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1 Sammendrag 

På oppdrag fra Angvik Prosjektering har COWI AS gjennomført en overordnet vurdering av støvflukt i for-

bindelse med masseuttak, -håndtering og -transport på og omkring et planlagt grustak på Lange i Vist-

dal, Nesset kommune. 

Basert på informasjon om bakgrunnskonsentrasjoner og vinddata fra Sunndalsøra antas det som sann-

synlig at følsomt arealbruk i Vistdal sentrum relativt ofte kan oppleve å bli eksponert for støvkonsentra-

sjoner som følge av aktivitet i tilknytning til grustaket. Det er ved tørre værforhold og sterk vind at områ-

dene er mest utsatt, og det kan ikke utelukkes at PM10-konsentrasjonen under slike forhold vil overskride 

nedre grense for gul sone nær følsomt arealbruk i Vistdal sentrum og sør for planområdet. 

Det er foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å redusere støvflukt fra grustaket og utslipp fra masse-

transport til kaianlegget i kapittel 5.1.  

Det er en del usikkerhet forbundet med denne utredningen, da den kun er en overordnet vurdering. 

Dette er diskutert i kapittel 6. 

2 Formål og beskrivelse av planområdet 

I forbindelse med planarbeid for nytt grustak i Vistdalen i Nesset kommune har COWI fått i oppdrag fra 

Angvik Prosjektering AS å utrede for støy og støvflukt i forbindelse med massehåndtering på og omkring 

et område på Lange i Vistdalen (se Figur 1). Denne rapporten omhandler en overordnet vurdering av 

støvflukt. Planområdet ligger ca. 1 km sør for Vistdal sentrum, der følsomt arealbruk som campingplass, 

skole, barnehage og kirke er lokalisert. Sør for planområdet er det spredt bebyggelse, hovedsakelig re-

presentert ved bondegårder, småbruk og boliger. Vistdalen grustak er planlagt å avløse et eksisterende 

masseuttak, Hanset Sand, lokalisert ved Sandvika, ca. 1 km nord-nordøst for planområdet. 

Ifølge forslaget til planprogram for reguleringen (Angvik Prosjektering, 2018) planlegges det aktiviteter i 

forbindelse med masseuttak, sand- og grusproduksjon ved bruk av knuseverk, samt transport med laste-

bil lokalt og til kaianlegget i Vistdalen. Området er planlagt å avgi ca. 2.1 millioner m³ masser. Oppdrags-

giver oppgir at det planlegges normal driftstid (kl. 0700–1700) på hverdager. Knuseren er planlagt plas-

sert i den nordlige enden av området (se Figur 1), i nærheten av en planlagt bro over Visa elv. 
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Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet (markert med striplet linje) og omegn i Vistdal, Nesset kommune (kilde: 

Bjerkeli Sand AS). 

3 Retningslinjer og føringer for luftkvalitet 

I følge forslaget til planprogram skal støv fra planlagt drift utredes i henhold til Retningslinje for behand-

ling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (Miljødirektoratet, 2012): 

 

Støvflukt fra planlagte tiltak skal vurderes nærmere og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives og 

inngå i planmaterialet. 

Ifølge T-1520 skal anbefalingene i retningslinjen legges til grunn blant annet ved  

› Etablering, utvidelse eller oppgradering av ny eller eksisterende virksomhet som vil medføre vesent-

lig økning i luftforurensningen, for eksempel samferdselsanlegg, tekniske anlegg, større boligpro-

sjekter, institusjoner, kjøpesenter, forretning, råstoffutvinning, industri eller annen næring. 

› Bygg- og anleggsvirksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen. 
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Grenseverdiene for henholdsvis gul og rød sone (T-1520) er presentert i Tabell 1. Nasjonale grensever-

dier for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂) (forurensningsforskriften kap. 7) er også inkludert. 

For PM10 er det i T-1520 angitt en grenseverdi for gul og rød sone som kan overskrides inntil 7 dager pr. 

år (8. høyeste døgnmiddel), mens de nasjonale grenseverdiene for PM10 inkluderer en grense for årsmid-

del og døgnmiddel. Retningslinje T-1520 har fokus på at verdiene i Tabell 1 skal være tilfredsstilt på ute-

areal og ved luftinntak på bygninger. 

Tabell 1: Anbefalte grenser for luftforurensning ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse (T-1520) og nasjonale 

grenseverdier for PM10 og NO₂ (forurensningsforskriften kapittel 7). 

 

I tillegg omhandler forurensningsforskriften kapittel 30 forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand 

og singel: 

«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde 

nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste 

nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt...» (§ 30-5). 

4 Metode 

Denne overordnede vurderingen er basert på generell kunnskap om luftkvalitet og prosessene som styrer 

denne. Som grunnlagsdata er det benyttet  

› informasjon om støvgenererende aktiviteter i tilknytning til grustaket 

› timevise vinddata fra Sunndalsøra fra årene 2016–2018 

› bakgrunnskonsentrasjoner av PM10 

5 Vurdering av støvflukt 

Oppvirvling av støv fra sand og grus i forbindelse med masseuttak, sand- og grusproduksjon og masse-

transport kan medføre en betydelig kilde til støvflukt og luftforurensning i områdene omkring planområ-

det. Når det gjelder i hvilken grad støvflukt fra Vistdalen grustak vil påvirke eksponeringen for støv på 

følsomt arealbruk i nærheten, må både meteorologi og eksisterende forurensningssituasjon representert 

ved bakgrunnskonsentrasjoner og eventuelle andre utslippskilder vurderes.  

Vindrose for 2016–2018 for værstasjonen Sunndalsøra III (eKlima, u.d.) er vist i Figur 2. Værstasjonen 

er lokalisert ca. 31 km øst for planområdet og er den nærmeste værstasjonen som genererer vinddata. 

Den dominerende vindretningen er fra øst-sørøst, mens sekundære vindretninger er fra nord-nordvest. 

Det er registrert stille vind (≤ 0.5 m/s) 0.8 % av perioden. Til tross for avstanden mellom værstasjonen 

og planområdet er det sannsynlig at de overordnede vindforholdene i Vistdalen følger omtrent det samme 
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mønsteret, da Vistdalen ligger i sørøst–nordvest retning og vinden ofte følger dalretningen. Dette betyr at 

støvflukt i retning Vistdal sentrum vil forekomme relativt ofte.  

 

Figur 2: Vindrose for værstasjonen Sunndalsøra III for årene 2016–2018 (generert i statistikkprogrammet R). 

Figur 3 viser gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjoner av PM10 for planområdet (ModLUFT, u.d.). Bak-

grunnskonsentrasjonen representerer et gjennomsnittsnivå for et større område basert på data fra bak-

grunnsstasjoner og har betydning for hvor stor innvirkning de lokale utslippene vil ha på luftkvaliteten. 

For planområdet ligger bakgrunnskonsentrasjonene godt under grenseverdiene i T-1520 og forurens-

ningsforskriften kap. 7. Da det ikke finnes andre utslippskilder av betydning i nærheten av planområdet, 

antas det at disse bakgrunnsnivåene representerer en indikasjon på forurensningssituasjonen i området 

når støvflukt fra grustaket ikke tas i betraktning.  

Med dette som bakgrunn det sannsynlig at følsomt arealbruk i Vistdal sentrum er mest utsatt for ekspo-

nering for støv fra grustaket på grunn av plasseringen i forhold til den dominerende vindretningen. Tørre 

værforhold og sterk vind vil forsterke eksponeringen. Det kan ikke utelukkes at det under slike forhold vil 

forekomme episoder hvor PM10-konsentrasjonen ved følsomt arealbruk vil overskride nedre grense for gul 

sone. Følsomt arealbruk (boliger, småbruk og bondegårder) lokalisert andre steder i forhold til grustaket 

kan også oppleve å bli eksponert for høyere støvkonsentrasjoner som følge av støvflukt i perioder hvor 

vindretningen avviker fra den dominerende nordvestlige retningen. 
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Figur 3: Gjennomsnittlig bakgrunnskonsentrasjon av PM10 (µg/m³) omkring planområdet. 

5.1 Tiltak for å redusere spredning av gruspartikler 

Ifølge forurensningsforskriften kapittel 30 (§ 30-4) skal  

«…virksomheten gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet slik som 

knusing, sikting, transport og lagring.» 

«…det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser beregnet 

til bruk ned til -10 ºC ved knusing, sikting og transport.» 

Ifølge forslaget til planprogram skal det «i randsonene mot elva settes igjen vegetasjon for å hindre støv 

og støy i størst mulig grad». I tillegg antar oppdragsgiver at det vil være aktuelt med vanning av grus- 

og sandmasser som et støvreduserende tiltak ettersom planområdet ligger inntil to elveløp1. 

COWI har i tillegg følgende forslag til tiltak for å redusere eksponeringen for svevestøv fra aktivitet i til-

knytning til grustaket (flere forslag kan gjennomføres i kombinasjon): 

› Vanning/spyling i tørre perioder med lite nedbør. 

› Tildekking av grus- og sandmasser i tørre perioder med lite nedbør. 

› Ved massetransport av sand- og grusmasser til kaianlegget i Vistdalen kan det forekomme avsetning 

av mindre partikler på veibanen. Det anbefales å innføre rutiner for feiing på utsatte veier, samt 

krav til renhold av lastebilene før de kjører ut på offentlig vei. 

› Kontinuerlige målinger av PM10, meteorologi på planområdet. 

› Målinger av støvnedfall på anlegget.  

                                                

1 Kilde: mailkorrespondanse med Angvik Prosjektering v/Espen Kjærnli 21/1-19. 
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6 Forutsetninger og usikkerheter 

Denne overordnede vurderingen av støvflukt er forbundet med en del usikkerhet da den kun er basert på 

tilgjengelige vinddata og bakgrunnskonsentrasjoner, samt generell kunnskap om luftkvalitet og prosess-

ene som styrer denne. Mer spesifikt innebærer dette at 

› Bakgrunnskonsentrasjonene kun representerer en indikasjon på luftkvaliteten i området. 

› Vinddataene fra værstasjonen på Sunndalsøra kan avvike fra den faktiske vindsituasjonen i Vistdal. 

Den eneste måten å beregne stedsspesifikk luftkvalitet i forhold til T-1520 er gjennom spredningsmodel-

lering eller målinger. 
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