ut-
slippsfaktorer for 2015.

Utslipp av svevestøv fra andre kilder enn eksos
I tillegg til utslipp fra eksos, bidrar slitasje av bildekk, bremseklosser og asfalt betydelig til det
totale utslippet av PM10 fra veitrafikk (Ntziachristos & Boulter, 2016; Sandmo, 2016b). Dekkslita-
sje forekommer for det meste i forbindelse med oppbremsing og akselerasjon, og dette støvet
inneholder potensielt helseskadelige komponenter, som tungmetaller og PAH. Slitasje av bremse-
klosser kan også føre til utslipp av metaller. Asfaltslitasjen er særlig stor når andelen piggdekk er
høy. Svevestøvet fra asfaltslitasje består for det meste av steinfiller og bitumen. Større veier
med mye trafikk har vanligvis høyere kvalitet på asfalten, og vil dermed stort sett ha mindre
oppvirvling av asfalt per kjøretøy. Oppvirvling av støv fra asfalt, inkludert av mindre partikler
(svevestøv), kan være betydelig men svært varierende, avhengig av om veibanen er tørr eller
våt og om gaterengjøring foretas eller ikke. Tilsetting av veisalt i vintersesongen kan også øke
mengden støv som virvles opp.

PM10-utslippene ble beregnet i henhold til metodologien i The Norwegian Emission Inventory
2016 (Sandmo, 2016a), modifisert med utslipp fra slitasje av asfalt beskrevet i EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook for veitrafikk (Ntziachristos & Boulter, 2016) og utslipps-
faktorer for støvoppvirvling i USEPAs AP-42 for asfalterte veier (USEPA, 2011b). Vedlegg 3 viser
utslippsfaktorene hentet ut fra HBEFA for PM10 og NOx for de ulike veikategoriene i området (Ta-
bell V3-1), samt for PM10 for slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt (Tabell V3-2) og asfaltslita-
sje forårsaket av piggdekkbruk (Tabell V3-3). Piggdekkandelen for Tromsø i 2017 på 85 % ble
brukt i beregningene (NILU; Statens vegvesen; Miljødirektoratet, 2018). Bruk av piggdekk er til-
latt i perioden mellom 1. november og 12. april, i beregningene avrundet til seks måneder. Ut-
slippsfaktorer for siltmengder på vei er vist i Tabell V3-4, mens en forenklet versjon av Statens
vegvesens retningslinjer for påføring av veisalt er vist i Tabell V3-5. Tabell V3-6 viser de bereg-
nede utslippene av PM10 og NOx fra veiene i modellen.

5.2 Spredningsberegninger
Modelleringen og spredningsberegningene ble utført med AERMOD versjon 16216r, i henhold til
amerikanske Environmental Protection Agency (USEPA)s Guideline on Air Quality Models 40 CFR
51, Appendix W (USEPA, 2017a).

Beregningsområdet var et 10 x 10 km stort område sentrert omtrent ved planområdet på Nord-
byen. Konsentrasjoner og spredning av luftforurensning ble simulert ved bakkenivå (2,5 meter
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over terreng), med rutenettstørrelse 100 meter innenfor et indre modellområde på 2 km ved pla-
nområdet, og 500 meter oppløsning fra 2 til 5 km. Tilleggsreseptorpunkter ble plassert ved måle-
stasjonene for luftforurensning ved Hansjordnesbukta og Rambergan. Alle reseptorpunkter og kil-
der er representert i Universal Transverse Mercator (UTM) North American Datum 1983 (NAD83),
sone 34 koordinatsystem. Spredningsberegninger ble foretatt ved 2,5 meter over terreng. En
oversikt over modellområdet med terrengkonturer, oppløsning, utslippskilder og reseptorpunkter
markert er vist i Figur 12.

Figur 12. Oversikt over modellområdet brukt i spredningsmodellering med AERMOD. a) viser beregnings-
området med terrengkonturer og reseptorpunkter (i rødt). Utslippskilder (hovedveier, fartøy og havne-
aktivitet) lagt inn i modellen er markert i blått, for a) dagens situasjon og for b) prognosesituasjonen.

5.2.1 Kildeparametere
Kilder med utslipp til luft i området ble modellert som punkt-, volum- eller arealkilder. Tabell 7
viser kildekarakteriseringer og kildetype for de ulike utslippskildene, mens kildene er markert på
kart i Figur 12.

c) Prognoseb) Dagens situasjon

a) Terrengkonturer
og reseptorpunkter
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Tabell 7. Karakteristikk for ulike kilder brukt i spredningsmodellen for Nordbyen i Tromsø.

Kildekategori Kilde-
type Beskrivelse/antakelser

Vei- og brutrafikk Volum Støvdannelse og eksosutslipp fra kjøretøy på åpne veibaner inkl. bru

Veitrafikk tunnel Areal Støvdannelse og eksosutslipp fra kjøretøy ved åpning/inngang tunnel

Utstyr håndtering av
last havn Areal Eksosutslipp fra kjøretøy utenfor veibane (utstyr for håndtering av last) ved kaianlegg

Fartøy havn Punkt Eksosutslipp fra hoved- og hjelpemaskineri fra fartøy ved havn assosiert med ligging til
kai, lasting og lossing

Fartøy manøvrering Areal Eksosutslipp fra hoved- og hjelpemaskineri fra fartøy ved ankomst/avgang havn

5.2.2 Spredning rundt bygninger
USEPAs «Building Profile Input Program (BPIPPRM versjon 04274)” (USEPA, 2004) ble benyttet til
å karakterisere bygninger og strukturer som tillegg til AERMODs algoritmer for nedstrømseffekter
forårsaket av bygninger. Slike nedstrømseffekter kan påvirke spredningen ut fra punktkilder.
AERMOD og BPIPPRM-preprosessoren adresserer hele nedstrømsprosessen. Kun større bygninger
som forventes å påvirke spredningen av røykskyene ble inkludert i modellen. Dette inkluderer
bygningene i umiddelbar nærhet til kaianleggene, og selve fartøyene. Kun enkelte større eksiste-
rende bygninger vil ha slik betydning for spredningen av røykskyene for dagens og framtidig sce-
nario. Dimensjonene på bygningene ble tatt ut fra tegningsgrunnlaget levert av Tromsø kom-
mune Byutvikling. For prosesseringen av nedstrømseffekter ble fartøy representert som 5 meter
høye strukturer (5 meter over havnivå) basert på et estimat foretatt ved inspeksjon av Google
Earth-bilder som viser ulike fartøy som legger til havn ved Nordbyen.

5.2.3 Omregning av beregnede resultater for NOx til konsentrasjoner av NO2

Utslippsfaktorer foreligger for NOx samlet, og konsentrasjoner som beregnes av AERMOD er der-
for for NOx. Grenseverdiene i regelverket gjelder imidlertid for NO2. I denne studien ble Tier 1-
metoden (USEPA, 2011) brukt til å estimere NO2-konsentrasjonene, der det antas full konverte-
ring av NOx til NO2.
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6. RESULTATER OG VURDERINGER

6.1 Lokale vindforhold
Vindroseplott for årene 2015-17 er vist i Figur 13 og i Figur V1-1 i Vedlegg 1. Figur V1-1 innehol-
der også vindroser inndelt etter sommer- og vintersesong i henhold til grensen for gul sone for
NO2 i retningslinje T-1520, samt oversikt over vindroser for hvert av de siste ti årene.

Figur 13. Vindroseplott for Tromsø meteorologiske stasjon for perioden 2015-2017, basert på vinddata
hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018), lagt oppå flyfoto over området fra Google Maps (Google,
2018). Plottet framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindretninger fordelt på
sektorer på 22,5°. Vindrosen er plassert på lokalitet for meteorologisk stasjon og planområdet er mar-
kert med rød sirkel.

Vindrosene viser at vindstyrken i Tromsø by for det meste av tiden er lav, hovedsakelig under
5,5 m/s for de fleste timene i året. Dominerende vindretning i området er fra sør-sørvest. Vinder
fra nordøst og fra sør forekommer i mindre grad, og svært sjelden direkte fra nord, vest og øst.
Som det framgår av Figur V1-1c, er imidlertid mønsteret med dominerende vindretning fra sør-
vest forbeholdt vintersesongen (november-april); i sommersesongen er vind fra nordøst langt
vanligere. Gjennomsnittlig vindhastighet var 3,3 m/s i 2017 og 2016, og 3,5 m/s i 2015. Maksi-
mal vindhastighet i treårsperioden var på 14,1 m/s, tilsvarende stiv kuling i henhold til Beaufort-
skalaen for klassifisering av vindstyrke (Tabell V1-1).
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Lokale vindforhold tilsier dermed at utslippene fra hovedveiene på Nordbyen (Fv 862-strek-
ningene, Skippergata og Storgata) i betydelig grad vil spres i retning planområdet ved havneom-
rådene øst for hovedveinettet, særlig i vinterhalvåret.

Statistikk for temperatur, nedbør og snødybde målt ved Tromsø meteorologiske stasjon for tiårs-
perioden 2008-2017 er oppført i Tabell V1-1 i Vedlegg 1. Grafene i Figur 14 viser temperatur,
nedbør og snødybde for årene 2015-17.

Figur 14. Temperatur, nedbør og snødybde målt ved Tromsø meteorologiske stasjon, for perioden 2015-
17.

Luftforurensning kan typisk være problematisk i perioder på vinteren med lave temperaturer og
stillestående luft. Utslipp av komponenter som svevestøv og nitrogendioksid fra veitrafikk, i til-
legg til vedfyring fra husholdninger, kan da medføre dårlig lokal luftkvalitet i byer og tettsteder,
særlig ved trafikkerte veier. Temperaturen i Tromsø er lav i vintersesongen, mellom 0 og -10 °C
store deler av perioden fra oktober til og med april måned (Figur 14). Gjennomsnittlig tempera-
tur i 2017 var på 3,5 °C; den laveste temperaturen registrert (som timemiddel) var på -12,9 °C
(Tabell V1-1).
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Nedbør og snødekke har stor betydning særlig for spredning av støv: I regnvær faller støv og an-
nen luftforurensning raskt til bakken i tillegg til at oppvirvling av støvpartikler fra veiene hindres.
Konsentrasjonene i luft blir dermed redusert. Snødekke på og ved veibanen dekker over og hind-
rer oppvirvling av støv og dermed spredning til luft. Imidlertid saltes hovedveiene i Tromsø by,
og de vil derfor ikke ha beskyttende snølag i vinterperioden. Ved Tromsø stasjon falt 1074 mm
nedbør i 2017, 846 mm i 2016 og 1142 mm i 2015. Maksimalt målt mengde nedbør på døgnbasis
i 2017 var 29 mm. Det ble registrert nedbør de fleste dagene i året, 62 % av døgnene i 2017.
Det var snødekke i Tromsø hele 54 % av dagene i 2017, med gjennomsnittlig snødybde på 45 cm
for dager med snødekke. Det er altså nedbør og snødekke i området betydelige deler av tiden,
noe som bidrar til å fjerne støv og annen luftforurensning fra lufta til bakken og hindre oppvirv-
ling til luft.

Som det framgår av Tabell V1-1, har værforholdene i området vært relativt stabile de siste ti
årene. Bruk av meteorologidata for årene 2015-2017 gir derfor en god representasjon av meteo-
rologiske forhold i Tromsø, samt at det å inkludere data for tre år gir et bilde av variasjoner i me-
teorologi fra år til år.

6.2 Spredning av luftforurensning og lokal luftkvalitet
Oppsummerende statistikk for spredningsberegningene er oppført i Tabell V4-1 i Vedlegg 4. Sta-
tistikk er blitt utarbeidet for beregningsområdet ved Nordbyen som helhet, samt for punktet der
Hansjordnesbukta målestasjon står. Som det framgår av Tabell V4-1, var høyeste timekonsentra-
sjon for NO2 i beregningsområdet over grenseverdien i forurensningsforskriften på 200 µg/m3 alle
tre modelleringsårene (2015-17). Det forekommer overskridelser av døgngrenseverdien for PM10

på 50 µg/m3 for årene 2016 og 2017, mens grensene for rød og gul sone i retningslinje T-1520
ble oversteget alle tre årene. Hverken grenseverdien for NO2 på årsbasis (40 µg/m3) eller nedre
grense for rød ((40 µg/m3 på årsbasis) og gul sone (40 µg/m3 som vintergjennomsnitt) i T-1520
ble oversteget noe sted i beregningsområdet noen av årene.

Konsentrasjonene av både NO2 og PM10 er generelt noe høyere for framtidig situasjon sammen-
lignet med dagens situasjon. Ved reseptorpunktet ved Hansjordnesbukta målestasjon er nivåene
av begge komponentene noe lavere enn de maksimale konsentrasjonene i beregningsområdet.

Utarbeidede spredningskart som viser gjennomsnittlige konsentrasjoner for aktuelle midlingstider
av komponentene NO2 og PM10 i områdene ved Nordbyen i Tromsø by sammenholdt med grense-
verdiene i forurensningsforskriften og grensene for rød og gul sone i retningslinje T-1520 er vist i
henholdsvis Figurene 15-22. Hvert kart er for det modelleringsåret (omtalt som årsprofil) med
høyest konsentrasjoner for hver komponent og midlingstid. Alle kartene viser resultater ved 2,5
meters høyde over terreng. Kartene for dagens situasjon (2014-trafikktall) er vist i Figur 15 (NO2

timebasis), 16 (NO2 årsbasis), 17 (NO2 vinterperiode), 18 (PM10 døgnbasis) og 19 (PM10 årsba-
sis), mens kartene for prognosesituasjonen er vist i Figur 20 (NO2 timebasis), 21 (NO2 årsbasis),
22 (NO2 vinterperiode), 23 (PM10 døgnbasis) og 24 (PM10 årsbasis). Alle spredningskartene er vist
i større format i Vedlegg 4.
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Figur 15. Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Nordbyen i
Tromsø by for dagens situasjon (2016-årsprofilen), gitt som 19. høyeste timemiddel. Grenseverdien for
NO2 for beskyttelse av menneskets helse gitt i forurensningsforskriften er på 200 µg/m3 som time-
grense, med tillatt 18 overskridelser.

Figur 16. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Nordbyen i
Tromsø by ved 2-3 meters høyde for dagens situasjon (2016-årsprofilen). Rød sone for NO2 tilsvarer
overskridelse av grensen på 40 µg/m3 som årsmiddel, i henhold til Retningslinje for behandling av luft-
kvalitet i arealplanlegging (T-1520). Grensen for rød sone for NO2 tilsvarer årsgrenseverdien i forurens-
ningsforskriften.
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Figur 17. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Nordbyen i
Tromsø by ved 2-3 meters høyde for dagens situasjon (2016-årsprofilen). Gul sone for NO2 tilsvarer
overskridelse av grensen på 40 µg/m3 som vintermiddel (november-april), i henhold til Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

Figur 18. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Nordbyen i Tromsø
by ved 2-3 meters høyde for dagens situasjon (2016-årsprofilen). Gul og rød sone for PM10 tilsvarer
maksimum 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 µg/m3, i henhold til Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
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Figur 19. Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Nordbyen i
Tromsø by ved 2-3 meters høyde for dagens situasjon (2017-årsprofilen). Grenseverdien for PM10 gitt i
forurensningsforskriften er på 25 µg/m3 som årsgrense.

Figur 20. Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Nordbyen i
Tromsø by for framtidig situasjon (2016-årsprofilen), gitt som 19. høyeste timemiddel. Grenseverdien
for NO2 for beskyttelse av menneskets helse gitt i forurensningsforskriften er på 200 µg/m3 som time-
grense, med tillatt 18 overskridelser.
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Figur 21. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Nordbyen i
Tromsø by ved 2-3 meters høyde for framtidig situasjon (2016-årsprofilen). Rød sone for NO2 tilsvarer
overskridelse av grensen på 40 µg/m3 som årsmiddel, i henhold til Retningslinje for behandling av luft-
kvalitet i arealplanlegging (T-1520). Grensen for rød sone for NO2 tilsvarer årsgrenseverdien i forurens-
ningsforskriften.

Figur 22. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) ved Nordbyen i
Tromsø by ved 2-3 meters høyde for framtidig situasjon (2016-årsprofilen). Gul sone for NO2 tilsvarer
overskridelse av grensen på 40 µg/m3 som vintermiddel (november-april), i henhold til Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
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Figur 23. Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Nordbyen i Tromsø
by ved 2-3 meters høyde for framtidig situasjon (2016-årsprofilen). Gul og rød sone for PM10 tilsvarer
maksimum 7 overskridelser av grensene på henholdsvis 35 og 50 µg/m3, i henhold til Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

Figur 24. Spredningskart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) ved Nordbyen i
Tromsø by ved 2-3 meters høyde for framtidig situasjon (2017-årsprofilen). Grenseverdien for PM10 gitt i
forurensningsforskriften er på 25 µg/m3 som årsgrense.
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Spredningskartene vist i Figur 15-24 viser at konsentrasjonene av NO2 og PM10 er klart høyest
nær de sterkest trafikkerte veistrekningene i området: Fv 862 langs Tromsøybrua, Storgata,
rundkjøringen nord på planområdet og ved tunnelåpningen. Det forekommer en viss spredning
av luftforurensning ut fra veiene, mest tydelig i nordøstlig retning. Rød og gul sone for PM10 i
henhold til retningslinje T-1520 har stor utbredelse ved planområdet.

6.2.1 Dagens situasjon
For dagens situasjon, beregnet ved bruk av 2014-veitrafikktall og tall for lokal skipstrafikk fra
2017, skjer overskridelser av grenseverdier for NO2 og PM10 i all hovedsak i umiddelbar nærhet til
de sterkest trafikkerte hovedveiene på Nordbyen. Nivåene er noe forhøyede i områdene nær ho-
vedveiene, særlig nord på planområdet ved og nordøst for rundkjøringen og tunnelåpningen ved
Fv 862.

Nitrogendioksid
Spredningsberegningene viser at timegrenseverdien for NO2 på 200 µg/m3, med tillatt 18 over-
skridelser, i forurensningsforskriften kapittel 7 overstiges i et mindre område ved tunnelåpningen
tilhørende Fv 862 ved rundkjøringen nord på planområdet (Figur 15). NO2-konsentrasjonene er
forhøyede (over 18 overskridelser av 100-200 µg/m3) også ved Fv 862 Storgata og mot brua og
ved Skippergata, samt nordøst for rundkjøringen ved Hansjordnesgata, men ikke så høye at de
overskrider forskriftskravet.

Gjennomsnittlige konsentrasjoner av NO2 på års- og vinterperiodebasis er høyest ved de samme
områdene som timemiddelkonsentrasjonene: Ved tunnelåpningen og rundkjøringen nord på plan-
området inkludert deler av Hansjordnesgata, samt langs Fv 862 Storgata og Skippergata. Imid-
lertid overstiges ikke grensen på 40 µg/m3 i henhold til retningslinje T-1520 hverken på årsbasis
(nedre grense for rød sone, Figur 16) eller i løpet av vinterperioden november-april (gul sone, Fi-
gur 17) noe sted på planområdet. Årsgrenseverdien for NO2 i henhold til forurensningsforskriften
sammenfaller med nedre grense for rød sone i retningslinje T-1520.

Svevestøv
Svevestøv er den klart mest problematiske komponenten med tanke på luftforurensning ved pla-
nområdet på Nordbyen. Spredningsmønsteret for PM10 ligner det for NO2, med klart høyest nivåer
ved tunnelåpningen og rundkjøringen i nord samt ved Storgata/Skippergata og ved Hansjordnes-
gata.

Nedre grense for rød sone i retningslinje T-1520 på 50 µg/m3, med maksimalt tillatt 7 overskri-
delser, overstiges ved store deler av planområdet i vest (Figur 18). Rød sone brer seg i relativt
stor utstrekning ut fra tunnelåpningen, rundkjøringen, Storgata, Skippergata, Hansjordnesgata
og Fv 862 i retning Tromsøybrua. Deler av området sør for planområdet er også omfattet av rød
sone. Gul sone for PM10 (35 µg/m3 med tillatt 7 overskridelser) omfatter nesten hele planområdet
med unntak av mindre områder langs havna i øst.

Vurdert opp mot de særlige fokusområdene oppgitt av Tromsø kommune (markert på plankart i
Figur 5), tilsier utbredelsen av rød sone for PM10 at arealene avsatt til framtidig skole og offentlig
park ved rundkjøringen nord på planområdet er lite egnet til disse formålene. Luftkvaliteten er
også dårlig ved den offentlige parken (Fridjof Nansens plass) like ved krysset Fv 862/Skippergata
lenger sør på planområdet. Området tiltenkt barnehage ved havneområdet faller inn under gul
sone, som angir vurderingssoner der det bør vises varsomhet med etablering av bebyggelse med
bruksformål som er følsomt for luftforurensning.

Årsgrenseverdien for PM10 på 25 µg/m3 overstiges kun innenfor en liten sone ved rundkjøringen
nord på planområdet (Figur 19). Nivåene er forhøyede ved Storgata og Skippergata, samt ved
Hansjordnesgata. Grenseverdien for PM10 på døgnbasis i forurensningsforskriften er som for rød
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sone i retningslinje T-1520 på 50 µg/m3, men med flere tillatte overskridelser (30). Sprednings-
kart for det 31. høyeste døgngjennomsnittet for PM10 er ikke vist i rapporten ettersom grensene
for rød og gul sone i retningslinje T-1520, som er førende i plan- og bygningssaker, er strengere
enn forskriftsgrenseverdien.

6.2.2 Framtidig situasjon
Sammenlignet med 2014-trafikktallene er veitrafikken antatt å øke noe, men kommunen stipule-
rer med nullvekst i biltrafikken i området i forhold til dagens (2017)-trafikktall. Utslippene fra vei-
trafikken er derfor noe høyere for prognosesituasjonen enn for dagens situasjon. Imidlertid skal
store deler av virksomheten ved kaiområdene ved Nordbyen flyttes ut av området eller reduse-
res, noe som betyr at utslippene fra lokal skipstrafikk og havneaktivitet vil reduseres betydelig i
framtida. Ettersom utslippene fra veitrafikken klart dominerer sammenlignet med utslippene fra
skipsfart, viser beregningene likevel noe større spredning av luftforurensning for prognosesitua-
sjonen sammenlignet med luftkvalitetssituasjonen i dag.

Nitrogendioksid
Timegrenseverdien overstiges i et noe større område for prognosesituasjonen sammenlignet med
for dagens situasjon, noe sør, øst og nord for tunnelåpningen og rundkjøringen inkludert deler av
Storgata/Skippergata og Hansjordnesgata (Figur 20). Ingen deler av planområdet havner innen-
for rød eller gul sone i henhold til retningslinje T-1520, men nivåene særlig ved rundkjøringen
ligger nært oppunder grensene (Figur 21 og 22). Det er små forskjeller i NO2-konsentrasjonene
på års- og vinterbasis mellom dagens og framtidig situasjon.

Svevestøv
PM10 har enda større spredning i framtidig situasjon sammenlignet med dagens, både på døgnba-
sis (Figur 23) og på årsbasis (Figur 24), men forskjellene er små. Luftkvalitetssituasjonen ved fo-
kusområdene nord på planområdet (park og skoletomt), ved Fridjof Nansens plass og ved barne-
hagetomta vil være uendret i forhold til dagens situasjon.

6.3 Vurderinger

6.3.1 Påvirkning av vindforhold
Som det framgår av spredningskartene i Figur 15-24, har vindforholdene i området en viss på-
virkning på den lokale luftkvaliteten i området. Luftforurensningen spres hovedsakelig i nordøstlig
retning, i samsvar med dominerende vindretning. Utslippene fra de sterkest trafikkerte hoved-
veistrekningene i området spres dermed til en viss grad fra disse veiene i nordøstlig retning inn-
over mot havnearealene innenfor planområdet.

6.3.2 Utslipps- og spredningsberegninger for ulike komponenter

Svevestøv
Særlig beregninger av utslipp og spredning av svevestøv er forbundet med til dels store usikker-
heter. Utslippsfaktorer som foreligger for eksosutslipp, slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt
samt oppvirvling av støv er gjennomsnittsfaktorer, mens reelle utslipp i disse prosessene er
sterkt varierende.

Piggdekkbruk har stor betydning for mengden svevestøv som genereres. PM10-konsentrasjoner i
luft som følge av asfaltslitasje og oppvirvling av partikler forårsaket av piggdekk avhenger av
mange faktorer som piggdekkandel, sesongvariasjoner, fuktighet på veibane, asfalttype, størrel-
sesfordeling på støvet som virvles opp og værforhold.

Mengden støv som virvles opp fra veibanen er vanskelig å estimere. Resulterende konsentrasjo-
ner av PM10 i luft vil avhenge både av total mengde og størrelsesfordeling i støv på veibanen, og
fuktighet på veibane, avrenning, og bilenes vekt og hastighet. Oppvirvling av støv kan utgjøre en
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stor andel av mengden svevestøv i luft. Påføring av veisalt for å smelte snø og is medfører kort-
varige «topper» i svevestøvkonsentrasjonene ettersom dette også virvles opp. Langs enkelte vei-
strekninger i noen kommuner gjennomføres gaterengjøring med oppsamling av veistøv kombi-
nert med påføring av saltlake (magnesiumklorid) for å redusere oppvirvling. I denne studien ble
det både brukt standard utslippsfaktorer for oppvirvling av støv, samt overlevert informasjon fra
Statens vegvesen om prosedyrer for veisalting. Faktorene som ble brukt var derfor justert etter
faktiske værdata og antatte forhold, årstidsvariasjoner og veisalting, men en del antakelser og
forenklinger måtte foretas som medfører usikkerhet i beregningene.

Nitrogendioksid
Spredningsberegningene viser at det forekommer overskridelser av timegrenseverdien i forurens-
ningsforskriften for NO2 nord på planområdet ved Nordbyen, særlig for framtidig situasjon. I be-
regningene ble det antatt full konvertering av NOx til NO2 (Tier 1-metodikk, se Del 5.2.1).

Det er betydelige usikkerheter ved estimering av omgjøring mellom NO og NO2, en prosess som
avhenger av mange faktorer som temperatur, solinnstråling og ozonkonsentrasjoner. 100 % kon-
vertering er anbefalt ved analyse av timegjennomsnittsverdier, men gir konservative estimater
for NO2-konsentrasjonene. Konsentrasjonene for NO2 i spredningskartene er derfor sannsynligvis
overestimert. Grensene for rød og gul sone i retningslinje T-1520 overstiges ikke, men disse fo-
religger som gjennomsnittlige verdier for lenger tidsperioder (henholdsvis år og vinterperioden).
Selv om det er usikkert hvorvidt overskridelsene av timegrenseverdien funnet i beregningene er
reelle, anbefales det likevel å ha fokus på NO2-nivåene i planprosessen. Det har ikke blitt påvist
overskridelser av timegrenseverdien ved Hansjordnesbukta målestasjon, men som det framgår
av Tabell V4-1, representerer ikke nivåene ved målestasjonen de maksimale konsentrasjonene i
området ved Nordbyen. Selv om timegrenser ikke inngår i kravene til rød og gul sone i T-1520,
er også kortvarige forhøyede nivåer av NO2 forbundet med helserisiko.

Andre luftforurensende komponenter
Spredningsberegninger har i denne studien blitt foretatt kun for komponentene NO2 og PM10.
Dette er de komponentene som vanligvis er hovedårsaken til redusert luftkvalitet i byer og tett-
steder i Norge, og påkreves derfor beregnet ved plan- og byggesaker i henhold til retningslinje T-
1520 dersom det antas at deler av planområdet havner inn under gul sone for luftforurensning.
Andre komponenter kan imidlertid også bidra til redusert luftkvalitet, for eksempel PAH-forbindel-
ser fra forbrenning (eksosutslipp fra kjøretøy, vedfyring). Mindre partikler (PM2,5) kan også po-
tensielt være mer problematiske enn PM10-fraksjonen som helhet, men historiske måledata for
PM10 og PM2,5 for Tromsø tyder ikke på at dette er tilfelle.

6.3.3 Kildebidrag, metodikk og usikkerheter

Veitrafikk og skipsfart
Tabell V4-2 i Vedlegg 4 viser bidraget fra de to hovedkildene i området, veier og skipsfart, til
svevestøv (PM10)-konsentrasjonene ved planområdet, for 8. og 31. høyeste konsentrasjon, for
årene det ble foretatt beregninger for (2015-17). 8. høyeste konsentrasjoner kan sammenstilles
med grensene for rød og gul sone i retningslinje T-1520, og 31. høyeste konsentrasjon med
døgngrenseverdien i forurensningsforskriften.

Som det framgår av tabellen, domineres konsentrasjonene i området klart av utslipp fra den lo-
kale veitrafikken. Bidraget fra skipsfart utgjør en mindre andel av konsentrasjonene, gjennom-
snittlig mellom 12 og 18 % sammenlignet med bidraget fra veiene i området for beregningsom-
rådet som helhet. For framtidig situasjon er bidraget fra skipsfart betydelig lavere, på mellom 6,6
og 9,7 % av bidraget fra veiene for hele beregningsområdet. Årsaken til sterkt reduserte utslipp
fra skipsfart i prognosen er planlagt utflytting av havnerelatert virksomhet ved Nordbyen, som
beskrevet i Del 4.3.1.
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Spredningsberegningene viser at utslippene fra fartøy og havneaktivitet ved Nordbyen har liten
påvirkning på lokal luftkvalitet ved planområdet selv for dagens situasjon. Når store deler av
virksomhetene ved kaianleggene på Nordbyen utgår, vil effekten fra denne sektoren reduseres
ytterligere. Det må imidlertid presiseres at det er store usikkerheter forbundet med utslipps- og
spredningsberegningene relatert til skipsfart: Utslipp fra lokal skipstrafikk er beregnet ut fra data
om faktiske skipsanløp inkludert data om fartøyenes identitet og tider for ankomst, avgang og
liggetider. Mange antakelser måtte foretas om hastigheter og fartøyenes motoregenskaper og
drivstoffbruk, som har stor betydning for utslipp til luft. Det er også betydelig gjennomfartstrafikk
gjennom Tromsøysundet, men data for denne skipstrafikken kunne ikke skaffes innen tidsram-
men for prosjektet. Selv om det antas at gjennomfartstrafikken foregår ved stor nok avstand fra
land til at utslippene derfra skulle ha betydning for lokal luftkvalitet ved planområdet på Nord-
byen, kan ikke dette sies sikkert. For havneaktivitet ved Nordbyen foreligger det lite informasjon.
Utslipp til luft fra den lokale havneaktiviteten ble derfor beregnet ut fra erfaringstall fra Port Long
Beach i Canada; disse beregningene er forbundet med store usikkerheter. Antatte bidrag til luft-
forurensning fra skipsfart er dermed beregnet basert på disse antakelsene. Det kan forekomme
utslipp i virkeligheten forbundet med skipstrafikken og/eller aktiviteten vei kaianleggene som er
ukjente.

Vurderingene av utslipp og spredning av luftforurensning fra skipsfart viser imidlertid at disse ut-
slippene ikke har betydning i områder med de høyeste konsentrasjonene av luftforurensning. Pe-
riodene der konsentrasjonene er forhøyede sammenfaller med høye utslipp fra veitrafikk og for-
høyede konsentrasjoner ved Hansjordneset målestasjon, og ikke med utslippene relatert til skips-
fart. På tross av usikkerhetene forbundet med vurderingene av utslipp til og spredning i luft fra
skipsfart, er det liten tvil om at det er lokal veitrafikk, og ikke skipsfart og havneaktiviteter, som
har betydning for luftkvalitetssituasjonen ved Nordbyen.

Kildebidrag og sammenstilling med målestasjon
Plasseringen til Hansjordnesbukta målestasjon i Tromsø er vist i Figur 6, og historiske data fra
stasjonen er presentert i Del 4.1. Målestasjonen ligger innenfor planområdet i nordvest og for-
holdsvis nær havneområdet på Nordbyen. Imidlertid er stasjonen plassert midt mellom to hoved-
veier og beskyttet fra havna av et stort bygg like øst for stasjonen. Konsentrasjonene ved måle-
stasjonen antas dermed å være sterkt dominert av utslipp både fra Fv 862 Storgata og fra Skip-
pergata, mens eventuell spredning fra fartøy eller havneaktivitet ved Hansjordnesbukta mest
sannsynlig ikke vil fanges opp på grunn av skjermingen bygget utgjør.

Resultatene for kildebidrag (Tabell V4-1) viser også at bidraget fra skipsfart ved målestasjonen
kun utgjør mellom 2,3 og 3,0 % av utslippene fra veier. Hansjordnesbukta målestasjon står plas-
sert i et område som er sterkt påvirket av utslipp fra veitrafikken i et sterkt trafikkert veikryss.
Området er imidlertid preget av utslipp fra veier på begge sider, mens målingene ikke represen-
terer den generelle kildefordelingen mellom veitrafikk og skipsfart i området. Det er derfor vans-
kelig å bruke resultatene fra denne stasjonen til å vurdere den lokale luftkvaliteten og bidrag fra
ulike utslippskilder.

Industri
Utslipp fra industribedrifter i området med rapporteringsplikt for utslipp til luft er ikke inkludert i
spredningsberegningene. Disse ligger med forholdsvis lang avstand til planområdet på Nordbyen,
og de fleste har ikke utslipp til luft per i dag, som beskrevet i Del 4.3.3. Dersom det er annen
type virksomhet nærmere planområdet som har utslipp til luft men som ikke rapporterer dette,
eller det skulle planlegges oppstart av slik virksomhet i framtida, bør det vurderes om nye spred-
ningsberegninger skal foretas for å undersøke mulig påvirkning på lokal luftkvalitet ved Nord-
byen.
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6.3.4 Høydefordeling
Kravene og grensene gitt i retningslinje T-1520 gjelder i utgangspunktet for innåndingssone (2-3
meter over bakkenivå). Svevestøvnivåer er høyest nær bakken, og fortynnes med økende høyde.
Fartøy har imidlertid utslippspunkt ved større høyder over bakken. I tillegg påvirkes spredning av
NO2 av effekter fra høye bygninger, slik at nivåene særlig av NO2-utslipp fra skip i enkelte tilfeller
er høyere ved større høyder over bakken. Dette må tas hensyn til særlig ved vurdering av lokal
luftkvalitet ved havneområder der det er eller planlegges høye bygninger ved havna.

Ved de aktuelle kaiområdene på Nordbyen har imidlertid de fleste skipstypene forholdsvis lave
utslippspunkt sammenlignet med ved større havner. Det ble foretatt spredningsberegninger ved
5 meter over terreng for å verifisere at konsentrasjonene er høyest ved bakkenivå, og resulta-
tene viste langt lavere nivåer både av PM10 og NO2 ved 5 meter.

6.4 Anbefalinger om tiltak
I området ved Nordbyen i Tromsø by er det spredning ut fra det sterkest trafikkerte hoved-
veistrekningene Fv 862 Storgata, Skippergata, Fv 862 i retning Tromsøybrua og Hansjordnes-
veien, samt veier sør for planområdet. Luftforurensningen spres i hovedsak i nordøstlig retning
etter dominerende vindretning. Nivåene av luftforurensning er altså høyest vest på planområdet
og lavest i øst ved kaiområdene. Timemiddelkonsentrasjoner av NO2 kan muligens være proble-
matiske like ved det sterkt trafikkerte krysset ved rundkjøringen nord på planområdet, men øv-
rige spredningsberegninger og vurderinger tyder på at det i all hovedsak er svevestøvkonsentra-
sjonene som er problematiske ved planområdet. Det er viktig å ta utgangspunkt i disse forhol-
dene i utarbeidelsen av tiltak for å redusere spredning av og eksponering for luftforurensning ved
boligbygninger, skole, barnehage og parkanlegg og andre uteoppholdsområder.

Alt tyder på at veitrafikken er den klart mest dominerende utslippskilden ved Nordbyen. Ettersom
det samme er tilfelle for støysituasjonen i området, vil avbøtende tiltak rettet mot støy som støy-
skjermer langs veier og utsatte bygningsfasader også være effektive mot spredning av luftfor-
urensning. Luftforurensning spres i stor grad med vindretning, og derfor bør tiltak rettet mot luft-
forurensning i større grad enn for støy ha fokus på fasader vendt mot sørvest på Nordbyen. For
fokusområdene på planområdet oppgitt av kommunen (parkområder og skole- og barnehagetom-
ter) bør det derfor vurderes oppføring av skjerming mellom vei og uteoppholdsarealer/ fasader
på bygg, særlig ved utsatte fasader i sørvest. Bruk av vegetasjon mellom sterkt trafikkerte veier
og bygninger/uteoppholdsarealer skjermer også til en viss grad for spredning av støv. Det må
vurderes å bruke en vegetasjonstype som er effektiv også i vinterhalvåret når det kan fore-
komme episoder med dårlig luftkvalitet.

Spredningsberegningene viser at konsentrasjonene av luftforurensning er høyest ved bakkenivå.
Med tanke på planlagte bygninger vil det derfor være en klar fordel å legge næringsarealer til de
laveste etasjene og boligenheter høyere oppe ved de mest utsatte fasadene nær sterkt trafik-
kerte veier. I utsatte områder (rød og gul sone iht. retningslinje T-1520) anbefales det å legge
balkonger, luftinntak og soveromsvinduer vendt bort fra fasadene mot veien. Dersom balkonger
eller terrasser må legges vendt ut mot trafikkerte veier ved lave etasjer, bør disse skjermes med
tett rekkverk eller innglassing. Eventuelle vinduer nær bakkenivå langs utsatte fasader bør ikke
kunne åpnes. Uteoppholdsarealer bør anlegges vendt bort fra de sterkest trafikkerte veiene og
ved bruk av bygninger som skjerming, i området ved Nordbyen generelt på den nordøstlige siden
av bygninger.

Skjermingstiltak er i hovedsak effektive mot spredning av svevestøv som har høyest konsentra-
sjoner ved bakkenivå, men ikke mot spredning av gasskomponenter som NO2. Ettersom spred-
ningsberegningene viser at spredning av PM10 fra veitrafikk er av klart størst betydning for den
lokale luftkvaliteten ved Nordbyen, vil denne typen tiltak effektivt kunne redusere spredningen av
svevestøv og forbedre luftkvaliteten ved følsomt boligformål og uteoppholdsarealer.
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Vurderingene foretatt i denne studien tyder på at luftforurensning fra skipsfart ved havneområ-
dene øst på planområdet har liten betydning for den lokale luftkvaliteten. Det er imidlertid knyt-
tet en del usikkerheter til disse vurderingene. Dersom det er virksomhet ved kaianleggene som
ikke er kjent som har betydelige utslipp til luft, bør det foretas oppdaterte vurderinger om luft-
kvaliteten og eventuelle behov for tiltak i områdene nær slik virksomhet. Gjennomføring av må-
linger kan eventuelt vurderes ved følsom bebyggelse, planlagt skole/barnehagetomt eller parkan-
legg/uteoppholdsarealer innenfor planområdet.

6.5 Antakelser gjort i spredningsberegningene og usikkerhet
Spredningsberegningene gir et inntrykk av hvilke områder som vil være utsatt for redusert luft-
kvalitet. Det gjøres imidlertid en rekke antakelser i forbindelse med modelleringen og spred-
ningsberegningene. En del usikkerheter forbundet med beregningene og vurderingene med hen-
syn på bidrag fra ulike utslippskilder er beskrevet i detalj i Del 6.3.2. Generelle usikkerheter for-
bundet med spredningsberegningene er oppsummert nedenfor:
· Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år og de meteorologiske forholdene fra må-

lestasjon til planområde kan avvike noe.
· Utslippsfaktorer brukt i utslippsberegningene er gjennomsnittstall, og vil avhenge av forhold

som kjøremønster, hastighet, teknologi og alder på kjøretøyet. I foreliggende rapport ble fak-
torer for 2015 benyttet, da disse er mest sikre, for å gi mest mulig realistiske utslippstall. For
prognosesituasjonen vil dette antakeligvis gi en overestimering, da det antas at kjøretøytek-
nologien vil utbedres i framtiden.

· I området ved Nordbyen er det også utslipp til luft fra skipstrafikk og lokal havneaktivitet.
Mange antakelser har blitt foretatt i utslippsberegningene for skipsfart, og utslipp til luft sær-
lig fra havneaktivitet er derfor forbundet med store usikkerheter.

· Bakgrunnskonsentrasjonene kan variere fra sted til sted innenfor området som følge av ter-
reng, bygningsmasse og lokale klimaeffekter, og det er forbundet en viss usikkerhet til bereg-
ningsmetodene. Tilgjengelig kilde til bakgrunnsnivåer (ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon) er
basert på beregninger, og foreligger med såpass lav oppløsning at lokale forskjeller særlig i
byområder ikke kan tas tilstrekkelig hensyn til.

· Fordelingen mellom NO og NO2 varierer avhengig av meteorologiske forhold og atmosfærisk
sammensetning. Antakelse om full konvertering til NO2 er konservativt, og har sannsynligvis
medført en overestimering av NO2-konsentrasjonene.

· Estimering av svevestøvnivåer i luft som følge av piggdekkbruk er forbundet med vesentlig
usikkerhet. Andel piggdekkbruk kan endre seg i framtiden forhold til andelen som kjører med
piggdekk i dag. Andelen i det aktuelle området i dag er 85 %. Det er usannsynlig at andel
piggdekk øker i fremtidig situasjon, og ved å ta hensyn dagens trend i bruk av piggdekk er
vurderingen dermed konservativ.

· I beregningene av mengden svevestøv som følge av oppvirvling av støv fra veibanen ble det
brukt utslippsfaktorer som tar høyde for faktiske forhold med hensyn på meteorologi, tids-
messige variasjoner og prosedyrer for veisalting. Metodikken er imidlertid basert på forenk-
linger, og estimatene er derfor forbundet med til dels store usikkerheter.

Spredningsberegninger påpeker viktige spredningsmønstre og identifiserer områder som er utsatt
for redusert luftkvalitet. I denne studien er modellerte konsentrasjoner sammenstilt med resulta-
tene fra luftkvalitetsmålinger ved Hansjordnesbukta. Plasseringen av denne stasjonen er uguns-
tig med tanke på verifisering av kildebidrag. Målinger ved andre plasseringer, for eksempel ved
boligbygninger eller planlagt skole/barnehagetomt nordøst for hovedveiene i området, ville gitt
mer informasjon om det relative bidraget fra veitrafikk og skipsfart ved planområdet. Slike må-
linger ville også kunne dokumentere effekten av ulike gjennomførte avbøtende tiltak.
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7. KONKLUSJON

Spredningskartene over området ved Nordbyen i Tromsø by viser at store deler av planområdet
faller innenfor rød eller gul sone for luftforurensing i henhold til retningslinje T-1520. Luftkvalite-
ten er dårligst ved de vestre delene av planområdet ved de sterkest trafikkerte hovedveiene i
området (Fv 862 Storgata, Skippergata, tunnelåpningen og rundkjøringen nord på planområdet,
Hansjordnesveien og Fv 862 i retning Tromsøybrua). De særlige fokusområdene utpekt av
Tromsø kommune (parkområde og skoletomt ved rundkjøringen, Fridjof Nansens plass ved
Tromsøybrua) omfattes av rød sone, mens barnehagetomta faller inn under gul sone. Luftfor-
urensningen spres hovedsakelig i nordøstlig retning, i samsvar med dominerende vindretning i
området.

Det er i all hovedsak spredningen av svevestøv (PM10) fra veitrafikken ved bakkenivå ved de
største hovedveiene i vest som forårsaker redusert luftkvalitet. Nedre grense for rød og gul sone
i T-1520 som foreligger på døgnbasis overstiges over store deler av planområdet, mens årsgren-
severdien i forurensningsforskriften kun overstiges innenfor en liten sone ved det sterkest trafik-
kerte veikrysset. Skipstrafikken og havneaktivitet ved kaianleggene på Nordbyen står mest sann-
synlig for en liten andel av utslippene og bidrar lite til konsentrasjonene i området. Vurderingene
av utslipp fra skipsfart og dermed relative kildebidrag er imidlertid forbundet med til dels store
usikkerheter.

Spredningsberegningene tyder på at det kan forekomme forhøyede nivåer av NO2 i kortere perio-
der, med mulige overskridelser av timegrenseverdien i forurensningsforskriften. I beregningene
ble det imidlertid antatt full konvertering av NOx til NO2, noe som medfører konservative estima-
ter for NO2 og mulig overestimering.

Skjerming langs de sterkest trafikkerte veistrekningene er det mest aktuelle avbøtende tiltaket.
Oppføring av støyskjerming rettet inn mot støynivåene vil i stor grad skjerme også for spredning
av svevestøv. Med tanke på luftkvaliteten bør det være ekstra fokus på å legge slik skjerming
nordøst for trafikkerte veier på grunn av dominerende vindretning. Vegetasjonssoner skjermer
også for spredning av støv.

Rød sone for luftkvalitet angir i utgangspunktet områder som er uegnede til følsomt bruksformål
som boliger, skoler, barnehager og uteoppholdsarealer. Bygninger som skal oppføres ved trafik-
kerte veier i rød sone bør planlegges slik at det i hvert fall ved de laveste etasjene og vendt ut
mot de mest utsatte fasadene legges næringsformål. Luftinntak, soveromsvinduer, balkonger og
terrasser bør vende bort fra de mest trafikkerte veiene. Eventuelle balkonger eller terrasser
vendt mot utsatte områder bør innglasses og vinduer ikke kunne åpnes.

Luftkvalitetsmålinger kan eventuelt gjennomføres i antatt utsatte områder der det planlegges
oppført boliger, skole, barnehage eller parkområde.
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For å simulere spredning av luftforurensning ved planområdet er det hentet statistikk om meteo-
rologi fra nærmeste meteorologiske stasjon: Tromsø stasjon, for treårsperioden 2015-2017. Da-
taene ble hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018). Vindhastigheter og vindretninger
for perioden, samt oversikt over siste tiårsperiode, er vist i Figur V1-1.

Figur V1-1. Vindroseplott som framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i prosent, og vindret-
ninger fordelt på sektorer på 22,5° ved Tromsø stasjon, for a) tidsperioden 2015-17 som helhet, for b)
oversikt for hvert av årene 2008-2017 separat, og for c) vinter- og sommersesongene i perioden 2015-
17. Vinddata hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018), lastet ned 2018-02-23.

a)

c)

b)
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Statistikk for temperatur, vindhastighet, nedbør og snødybde målt ved Tromsø stasjon for tiårs-
perioden 2008-2017 er oppført i Tabell V1-1.

Tabell V1-1. Oppsummerende statistikk for temperatur, vindhastighet, nedbør og snødybde ved Tromsø
stasjon for årene 2008-2017. Data for temperatur og vindhastighet foreligger på timebasis, mens nedbør
og snødybde er målt på døgnbasis.

Temperatur (°C) Vindhastighet (m/s) Nedbør (mm) Snødybde (cm)

Årstall Gj. snitt Maks. Min. Gj. snitt Maks. Totalt Maks. % av dager Gj. snitt* % av dager

2008 3.2 21.8 -10.6 3.2 13.9 852 23 55 45 51

2009 3.3 25.3 -13.4 3.2 13.4 961 25 58 54 47

2010 2.4 21.0 -16.4 3.0 14.2 1131 26 59 41 59

2011 4.5 28.7 -13.2 3.4 13.1 1100 38 64 64 44

2012 2.8 21.3 -18.2 3.3 13.1 915 23 60 35 57

2013 4.0 28.1 -11.2 3.1 12.5 1212 50 67 60 57

2014 3.7 29.7 -12.8 3.2 12.6 919 26 60 47 51

2015 4.2 23.2 -12.9 3.5 14.1 1142 34 65 48 48

2016 4.1 27.1 -16.8 3.3 12.9 846 32 59 54 41

2017 3.5 23.3 -12.9 3.3 13.2 1074 29 62 45 54

2008-17 3.6 29.7 -18.2 3.2 14.2 1015 50 61 49 45

*Gjennomsnittlig snødybde beregnet ut fra dager med snødekke
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Utslipp til luft fra skipsfart og havneaktivitet ved Nordbyen i Tromsø ble beregnet basert på ut-
slippsfaktorer og metodikk beskrevet i EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook
2016, NFR 1.A.3.d.i(i), 1.A.3.d.i(ii), 1.A.3.d.ii, 1.A.4.c.iii, 1.A.5.b International maritime naviga-
tion, international inland navigation, national navigation (shipping), national fishing, military
(shipping), and recreational boats (EEA, 2016).

Det ble benyttet tall for installert motorkraft for hovedmaskineri som en funksjon av fartøyenes
bruttotonnasje (Tabell V2-1), estimert gjennomsnittlig motorkraft for hovedmaskineri etter far-
tøysklasse (Tabell V2-2), prosentandel av installert motorkraft for hovedmaskineri etter motor-
type/drivstoffklasse (Tabell V2-3), antakelser for gjennomsnittlig hastighet under seiling og gjen-
nomsnittlig varighet for aktiviteter til kai (Tabell V2-4), Tier 3-utslippsfaktorer for NOx og PM og
spesifikt drivstofforbruk for ulike motortyper/drivstoffkombinasjoner og ferdselsfaser (Tabell V2-
5) og estimert belastning av MCR for hoved- og hjelpemotorer for ulike skipsaktiviteter (Tabell
V2-6).

Tabell V2-1. Installert motorkraft for hovedmaskineri som en funksjon av bruttotonnasje (Tabell 3-12 i
EMEP/EEA).

Tabell V2-2. Estimert gjennomsnittlig motorkraft for hovedmaskineri (total kraft for alle motorer) etter
fartøysklasse (Tabell 3-6 i EMEP/EEA).
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Tabell V2-3. Prosentandel av installert motorkraft for hovedmaskineri etter motortype/drivstoffklasse
(2010-flåten) (Tabell 3-7 i EMEP/EEA).

Tabell V2-4. Antakelser for gjennomsnittlig hastighet under seiling og gjennomsnittlig varighet for akti-
viteter til kai (Tabell 3-14 i EMEP/EEA).
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Tabell V2-5. Tier 3-utslippsfaktorer for NOx og PM og spesifikt drivstofforbruk for ulike motortyper/driv-
stoffkombinasjoner og ferdselsfaser (seiling, hotell, manøvrering) i g/kWh (Tabell 3-10 i EMEP/EEA).

Tabell V2-6. Estimert belastning (i prosent) av MCR (maksimal kontinuerlig rating) for hoved- og hjelpe-
motorer for ulike skipsaktiviteter (Tabell 3-15 i EMEP/EEA).
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For å beregne utslipp fra lokale veier er det hentet ut utslippsfaktorer fra The Handbook Emission
Factors for Road Transport (HBEFA) (HBEFA, 2017), for år 2015. Utslippsfaktorer er hentet ut for
de ulike typene veier som ligger inne i modellen, for både PM og NOx, og for ulike typer trafikk
(Tabell V3-1). Tabell V3-2 viser utslippsfaktorer for slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt,
mens V2-3 inneholder utslippsfaktorer for asfaltslitasje forårsaket av bruk av piggdekk. Tabell
V3-4 inneholder standard faktorer for oppvirvling av siltpartikler (partikler med diameter mindre
enn 75 µm), mens Tabell V3-5 viser en forenklet versjon av Statens vegvesens retningslinjer for
påføring av veisalt. De beregnede utslippene av PM10 og NOx for de aktuelle veistrekningene er
vist i Tabell V3-6. For PM10 summeres utslippene fra forbrenning, dekk-, bremsekloss- og asfalt-
slitasje, og asfaltslitasje forårsaket av piggdekkbruk.

Utslippene beregnes etter følgende formel:

= 	( 	 × 	 × ) + ( 	 ×
	 × )

Eksempelvis beregnes utslipp av NOx fra vegstrekningen Fv 862 Tromsøybrua på følgende måte:

	 	
×

= ( 	× , × , 	 / ) ( 	×( , )× , 	 / )
×

= 0,592
×

For PM10 summeres utslippene fra forbrenning, dekk-, bremsekloss- og asfaltslitasje, og asfaltsli-
tasje forårsaket av piggdekkbruk.

Tabell V3-1. Utslippsfaktorer for utslipp fra forbrenning av svevestøv (PM) og nitrogenoksider (NOx) med
betingelser for veistrekningene i spredningsmodellen, hentet fra Handbook Emission Factors for Road
Transport (HBEFA) (HBEFA, 2017) for Norge for år 2015.

Kjøretøy Komponent Veg-
kategori Trafikkscenario Faktor

(g/km/døgn) Vegstrekninger

Tunge kjøretøy NOx Urban URB/Access/30/Satur. 7.477 Resterende strekninger

Tunge kjøretøy NOx Urban URB/Trunk-City/50/Heavy 4.047 Fv 862 Tromsøybrua

Tunge kjøretøy PM Urban URB/Access/30/Satur. 0.090 Resterende strekninger

Tunge kjøretøy PM Urban URB/Trunk-City/50/Heavy 0.057 Fv 862 Tromsøybrua

Passasjerbiler NOx Urban URB/Access/30/Satur. 0.605 Resterende strekninger

Passasjerbiler NOx Urban URB/Trunk-City/50/Heavy 0.467 Fv 862 Tromsøybrua

Passasjerbiler PM Urban URB/Access/30/Satur. 0.008 Resterende strekninger

Passasjerbiler PM Urban URB/Trunk-City/50/Heavy 0.007 Fv 862 Tromsøybrua

Trafikksituasjonene brukt i uttaket av utslippsfaktorene fra HBEFA (Tabell V3-1) karakteriseres av
typisk kjøremønster på veistrekningen, og velges ut fra elementene by-/landlig område («ur-
ban/rural area»), veitype («road type»), fartsgrense («speed limit») og trafikkflyt («levels of ser-
vice»), se oversikt over tilgjengelige valg i illustrasjon i Figur V3-1 (Keller, Wüthrich, & Notter,
2017). Valgene for trafikkflyt er fri flyt («freeflow»), tett trafikk («heavy»), «mettet» trafikk
(«saturated») og køkjøring («stop and go»).
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Figur V3-1. Oversikt over tilgjengelige valg for trafikksituasjon i HBEFA, som brukes i beregning av ut-
slippsfaktorer for individuelle vegstrekninger (Keller et al., 2017).

Tabell V3-2. Utslippsfaktorer, i g/km per kjøretøy, for generering av PM10 fra dekk-, bremsekloss-
(Sandmo, 2016a) og asfaltslitasje (Ntziachristos & Boulter, 2016) for personbiltrafikk og tungtransporttra-
fikk.

Dekkslita-
sje

Bremseklosslita-
sje

Asfaltslita-
sje

Personbiler 0,0035 0,006 0,0075
Tunge kjøre-
tøy 0,0186 0,0323 0,038

Tabell V3-3. Utslippsfaktorer, i g/km per kjøretøy, for generering av PM10 fra asfaltslitasje på grunn av
piggdekkbruk ved ulik trafikkmengde målt som årsdøgntrafikk (ÅDT) (Sandmo, 2016a).

ÅDT Utslippsfaktor

0-1500 16

1500-3000 14

3000-5000 10

>5000 9

Mengden støv som virvles opp fra veier er en funksjon av mengden silt på veiene og gjennom-
snittlig vekt på kjøretøyparken. Ettersom det ikke foreligger data for siltmengder i området, ble
standardfaktorer for dette fra AP 42 benyttet (Tabell V3-4), inndelt i sommer- og vintersesong-
verdier, og inkludert kortvarige forhøyede verdier like etter påføring av veisalt.

Tabell V3-4. Standard faktorer for mengde siltpartikler per m2 (USEPA, 2011b). ADT står for ÅDT (års-
døgntrafikk).
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Følgende antakelser ble foretatt i beregningene av støvoppvirvling fra veier:
· Tall for gjennomsnittlig ÅDT (årsdøgntrafikk) og tungtrafikkandel for hovedveiene i området,

som vist i Tabell 5
· Gjennomsnittlig vekt for kjøretøyparken estimert ved bruk av oppgitte tall for tungtrafikkan-

deler, og antakelse om gjennomsnittlig vekt for personbiler på 1,6 tonn og for tunge kjøretøy
på 13,6 tonn

· Lengder på veistrekningene estimert ved oppmåling på kartgrunnlag fra Google Earth
· Sommersesong satt mellom 1. mai og 15. oktober, da det ikke benyttes piggdekk. For vinter-

sesongen ble det tatt hensyn til andel piggdekk og økt oppvirvling av støv forårsaket av vei-
salting

· Meteorologidata på døgnbasis for perioden 2015-17 og en forenklet versjon av et mottatt do-
kument med Statens vegvesens veiledning for veisalting (Tabell V3-5) ble brukt for å be-
stemme tidspunkt og mengde for saltpåføring

Tabell V3-5. Antakelser brukt for påføring av veisalt i området, basert på en forenkling av retningslinjer
for salting av vei overlevert fra Statens vegvesen.

Vær-
forhold

Eksisterende snølag og
synkende temperatur,
> -3 °C

Eksisterende snølag og syn-
kende temperatur, T mellom
-3 og -6 °C

Regn/yr (< 1 mm/
døgn og T mellom 0
og -6 °C)

Regn (> 1 mm/
døgn og T mellom 0
og -6 °C)

Salt-
påføring
(g/m2)

10 15 30 40
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Tabell V3-6. Beregnede utslipp av PM10 og NOx fra veiene i området ved Nordbyen i Tromsø for dagens (2014) og for framtidig situasjon, ved bruk av utslippsfaktorer fra Tabell V3-
1, V3-2 og V3-3 og på bakgrunn av trafikkscenario, trafikkmengde, fartsgrense og andel tungtrafikk og piggdekk.

Strekning ÅDT Andel
tungtrafikk

Fartsgrenser
(km/t)

NOx
(g/m/t)

PM10
forbrenning

(g/m/t)

PM10
dekkslitasje (g/m/t)

PM10 bremse-
klossslitasje (g/m/t)

PM10 asfalt-
slitasje (g/m/t)

PM10 asfalt-
slitasje-

piggdekk (g/m/t)

PM10 totalt
(g/m/t)

2014

Fv 862 Tromsøybrua 19800 7 % 50 0.592 0.0087 0.0037 0.0065 0.0079 0.111 0.138

Skippergata nord 4600 5 % 30 0.182 0.0023 0.0008 0.0014 0.0017 0.029 0.035

Hansjordnesgata rundkjøring 16000 9 % 30 0.816 0.0103 0.0032 0.0056 0.0068 0.090 0.116

Fv 862 innkjøring tunnel 12200 9 % 30 0.622 0.0078 0.0024 0.0043 0.0052 0.069 0.088

Fv 862 Storgata nord 15750 5 % 30 0.623 0.0079 0.0028 0.0048 0.0059 0.089 0.110

Fv 863 Elvegata 8000 4 % 30 0.293 0.0038 0.0014 0.0024 0.0029 0.045 0.055

Storgata sør 7750 5 % 30 0.306 0.0039 0.0014 0.0024 0.0029 0.044 0.054

Skippergata sør 11800 5 % 30 0.466 0.0059 0.0021 0.0036 0.0044 0.066 0.082

Havnegata 2000 5 % 30 0.079 0.0010 0.0004 0.0006 0.0008 0.018 0.020

Bispegata 9800 5 % 30 0.387 0.0049 0.0017 0.0030 0.0037 0.055 0.068

Grønnegata nord 1600 5 % 30 0.063 0.0008 0.0003 0.0005 0.0006 0.014 0.016

Grønnegata sør 8000 5 % 30 0.316 0.0040 0.0014 0.0024 0.0030 0.045 0.056

Prognose

Fv 862 Tromsøybrua 22000 7 % 50 0.658 0.0096 0.0041 0.0072 0.0088 0.124 0.154

Skippergata nord 5000 5 % 30 0.198 0.0025 0.0009 0.0015 0.0019 0.028 0.035

Hansjordnesgata rundkjøring 16000 9 % 30 0.816 0.0103 0.0032 0.0056 0.0068 0.090 0.116

Fv 862 innkjøring tunnel 12200 9 % 30 0.622 0.0078 0.0024 0.0043 0.0052 0.069 0.088

Fv 862 Storgata nord 15750 5 % 30 0.623 0.0079 0.0028 0.0048 0.0059 0.089 0.110

Fv 863 Elvegata 8000 4 % 30 0.293 0.0038 0.0014 0.0024 0.0029 0.045 0.055

Storgata sør 7750 5 % 30 0.306 0.0039 0.0014 0.0024 0.0029 0.044 0.054

Skippergata sør 13000 5 % 30 0.514 0.0066 0.0023 0.0040 0.0049 0.073 0.091

Havnegata 2000 5 % 30 0.079 0.0010 0.0004 0.0006 0.0008 0.018 0.020

Bispegata 9800 5 % 30 0.387 0.0049 0.0017 0.0030 0.0037 0.055 0.068

Grønnegata nord 1600 5 % 30 0.063 0.0008 0.0003 0.0005 0.0006 0.014 0.016

Grønnegata sør 8000 5 % 30 0.316 0.0040 0.0014 0.0024 0.0030 0.045 0.056
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VEDLEGG 4
SPREDNINGSBEREGNINGER OG SPREDNINGSKART FOR OMRÅDET VED
NORDBYEN I TROMSØ
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For å vurdere lokal luftkvalitet ved planområdet ved Nordbyen i Tromsø er det beregnet spred-
ning av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) i området. Spredningsberegningene ble fore-
tatt med luftkvalitetsmodellen AERMOD.

Oppsummerende statistikk for spredningsberegningene, for hele beregningsområdet og ved
Hansjordnesbukta målestasjon, er oppført i Tabell V4-1, mens Tabell V4-2 viser bidraget fra de to
hovedkildene i området, veier og skipsfart, til svevestøv (PM10)-konsentrasjonene ved planområ-
det.

Tabell V4-1. Oppsummerende statistikk (NO2: 19. høyeste timeverdi og gjennomsnitt årlig og for vinter-
perioden november-april; PM10: Maksimal, 8. høyeste og 31. høyeste døgnmiddelverdi) for hele bereg-
ningsområdet, samt ved Hansjordnesbukta målestasjon, ved Nordbyen i Tromsø, for dagens situasjon
(2014-veitrafikktall) og prognosesituasjonen.

Dagens situasjon Prognose

NO2 PM10 NO2 PM10

19.
høyeste Gj. snitt Maks. 8.

høyeste
31.

høyeste
19.

høyeste Gj. snitt Maks. 8.
høyeste

31.
høyeste

Beregnings-
område

2015 år 221 19.9 153 89.7 46.9 282 26.8 154 90.2 46.9

2016 år 222 21.8 151 95.2 50.2 285 29.4 152 96.5 50.8

2017 år 218 20.4 152 89.7 59.8 278 27.5 153 90.7 60.0

Vinter 1 25.9 26.1

Vinter 2 31.6 31.9

Vinter 3 27.2 27.5

Vinter 4 30.7 30.4

Målestasjon

2015 år 164 17.5 103 66.2 43.0 214 23.7 104 67.4 43.2

2016 år 181 19.4 116 75.9 44.3 226 26.2 118 77.6 45.0

2017 år 166 18.0 147 77.2 54.5 212 24.4 150 78.2 55.5

Vinter 1 19.4 19.7

Vinter 2 23.5 23.9

Vinter 3 20.4 20.8

Vinter 4 25.0 24.5

Tabell V4-2. Bidraget fra veier og skipsfart til konsentrasjonene av svevestøv (PM10) i området ved Nord-
byen i Tromsø, vist for 8. og 31. høyeste døgnverdi for hele beregningsområdet og ved Hansjordnes-
bukta målestasjon, i henhold til 2015-, 2016- og 2017-profilene, for dagens situasjon (2014-veitrafikk-
tall) og prognosesituasjonen.

Dagens Prognose

Veier Skipsfart Veier Skipsfart

8.
høyeste

31.
høyeste

8.
høyeste

31.
høyeste

8.
høyeste

31.
høyeste

8.
høyeste

31.
høyeste

Beregningsområde

2015 88.4 46.1 11.8 8.20 89.4 46.5 6.27 4.53

2016 94.5 50.2 11.9 8.60 96.1 50.8 6.82 4.89

2017 89.2 58.7 10.8 8.49 90.6 59.0 5.95 4.61

Målestasjon

2015 88.4 41.9 2.21 1.12 67.0 42.6 0.99 0.56

2016 75.8 43.6 2.11 1.31 77.5 44.8 1.06 0.67

2017 76.9 52.9 1.85 1.22 78.2 54.9 1.00 0.62
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Fra spredningsberegningene ble det utarbeidet spredningskart med konsentrasjoner vurdert opp
mot grenseverdier i forurensningsforskriften (Klima- og miljødepartementet, 2004) og nedre
grenser for rød og gul sone i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-
1520 (Miljøverndepartementet, 2012). Spredningsberegningene er foretatt i området ved Nord-
byen ved 2,5 meter høyde, for dagens situasjon (2014-tall for veitrafikk, 2017-tall for skipstra-
fikk), og for prognose med planlagt bebyggelse inkludert.

Oversikt over spredningskart i Vedlegg 4:

Dagens situasjon:
V4-1: NO2 timemiddel, 19. høyeste
V4-2: NO2 årsmiddel
V4-3: NO2 vintermiddel
V4-4: PM10 døgnmiddel, 8. høyeste
V4-5: PM10 årsmiddel

Prognose:
V4-6: NO2 timemiddel, 19. høyeste
V4-7: NO2 årsmiddel
V4-8: NO2 vintermiddel
V4-9: PM10 døgnmiddel, 8. høyeste
V4-10: PM10 årsmiddel
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Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

28.0 ug/m^3



W:\Projects\Norway\Nordbyen\Project Work\Modeling\NO2-F-2015\NO2-F-2015.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.3 km

1:11,000

PROJECT NO.:

1350027592-002

2018-04-03

Winter NO2 Concentration Base Scenario 2016
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

37.8 ug/m^3
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8th Highest Value, 24 HR PM10 Concentration Base Scenario 2016
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

100.8 ug/m^3
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Annual PM10 Concentration Base Scenario 2017
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

26.5 ug/m^3
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19th Highest Value, 1 HR NO2 Concentration Future Scenario 2016
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

291 ug/m^3
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Annual NO2 Concentration Future Scenario 2016
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

35.6 ug/m^3
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Winter NO2 Concentration Future Scenario 2016
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

38.1 ug/m^3
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8th Highest Value, 24 HR PM10 Concentration Future Scenario 2016
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

102.1 ug/m^3
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Annual PM10 Concentration Future Scenario 2017
Nordbyen, Tromsø - Utredning luft

SOURCES:

95

RECEPTORS:

2052

Concentration

MAX:

26.5 ug/m^3


