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Kommuneplan Asphaugen - Vurdering av luftkvalitet uten detaljerte 
beregninger  

Med bakgrunn i retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) og 
rapporten «Utredning av lokal luftkvalitet i arealplanlegging – Interne råd for bruk av T-1520 
i Statens vegvesen» er det gjort en vurdering av luftkvalitet uten detaljerte beregninger. 

I vurderingene er det brukt såkalte trafikknomogram, som gir omtrentlig utbredelse av rød 
og gul luftsone. Det er også kjørt screening med programmet Vluft, samt at resultatene fra 
disse metodene er vurdert opp mot luft-rapporten nylig utarbeidet av NILU i prosjektet E6 
Ranheim-Værnes. 

Tabellen under viser de anbefalte grensene for luftforurensning og kriterier for 
soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse. Alle tall i μg/m3 luft. 

 
 
I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing skal 
unngås. Området er ikke er egnet til etablering av ny virksomhet eller vesentlig utvidelse av 
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eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensningen. 
Bebyggelse følsom for luftforurensning er helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, 
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone 
hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate ny bebyggelse, eller etablering av ny 
virksomhet og vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig 
økning i luftforurensningen. 
 
Trafikknomogram 
For dagens situasjon er det forutsatt ÅDT 6900, tungtrafikkandel 15 %, hastighet 80 km/t, 
piggdekkbruk 53 % og bakgrunnskonsentrasjon 15 µg/m3 gir trafikknomogrammet under at 
rød sone vil strekke seg i størrelsesorden 6 m og gul sone i størrelsesorden 15 m fra 
vegkant.  
 

 
ÅDT langs y-aksen og antall meter fra vegen langs x-aksen. Rød og gul linje viser grensene for rød og gul sone i 
planretningslinje T-1520. Blå og grønn linje viser sikkerhetsmarginer). 

 
Piggdekkbruken er hentet fra piggdekkundersøkelsen 2015, som gir en piggfriandel utenfor 
byer og tettsteder i Region midt lik 47 %, se tabell under. 
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Gjennomsnittlig bakgrunnskonsentrasjon i vintermånedene for PM10 er lest ut av bildet 
under, som er hentet fra nettstedet Modluft 
http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/Inngangsdata/Bakgrunnskonsentrasjoner/BAKGRUNN
proj.aspx. 
 

 
 
Med trafikkvekst ifølge fylkesprognosene vil en for år 2040 få ÅDT 9000 og tungtrafikkandel 
17 %. Forutsettes dette, hastighet 90 km/t og samme piggdekkbruk og bakgrunns-
konsentrasjon som for dagens situasjon, gir trafikknomogrammet under forventet avstand til 
rød og gul luftsone i år 2040. Trafikknomogrammet under gir da at rød sone vil strekke seg i 
størrelsesorden 15 m og gul sone i størrelsesorden 30 m fra vegkant.

 
 

 
Screening Vluft 
Bakgrunnskonsentrasjonen for aktuelt område i Vluft er 12 µg/m3. Konsentrasjonen som 
tilsvarer rød luftsone iht T-1520 (50 µg/m3, 7 døgn per år) er beregnet til 13 m fra veg med 
dagen trafikk. 
 

http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/Inngangsdata/Bakgrunnskonsentrasjoner/BAKGRUNNproj.aspx
http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/Inngangsdata/Bakgrunnskonsentrasjoner/BAKGRUNNproj.aspx
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Luftrapport reguleringsplan Ranheim-Værnes 
For strekningen mellom Reppekrysset og Leistadkrysset er det forutsatt ÅDT 28000 og 
tungtrafikkandel 13 % i år 2040. Piggdekkbruken er forutsatt lik 40 %. Ut fra dette har NILU 
beregnet at rød sone vil strekke seg 37 m og gul sone 67 m fra vegkant.   
Men 3 ganger høyere ÅDT og noe lavere piggdekkbruk i nærområdet til Trondheim, vurderes 
resultatene fra trafikknomogrammene for Asphaugen å stemme bra overens med 
luftrapporten for Ranheim-Værnes. 
 
Konklusjon 
Vurderingene gjennomført tyder på at rød luftsone kan strekke seg ca 15 m ut fra vegkant 
og gul sone 30 m for år 2040. Dette må sees på som omtrentlige tall. Usikkerheten både i de 
gjennomførte vurderingene med trafikknomogram og i mer detaljerte luftberegninger iht. T-
1520 er stor uten kalibrering mot målinger. 
 
Dersom det ikke blir liggende eksisterende luftfølsom bebyggelse (skoler, barnehager, 
helseinstitusjoner, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur) 
nærmere vegkant enn 30 m fra de alternative veglinjene, vil mer detaljerte beregninger iht. 
T-1520 ikke være nødvendig.  
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