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Støv fra Buktamo steinbrudd i Målselv kommune er vurdert. 

Støvutredningen er del i et arbeid der flere fagtema inngår i en konsekvensutredning av steinbruddet. 

Nærmeste nabo til steinbruddet er innenfor avstand som utløser krav om målinger i henhold til 

forurensningsforskriften kapitel 30. Det mangler værdata i tilstrekkelig nærhet til planområdet for å trekke 

konklusjoner om dominerende vindretning. 

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 30 kan Fylkesmannen stille krav til etablering av 

måleprogram for støvnedfall. 
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1 Innledning 

Sweco Norge AS har fått i oppdrag fra Veidekke Industri AS å utarbeide en reguleringsplan med 

konsekvensutredning for Buktamo steinbrudd i Målselv kommune. Som en del av dette arbeidet er 

Sweco engasjert å utarbeide en støvvurdering. Planområdets beliggenhet vises i Figur 1. 

 
Figur 1: Oversiktskart. Kartkilde: norgeskart.no. 

Planarbeidet har til hensikt utvidelse av eksisterende steinbrudd og etablering av asfaltverk, samt 

flytting av privat veg. Utvidelsen vil sikre drift av steinbrudd i de neste 50 til 100 år.  

Planområdet omfatter deler av gnr. 57, bnr. 3, 28 og 30 og er på cirka 200 daa. Det vises i Figur 2. 

Det inngår i planområdet det eksisterende Buktamo steinbruddet, vegkryss med Fv. 855 

Karlstadveien og adkomst-/internveien, samt et område med furuskog og myr som streker seg sør, 

vest og øst for dagens brudd.  

Planområdet strekker seg fra cirka kotehøyde +33 til +140. Vest for internveien går terrenget bratt 

opp i retning Andsfjellet. 

 

Buktamoen steinbrudd 

Berg steinbrudd 

Senja avfall 

Bukta 91 - 107 

Bukta 26 

Elvenes 
19 - 29 

Bensinstasjon 
og overnatting 
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Figur 2: Plangrensen vises med rød stiplet linje. Kartkilde: Nordplan AS, 25.09.2017.   

 

2 Forutsetninger 

2.1 Naboer 

Adkomstveien til bruddet krysser planområdet og går videre sørøstover til Berg steinbrudd, som 

ligger cirka 440m sør for planområdet. En bekk utgjør planområdets sørlige grense. Denne 

sammen med flere andre bekkedrag innenfor og i nærheten av planområdet drenerer sør og øst 

mot Måselva. 

Fv. 855 Karlstadveien går gjennom den nordlige delen av planområdet. Nord for planområdet ligger 

Senja avfallsmottak. Cirka 200 m øst for planområdet ligger Buktamoan døgnhvileplass, som 

benyttes av yrkestransport. Videre mot øst ligger bensinstasjon, restaurant, utleiehytter og 

idrettsbane. Idrettsbanen ligger cirka 500 m øst for plangrensen. 

De nærmeste boligene ligger cirka 750 m nord for planområdet i den vestligste delen av Bukta. 

Andre boligområder finnes mot nordøst og ligger minst 1 km fra planområdet. Disse vises i Figur 1 

ovenfor. 
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2.2 Drift og driftsutstyr 

Det er ikke utarbeidet en driftsplan for masseuttaket. Denne støvvurderingen legger til grunne 

opplysninger fra tiltakshaver og ansvarlig for drift, på like linje med støy- og trafikkvurderingene. 

2.2.1 Uttak og knusing av masser 

I konsesjonen for eksisterende Buktamoen Steinbrudd er det estimert et årlig uttak på 25 000 m3. 

Dette er det samme som det maksimale årlige uttaket i dag. Driftstidene for steinbruddet er 

forventet til å være hverdager fra kl. 07.00-19.00, og ingen drift i helger eller på helligdager. 

Drifta vil følge følgende syklus: Boring/sprenging tidlig vår – grovknusing vår – finknusing sommer 

(sesong for asfalt produksjon) – grovknusing høst – boring sent høst. 

Det er anslått at området hovedsakelig er fast fjell som skal tas ut ved boring og sprenging. Det er 

anslått at boring skjer intensivt i 1 eller 2 perioder i året, med 1 måned med boring per periode. 

Stein knuses med grovknuser, deler av massen knuses videre med finknuser. Stein som er for 

store for knusing vil bli delt med pigghammer. Slik stein vil være samlet opp og pigging gjort på 

bestemte dager.  

Hjullaster vi bli brukt til masseforflytting internt på området. 

Med utgangspunkt i innkjøring til uttaksområdet vil det først etableres område for knusing. Dette 

området ligger på cirka kotehøyde +36 til +37 og danner bunnen i uttaket. Det skal tas ut masser 

innover i fjellsida med pallhøyder på 20 m og bredde på 12 – 15 m. 

2.2.2 Asfaltverk 

Asfaltverk er planlagt etablert ved ny adkomstveg. Asfaltverket nytter ulike produserte fraksjoner til 

ferdig asfalt. 

For det nye asfaltverket vil det være sesong fra mai til november, men ingen aktivitet i øvrige 

måneder. Det vil være et gjennomsnittlig uttak fra fabrikken på 50 000 – 60 000 tonn i denne 

perioden. Normal driftstid i sesong er fra klokka 06.00-22.00. I perioder vil det være noe arbeid 

nattestid. 

2.2.3 Vegtrafikk og transport av masser 

Fv. 855 Karlstadveien har en trafikkmengde på 2450 kjøretøy per døgn (ÅDT) med 13% 

tungtrafikkandel. Sweco har utarbeidet trafikkprognose i forbindelse med planforslaget og den 

beregnete trafikkmengden for 2028 er 2700 ÅDT, med 14% tungtrafikkandel. Av denne økningen 

er 14 ÅDT grunnet utvidelse av anlegget. Resten skyldes generell trafikkvekst i området. 

Tiltaket vil øke trafikkmengden i så liten grad at det vurderes å ikke bidra til noe vesentlig støv fra 

eksosutslipp i området. Derfor er det ikke tatt med i de videre vurderingene. 
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3 Støv og grenseverdier for støv 

3.1 Teori 

Støv består av partikler av ulik sammensetning og størrelse. Støvpartiklenes oppholdstid i luften 

avhenger i hovedsak av størrelsen på partiklene. Store partikler avsettes forholdsvis raskt og i 

nærheten av utslippskilden og betegnes som nedfallsstøv. Mindre støvpartikler vil oppholde seg 

svevende i luften over lengre tid og har fellesbetegnelsen svevestøv.  

Svevestøvet måles og vurderes i to størrelsesfraksjoner: PM10 (de «største» partiklene) og PM2,5 

(de «minste» partiklene). Tallet bak angir partikkelstørrelsen i mikrometer. PM10 kommer først og 

fremst fra mineraler, det vil si slitasje på veg etter piggdekkavriving og oppvirvling. PM2,5 dannes 

ved forbrenningsprosesser, typisk fra vedfyring og bileksos. 

Svevestøv kan blant annet gi luftveislidelser, økt risiko for kreft, hjerte- og karsykdommer, generelt 

økt sykelighet og økt dødelighet. Omtrent en tredjedel av befolkningen er potensielt sårbar for 

luftforurensning. Dette er i hovedsak syke personer, astmatikere, fostre, spebarn og eldre. I tillegg 

kan støv føre til nedsatt trivsel. 

Støvpartikler fra masseuttak og pukkverk består typisk av: 

• Partikler < 1 μm, ca. 0,2 %  

• Partikler PM2,5, ca. 2 – 5 % 

• Partikler PM10, ca. 15 – 45 % 

• Partikler > 10 μm, ca. 50 – 70 % 

Hovedvekten av støvet fra et steinbrudd er større partikler eller nedfallstøv som avsettes forholdvis 

raskt og i kildens nærområde. Små partikler i form av svevestøv vil kunne finnes i mindre mengder.  

Støvplage fra de fleste slags utslippskilder er i stor grad avhengig av været. Vesentlig støvflukt 

skjer kun i tørt vær, og jo høyere er vindhastigheten, jo flere og større partikler som plukkes opp. 

Når vindhastighet senker, faller partiklene ned. Avsatt støv oppvirvles om igjen av vind og trafikk i 

tørt vær uten snødekning, men fjernes i overflatevann ved regn/snøsmelting.  

3.2 Grenseverdier av støv 

Miljøverndepartementets retningslinje for luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 gir anbefalinger for 

hvordan luftkvalitet bør håndteres i plansaker. Retningslinjen har til hensikt å ivareta hensynet til 

menneskers helse og trivsel gjennom: 

• å gi anbefalinger for når og hvordan luftforurensning skal tas hensyn til ved planlegging av 

virksomhet og bebyggelse;  

• å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 

luftforurensingsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak. 

I retningslinjen anbefales det etablering av luftforurensningssoner basert på grenseverdiene i 

forskrift og de nasjonale mål, samt luftkvalitetskriteriene. 

I tillegg har virksomheter plikt til å sørge for at grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 

ikke overskrides. For asfaltverk og produksjon av pukk gjelder i tillegg henholdsvis kravene i 

forurensningsforskriftens kapitler 24 og 30. 
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4 Metode 

Vurdering av støvmengden som generes av tiltaket, spredning av støv og hvorvidt noen berøres av 

tiltaket er gjort med bakgrunn i antatt drift for masseuttaket, meteorologiske data, topografi, og 

avstand til naboer. 

4.1 Støv fra planlagt virksomhet 

Drifta er beskrevet i kapittel 2.2. Støv fra den planlagte virksomheten vil kunne oppstå ved: 

• Sprengning av masser 

• Boring og graving med gravemaskin 

• Flytting av masser med hjullaster 

• Knusing (fin og grov) 

• Mellomlagring 

• Støvholding avgass fra tørketrommel til asfaltverk 

• Oppvirvling og resuspensjon av støv under vegtransport av produktet (asfalt) ut av 

planområdet (via hjul og vindindusert av lastebilene) 

Et døgn med full drift vil være fra kl. 7.00-19.00. Det kan i perioder være aktuelt med drift hele 

døgnet. 

4.2 Topografi og meteorologi 

 
Figur 3: Vindrose for værstasjon på Bardufoss (www.eklima.no)  

Planområdet ligger på den østlige flanken av Andfjellet, og terrenget stiger bratt oppover i vestlig 

retning. Øst for planområdet ligger dalen til Målselva, der terrenget er relativt flatt. Øst for Målselva 

http://www.eklima.no/
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er terrenget kupert. Da det ikke foreligger værdata fra dette området er værdata hentet fra 

Bardufoss, som ligger cirka 8 km mot sør. Vindretning og vindhastighet påvirkes blant annet av 

landskapet og det kan derfor være store lokale forskjeller. Den dominerende vindretning på 

Bardufoss er fra vest (se Figur 3). Vest fra Bardufoss ligger Andsvatnet i en dal. Derimot i 

Buktamoan vil Andfjellet påvirker vindforhold slik at en vestlig vindretning vil være mindre hyppig. 

Målselvdalen kan forventes å skape en sterkere nord/sør komponent til vindretningen. 

Vindhastigheten varierer for det meste mellom flau vind og frisk bris. 

En oversikt over hyppighet for tørt vær, uttrykt som døgn uten nedbør, vises i Figur 4. Det viser 

betydelig årlige variasjon, særlig i vintermånedene. Januar og desember inkluderer både de 

tørreste og de våteste måneder over de siste seks årene. Ellers har de fleste periodene med tørt 

vær forekommet i, mai, juli eller oktober. 

 
Figur 4: Antall døgn per måned uten nedbør over de siste 6 år for værstasjon på Bardufoss (www.eklima.no)  

5 Vurdering 

Støv er et velkjent problem for mange naboer av grus- og pukkverk. I hvilken grad Buktamo 

steinbrudd vil berøre naboer vil avhenge av flere faktorer og antakelig variere etter aktivitet, 

støvdempende tiltak og værforhold. Aktiviteter som medfører flytting og oppvirvling av masser, 

samt knusing forventes å genere mest støv. Vindforhold og nedbørsmengde, samt topografi og 

utslippsmengde er av betydning for spredning av støvet. De mest ugunstige forholdene for 

støvgenerasjon er sterk vind i tørt vær. 

Etter forurensningsforskriften §30-5, vurderes støvnedfall ved nærmeste nabo, eller annen nabo 

som eventuelt blir mer utsatt. Nabo defineres jf. §30-1 som «omkringliggende boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager». Dette som regel gjelder 

innen 500 m fra potensielt støvgenerende virksomhet. 

http://www.eklima.no/
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Nærmeste nabo, etter definisjon i §30-1 og §30-5, er utleiehytter som ligger cirka 400 m vest for 

planområdet. Annen nabo som eventuelt blir mer utsatt identifiseres som boligområdet Bukta 91 - 

107, cirka 750 m nord for planområdet.  

Det er vanskelig å trekke frem konklusjon om vindretning, grunnet at terrengform i planområdet er 

vesentlig forskjellig fra det ved nærmeste målestasjon. På tørre dager med vinddrag fra vest og 

stor aktivitet i bruddet, vil støvet kunne fraktes mot utleiehytter. Ved vinddrag fra sør, vil støvet 

kunne fraktes mot Bukta boligområde, selv om støvulempe anses som mindre sannsynlig ved 

denne avstanden (750 m).  

Støv fra virksomheten til naboene vil også kunne merkes ved vegtransport, særlig på tørre dager 

med full drift. Hvor mye støv vegtransport medfører er avhengig av en rekke faktorer som om 

vegen er asfaltert eller ikke, om det ligger mye løs pukk/grus i veibanen og hvor fuktig veibanen er. 

Støv kan forekomme under lagring, men i mindre grad. Dette gjelder særlig dersom steinen 

inneholder mye fine partikler og under tørre dager med mye vind. 

6 Avbøtende tiltak og krav om målinger 

Dersom virksomheten følger anbefalinger om støyskjerming av knuseverket i Swecos støyrapport, 

vil dette på et generelt grunnlag redusere støvflukt. 

Støvdempende tiltak som må vurderes er tildekking eller vanning av massene ved masseuttak, 

transport og mellomlagring. 

Med hjemmel i Forurensningsforskriften §30-5, må mineralsk andel nedfallsstøv måles ved 

nærmeste nabo. Dette gjelder i utgangspunkt innen 500 m fra virksomhet, men Fylkesmannen kan 

bestemme at også virksomheter med mer enn 500 m til nærmeste nabo skal foreta 

støvnedfallsmålinger. 

Da avstanden til nærmeste nabo er under 500 m er virksomheten pliktig til å gjennomføre målinger 

av støvnedfall i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30. Målingene skal gjøres etter Norsk 

Standard, NS 4852:2010 og skal som et minimum gjennomføres hos nærmeste nabo. Ved 

overskridelse av grenseverdien for støvnedfall satt i forurensningsforskriften kapittel 30, vil 

virksomheten være pliktig til å gjennomføre tiltak for å redusere støvmengden. Dersom det blir 

pålagt å gjennomføre støvnedfallsmålinger vil dette kun være aktuelt i de perioder hvor det vil være 

støvgenererende virksomhet i masseuttaket. 

7 Konklusjon  

Nærmeste nabo, etter definisjon i §30-1 og §30-5, er utleiehytter som ligger cirka 400 m vest for 

planområdet. Annen nabo som eventuelt blir mer utsatt identifiseres som boligområdet Bukta 91 - 

107, cirka 750 m nord for planområdet.  

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 30 kan Fylkesmannen stille krav til etablering av 

måleprogram for støvnedfall. 

 


