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Luftsoner ved Garvergården, Elverum 

NILU har på forespørsel fra HRTB vurdert luftsoner (T-1520) ved Garvergården i Elverum i forbindelse med 
en utbygging. Vurderingen er basert på måleresultater fra målestasjonen Leiret på nordsiden av 
Trysilvegen vis a vis Garvergården på sørsiden av Trysilvegen. Målestasjonen ligger i overkant av 10 m fra 
Trysilvegen, mens fasadene for de eksisterende bygningene i Garvergården ligger 20 m fra Trysilvegen. Den 
sørligste delen av utbyggingsområdet ligger 85 m fra Trysilvegen. Målinger av to størrelsesfraksjoner  av 
svevestøv, partikler med diameter under 10 µm (PM10) og partiler med diameter under 2,5 µm (PM2,5) er 
vist som døgnmiddelverdier for ett år (1. oktober 2018 til 31. oktober 2019) i figur 1. De største partiklene 
(med diameter mellom 10 µm og 2,5 µm) kommer hovedsaklig fra opphvirvling av vegstøv. PM2,5 partikler 
skyldes utslipp fra flere kilder, vegstøv, eksospartikler og vedfyring er de viktigste lokale kildene. 
 

 
Figur 1: Svevestøvkonsentrasjoner for to størrelsesfraksjoner målt på Leiret fra oktober 2018 til oktober 
2019. 
 
Målingene av nitrogendioksid (NO2) ved Leiret viser at høyeste månedsmiddel av NO2 er 36 µg/m3. 
Luftsoner er definert i T1520, «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging», se tabell 1. 
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Tabell 1: Luftsoner definert i T-1520. 
 

 
 
Målingene viser at utbredelsen av luftsoner i området er bestemt av svevestøvkonsentrasjonenen. 
Målestasjonen ligger i Rød Sone, det er målt 38 døgn med konsentrasjon over 50 µg/m3 det siste året. 
Den åpenbare kilden til høye konsentrasjoner ved målestasjonen er vegtrafikk på Trysilvegen. Forholdet 
mellom de to størrelsesfraksjonene av svevestøv indikerer at 10 til 20 µg/m3 svevestøv kan komme fra 
andre kilder enn vegstøv. Konsentrasjonen av svevestøv som kommer fra veg vil avta med økende avstand 
fra vegen. For spredning av forurensning over åpent område vil konsentrasjonsbidraget fra vegen avta med 
økende avstand som vist på figur 2. 
 

 
Figur 2: Konsentrasjon som funksjon av avstand fra vegsenter, relativ verdi i 0/00 av konsentrasjon midt på 
vegen. 
 
De nærmeste vindmålingene fra meteorologisk institutt er Stalsberg, Hamar og Flisa. Ingen av sdisse 
målestasjonene er representative for vindretningsfordelingen på Elverum, men resultatene fra samme 
periode som støvmålingene indikerer at det ikke er stor forskjell på forekomst av vind fra vegen mot 
målestasjonen og fra vegen mot planområdet. Dersom måleresultatene justerers med avstand og 
korrigeres for en lavere konsentrasjon av kilder som ikke er vegstøv indikerer dette at det er Rød Luftsone 
1-2 m inn i planområdet ved nordkanten, og gul luftsone videre til mellom 40 og 45 m inn på området.  
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Denne vurderingen gjelder for et åpent område. Indre del av planområdet blir skjermet for svevestøv ved 
oppføring av bygninger ved nordsiden og heving av gårdsrommet til et nivå 6 til 7 meter over bakkeplan 
mot nordsiden. Den indre delen av planområdet (gårdsrommet) vil etter NILUs vurdering ikke kommer i Gul 
Sone fordi forurensning fra Trysilvegen i hovedsak vil ledes på vestsiden av planområdet. Planlagt 
utforming er vist nedenfor på figur 3. 
 

 
Figur 3: Planlagt utforming av utbygd område. 
 
For å sikre best mulig tilluft til innemiljøet i de planlagte bygningene er det viktigste tiltake å plassere 
luftinntak så høyt som mulig, og på så stor avstand fra Trysilvegen / Solørvegen som praktisk mulig. 
Grøntarealer vil i noen grad også kunne redusere støvbelastningen, Da de høyeste konsentrasjonene av 
svevestøv vil forekomme i vinterhalvåret og tidlig på våren er eviggrønne planter best til dette formålet. 
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