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REFERAT 

NILU – Norsk institutt for luftforskning har, på oppdrag fra Statens vegvesen – Drift og vedlikehold sør, utført prøvetaking av 
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stedene for de målte komponentene. PM10- og metallkonsentrasjoner var godt under grense-/målsettingsverdier. 
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Prøvetaking PM10 Metaller 

ABSTRACT (på engelsk) 

NILU – Norwegian institute for air research has, on behalf of the Norwegian Public Roads Administration – Operation and 
maintenance south, carried out sampling of PM10 in air in the vicinity of Brevik bridge between Brevik and Stathelle in 
Southern Norway. The measurements were performed with filter-samplers at 2 locations downwind for the bridge in 
relation to local headwinds. The samples were taken every day in the period 22 September – 5 October 2021 to investigate 
the extent to which the Brevik bridge project causes dust pollution to the local environment that can cause health 
problems. 18 of the 28 samples taken were analysed for metals. 
No correlation was found between the concentration-difference between the two measuring sites and the wind direction 
towards one of the sites for the measured components. PM10 and metal concentrations were well below the limit / target 
values. 
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Sammendrag 

Statens vegvesen har engasjert NILU – Norsk institutt for luftforskning til å kartlegge PM10 og 
metallkonsentrasjoner i befolkete områder nordvest og sørøst for Brevik bru. Målingene ble utført 
med sekvensielle svevestøvprøvetakere og påfølgende ICP-MS analyse. Prøvene ble tatt hver dag fra 
kl. 7 til kl. 19 i perioden 22. september – 5. oktober 2021. 

Målet med prosjektet er å utrede i hvilken grad prosjekt Brevik bru påfører lokalt miljø støv-
forurensning som kan medføre helseplager. Siden det ikke er kjent hvilke komponenter som eventuelt 
fører til forekommende helseplager, er det målt en rekke metaller som brukes som tracer/indikator 
for å bekrefte når luftmasser kommer fra brua. Vindmålinger fra den offisielle meteorologiske 
målestasjonen Porsgrunn – Ås er brukt for å finne ut i hvilken retning luftmassene fra Brevik bru 
transporteres. 

To målesteder ble valgt, den ene nordvest (Blekebakkvegen) og den andre sørøst (Gjermundsholmen) 
for Brevik bru, siden sørøst og nordvest er hovedvindretningene i området. 

Svevestøvkonsentrasjonen (PM10) var tilnærmet lik ved de to målestedene, uavhengig av 
vindretningen. De høyeste 12-timers PM10-middelverdiene ved Blekebakkvegen og Gjermundsholmen 
var godt under luftkvalitetskriteriene og grenseverdiene (som gjelder for døgnmiddel og årsmiddel). 
PM10-konsentrasjonene ved de to målestedene var også på samme nivå som ved luftkvalitets-
målestasjonene Furulund og Knarrdalstranda i nærheten. 

Metallanalyse ble utført på prøvene fra ni av de 14 prøvedagene. Elementene som ble analysert (V, Cr, 
Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb1) er komponenter som kan knyttes til bestanddeler av brua og 
vedlikeholdsarbeidet. For alle komponentene var konsentrasjonene godt under luftkvalitetskriteriene 
og grense-/målsettingsverdiene der slike finnes. Metallkonsentrasjonene var på tilnærmet samme nivå 
som ved norske bakgrunnsstasjoner. 

Vurdering av metallkonsentrasjonene ved de to målestedene med hensyn til vindretningen peker ikke 
på at noen av stedene var påvirket av arbeid ved broen i måleperioden. Det ble ikke funnet 
sammenheng mellom konsentrasjonsforskjell ved Gjermundsholmen og Blekebakkvegen og 
vindretning mot et av stedene for de målte komponentene. Enkelte dager viste enkelte komponenter 
høyere konsentrasjon ved et av de to stedene, men det korresponderte ikke med vindretningen mot 
dette stedet. For en av dagene, 22. september, kan det ikke utelukkes at Gjermundsholmen var 
påvirket av arbeidet på brua deler av dagen. 

Relative profiler av metallkomponenter, det vil si relativt innhold av komponentene i PM-prøven 
(metallprofil), fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen ble sammenlignet med relativ metallprofil 
samlet ved Brevik bru i forbindelse med overflatebehandling. Påvirkning av målestedene fra arbeidet 
ved brua kan ikke bekreftes. 

 

 

 
1 V: vanadium, Cr: krom, Mn: mangan, Fe: jern, Ni: nikkel, Cu: kobber, Zn: sink, As: arsen, Cd: kadmium, Pb: bly.  
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Prøvetaking av PM10 i omgivelsene til Brevik bru 
22. sept – 5. okt 2021 

1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 

Det utføres vedlikeholdsarbeid ved Breviksbrua (RV354 mellom Brevik og Stathelle) som medfører 
støvbelastning i omgivelsene rundt brua. Naboer har klaget over helseplager som de mener skyldes 
støvet fra brua. Breviksbrua skal forsterkes for å kunne være omkjøringsveg for E18: 2500 nagler skal 
erstattes med nye bolter og ca. to tonn med nye stålprofiler skal forsterke konstruksjonen. Brua 
sandblåses for å fjerne gammel overflatebehandling, før det påføres nye lag med overflatebehandling. 
9000 kvadratmeter skal overflatebehandles til sammen sju ganger. Sandblåsingen utføres inne på 
hengestillas med teltduk rundt, lufttilførsel inn, samt utsug til slambil ca. 2 ganger/pr. uke. I tillegg skal 
eksisterende asfaltdekke freses. Mye av arbeidet fører til støvutvikling. Arbeidet startet i april 2021 og 
skal pågå til ut på vinteren 2021-2022. 

For å vurdere påvirkning av vedlikeholdsarbeidet på luftkvaliteten i boligområder ble det utført 
svevestøvprøvetaking (PM10) ved 2 steder rundt brua. Partikler med aerodynamisk diameter mindre 
enn 10 µm (PM10) kan trenge ned i luftveiene og utgjøre en helserisiko. Filterprøvene ble analysert 
med hensyn på PM10-konsentrasjon og metallinnhold (10 metaller, bl.a. tungmetaller med grense-
verdi) i svevestøvet. Metallene ble analysert for å finne ut til hvilken grad de to målestedene kan ha 
vært påvirket av arbeidet ved brua i måleperioden. Det vil si, metallene ble brukt som indikator for 
påvirkning fra brua. 

 

1.2 Målesteder 

Svevestøvprøver (PM10) ble tatt i et boligområde nordvest for Brevik bru (Blekebakkvegen) og på 
Gjermundsholmen, en øy sørøst for Brevik bru, som huser både et naturreservat og Bamble 
videregående skole, Avd. Croftholmen. Lokaliseringen av de to målestedene er vist i Figur 1. 
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Figur 1: Brevik bru mellom Brevik og Stathelle over Frierfjorden. Målested Blekebakkvegen ligger 

ca. 950 m nordvest for brua, målested Gjermundsholmen ligger ca. 800 m sørøst for brua. 

De to målestedene var plassert i hovedvindretningene nedvinds i forhold til Brevik bru. Hovedvind-
retningene (fra nordvest og sørøst) i området er kjent fra en lang måleserie ved en meteorologisk 
stasjon i nærheten (Porsgrunn – Ås). Målestedet Blekebakkvegen er representativ for området 
Blekebakken, nordvest for Brevik bru, der det har blitt rapportert helseplager. Målestedet på 
Gjermundsholmen ble valgt for å fange opp luftmasser fra brua ved vind fra nordvest. 

Luftkvalitetsmålinger fra målenettverket Grenland er også tilgjengelig for den industrinære stasjonen 
Furulund i Brevik (bare 800 m nord for Brevik bru), der PM10, PM2.5, NO2 og SO2 er målt, og 
bybakgrunnsstasjonen Knarrdalstranda i Porsgrunn (ca. 10 km nord-nordvest for Brevik bru), der PM10, 
PM2.5 og NO2 er målt. Dataene er tilgjengelige via https://luftkvalitet.nilu.no/historikk. Svevestøv-
resultatene fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen ble sammenlignet med PM-nivåene på Furulund 
og Knarrdalstranda. 

Vindmålinger fra målestasjonen Porsgrunn – Ås (SN 30255) fra Meteorologisk institutt2, 4,5 km nord-
nordvest for Breviksbrua anses som representative for området rundt Breviksbrua. I mai, juni og juli 
2021 blåste det hovedsakelig fra sørøst, i august 2021 dominerte vind fra nordvest. Disse 
vindretningene er typiske for området, med hovedvindretning fra sørøst i sommermånedene og 
nordvest ellers (basert på målinger i perioden 2013-2021). Det observeres også en døgnvariasjon av 
vindretningen, med hyppigere forekomst av sørøstvind om dagen og nordvestvind om natten. Det vil 
si at vinden står inn/ut Frierfjorden. Grenlandsområdet er kjent for solgangsvind3, også benevnt land-
sjøbris med skifte av vindretning gjennom døgnet. Dette fenomenet er mest utpreget om sommeren. 
Data fra Porsgrunn – Ås ble brukt for tolkning av resultatene fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen. 

 
2 https://seklima.met.no/stations/  
3 https://snl.no/solgangsvind [besøkt 9. desember 2021]. 

Blekebakkvegen

Gjermundsholmen

https://luftkvalitet.nilu.no/historikk
https://seklima.met.no/stations/
https://snl.no/solgangsvind
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Figur 2 viser beliggenheten av målestedene i prosjektet (Blekebakkvegen, Gjermundsholmen; rød), 
meteorologisk stasjon (Porsgrunn – Ås; blå) og luftkvalitetsmålestasjoner i Grenland (Furulund, 
Knarrdalstranda; grønn). 

 

Figur 2: Oversikt over målestedene Blekebakkvegen og Gjermundsholmen (rød), meteorologisk 
stasjon Porsgrunn - Ås (blå) og luftkvalitetsmålestasjonene Brevik - Furulund og Porsgrunn 
– Knarrdalstranda (grønn). 

 

1.3 Målemetode 

Svevestøv, dvs. partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 µm (PM10), ble målt som 12-
timers filterprøver mellom kl. 7 og kl. 19 hver dag i perioden 22. september – 5. oktober 2021. Prøvene 
ble tatt hver dag (7 dager i uken). Siden arbeidet på brua var antatt å pågå på hverdager (mandag – 
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fredag) i perioden kl. 7 – kl. 19 ble denne 12-timers perioden valgt for prøvetakingen. Prøvene tatt i 
helgene tjener som referanse for forholdene uten påvirkning av arbeidet ved brua. 

Målingene ble utført med sekvensielle filterprøvetakere (Leckel SEQ47/50). Prøvetakeren har en 
pumpe som trekker et definert luftvolum gjennom filteret. Støvet samlet på filteret kvantifiseres 
gjennom veiing av filteret (gravimetrisk analyse) under kontrollerte forhold (med hensyn til  
temperatur og luftfuktighet). Siden filtrene også ble veid før eksponering kan gjennomsnittlig PM10-
konsentrasjon i eksponeringstiden (12 timer) bestemmes for hver prøve. Denne metoden er i henhold 
til den Europeiske standardiseringsorganisasjonens referansemetoden for måling av PM10 (NS-
EN 12341:2014). Prøvetakeren har kapasitet til 14 filtre og bytter filter automatisk etter hver 
prøvetaking. Prøvetakerne ble plassert nedvinds i forhold til Brevik bru i henhold til begge 
hovedvindretningene med fri sirkulasjon rundt inntakene som vist i Figur 3. 

 

  

Figur 3: Sekvensielle filterprøvetakere ved Blekebakkvegen (venstre) og Gjermundsholmen (høyre). 
Brevik bru synes i bakgrunnen. Foto: Tore Mortensen, Even Kristian Teigland. 

 

Innholdet av en rekke metaller i PM10 ble analysert med induktivt koblet plasmamassespektrometri 
(ICP-MS) for ni av de 14 prøvedagene (begge målesteder). Ti metaller som kan ha opphav i arbeidet på 
brua og som har mulig miljø- og helsepåvirkning ble analysert: vanadium (V), krom (Cr), mangan (Mn), 
jern (Fe), nikkel (Ni), kobber (Cu), sink (Zn), arsen (As), kadmium (Cd) og bly (Pb). 

Dagene for metallanalyse var planlagt å velges avhengig av arbeidet utført ved brua, vindretningen og 
registrert nedbør i tidsrommet prøvene ble tatt. Først og fremst skulle dager med vind fra brua 
analyseres på metaller. Det viste seg å bli mange dager med nedbør, slik at de dagene med minst 
nedbør ble valgt for kjemisk analyse av svevestøvprøvene, siden type arbeid utført ved brua er 
avhengig av oppholdsvær. 

En oversikt over type og omfang av arbeidet utført ved brua hver dag i måleperioden ble tilsendt NILU. 
Dette er nyttig både for å velge ut dager for metallanalyse og for tolkning av resultatene. 
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1.4 Forurensningsnivå og grenseverdier 

Det er definert grenseverdier, retningslinjer og normer for luftkvalitet som gjelder i ulike miljøer, f.eks. 
uteluft, inneluft, arbeidsmiljø på arbeidsplasser. 

Utendørs luftkvalitet er i Norge regulert i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet4. 
Forskriften har som formål å fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og 
økosystemer ved å sette minstekrav til luftkvalitet og sikre at disse blir overholdt. Den skal også bidra 
til at Norge overholder EUs direktiver om luftkvalitet (2004/107/EC og 2008/50/EC), og inneholder en 
rekke grenseverdier, målsettingsverdier og andre terskler som bl.a. bestemmer i hvilke tilfeller 
luftkvaliteten må overvåkes, og når det må gjennomføres tiltak. Disse grenseverdiene er juridisk 
bindende. Norske grenseverdier og målsettingsverdier5 for PM og tungmetaller er gitt i Tabell 1 og 
Tabell 2. Grenseverdiene i forurensningsforskriften tilsvarer stort sett EU grenseverdiene, men norske 
miljømyndigheter skjerpet grenseverdiene for PM10 og PM2.5 fra og med 1. januar 2016. Videre 
innstramning av grenseverdiene fra 1. januar 2022 er vedtatt. Gjeldende døgngrenseverdi for PM10 på 
50 µg/m3 skal ikke overskrides mer enn 30 ganger per kalenderår. Dette betyr at den 31. høyeste målte 
døgnmiddelverdien ikke skal overskride grenseverdien. Årsgrenseverdien på 25 µg/m3 skal ikke 
overskrides. 

  

 
4 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931 [besøkt 9. desember 2021]. 
5 Målsettingsverdi er et nivå fastsatt med det formål å hindre, forebygge eller redusere skadelige virkninger på 
menneskers helse og/eller miljøet som helhet, og som skal oppnås der dette er mulig i løpet av et angitt tidsrom. 
Målsettingsverdier vil ikke kreve tiltak som innebærer uforholdsmessige kostnader. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
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Tabell 1: Grenseverdier for tiltak, jfr. Forurensningsforskriften §7-6. Forurensningskonsentrasjonen i 
utendørs luft skal ikke overstige følgende grenseverdier flere enn det tillatte antall ganger. 
Grenseverdiene for PM var gyldige frem til og med 31. desember 2021 og ble innskjerpet 
fra 1. januar 20226. 

Komponent Midlingstid Grenseverdi 
Antall tillatte 

overskridelser av 
grenseverdien 

Svevestøv PM10 

Døgngrenseverdi for 
beskyttelse av 
menneskets helse 

1 døgn (fast) 50 µg/m3 Grenseverdien må 
ikke overskrides mer 

enn 30 ganger pr. 
kalenderår 

Årsgrenseverdi for 
beskyttelse av 
menneskets helse 

Kalenderår 25 µg/m3  

Svevestøv PM2.5 

Årsgrenseverdi for 
beskyttelse av 
menneskets helse 

Kalenderår 15 µg/m3  

Bly (Pb) 

Årsgrenseverdi for 
beskyttelse av 
menneskets helse 

Kalenderår 0,5 µg/m3 

(tilsvarer 500 ng/m3) 

 

 

Tabell 2: Målsettingsverdier for tiltak, jfr. Forurensningsforskriften §7-7. Det skal gjennomføres 
nødvendige tiltak for at forurensningskonsentrasjonen i utendørs luft ikke overstiger 
målsettingsverdiene nedenfor, såfremt dette ikke vil innebære uforholdsmessig store 
omkostninger. 

Komponent Midlingstid Målsettingsverdi 

Arsen Kalenderår 6 ng/m3 

Kadmium Kalenderår 5 ng/m3 

Nikkel Kalenderår 20 ng/m3 

Konsentrasjonene av arsen, kadmium og nikkel skal beregnes ut fra totalt innhold i PM10-fraksjon, som gjennomsnitt over et 
kalenderår. 

 

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har i tillegg til de ulike grensene i forurensningsforskriften 
fastsatt luftkvalitetskriterier for en rekke komponenter. Luftkvalitetskriteriene er fastsatt for ulike 
forurensningskomponenter basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter de gir. 
Luftkvalitetskriteriene er ikke juridisk bindende, men angir nivåer av luftforurensning som er trygge for 

 
6 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2021/desember-2021/strammere-grenseverdier-for-
svevestov-fra-1.-januar/  

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2021/desember-2021/strammere-grenseverdier-for-svevestov-fra-1.-januar/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2021/desember-2021/strammere-grenseverdier-for-svevestov-fra-1.-januar/
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de aller fleste mennesker. Luftkvalitetskriterier for tungmetaller er vist i Tabell 3. Luftkvalitets-
kriteriene for PM10 er 30 µg/m3 for døgnmidler og 20 µg/m3 for årsmiddel. 

Det bør fremheves at luftkvalitetskriteriet for krom gjelder for krom VI (seks-verdig krom) som kan 
forårsake helseskader. Krom (Cr) kan forekomme i to ulike oksideringsformer i miljøet, som Cr III eller 
Cr VI. Analyseresultatet gjelder totalt krom. Seksverdig krom er skadelig for både helse og miljø og 
forekommer under oksiderende forhold der pH er høy. Det meste av Cr VI som forekommer i miljøet 
er et resultat av menneskelig aktivitet. Mest vanlig i naturen er 3-verdig krom (Cr III), mens Cr VI finnes 
i små mengder. 

 

Tabell 3: Luftkvalitetskriterier7 for metaller (årsmidler, unntatt vanadium). 

Komponent Luftkvalitetskriteriet 

Arsen (As) 2 ng/m3 

Bly (Pb) 0,1 µg/m3 (tilsvarer 100 ng/m3) 

Kadmium (Cd) 2,5 ng/m3 

Krom (Cr VI) 0,1 ng/m3 

Mangan (Mn) 0,15 µg/m3 (tilsvarer 150 ng/m3) 

Nikkel (Ni) 10 ng/m3 

Vanadium (V) 0,2 µg/m3 (døgnmiddel) (tilsvarer 200 ng/m3) 

 

I arbeidsmiljøet gjelder spesielle grenseverdier som er fastsatt i Forskrift om tiltaksverdier og 
grenseverdier8. Grenseverdier i arbeidsmiljøet er vesentlig høyere enn grenseverdier for uteluft og er 
ikke videre diskutert her. 

 

2 Måleresultater 
2.1 Meteorologiske parametre 

Meteorologiske data fra Porsgrunn – Ås, 4,5 km nord-nordvest for Brevik bru ble brukt til tolkning av 
måledata. Temperaturen i måleperioden varierte stort sett mellom 10 og 15°C (Figur 4). 

 
7 https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/metaller---luftkvalitetskriterier/ [besøkt 9. des 2021]. 
8 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/ [besøkt 9. des 
2021]. 

https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/metaller---luftkvalitetskriterier/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/
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Figur 4: Temperatur på Porsgrunn - Ås i måleperioden. 

Det ble registrert nedbør på ni av de 14 dagene i måleperioden. På fire av dagene ble det målt betydelig 
mye nedbør. Nedbørmengden (mm per time) registrert i måleperioden er vist i Figur 5. Rød kurve 
fremhever perioden fra kl. 7 til kl. 19 hver dag, det vil si da prøvene ble tatt. 

 
Figur 5: Nedbørmengde (mm/time) registrert på Porsgrunn – Ås i måleperioden. Rød kurve: 

periode kl. 7 – kl. 19. Helgene er uthevet med grå bakgrunn. 

Relativ luftfuktighet i måleperioden er vist i Figur 6. 
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Figur 6: Relativ luftfuktighet på Porsgrunn – Ås i måleperioden. Rød kurve: periode kl. 7 – kl. 19. 

Helgene er uthevet med grå bakgrunn. 

Vindretning og vindhastighet på Porsgrunn – Ås er målt 10 m over bakken. Vindroser viser fordelingen 
av vindhastighet og vindretning, dvs. med hvilken frekvens det forekommer vind fra tolv 30° 
vindretningssektorer. Vindroser fra Porsgrunn – Ås for perioden kl. 7 – kl. 19 hver dag er vist i 
Vedlegg A. Figur 7 viser vindrosene for de fire dagene der sandblåsing ble utført ved brua. 
Vindretningen angir alltid retningen der vind kommer fra. 
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22. september 2021 

 

24. september 2021 

 
28. september 2021 

 

29. september 2021 

 

Figur 7: Fordeling av vindretning og vindhastighet (vindrose) på Porsgrunn – Ås for de prøvene 
sandblåsing ble utført ved brua, dvs. 22. september, 24. september, 28. september og 
29. september i tidsperioden kl. 7 – kl. 19 (timedata). Figuren viser med hvilken frekvens 
det forekommer vind fra angitt retning. 

 

2.2 PM10-konsentrasjon 

Svevestøv (PM10) ble målt hver dag i perioden 22. september – 5. oktober 2021 om dagen kl. 7 – kl. 19. 
Svevestøvkonsentrasjonene ved Blekebakkvegen og på Gjermundsholmen er vist i Figur 8. 
Konsentrasjonene målt ved de to målestedene var ikke signifikant forskjellige og fulgte samme dag-til-
dag variasjon. 
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Figur 8: PM10-konsentrasjon (12-timers middel, kl. 7-19) målt ved Blekebakkvegen (mørkblå) og på 

Gjermundsholmen (lyseblå) i måleperioden 22. september – 5. oktober 2021. Grå 
bakgrunn angir helg. Dager der sandblåsing og metallisering ble utført ved brua er 
fremhevet med understreket dato. 

Det finnes grenseverdier for PM10 for døgnmidler og årsmiddel. De målte 12-timers midlene er godt 
under grenseverdien for døgnmidler som er på 50 µg/m3. De er også godt under grenseverdien for 
årsmiddel som er på 25 µg/m3. PM10-konsentrasjonen målt ved de to målestedene var også under 
luftkvalitetskriteriene for døgn- og årsmiddel. 

De målte nivåene er også sammenlignet med PM10-målinger ved luftkvalitetsmålestasjoner i nærheten 
for å undersøke eventuelle avvik fra bakgrunnsnivået. PM10-nivået målt ved Blekebakkvegen og på 
Gjermundsholmen lå på samme nivå som målt ved Furulund og stort sett som ved Knarrdalstranda (se 
Vedlegg C). Noen dager ble det observert vesentlig høyere PM10-konsentrasjoner på Knarrdalstranda. 
Søndag 26. september var konsentrasjonene ved Blekebakkvegen og Gjermundsholmen litt høyere 
enn ved de to luftkvalitetsmålestasjonene. Den dagen var det oppholdsvær. Det ble ikke utført arbeid 
ved brua på søndager. 

Størrelsesfordelinger av svevestøv (PM10, PM2.5 og PM1) målt ved Furulunden og Knarrdalsstranda er 
vist i Vedlegg C. Siden PM10-konsentrasjonen ved Blekebakkvegen og Gjermundsholmen følger PM10-
variasjonen ved de to luftkvalitetsmålestasjonene antas det at også størrelsesfordelingen av partiklene 
ved målestedene ligner størrelsesfordelingen målt ved målestasjonene for luftkvalitet. 

 

Prøvene fra ni av de 14 prøvedagene ble valgt ut til metallanalyse. Kriterier for å velge ut prøver til 
metallanalyse var:  

- prøver fra både ukedager og helgedager,  
- dager der sandblåsing og overflatebehandling ble utført ved Brevik bru,  
- dager uten (eller: med minst) nedbør,  
- dager med vind fra SØ eller NV.  

De utvalgte prøvene er markert med fet skrift i Tabell 4. 
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Tabell 4: Oversikt over alle PM10-prøver tatt ved Blekebakkvegen og på Gjermundsholmen, samt 
vindretning og nedbørmengde registrert ved Porsgrunn – Ås i samme tidsperiode. Dager 
der støvende arbeid (sandblåsing, metallisering) ble utført ved Brevik bru er markert med 
«X» i siste kolonne. 

Dato Ukedag PM10 
Blekebakkvegen 

PM10 
Gjermundsholmen 

Vindretning 
kl. 7 – 19 

Nedbør 
kl. 7 – 19 A 

22.09.2021 Onsdag 12,0 14,2 SV-S-SØ 0 X 
23.09.2021 Torsdag 2,7 2,4 SV-V-NV 2,8  
24.09.2021 Fredag 5,3 6,1 S 0,2 X 
25.09.2021 Lørdag 3,4 3,7 SV-V 0  
26.09.2021 Søndag 15,8 15,1 SØ 0  
27.09.2021 Mandag 9,4 10,2 Ø-SØ 27,6  
28.09.2021 Tirsdag 7,3 7,8 SV-S-SØ 0,1 X 
29.09.2021 Onsdag 7,0 6,0 NØ 0 X 
30.09.2021 Torsdag 8,7 8,8 Ø 6,3  
01.10.2021 Fredag 8,1 8,7 SØ 12,5  
02.10.2021 Lørdag 9,6 9,6 S-SØ 0  
03.10.2021 Søndag 11,3 11,9 SØ 22,3  
04.10.2021 Mandag 17,4 17,1 S-SØ 2,1  
05.10.2021 Tirsdag 17,4 17,4 SØ-Ø 1,3  

 

2.3 Metallkonsentrasjon i PM10 

Figur 9 gir en oversikt over alle metaller analysert i prøvene fra Blekebakkvegen (øvre panel) og 
Gjermundsholmen (nedre panel). Konsentrasjonene er angitt i ng/m3 for alle komponenter. 
Komponenten med høyest konsentrasjon i alle prøvene var jern (Fe), både ved Blekebakkvegen og på 
Gjermundsholmen. Jern er en bestanddel av brua, men forekommer også naturlig som en mineralsk 
andel i støv. Mellom 56% (Blekebakkvegen) og 67% (Gjermundsholmen) av prøvene hadde 
krominnhold (Cr) under deteksjonsgrensen9. For nikkel (Ni) var innholdet under deteksjonsgrensen for 
44% (Blekebakkvegen) – 67% (Gjermundsholmen) av prøvene. Zn-konsentrasjonen var under 
deteksjonsgrenen for 33% av prøvene ved begge stedene. For kadmium (Cd) var det 11-22% av 
prøvene. 

 
9 Metodens deteksjonsgrense varierer fra komponent til komponent, men også mellom de ulike prøvene av 
samme komponent. Sistnevnte skyldes at prøvetakingsvolumet varierer fra prøve til prøve. 
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Figur 9: Metallkonsentrasjoner (ng/m3) i PM10-prøvene tatt ved Blekebakkvegen (øvre panel) og på 
Gjermundsholmen (nedre panel). 

 

Vurdering av metallkonsentrasjonene ved de to målestedene med hensyn til vindretningen kan tyde 
på om stedene er påvirket av arbeid ved broen. Figur 10 viser metallkonsentrasjoner ved 
Blekebakkvegen (mørkblå) og Gjermundsholmen (lyseblå) for de prøvene som ble analysert for 
metaller. Respektive nivåer for luftkvalitetskriterier (LKK), grenseverdier (GV) og målsettingsverdier 
(MV) er vist i figurene. En indikasjon for vindretningen (retningen vind kommer fra) i prøveperiodene 
er angitt ovenfor hver stolpeplott. Hvis Blekebakkvegen er påvirket ved vind fra brua (dvs. vind fra 
sørøstlig sektor) bør konsentrasjoner være høyere ved Blekebakkvegen enn på Gjermundsholmen ved 
vind fra sørøst. For Gjermundsholmen er det omvendt, høyere verdier ved vind fra nordvest. Datoene 
der sandblåsing og metallisering ble utført ved Brevik bru er fremhevet i figurene (understreket). 
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Figur 10: Konsentrasjon av metaller (vanadium, krom, mangan, jern, nikkel, kobber, sink, arsen, 
kadmium og bly) i ng/m3 ved Blekebakkvegen (mørkeblå) og Gjermundsholmen (lyseblå) 
for de individuelle prøvene tatt kl. 7 – 19 hver dag. Grå bakgrunn angir helg. For 
komponenter som har et luftkvalitetskriterium (LKK), en grenseverdi (GV) eller en 
målsettingsverdi (MV) er verdien og midlingstiden angitt. Sirklene ovenfor tidsserien angir 
sektoren vind kom fra i perioden kl. 7 – 19. Prøver med konsentrasjoner under 
deteksjonsgrensen er vist med «<». 

22. september var konsentrasjonene for flere komponenter (mangan, jern, kobber, sink, arsen, 
kadmium, bly, men ikke nikkel) vesentlig høyere ved Gjermundsholmen enn ved Blekebakkvegen. Når 
dette er sagt, må det nevnes at konsentrasjonene til alle tider var svært lave, men konsentrasjons-
forskjellen mellom de to stedene kan tyde på at Gjermundsholmen kan ha vært påvirket av arbeid ved 
brua 22. september. Denne dagen ble det utført sandblåsing og metallisering ved Brevik bru, men 
vindretningen i måleperioden var stort sett fra sørvest, sør og sørøst. Nordvestlig vind, dvs. vind fra 
Brevik bru mot Gjermundsholmen, utgjorde bare ca. 15 % av prøvetakingstiden (kl. 7 – 19). 
Vindhastigheten var lav (maksimum timemiddel 2,6 m/s). 
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24. september ble det utført sandblåsing og metallisering ved Brevik bru. Metallkonsentrasjonene var 
på samme nivå ved begge stasjonene. Krom var under deteksjonsgrensen ved Blekebakkvegen og litt 
høyere (og over deteksjonsgrensen) ved Gjermundsholmen. Vindretningen var fra sørlig kant i hele 
prøveperioden. Blekebakkvegen kunne dermed ha vært påvirket av arbeidet ved brua, men 
analyseresultatene viser ikke høyere konsentrasjoner for noen av komponentene ved Blekebakkvegen. 

28. september var As-konsentrasjonen vesentlig høyere ved Gjermundsholmen enn ved 
Blekebakkvegen. Denne dagen ble det også utført sandblåsing og metallisering ved Brevik bru, men 
vindretningen var fra sørlige sektorer i hele prøvetakingstiden. Det var ingen konsentrasjonsforskjell 
mellom målestedene for andre metaller. Påvirkning fra brua denne dagen virker usannsynlig. 

29. september var det litt høyere konsentrasjon av Cd og Pb ved Blekebakkvegen enn ved 
Gjermundsholmen. Vindretningen var fra nordøstlig sektor i prøvetakingstiden, vindhastigheten var 
svært lav. Påvirkning fra brua denne dagen virker usannsynlig. 

Det konkluderes med at det ikke ble funnet en sammenheng mellom konsentrasjonsforskjell og 
vindretning for de målte komponentene. For en av dagene, 22. september, kan det ikke utelukkes at 
Gjermundsholmen var påvirket av arbeidet på brua. 

Alle metallkonsentrasjoner i måleperioden var under grense-/målsettingsverdi og luftkvalitets-
kriteriene. Her må det nevnes at prøvene angir gjennomsnittskonsentrasjoner over 12 timer, mens 
grenseverdiene, målsettingsverdiene og luftkvalitetskriteriene gjelder for årsmiddel. De høyeste 12 
timers midler var godt under luftkvalitetskriteriene i måleperioden. 

Metall-nivåene målt ved Blekebakkvegen og Gjermundsholmen er også sammenlignet med nivåer målt 
andre steder i Norge. Metallinnholdet i PM10 er analysert ved tre regionale bakgrunnsstasjoner 
(Birkenes II i Agder, Andøya i Nordland og Zeppelin på Svalbard). Av disse er Birkenes II mest relevant. 
Andøya og Zeppelin viser verdier for sub-arktiske og arktiske strøk. Månedsmiddelkonsentrasjoner fra 
bakgrunnsstasjonene målt i 2020 (Bohlin-Nizzetto, 2021) er brukt i sammenligningen for å vise 
konsentrasjonsintervallene målt i norsk bakgrunn. Dessuten foreligger det data fra andre områder 
(Sunndal og Sør-Varanger). Disse er påvirket av industri og viser forhøyede nivåer for noen av 
metallene. Målestasjonene i Sunndal er påvirket av utslipp fra et aluminiumsmelteverk (Hak, 2021), 
målestasjonene Svanvik og Karpdalen i Sør-Varanger er påvirket av utslipp fra et russisk 
nikkelsmelteverk og briketteringsanlegg (Berglen et al., 2021). Månedsmiddelkonsentrasjoner fra disse 
stasjonene illustrerer konsentrasjonsintervaller i industripåvirkede områder. 

Figur 11 viser boksdiagrammer for metallnivåer målt ved målestedene Blekebakkvegen og 
Gjermundsholmen (blå), sammenlignet med bakgrunnsstasjonene (grønn) og industripåvirkede 
stasjoner (oransje) i Norge. 

Her må det legges merke til at boksdiagrammer fra området Brevik er basert på 12-timers midler fra 
prøveperioden i september/oktober 2021, mens boksdiagrammer fra norske bakgrunnsstasjoner er 
basert på månedsmidlene fra hele året 2020 og boksdiagrammer fra industripåvirkede stasjoner er 
basert på ukesmidler (sommer 2019 for Sunndal og hele året 2020 for stasjonene i Sør-Varanger). 
Variasjonen av konsentrasjoner er større fra dag til dag (for eksempel de enkelte 12-timers prøvene 
fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen) enn variasjoner mellom månedsmidler eller ukesmidler (for 
eksempel månedsmidler fra bakgrunnsstasjonene, ukesmidler fra industripåvirkede stasjoner). 
Dermed kan figurene antyde høyere konsentrasjoner ved målestedene rundt Brevik bru enn 
konsentrasjoner hvis man hadde kunnet sammenligne månedsmidler. 

Boksdiagrammene viser statistikk over inngangsverdiene10. Hver boks omfatter verdiene mellom 
første og tredje kvartil: 25% av inngangsverdiene er lavere enn første kvartil, 75% av inngangsverdiene 

 
10 Inngangsverdiene: Ni 12-timers midler for Blekebakkvegen og Gjermundsholmen, 12 månedsmiddelverdier for 
norske bakgrunnsstasjoner, 12 ukesmiddelverdier for stasjonene i Sunndalen, 12 månedsmiddelverdier for 
stasjonene i Sør-Varanger. 
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er lavere enn tredje kvartil. Den horisontale linjen i boksene viser medianverdien (50% av 
inngangsverdien er lavere enn median), krysset angir middelverdien over inngangsverdiene. Minimum 
og maksimum verdi er angitt ved øvre og nedre utstikkere (eng. «whisker»). Ekstremverdiene (eng. 
«outliers») er vist separat. 

Medianverdiene fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen var veldig nær medianverdiene ved 
bakgrunnsstasjoner for de fleste metallene. Resultatene antyder at kobber, nikkel og sink kan ha vært 
noe høyere rundt Brevik bru enn i norsk bakgrunn. Konsentrasjonene for vanadium, nikkel, kobber, 
arsen, kadmium og bly var tydelig lavere ved Blekebakkvegen og Gjermundsholmen enn i 
industripåvirkede områder. 
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Figur 11: Boksdiagrammer for konsentrasjoner av metallene. Basert på 12-timers verdier fra 
Blekebakkvegen og Gjermundsholmen (blå), basert på månedsmiddelverder fra norske 
bakgrunnsstasjoner (grønn), basert på ukesmiddelverdier fra industripåvirkede lokasjoner 
(oransje). Merk at forskjellen i tidsintervallene påvirker konsentrasjonsspennet. 

 

En tørrstoff-prøve samlet 29. april 2021 ved Brevik bru ble analysert med hensyn på metallene As, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn av laboratoriet ALS på oppdrag for Statens vegvesen. Prøven ble samlet i 
forbindelse med overflatebehandling og representerer sammensetningen av støvet produsert, men 
kun basert på de elementene som ble analysert. Fe, Mn og V, som forventes å ha høy andel, er ikke 
analysert i denne prøven. Figur 12 viser en relativ metallprofil av prøven fra Brevik bru analysert av ALS 
(røde stolper), sammenlignet med relative metallprofiler basert på gjennomsnittskonsentrasjoner fra 
Blekebakkvegen og Gjermundsholmen målt i måleperioden. Metallprofilet viser prosentandelen av de 
enkelte angitte komponenter til summen av disse komponentene. Metallprofilene vist i Figur 12 er 
beregnet på grunnlag av komponentene som ble analysert både av ALS for tørrstoff prøven og av NILU 
for svevestøvprøvene: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb og Zn. Siden Fe, Mn og V mangler i analysen av tørrstoff 



NILU rapport 02/2022 

25 

prøven er profilene forvrengt. Det antas at profilen fra Brevik bru er karakteristisk11 for støv fra 
arbeidet ved brua.  

Metallprofilene fra Brevik bru, Blekbakkvegen og Gjermundsholmen er dominert av Zn-innholdet i 
prøvene. Stor Zn-andel er ikke kun karakteristisk for støv fra Brevik bru, det samme er observert ved 
norske bakgrunnsstasjoner (se Figur 13). Profilene fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen har en 
lavere relativ kobberandel enn profilen fra Brevik bru. Det ser ut som om høyere relativ kobberandel 
kan tyde på støvsammensetning karakteristisk for støv fra Brevik bru. Tilsvarende profiler for data fra 
Sør-Varanger er vist i høyre del av Figur 13 for å vise at kildene som påvirker Svanvik og Karpdalen fører 
til en annen metallprofil. 

Ut fra sammenligning med enkeltprofiler fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen sammenlignet 
med metallprofilen fra Brevik bru, indikerer en stor grad av overensstemmelse mellom metallprofilene 
fra Brevik bru og Gjermundsholmen fredag 24. september en mulig påvirkning fra Brevik bru denne 
dagen. Men vindretningen i perioden kl. 7 – 19 denne dagen var fra sørlig sektor, det vil si heller fra 
Gjermundsholmen mot Blekebakkvegen, der ikke samme stor grad av overensstemmelse ble funnet. 
Konsentrasjoner av enkelte metallkomponenter ved de to målestedene (Figur 10) viser ingen 
konsentrasjonsforskjell mellom Gjermundsholmen og Blekebakkvegen den 24. september. En 
påvirkning av målestedet på Gjermundsholmen fra brua kan dermed ikke bekreftes. 

 

Figur 12: Relativ metallprofil (prosentandel av As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb og Zn konsentrasjoner mht. 
summen av samme komponenter) i en prøve fra Brevik bru (rød), sammenlignet med 
gjennomsnittlig relativ metallprofil fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen. Profilene er 
beregnet på grunnlag av komponentene som både foreligger for tørrstoff prøven og for 
svevestøvprøvene (Fe som er en viktig komponent mangler). 

 

 
11 Igjen, på bakgrunn av de komponentene profilen består av. For en fullstendig profil mangler viktige 
komponenter som Fe, Mn og V. 
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Figur 13: Relativ metallprofil i prøven fra Brevik bru (rød), sammenlignet med stasjonene rundt 
Brevik bru (blå), norske bakgrunnsstasjoner (grønn) og industripåvirkede stasjoner 
(gul/oransje). 

 

3 Vurdering og konklusjoner 
Måleresultatene av PM10 og metallkonsentrasjoner fra Blekebakkvegen og Gjermundsholmen, det vil 
si nedvinds for Brevik bru med hensyn til hovedvindretningene fra sørøst og nordvest, viser 
konsentrasjoner som er godt under grense-/målsettingsverdiene og luftkvalitetskriteriene for alle 
analyserte komponenter. 

Målingene ble analysert i forhold til vindretningen (målt ved Porsgrunn – Ås) i eksponeringsperiodene 
for å avgrense påvirkning fra arbeidet på brua fra andre mulige svevestøvkilder.  

Ved vind fra sørøst ble det ikke funnet høyere PM10 eller metallkonsentrasjon ved Blekebakkvegen enn 
ved Gjermundsholmen for noen av prøvene. Likeledes ble det ikke funnet høyere PM10 eller 
metallkonsentrasjon ved Gjermundsholmen ved vind fra nordvest. Innenfor måleusikkerheten var 
svevestøvkonsentrasjonene like ved de to målestedene. 

I måleperioden som varte i 14 dager, fra 22. september til 5. oktober 2021, ble det utført arbeid ved 
brua (sandblåsing, metallisering) på 4 dager, 22. september, 24. september, 28. september og 
29. september. Forskjell i metallkonsentrasjoner mellom målestedene ble funnet på tre av de fire 
dagene, men påvirkning fra brua kunne ikke bekreftes med vindretningen i samme periode. 

Det konkluderes med at det ikke ble funnet en tydelig sammenheng mellom konsentrasjonsforskjell 
og vindretning for de målte komponentene. For en av dagene, 22. september, kan det ikke utelukkes 
at Gjermundsholmen var påvirket av arbeidet på brua. 

Alle metallkonsentrasjoner i måleperioden var under grense-/målsettingsverdi og luftkvalitets-
kriteriene. Her må det nevnes at prøvene angir gjennomsnittskonsentrasjoner over 12 timer, mens 
grenseverdiene, målsettingsverdiene og luftkvalitetskriteriene gjelder for årsmiddel. De høyeste 12 
timers midler var godt under luftkvalitetskriteriene i måleperioden. 

Det må tas hensyn til at der er andre lokale kilder for metaller i området. Utslipp fra Norcem Brevik 
som rapporterer utslipp av As, Pb, C, Cu, Cr, Mn, Ni og V 
(https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5311) eller andre lokale kilder 
kan forklare noen av konsentrasjonsforskjellene mellom målestedene. 
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Vedlegg A 
 

Vindroser fra Porsgrunn Ås 
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Måleperiode 22. september – 5. oktober 2021 
 

22. september 2021 

 

23. september 2021 

 
  

24. september 2021 

 

25. september 2021 
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26. september 2021 

 

27. september 2021 

 
  

28. september 2021 

 

29. september 2021 
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30. september 2021 

 

1. oktober 2021 

 
  

2. oktober 2021 

 

3. oktober 2021 
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4. oktober 2021 

 

5. oktober 2021 

 
Fordeling av vindretning og vindhastighet (vindrose) på Porsgrunn – Ås for hver prøve, dvs. tidsperioden 
kl. 7 – kl. 19 hver dag i måleperioden 22. september – 5. oktober 2021 (timedata). Figuren viser med 
hvilken frekvens det forekommer vind fra angitt retning. 
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Periode april – oktober 2021 
 

 
Fordeling av vindretning og vindhastighet (vindrose) på Porsgrunn – Ås for månedene april 2021 – 
oktober 2021 (basert på timedata). Figurene viser med hvilken frekvens det forekommer vind fra angitt 
retning.
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Vedlegg B 
 

Analyseresultater 
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Metallanalyseresultater 
 
 
Blekebakkvegen 
 
Prøve tatt kl. 7-19 

Prøve-
dato 

51V 52Cr 55Mn 56Fe 60Ni 63Cu 66Zn 75As 111Cd 208Pb 

22.09.21 0,24 1,77 17,58 187,46 1,01 4,23 27,04 0,36 0,05 2,05 
23.09.21 0,05 0,86 0,64 36,13 0,39 0,66 < 3,53 0,56 < 0,01 0,21 
24.09.21 0,11 < 0,21 1,44 89,07 < 0,25 1,81 6,79 0,09 0,01 0,35 
26.09.21 1,86 < 0,21 61,33 29,27 0,53 0,35 5,04 0,21 0,03 0,77 
28.09.21 0,11 < 0,21 0,70 59,67 < 0,25 1,63 6,64 1,25 < 0,01 0,51 
29.09.21 0,58 < 0,22 2,53 70,64 < 0,26 1,00 16,57 0,52 0,09 2,92 
02.10.21 0,29 < 0,22 0,66 30,38 < 0,26 0,80 < 3,61 0,13 0,1 0,40 
04.10.21 0,65 1,26 0,72 44,87 1,11 0,87 < 3,57 0,12 0,02 0,53 
05.10.21 2,54 0,69 3,30 104,27 0,94 2,51 9,50 0,24 0,04 1,22 

 
 
 
Gjermundsholmen 
 
Prøve tatt kl. 7-19 

Prøve-
dato 

51V 52Cr 55Mn 56Fe 60Ni 63Cu 66Zn 75As 111Cd 208Pb 

22.09.21 0,33 1,21 36,85 467,90 0,63 13,15 85,81 2,11 0,12 5,76 
23.09.21 0,04 < 0,22 1,15 28,59 < 0,26 0,65 < 3,67 0,57 < 0,01 0,23 
24.09.21 0,12 0,50 2,00 103,92 < 0,25 2,68 5,03 0,12 0,02 0,21 
26.09.21 2,30 < 0,21 78,35 27,40 0,64 0,59 6,74 0,26 0,03 1,09 
28.09.21 0,09 < 0,21 0,82 58,80 < 0,25 1,88 5,70 5,57 0,01 0,47 
29.09.21 0,31 < 0,22 0,65 12,35 < 0,26 0,35 10,15 0,31 0,05 0,92 
02.10.21 0,26 < 0,22 0,77 21,00 < 0,26 0,55 < 3,66 0,10 0,01 0,34 
04.10.21 0,64 < 0,21 1,68 28,47 < 0,25 0,71 < 3,52 0,13 0,02 0,59 
05.10.21 1,70 0,93 9,03 102,80 1,42 2,22 13,11 0,25 0,05 1,21 

 



NILU rapport 02/2022 

36 

Vedlegg C 
 

Utfyllende data 
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Sammenligning av PM10-nivåer målt ved Blekebakkvegen og Gjermundsholmen med luftkvalitets-
målestasjonene i nærheten. 

 
PM10-konsentrasjon (12-timers middel, kl. 7-19) målt ved Blekebakkvegen (mørkblå) og på 
Gjermundsholmen (lyseblå) i måleperioden, sammenlignet med nivåene målt på luftkvalitets-
målestasjoner i nærheten: Brevik Furulund (mørkegrønn) og Porsgrunn Knarrdalstranda (lysgrønn). 
Helgene er uthevet med grå bakgrunn. 
 

Både på Furulund og Knarrdalstranda er svevestøv målt i tre størrelsesfraksjoner, PM10, PM2.5 og PM1. 
PM2.5/PM10-forholdet er 0.55 (Furulund) – 0.57 (Knarrdalstranda), dvs. 43-45% av PM10 besto av 
svevestøv i finfraksjonen (PM2.5). Siden PM10-konsentrasjonen ved Blekebakkvegen og 
Gjermundsholmen følger PM10-variasjonen ved de to luftkvalitetsmålestasjonene antas det at også 
størrelsesfordelingen av partiklene ved målestedene ligner størrelsesfordelingen vist i figurene 
nedenfor. 
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PM10-, PM2.5- og PM1-konsentrasjon ved Furulund (øvre panel) og Knarrdalstranda (nedre panel) i 
måleperioden. Merk ulik skala i de to plottene. Enhet: µg/m3.  
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