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Sammanfattning
De partikelhalter som förekommer i utomhusluften i tätorter idag är i många fall skadliga, i
synnerhet för känsliga personer, och kan orsaka bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och
luftvägsproblem. Idag föreligger det ofta krav på industrier att rapportera sina totala
partikelutsläpp och vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp. Detta kan dock vara komplicerat,
eftersom kunskapen om emissioner från diffusa källor såsom barlagda ytor, materialupplag,
stenkrossar och uppvirvling av damm från arbetsmaskiner är mycket bristfällig.
I denna rapport presenteras resultaten från en studie genomförd i samarbete med Vargön Alloys,
där diffusa partikelkällor från deras anläggning studerats. Denna studie delades in i två faser.
Under fas ett identifierades potentiella diffusa partikelkällor, och emissionsfaktorer togs fram
genom mätningar och beräkningar. Eftersom yttre parametrar, såsom fordonshastighet,
materialtyp och materialfuktighet, kan påverka intensiteten av partikelemissionerna genomfördes
en rad olika tester. I fas två av denna studie utvecklades en emissionsmodell för att kunna
kvantifiera de diffusa emissionerna från Vargön Alloys anläggning. Emissionsmodellen
utvecklades med hjälp av de framtagna emissionsfaktorerna från fas ett, aktivitetsdata samt
meteorologiska parametrar. Spridningen av de kvantifierade emissionerna i närområdet
beräknades, och en analys över vilka källor som bidrog mest till partikelhaltbidraget genomfördes.
Krossning, transporter och lastning/lossning av material bedöms vara några av de aktiviteter som
orsakar mest damning. Utöver dessa källor anses de tidigare beräknade diffusa
partikelemissionerna från ugnarna, via lanterniner på taken i samband med tömning och
utgjutning, stå för ett viktigt bidrag.
Resultaten från denna studie visade på vikten av att förstå vilka aktiviteter som orsakar damning
och hur yttre parametrar påverkar intensiteten av dessa emissioner. Bevattning som åtgärd visade
sig till exempel vara mycket effektivt både avseende krossning och transporter. För transporterna
var även påverkan av fordonshastighet och typ av underlag viktigt. Högre hastigheter gav höga
emissioner, och grusade underlag gav avsevärt högre emissioner än asfaltsbelagda. Resultaten från
fordonstesterna visade också att de diffusa PM2.5-emissionerna från resuspension var betydande.
Detta har inte framkommit i tidigare studier som visar på att den största källan till PM2.5 från trafik
främst kommer från förbränningen, och att större partiklar (PM2.5-PM10) kommer från
resuspension. Lokalt genererade små partiklar som hamnat på vägbanan kan vara en bidragen
orsak till de höga PM2.5 emissionerna från transporter observerade i denna studie. Avseende
krossning var, utöver vattenbegjutning, typen av material som krossas viktig.
Emissionsmodellen som togs fram för att beräkna de totala emissionerna från anläggningen visade
sig generera ett resultat som stämde väl överens med mätningarna i valideringspunkterna.
Analysen av de olika källorna visade att utöver emissionsfaktorer och aktiviteter var det viktigt att
förstå partikelfraktioneringen i utsläppen samt hur högt över marken utsläppen sker för att förstå
hur närområdet påverkas. Till exempel var den totala partikelemissionen från
krossningsaktiviteterna högre än för emissionen från transporterna, men på grund av att
transporterna genererade en större andel små partiklar (PM10 och PM2.5) hade de en större
påverkan på den totala halten av PM10 och PM2.5 i omgivningsluften i närområdet. Likaså
beräknades att emissionerna från lanterninerna stod för 72 % av den totala PM2.5 - emissionen, men
på grund av att dessa emissioner släpptes ut ca 50 m högre upp i luften än de övriga källorna så
spreds och späddes dessa emissioner ut snabbare och hade därför en påverkan på närområdet
likvärdig den från transporterna som bara stod för 18 % av den totala PM2.5- emissionen.
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Denna studie har väckt nya intressanta frågeställningar där vidare analyser kan vara av intresse.
Till exempel visade studien på ett behov att ta fram en förenklad metod för att kartlägga
aktiviteter. Eftersom markytans beskaffenhet var viktig för damning orsakad av transporter skulle
vinterförhållandens påverkan på damning vara mycket intressant att studera. Därtill, baserat på
data som samlats in under denna studie, skulle även upptorkningshastigheter av olika markytor
efter nederbörd samt effekten av höga vindhastigheter på emissioner och spridning kunna vara av
betydelse att studera vidare.
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1 Introduktion och syfte
De partikelhalter som förekommer i utomhusluften i tätorter idag är i många fall skadliga, i
synnerhet för känsliga personer, och kan orsaka bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och
luftvägsproblem. Partiklar i utomhusluft uppkommer på såväl naturlig väg som antropogent, det
vill säga genom mänsklig verksamhet. Emissionerna från fasta anläggningar (till exempel
energiproduktion) och fordonsavgaser är relativt väldefinierade. Däremot är kunskapen om
emissioner från diffusa källor såsom barlagda ytor, materialupplag, stenkrossar och uppvirvling av
damm från arbetsmaskiner mycket bristfällig.
Idag föreligger det ofta krav på industrier att rapportera sina totala partikelutsläpp och vidta
åtgärder för att minska dessa utsläpp. Att genomföra effektiva åtgärder för att minska bidraget av
partiklar till luft från diffusa källor, kan naturligtvis göras lättare om källorna är kända och om det
finns en förståelse för hur intensiteten av utsläppen från källan påverkas av fysiska parametrar
såsom materiella fukthalter och fordonshastigheter.
Industrier och gruvverksamhet där hantering av material såsom malm, slagg och produkter
inkluderar ofta aktiviteter som genererar diffusa partikelemissioner. I denna rapport presenteras
resultaten från en studie genomförd i samarbete med Vargön Alloys där diffusa partikelkällor från
deras anläggning strax utanför Vänersborg studerats. Vargön Alloys är en av Europas största
tillverkare av ferrokrom (FeCr) en viktig råvara för stålindustrin.
Denna studie delades in i två faser. Under fas ett identifierades potentiella diffusa
partikelkällor/aktiviteter, och genom mätningar och beräkningar togs emissionsfaktorer fram.
Eftersom yttre parametrar såsom fordonshastighet, material typ, eller material fuktiget kan
påverka intensiteten av partikelemissionerna genomfördes en rad olika testader. Till exempel för
krossning och transporter testades hur emissionen påverkades av faktorer såsom typ av material,
bevattning och fordonshastighet. Dessa tester kan hjälpa till att förstå vilka faktorer som påverkar
partikelemissioner mest samt vilka åtgärder som är mest effektiva.
I fas två av denna studie utvecklades en emissionsmodell för att kunna kvantifierad de diffusa
emissionerna från Vargön Alloys anläggning. Emissionsmodellen utvecklades med hjälp av de
framtagna emissionsfaktorerna från fas ett, information om aktivitet på området samt
meteorologiska parametrar. Spridningen av de kvantifierade emissionerna i närområdet
beräknades, och en analys över vilka källa som bidrog mest till partikelhaltbidraget genomfördes.

2 Metod
Vargön Alloys industriområde är lokaliserad i tätorten Vargön strax öster om Vänersborg.
Industriområdet ligger vid Göta Älvs östra strand och strax väster om tätorten Vargön (se Figur 1).
Denna studie har varit indelad i olika faser, vardera fasen inkluderade en mätkampanj, den första
genomfördes i september/oktober 2015 och den andra i juni/juli 2016. Mätkampanjen 2015
fokuserade på mätningar för att ta fram emissionsfaktorer för krossverksamhet och transporter
(tranporterna var analyserade i samarbete med ett projekt som IVL genomfört för Trafikverket).
Även ett antal tester för att uppskatta damning från lastning av material genomfördes.
Mätkampanjen 2016 fokuserade på mätningar ämnade att validera emissionsfaktorerna samt de
kvantifierad diffusa partikelemissionerna som beräknats med hjälp av emissionsmodellen. Målet
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var att se vilka processer och källor som bidrog mest till de diffusa emissionerna och ge en bild av
vilka åtgärder som kan vara mest effektiva.
En sammanfattning av metoderna för framtagning av emissionsfaktorer presenteras i kapitel 2.1. I
avsnitt 2.2 presenteras metoden för kvantifiering och validering av den diffusa damningen samt
information om spridningsberäkningarna.

Krossning

•
•

Transporter: Asfalt
Lastning

Transporter: Grus

12ans lanterniner

Figur 1 Lokalisering av Vargön Alloys industriområde. På den högra kartan är de platser där mätningarna
för framtagning av emissionsfaktorer genomförts utmärkta.

2.1

Framtagning av emissionsfaktorer

Krossning, transporter och lastning/lossning av material är vanligt förekommande aktiviteter på
Vargön Alloys industriområde, och bedöms vara några av de aktiviteter som orsakar mest
damning. Utöver de diffusa emissionerna från krossar, transporter och lastning/lossning anses,
sedan länge kända, diffusa partikelemissionerna från ugnarna, via lanterniner på taken i samband
med tömning och utgjutning, stå för ett viktigt bidrag (Figur 1). Emissionerna från lanterninerna
har mätts under många år och har därför inte mätts i denna studie, däremot inkluderades dessa
emissioner när den totala emissionen från diffusa källor beräknades samt ingick i
spridningsberäkningarna.
Intensiteten av diffusa partikelemissioner beror inte bara på typen av källa utan även på
parametrar så som materialfuktighet och fordonsstorlek. I detta kapitel presenteras metoden för att
med hjälp av mätningar och beräkningar ta fram emissionsfaktorer (EF) för transporter (avsnitt
2.1.1), krossning (avsnitt 2.1.2) och lastning (avsnitt 2.1.3). För krossningen respektive
transporterna beräknades emissionsfaktorer för olika material och materialfuktighet respektive
fordonshastighet, typ av underlag och markfuktighet. För lastning genomfördes inga extra tester
utöver emissionsfaktorer för lasting av torr FeCr.
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2.1.1

Transporter

Emissionsfaktorer (g/fkm) för diffusa partikelemissioner från fordon har beräknats för en olastad
dumper på 34 ton och 3 hjulpar under körning på en asfalterad väg samt en grusväg på Vargön
Alloys industriområde. På asfalts- respektive grusvägen testades tre olika hastigheter 20, 30 och 50
(40 för grusvägen) km/t då vägen var torr samt efter att vägen vattenbegjutits (Figur 2). På den
grusade vägen togs emissionsfaktorer även fram för en skåpbil på ca 2 ton. Vattenbegjutningen
genomfördes tills hela ytan var blöt, omkring 0.75 liter vatten per kvadratmeter. Avseende den
asfalterade vägen testades även effekten av körsätt, d.v.s. om fordonet kördes i mitten alternativt
närmare kanten av vägen. Detta eftersom mer damm var ackumulerat vid kanten av vägen. Totalt
testades sju scenarier med olika förhållanden, och varje scenario testades vid de tre olika
hastigheterna.
Trafik

Asfalt

Grus

Dumper

Torrt

Mitten

Figur 2

Vattnat

Dumper

Torrt

Skåpbil

Vattnat

Torrt

Vattnat

Kant

Schema över de förhållanden för vilka tester genomförts. För varje scenario testades vid
fordonshastigheterna 20, 30 och 50 (40 för grusvägen) km/t.

För att beräkna emissionsfaktorerna för diffus damning från dumpern genomfördes mätningar av
partikelhalten på lä och lovart-sidan av den asfalterade respektive grusade vägen. Mätningarna
utfördes med hjälp av fyra optiska partikelinstrument (Grimm), med hög tidsupplösning (6
sekunder), som mäter partikelhalten i luft i olika storleksfraktioner. För att fånga den vertikala
spridningen av partikelplymen orsakad av fordonet användes tre Grimm-instrument på lä-sidan
(Grimm 1-3) av vägen på höjderna 1.5, 3 och 6 m över marken samt en på lovart-sidan (Grimm 4), 3
m över mark, för att mäta partikelhalten i bakgrundsluften (Figur 3). För varje scenario och
hastighet körde fordonet förbi mätarna 8 gånger.
För att kunna beräkna den diffusa partikelemissionen från fordonet behövs även information om
de meteorologiska förhållandena. Under hela perioden för mätningarna mättes vindhastighet,
vindriktning, relativ fuktighet och temperatur, med en minuts upplösning, vid respektive
mätplats.
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3m

Grimm 1

Vindriktning

Grimm 4

Grimm 2
1.5 m

3m

Grimm 3
1.5 m
Väg

Figur 3

Placering av mätinstrument för mätning av emissioner från transporter.

Efter att all data analyserats framkom det att vid passager då vindhastigheter överskred 6 m/s blev
partikelhalterna (och beräknade EF) betydligt högre än vid lägre vindhastigheter. Därför
beräknades endast emissionsfaktorerna baserat på passager då vindhastigheten var under 6 m/s,
detta för att undvika problemet med att vinden själv orsakar dammbildning. Ett exempel på detta
var för skåpbilen med hastigheten 50 km/t, där alla passager genomfördes då vindhastigheten låg
mellan 6 och 7 m/s, där emissionsfaktorn blev nästan lika hög som för Dumpern då
vindhastigheten var under 6 m/s (se Figur 7).
Emissionsfaktorerna avseende diffusa partikelemissioner från fordon, EF (g/fkm), beräknades
enligt Ek.1 där Ch,t är partikelhalten vid höjd hi över vilken halten antas vara oförändrad och för tid
t, ut är vindhastigheten (vinkelrätt mot vägen) vid tid t, Δt är tidsintervallet över vilket ett medel av
partikelhalten tagits (i detta fall 6 s), och n är antalet passager.

𝑬𝑬 =

∑𝒕 ∑𝒉((𝑪𝒉,𝒕 −𝑪𝑩𝑮 )𝒉𝑖 𝒖𝒕 ∆𝒕)

Ek. 1

𝑛

För att beräkna partikelemissionen från fordonet behöver partikelhalten i bakgrundsluften, CBG,
subtraheras från de uppmätta halterna för att ta bort påverkan av andra eventuella källor.
Mätningarna på lovart-sidan av vägen (Grimm 4) representerar här bakgrundshalten.
Bakgrundsmätaren var monterad på 3 m höjd och inloppet riktat från vägen (Figur 3).
Partikelhalterna uppmätta med bakgrundsmätaren subtraherades inte direkt från halterna på
läsidan eftersom bakgrundshalten varierade bland annat med höjd över marken. Istället
beräknades förhållandet mellan halten vid bakgrundsmätaren (Grimm 4) och mätarna på läsidan
(Grimm 1-3) under en period (ca 1 halvtimma) då inga fordon passerade. Detta förhållande
användes sedan för att justera den uppmätta bakgrundshalten under de tider då testerna
genomfördes.
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2.1.2

Krossning av material

För att ta fram emissionsfaktorer för krossning genomfördes liknande partikelmätningar som för
transporterna på lä- samt lovart-sidan av den så kallade mobilkrossen som vanligtvis används för
krossning av FeCr och slagg. Emissionsfaktorer för fyra olika scenarier togs fram inkluderande de
två olika materialen, FeCr och slagg, samt då materialet krossades torrt respektive fuktigt, se Figur
4. Slagg och FeCr skiljer sig framförallt åt avseende densitet. Slagg har betydligt lägre densitet och
kan därför vara mer lättflyktig än FeCr. Det är också viktigt att ta hänsyn till densiteten när optiska
mätmetoder används, såsom Grimm. För att ta hänsyn till densiteten kalibrerades mätningarna
genom att väga de partikelfilter som finns inne i varje Grimm. Den uppmätta faktorn mellan de
optiska mätningarna och resultaten från filtren presenteras i Tabell 1. Utöver partikeldensiteten
skiljde sig krossningsmetoden något åt mellan krossning av slagg respektive FeCr. Slagg krossades
till en storleksfraktion medan FeCr krossades och sorterades till två storleksfraktioner, en för
försäljning och en fin del som återinförs i processen. Eftersom FeCr är en slutprodukt som ska
säljas vattnades inte hela processen utan bara det sista transportbandet för den finare delen. Vid
krossning av slagg med vattenbegjutning vattnades transportbandet som ledde in till krossen så att
materialet var fuktigt under hela processen.
Krossning

FeCr

Torrt

Figur 4

Slagg

Vattnat

Torrt

Vattnat

Schema över de förhållanden för vilka tester för krossen genomförts.

Tabell 1 Faktorer mellan de optiska mätningarna och resultaten från filtren.
FeCr

Slagg

Grimm 1

1.18

0.59

Grimm 2

1.33

0.71

Grimm 3

1.13

0.48

Medel

1.21

0.59

Mätningarna utfördes med hjälp av fyra optiska partikelinstrument (Grimm), med hög
tidsupplösning (6 sekunder), som mäter partikelhalten i luft i olika storleksfraktioner. I studien
fokuserade vi främst på partikelfraktionerna PM10 och PM2.5. För att fånga den vertikala
spridningen av partikelplymen orsakad av krossen användes tre Grimm-instrument på lä-sidan
(Grimm 1-3) av krossen på höjderna 1.5, 3 och 6 m över marken samt en på lovart-sidan (Grimm 4),
3 m över mark, för att mäta partikelhalten i bakgrundsluften. För varje krossningsscenario kördes
krossen minimum 40 min och upp till en timme.
Metoden för att beräkna emissionsfaktorerna beräknades i stort sätt på samma sätt som för
transporterna, se beskrivning ovan. Till skillnad från transporterna behövde även den horisontella
spridningen av plymen beräknas, se Figur 5A, detta kräver information om vindriktningar och
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vindhastigheter för att identifiera bredden på plymen. Under hela perioden för mätningarna
mättes vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet och temperatur, med en minuts upplösning,
vid krossen. Mobilkrossen är ca 25 m bred och det dammar från hela maskinen. När olika
vindriktningar analyserades för att fånga bredden på plymen visade det sig att plymen var minst
lika bred som krossen och halten inne i denna del av plymen kunde inte särskiljas (se Figur 5B).
Vindriktningarna varierade dock inte så mycket att det gick att fastställa exakt hur bred plymen
var, därför antogs att plymen var 25 m bred där halten var relativt lika och bredden vid mätaren
samt avklingning på vardera sidan antogs vara gaussisk. Den vertikala fördelningen baserades på
interpolering av mätdata mellan de tre höjderna på lä-sidan. För beräkningar av emissionsfaktorer
behövdes även vindhastigheten vilken, som nämnts ovan, mättes på 8 m höjd vid krossen.
Vindhastigheten avtar dock generellt närmare marken, därför har CFD-modellen (computational
fluid dynamics) Miskam använts för att beräkna förändringen i vindhastighet över mark.

A)

B)

Figur 5 A) Illustration av plymens utbredning och placering av Grimm-instrumenten på krossens lä-sida.
B) Illustration över hur vindriktning använts för att bedöma bredden på plymen från krossen.

Emissionsfaktorerna avseende diffusa partikelemissioner från krossning, EF (g/s), beräknades
enligt Ek.2 där Ch,t,b är partikelhalten vid höjd h och bredden b över vilken halten antas vara
oförändrad och för tid t, uth är vindhastigheten vid höjden h och tid t, Δt är tidsintervallet över
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vilket ett medel av partikelhalten tagits (i detta fall 6 s), och T är totalt antal sekunder krossningen
pågick. I resultatdelen presenteras även emissionsfaktorerna för krossning med enheten g/ton.

𝑬𝑬𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 =

2.1.3

∑𝒕 ∑𝒉((𝐶𝑡,ℎ,𝑏−𝐶𝐵𝐵 )ℎ𝑖 𝑏𝑖 𝑢𝑡𝑡 ∆𝑡

Ek. 2

𝑇

Lastning

En mindre undersökning och beräkning av emissionsfaktorer för lastning av FeCr på en dumper
med hjälp av en lastare genomfördes. EF beräknades på samma sätt som för krossningen med
mätare placerade på lä och lovart-sidan av dumpern. Inga extra scenarier testades som för de
andra två aktiviteterna. Dumpern fylldes tre gånger och det tog tre skopor att fylla dumpern varje
gång. Denna dumper hade en lastkapacitet på 28 ton vilket innebar att varje skopa innehöll cirka 9
ton FeCr.

2.2 Totala diffusa partikelemissioner från
industriområdet
Under den andra fasen av denna studie genomfördes mätningar och beräkningar för att ta fram en
emissionsmodell baserad på de emissionsfaktorer som etablerats i fas ett, aktivitetsdata samt
meteorologi. Detta för att kunna uppskatta den totala emissionen från Vargön Alloys anläggning.
Under mätkampanjen i juni/juli 2016 genomfördes mätningar med avsikt att ge underlag för att
kunna beräkna den totala diffusa partikelemissionen samt validera resultaten. De mätningar som
genomfördes under mätkampanjen 2016 presenteras i avsnitt 2.2.1.
Emissionsfaktorerna och åtgärdsscenarierna som testades, baserade på mätkampanjen 2015, gav
information om de specifika källorna. För att kunna uppskatta det totala haltbidraget till luft från
en industri som Vargön Alloys behövs utöver emissionsfaktorer även information om frekvensen
och intensitet av de olika dammande aktiviteterna. För varje diffus källa måste emissionsfaktorn
multipliceras med aktiviteten för att få den totala emissionen, och om detta görs för varje källa kan
en total emission för området beräknas. I avsnitt 2.2.2 presenteras hur emissionsmodellen för att
beräkna den total diffusa partikelenissonen tagit fram. För att därefter undersöka påverkan på
närområdet spridningsberäknades de beräknade diffusa emissionerna med hjälp av modellen
ADMS, se avsnitt 2.2.3. Här jämfördes även påverkan av individuella diffusa källor på närområdet.

2.2.1

Mätkampanj 2016

Under juni och juli 2016 genomfördes mätningar av partiklar under sammanlagt en
fyraveckorsperiod (2016-06-13 till 2016-07-11). Mätningarna inkluderade passiva fluxmätningar
som placerades ut runt om industriområdet för att få en grov uppskattning av den totala
emissionen från området samt två Grimm-instrument som mätte partiklar i olika storleksfraktioner
med minutupplösning inne på området för att fånga tidsvariationen av emissionerna, se Figur 6
(höger) för placering av instrumenten inne på industriområdet.
På den östra delen av Vargön Alloys anläggning vid grinden förekommer torkning av material
genom att de sprids ut på marken och får torka i solen. För att fånga hur mycket denna
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torkningsprocess dammar placerades fluxprovtagare även runt detta område, samt det ena
Grimm-instrumentet placerades norr om detta område i syfte att validera emissionerna från
framförallt materialtorkningsprocessen samt övriga potentiella källor på den östra delen av
industriområdet.
För att genomföra spridningsberäkningarna behövs även meteorologisk data, såsom vindhastighet,
vindriktning, fuktighet, nederbörd och temperatur, vilka mättes under hela mätperioden inne på
industriområdet. För att validera emissionsmodellen och resultaten från spridningsberäkningarna
placerades en dygnsprovtagare av PM10 och PM2.5 ca 1 km norr om Vargön Alloys industriområde
på Viksängen. För att kunna uppskatta den totala partikelhalten i luft behöver en regional
bakgrundsbelastning adderas till den halt som härrör från partikelemissionen från Vargön Alloys.
Denna bakgrundshalt mättes på veckobas ca 3.5 km söder om Vargön Alloys (Figur 6 vänster).
För att fånga dygnsvariationen i bakgrundshalter användes mätningarna från bakgrundplatsen i
kombination med dygnsmätningar från bakgrundsstationen Råö vid västkusten. En
dygnsfördelning av veckohalt genomfördes baserat på variationen uppmätt vid Råö. Till följd av
databortfall för PM2.5 från bakgrundsmätningarna vid Vargön antogs även att förhållandet mellan
PM10 och PM2.5 var den samma för bakgrundsmätplatsen som vid Råö.

Figur 6 Placering av mätinstrument under mätkampanjen 2016.

2.2.2

Emissionsmodell

För att beräkna den total diffusa partikelemissionen från Vargön Alloys utvecklades en
emissionsmodell baserat på de emissionsfaktorer, aktivitetdata samt vissa meteorologiska
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parametrar. I denna emissionsmodell inkluderades fem källor som ansågs bidra till damning;
emissioner från lanterninerna, transporter, krossningsverksamhet, lastning samt emissioner som
uppskattas från materialtorkning vid den öppna ytan vid anläggningens grind.
Vargön Alloys tillhandahöll information om aktiviteter under mätkampanjen 2016. Informationen
inkluderade tömning av ugnarna och antal ton legering, krossningsaktiviteter vid tre krossar samt
transporter med bland annat en dumper. Därtill har ett videounderlag från området använts.
Lanterniner
Emissionsfaktorer för de diffusa utsläppen från lanterninerna har, som tidigare nämnts, inte
beräknats i denna studie, utan baseras på tidigare mätningar och beräkningar genomförda av IVL,
på uppdrag av Vargön Alloys. Den emissionsfaktor som användes var 1 kg damm per ton legering.
Antal ton legering och tidpunkter för tömning av ugnar har tillhandahållits från Vargön Alloys.
Under mätkampanjen 2016 förekom det vid tre tillfällen att plymen från lanterninerna vid tömning
och utgjutning föll och passerade Grimm-instrumentet vid grinden. Detta gav möjlighet att studera
partikelfraktioneringen i plymen som visade att ca 72 % av partiklarna bestod av fraktionen PM2.5.
Till skillnad från de övriga källorna som bidrar till partikelemissionerna på Vargön Alloys område
skedde emissionerna från lanterninerna på ca 50 -55 m höjd och uppskattas ha en temperatur på ca
30 °C när de lämnar lanterninerna. Detta är viktigt att ta med i beräkningen eftersom det kan
påverka hur emissionerna sprids.
Transporter
De emissionsfaktorer som tagits fram i fas ett av denna studie har använts för att beräkna
emissionerna från transporter. I aktivitetsunderlaget från Vargön Alloys angavs vilka tider
transporter förekom. Videounderlaget från området indikerade dock en något högre aktivitet
avseende transporter, med fler fordon aktiva samtidigt. Detta beroende på att externa transporter
där material lämnas och hämtas på området och användning av mindre lastare inte inkluderats i
det skriftliga underlaget. Genom att analysera videounderlaget kom vi fram till att under den
arbetstid som angetts för dumpern förekom det generellt två eller fler fordon (inklusive dumpern).
Utifrån detta gjordes antagandet att under de arbetstider som angetts för fordonen kör två fordon
på området, en på grusat och en på asfalterat underlag. Eftersom den skyltade hastigheten på
området är 30 km/timme användes emissionsfaktorerna för 30 km/timme. Detta kan vara något
överskattat eftersom det inte är troligt att fordonen kör i konstant hastighet, men eftersom det vid
flera tillfällen förekom fler än två fordon i arbete samtidigt antogs att överskattningen på grund av
hastigheten kompenserades av att det vid tillfällen förekom fler än två fordon samtidigt.
Krossning
Tre krossar användes under mätkampanjen 2016 alla placerade på den öppna ytan norr om Ugn
12. I aktivitetsunderlaget angavs vilka tider krossarna var i bruk samt information om vad som
krossades. De material som krossades var framför allt FeCr och slagg, men krossning av malm
förekom också vid något tillfälle. Vid krossning av malm eller då det inte redovisats vilket material
som krossades antogs emissionsfaktorer för FeCr. De emissionsfaktorer som tagits fram i fas ett av
denna studie användes för att beräkna emissionerna från krossningen.
Lastning
Grundläggande emissionsfaktorer för lastning av FeCr togs fram i denna studie men tyvärr fanns
det inget underlag för hur mycket lastning och lossning som förekom under mätkampanjen 2016.
Därför gjordes antagandet att allt material som krossades behövde förflyttas minst två gånger, det
vill säga både lastas och lossas vardera gången. Samma emissionsfaktor antogs för lossning som
för lastning. Tiden då lastning förekom antogs vara samma som då transporterna med dumpern
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förekom. Platserna för lastning och lossning fördelades mellan krossningsområdet norr om ugn 12,
upplagen vid ”Fåfängan” samt torkningsområdet vid grinden.
Materialtorkning
På den öppna platsen nära grindarna till Vargön Alloys område torkades material (FeCr) inför
försäljning. Här användes en kombination av fluxmätare, videoövervakning samt ett Grimminstrument för att uppskatta emissionen från detta område. På grund av att flera olika typer av
aktiviteter förekom på detta område visade det sig svårt att med bara de tidigare framtagna
emissionsfaktorerna uppskatta emissionen från detta område, istället beräknades en totalemission
baserat på fluxmätningarna. Den beräknade emissionen validerades med hjälp av Grimmmätningarna.
Effekt av meteorologi
Eftersom vattenbegjutning och vindhastighet har visat sig påverka emissionsintensiteten av
partiklar antogs det att under timmar då vindhastigheten överskred 5 m/s och vid torra
förhållanden så ökade emissionerna med en faktor 3. Detta baserades på de variationer i
emissioner som noterades under fordonstesterna på grus då vindhastigheten varierade kraftigt.
Nederbörd antogs motsvara effekten av vattenbegjutning. Därför användes emissionsfaktorerna
för bevattnade förhållanden under timmar då nederbörd förekom samt timmen efter nederbörden
avtagit.

2.2.3

Spridningsberäkningar

Spridningsberäkningar av de beräknade partikelemissionerna genomfördes för mätperioden 2016.
Beräkningsmodellen som använts, ADMS (version 5), är en diagnostisk dispersionsmodell som är
utvecklad av Cambridge Environmental Research Consultants (CERC) i Storbritannien, se Bilaga 1.
I ADMS-modellen är det möjligt att ansätta specifika depositionshastigheter, vilket i denna studie
gjordes för partiklar av olika fraktioner. Modellen behöver även meteorologiska indata samt, för
denna typ av beräkningar, även markanvändningsdata. Som meteorologisk indata för ADMSmodelleringen användes resultat från de meteorologiska mätningarna inne på industriområdet.

3 Resultat och Diskussion
I detta kapitel presenteras och diskuteras resultaten från denna studie. Resultaten visade på vikten
av att förstå vilka aktiviteter som orsakar damning och hur yttre parametrar påverkar intensiteten
av dessa emissioner. Bevattning som åtgärd visade sig, till exempel, vara mycket effektivt både
avseende krossning och transporter. Avseende transporter så påverkades emissionerna också av
fordonshastighet där högre hastigheter gav avsevärt högre emissioner.
Emissionsmodellen som togs fram för att beräkna de totala emissionerna från anläggningen visade
sig generera ett resultat som stämde väl överens med mätningarna i valideringspunkterna. En stor
fördel med att generera en emissionsmodell på detta sätt är att emissionen och haltbidraget från de
olika diffusa partikelkällorna kan beräknas var för sig. Analysen av de olika källorna visade på
vikten av att förstå partikelfraktioneringen i utsläppet från källan samt hur högt över marken
utsläppen sker för att förstå hur närområdet påverkas. Till exempel så var den totala
partikelemissionen från krossningsaktiviteterna högre än för emissionen från transporterna men på
grund av att transporterna genererade en större andel små partiklar (PM2.5) hade de en större
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påverkan på närområdet. Likaså beräknades att emissionerna från lanterninerna stod för 72 % av
den totala PM2.5 - emissionen, men på grund av att dessa emissioner släpptes ut ca 50 m högre upp
i luften än de övriga källorna så spreds och späddes dessa emissioner ut snabbare och hade därför
en påverkan på närområdet likvärdig den från transporterna. Dock ska det också noteras att
utsläpp på högre höjd medför att emissionerna från lanterninerna kan transporteras mer långväga
och bidra till den regionala bakrundshalten.
Resultaten från beräkningarna av emissionsfaktorer presenteras och diskuteras i avsnitt 3.1.
Emissionsmodellens resultat, i form av halter och haltbidrag, och de totala partikelemissionerna
presenteras i avsnitt 3.2. I slutet av detta kapitel diskuteras var fokus för framtida studier bör ligga
samt potentiella analyser som, utöver vad som omfattats i denna studie, skulle kunna genomföras
med det befintliga dataunderlaget som samlats in. (avsnitt 3.3).

3.1

Emissionsfaktorer

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultaten avseende emissionsfaktorer för transporter
(avsnitt 3.1.1), krossningsaktivitet (avsnitt 3.2.2) och lastning (avsnitt 3.2.3).

3.1.1

Transporter

Resultaten från denna studie visar påverkan av fordonshastighet på diffusa partikelemissioner och
effektiviten av vattenbegjutning för att reducera damning orsakat av fordon. Typ av underlag,
asfalt respektive grus, påverkade damningen betydligt, där emissionen var mer än 3 gånger högre
vid körning på den grusade vägen (Figur 7 och 8).
Effektiviteten av bevattning som damningsreducerande återgärd framkom tydlig i denna studie
med en 10-100 gånger lägre PM10- och PM2.5-emission efter det att vägen vattnats (Figur 7-8).
Testerna med vattenbegjutning var också intressant då de visade att de diffusa PM2.5-emissionerna
från resuspension var betydande, i det att det sker en signifikant ökning av PM2.5 vid
fordonspassager på torr yta men inte när ytan är bevattnad. Detta indikerar att även PM2.5 emissionen kommer från resuspension och inte främst från fordonsavgaser, vilket motsäger
tidigare studier som visar på att den största källan till PM2.5 från trafik kommer från förbränningen
och större partiklar (PM2.5-PM10) från resuspension (Abu-Allaban et al., 2003, Ferm and Sjöberg,
2015, Harrison et al., 2001). Lokalt genererade små partiklar som hamnat på vägbanan kan vara en
bidragen orsak till de höga PM2.5 emissionerna från transporter observerade i denna studie.
Avseende asfaltsvägen var det även av betydelse för PM10-emissionerna var på vägen fordonet
kördes, i mitten eller närmare kanten, på grund av dammet som ackumulerats längs vägkanten
(Figur 7). Denna skillnad var dock inte lika tydlig avseende PM2.5 - emissionerna (Figur 8).
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Emissionsfaktorer (EF) för PM10 för de olika scenarierna och hastigheterna. Notera att för
skåpbilen (van) vid testerna i 50 km/t på torrt och vattnat underlag (streckade staplar) var
vindhastigheten >6 m/s för alla passager, dessa EF är därför troligen överskattade.
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Emissionsfaktorer (EF) för PM2.5 för de olika scenarierna och hastigheterna. Notera att för
skåpbilen (van) vid testerna i 50 km/t på torrt och vattnat underlag (streckade staplar) var
vindhastigheten >6 m/s för alla passager, dessa EF är därför troligen överskattade.

Emissionsfaktorerna beräknade i denna studie var i samma storleksordning som tidigare studier,
men i dessa studier togs emissionsfaktorer fram för mindre fordon än den dumper som använts
här (Goossens and Buck, 2009, Gillies et al., 2005). Liksom i studien presenterad här har
fordonshastighet tidigare visat sig vara en betydande faktor för partikelemissionen orsakat av
fordon (Gillies et al., 2005, Goossens and Buck, 2009, Jia et al., 2013).
Efter det att vägen vattnats blev halterna betydligt lägre såväl på den asfalterade som den grusade
vägen. På den grusade vägen efter vattning blev de beräknade EF i vissa fall negativa. Orsaken till
de negativa EF berodde på att bakgrundsvariationerna, vilka var höga på grund av

17

vindhastigheten, överskred påverkan av fordonen. Detta hände dock inte vid asfaltsvägen troligen
på grund av att vindhastigheten var lägre och varierade mindre vid dessa mätningar.

3.1.2

Krossning av material

Resultaten från denna studie visade effektiviten av vattenbegjutning för att reducera damning
orsakat av krossning, med mer än en halvering av emissionerna för FeCr respektive en ca 80 %
minskning för slagg, se vidare nedan. Typen av material som krossades påverkade också
damningen, där emissionen var ca 55 % högre vid krossning av FeCr än slagg avseende TSP (Total
Suspended Particles) och PM10, medan PM2.5 var drygt 80 % högre (Figur 9, Tabell 2). Denna
skillnad berodde troligen delvis på krossningsmetoden, som skiljde sig något åt mellan slagg och
FeCr, och delvis på materialets egenskaper.
Andelen PM2.5 av PM10 skiljer sig mellan krossning av slagg och FeCr, för slagg utgör PM2.5 ca 8 %
av PM10 medan för FeCr utgör det drygt 17 %. I Tabell 2 redovisas antal gram partiklar i fraktionen
TSP, PM10 och PM2.5 som emitteras per ton material som krossas. Resultaten presenterade i denna
tabell är av samma storleksordning avseende TSP och PM10 som uppskattats i AP-42 (Cowherd,
2006). Tidigare mätningar eller beräkningar av PM2.5 från krossningsaktiviteter har inte hittats i
litteraturen.
Tabell 2 Emissionsfaktorer för krossning av FeCr och slagg, enhet g/ton.
FeCr

PM2.5
PM10
TSP

Slagg

Torrt

Vattnat

Torrt

Vattnat

17
100
252

15
65
114

3
44
114

0.6
7
24

För att inkludera emissionerna från krossarna i spridningsberäkningarna behövdes även
emissionsfaktorer med enheten gram per sekund, resultaten presenteras i Figur 9.
FeCr

Slagg

3

6

Emission factor (g/s)

Emission factor (g /s)

7
5
4

Torrt

3

Vattnat

2
1

2.5
2
1.5

Torrt

1

Vattnat

0.5
0

0
PM2.5

PM10

PM2.5

TSP

PM10

Figur 9 Emissionsfaktorer (EF) för TSP, PM10 och PM2.5 för de olika krossningsscenarierna.
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TSP

Den procentuella skillnaden mellan emissionsfaktorerna för krossning av torrt respektive vattnat
material var samma för alla storleksfraktioner för slagg, där vattnad slagg visade en 80 %
minskning i emission medan samma procentuella skillnad för FeCr var betydligt högre för TSP (55
%) än för PM10 (35 %) eller PM2.5 (12 %). Detta indikerar att när bara sista bandet vattnas är
påverkan störst på större partiklar. Små partiklar genereras förmodligen i annan del av processen.
Det vill säga för att minska små partiklar bör hela processen vattnas.

3.1.3

Lastning

Emissionsfaktor (g/ton)

De beräknade emissionsfaktorerna för lastning av FeCr presenteras i Figur 10. Resultaten var av
samma storleksordning som de föreslagna av AP-42 (Cowherd, 2006). Endast ett lastningsscenario
undersöktes i denna studie vilket innebär att lastning vidare bör analyseras för att förstå hur
faktorer såsom fallhöjd materialtyp och fuktighet påverkar emissionerna. Från observationerna
kunde det ses att den första skopan orsakade mest damning på grund av högre fallhöjd, medan
damningen från skopa 2 och tre var lägre. Plymen orsakad av lastningen var relativt smal (drygt 5
m).
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
PM2.5

PM10

TSP

Figur 10 Emissionsfaktorer avseende TSP, PM10 och PM2.5 för lastning av FeCr på en dumper.

3.2 Diffusa partikelemissioner och
spridningsberäkningar
I detta avsnitt presenteras resultaten från emissionsmodellen som i denna studie tagits fram för
Vargön Alloys baserad på de emissionsfaktorer, som beskrivits ovan, aktivitetsdata samt
meteorologi. Den totala partikelemissionen har beräknats och resultaten jämförs med resultaten
från fluxmätarna (Avsnitt 3.2.1). För att validera emissionsmodellen spridningsberäknades
emissionerna och jämfördes med de uppmätta halterna vid Viksängen samt vid Vargön Alloys
grind (Avsnitt 3.2.2). När emissionsmodellen validerats analyserades hur dessa emissioner spreds i
närområdet både avseende samtliga källor och varje källa var för sig (Avsnitt 3.2.3).

3.2.1

Partikelemissioner från Vargön Alloys anläggning

Den totala diffusa partikelemissionen av TSP från Vargön Alloys beräknades, utifrån
emissionsmodellen framtagen i denna studie, till 13.5 ton för mätperioden 2016-06-15 till 2016-0711. Fluxmätarna som placerats ut runt området har i tidigare studier använts för att uppskatta
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diffus damning med varierande resultat. Denna studie gav en möjlighet att jämföra metoden med
fluxmätarna med den framtagna emissionsmodellen. Beräkningarna utifrån fluxmätarna visade på
en total partikelemission på 9.7 ton, vilket var markant lägre än den emission beräknad med hjälp
av emissionsmodellen., Eftersom beräkningarna baserade på fluxmätarna emellertid använder sig
av en vertikal fluxprofil (Gustafsson et al., 2014) vilken i detta fall hade en höjd på 24 m, är det
troligt att emissioner som kommer från källor högre upp såsom lanterninerna inte kommer med.
Då emissionerna från lanterninerna exkluderades från emissionsmodellen blev den totala
partikelemissionen (10.1 ton) betydligt mer lik den beräknade utifrån fluxmätarna (se Tabell 3).
Tabell 3 Total partikelemission för hela mätperioden 2016-06-15 till 2016-07-11 beräknad utifrån
fluxmätarna samt emissionsmodellen.

Ton partiklar
emitterade under hela
mätperioden

Fluxmätare

Emissionsmodell
med alla källor

Emissionsmodell
exklusive lanterniner

9.7

13.7

10.1

Resultaten indikerar att fluxmätare, som är en relativt enkel metod, kan vara användbara om de
diffusa partikelemissionerna sker relativt nära marken.
En stor fördel med att bygga en emissionsmodell, baserad på emissionsfaktorer och aktivitetsdata
är att det går att urskilja i vilken grad de olika källorna bidrar till damningsbilden samt hur mycket
de bidrar till olika storkelsfraktioner av partiklar. I Tabell 4 redovisas det procentuella bidraget av
de olika källorna till partikelhalten i storleksfraktionerna TSP, PM10 och PM2.5.
Tabell 4 Procentuellt bidrag till partikelemissionerna av TSP, PM10 och PM2.5 från de
identifierade diffusa partikelkällorna.
TSP (%)

PM10 (%)

PM2.5 (%)

Lanterninerna

26

36

72

Krossar

42

23

9

Transporter

29

39

18

Lasting

<1

<1

<1

Torkning av material

2

<1

2

De diffusa utsläppen från lanterninerna stod för över 70 % av PM2.5 - emissionerna från
anläggningen enligt beräkningarna. Krossverksamheten och transporterna bidrog mest till TSPrespektive PM10 - emissionerna, medan emissionerna från lastning och torkning av material bidrog
till den minsta andelen av alla identifierade källor. Detta gör det troligt att emissionerna från
lanterninerna har högst potential att tranporteras långväga på grund av den övervägande andelen
små partiklar samt den höga utsläppshöjden.

3.2.2

Validering av emissionsmodellen

Baserat på de beräknade EF (avsnitt 3.1), aktivitetsdata och meteorologi kunde den diffusa
partikelemissionen för respektive timme och aktivitet inom Vargön Alloys område beräknas,
vilken i sin tur spridningsberäknades för mätkampanjen 2016 med ADMS-modellen. För att kunna
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jämföra beräknade halter med uppmätta halter användes en regional bakgrundshalt (mätningar
söder om Vargön Alloys) vid spridningsberäkningarna. För att validera emissionsmodellen
jämfördes därefter periodmedelvärden och dygnsmedelvärden av PM10 och PM2.5 från
spridningsberäkningarna med periodmedelvärden och dygnsmedelvärden från
dygnsprovtagningen vid Viksängen samt från Grimm-instrumentet vid grinden till Vargön Alloys
anläggning. I Figur 11 och 12 visas resultatet från valideringen, där jämförelsen mellan uppmätta
och beräknade PM10- och PM2.5-halter visar en god överenstämmelse.
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Jämförelse mellan uppmätta och modellerade periodmedelvärden av PM10 och PM2.5 i luft
för A)Viksängen och B) Grinden.

De uppmätta medelhalterna av PM10 och PM2.5 vid Viksängen för hela mätperioden 2016 var 12
respektive 4.7 μg/m3, medan den modellerade medelhalten vid samma plats var 11.6 respektive 4.6
μg/m3, vilket innebär en procentuell skillnad på mindre än 4 % (Figur 11A). Den procentuella
skillnaden vid Grinden var något högre för PM10 med ca 15 % överskattning av de modellerade
halterna (Figur 11B). Vid grinden visade spridningsberäkningarna på en snabb avklingning i halt
med avstånd från området där torkning av material sker, vilket kan göra det svårare att uppskatta
den exakta halten vid instrumentet.
Det är också viktigt att modellen fångar variationen i halt, därför presenteras i Figur 12 en
jämförelse på dygnsbas mellan de modellerade och de uppmätta halterna. De uppmätta och de
modellerade halterna har sorterats efter storlek för att lättare kunna se inom vilka haltintervall
modellen överskattar alternativt underskattar halten. De uppmätta och modellerade halterna av
PM10 vid Viksängen visade på mycket god överrensstämmelse i samtliga haltintervall (Figur 12A).
Avseende PM2.5 vid Viksängen underskattades de högsta halterna något (Figur 12 B). Vid grinden
överskattades halterna av PM10 för halter över 5 μg/m3 (Figur 12C). Avseende PM2.5 vid grinden
underskattade modellen något undantaget för de högsta halterna där modellen överskattade
halterna(Figur 12D).
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Figur 12

3

Jämförelse mellan uppmätta och modellerade dygnsmedelhalter av PM10 och PM2.5 i luft
sorterade efter storleksordning för A) PM10 Viksängen 2015, B) PM2.5 Viksängen, C) PM10
Grinden och D) PM2.5 Grinden.

Eftersom överrensstämmelsen är bra mellan de modellerade och uppmätta halterna vid
mätplatserna antas spridningsberäkningarna vara representativa för mätperioden.

3.2.3

Halter och haltbidrag

I detta avsnitt presenteras resultaten från spridningsberäkningarna. Både totala partikelhalter i luft
samt haltbidrag från Vargön Alloys har beräknats och redovisas i kartform med isolinjer.
Spridning av de diffusa utsläppen från lanterninerna, krossar och transporter har därtill beräknats
separat för att analysera hur emissioner från dessa olika typer av källor sprider sig. Här redovisas
resultaten för partikelfraktionerna PM10 och PM2.5.
I Figur 13 presenteras den totala partikelhalten 2 m över marken som medelvärde för mätperioden
under 2016. Medelhalten beräknad inne på Vargön Alloys anläggning överskred på vissa ställen
400 µg/m3 för PM10 respektive 250 µg/m3 för PM2.5, dock avtog halten snabbt med avstånd från
anläggningen. Plymen orsakad av de diffusa partikelkällorna spred sig framförallt åt nord till
nordväst, vilket innebar en minimal påverkan på tätorten Vargön under mätkampanjen.
Vindriktningen vid Vargön domineras av sydliga till sydvästliga vindar beroende på
Götaälvdalens sydliga till nordliga riktning samt Hunneberg och Halleberg öster om Vargön.
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A)

Medelhalt PM10

B)

Medelhalt PM2.5

Figur 13 Medelhalt (µg/m3) av A) PM10 och B) PM2.5 för mätperioden under 2016.

För att undersöka hur stort Vargön Alloys haltbidrag av PM10 och PM2.5 var spridningsberäknades
de beräknade emissionerna utan någon bakgrundshalt. Resultaten presenteras i Figur 14 och visar
att ca 1.5 km nordväst om Vargön Alloys anläggning var haltbidraget i medel under 1 µg/m3
avseende PM10 och ca 0.5 µg/m3 avseende PM2.5. Haltbidraget av PM10 respektive PM2.5 i de
västligaste av Vargöns tätort var strax under 2 µg/m3 respektive 1 µg/m3 under mätperioden.
A)

Haltbidrag PM10

B)

Haltbidrag PM2.5

Figur 14 Haltbidrag (µg/m3) från Vargön Alloys anläggning av A) PM10 och B) PM2.5 för mätperioden under
2016.

Spridningen av partikelemissioner beror inte bara på mängden emitterade partiklar utan också på
utsläppshöjd, temperatur på utsläppet och partikelfraktioneringen. Därför har de tre huvudsakliga
diffusa källorna (lanterniner, krossning och tranporter) spridningsberäknats var för sig, se Figur 15.
Resultaten från de individuella källorna visade att emissionerna från lanterninerna, trots att de
stod för 71 % av PM2.5 - emissionen, bidrog ungefär lika mycket som transporterna, som stod för 18
% av PM2.5 - emissionen, till PM2.5 - halten i närområdet. Detta beror med stor sannolikhet på att
emissionerna från lanterninerna sker på en höjd över marken där vindarna bidrar till att öka
spridningen och utspädningen av emissionen. Transportemissionerna sker närmare marken och
påverkar därför närområdet mer. Transporterna visade sig också bidra med de emissioner som
påverkade utkanten av Vargöns tätort mest (Figur 15E och F).
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A)

Haltbidrag av PM10 från lanterniner

B)

Haltbidrag av PM2.5 från lanterniner

C)

Haltbidrag av PM10 från krossning

D)

Haltbidrag av PM2.5 från krossning

E)

Haltbidrag av PM10 från transporter

F)

Haltbidrag av PM2.5 från transporter

Figur 15 Haltbidrag (µg/m3) från Vargön Alloys anläggning av A) PM10 från lanterninerna, B) PM2.5 från
lanterninerna C) PM10 från krossning, D) PM2.5 från krossning, E) PM10 från transporter, F) PM2.5 från
transporter för mätperioden under 2016.
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3.3

Framtida fokus

Resultaten från denna studie har väckt nya intressanta frågeställningar och påvisat områden där
vidare analyser kan vara av intresse. Det finns till exempel flera ytterligare analyser som skulle
kunna genomföras utifrån dataseten insamlade under mätkampanjerna i denna studie. Bland annat
skulle upptorkningshastigheter efter nederbörd kunna studeras. Detta är relevant eftersom det
också kan indikera hur länge bevattning som damningsåtgärd är effektiv.
Det finns även ett behov av att vidare analysera effekten av höga vindhastigheter eftersom
resultaten indikerar att emissionen ökar när vindhastigheten når en kritisk punkt. Under dagar då
det är torrt och samtidigt hög vindhastighet kan det till exempel vara extra viktigt med bevattning
för att inte överskrida normer och riktlinjer avseende partikelhalter.
Denna studie uppdagade också ett behov av att ta fram en metod för att kunna kartlägga
aktiviteter på ett smidigt sätt. Speciellt för större industrier kan det vara svårt att få en
övergripande bild av alla aktiviteter som pågår. Det är viktigt att samla in aktivitetsdata av god
kvalitet och med rätt upplösning. Detta fungerade bra i denna studie tack vare parsonalen på
Vargön Alloys, dock är det inte alla industrier som har möjlighet eller resurser att ta fram
aktivitetsdata av god kvalitet.
Ytterligare ett område som ännu inte har studerats är hur diffus damning påverkas av
vinterförhållanden. I denna studie visade vi att markförhållanden är viktigt för damning orsakad
av transporter, därför finns det ett behov av att också studera hur tjäle, is och snö påverkar de
diffusa emissionerna. Detta inte minst för att miljökvalitetnormerna avser år såväl som
dygnsmedelvärden, och i dagsläget vet vi mycket lite om den diffusa damningsbilden på
vinterhalvåret.

4 Slutsatser
Resultaten från denna studie visar på vikten av att förstå vilka aktiviteter som orsakar damning
och hur yttre parametrar påverkar intensiteten av dessa emissioner. Bevattning som åtgärd visade
sig, till exempel, vara mycket effektivt både avseende krossning och transporter. Avseende
transporter var även påverkan av fordonshastighet och typ av underlag viktiga, där högre
hastigheter respektiver grusade underlag gav avsevärt högre emissioner. Resultaten från
fordonstesterna visade också att de diffusa PM2.5-emissionerna från resuspension är betydande.
Detta har inte framkommit i tidigare studier som visar på att den största källan till PM2.5 från trafik
kommer från förbränning och att främst större partiklar (PM2.5-PM10) kommer från resuspension.
Avseende krossning var, utöver vattenbegjutning typen av material och krossningsmetod viktig.
Emissionsmodellen som togs fram för att beräkna de totala emissionerna från anläggningen visade
sig generera ett resultat som stämde väl överens med mätningarna i valideringspunkterna.
Analysen av de olika källorna visade att utöver emissionsfaktorer och aktiviteter var det viktigt att
förstå partikelfraktioneringen i utsläppet från källan samt hur högt över marken utsläppen sker för
att förstå hur närområdet påverkas. Till exempel så var den totala partikelemissionen från
krossningsaktiviteterna högre än för emissionen från transporterna men på grund av att
transporterna genererade en större andel små partiklar (PM2.5) hade de en större påverkan på
närområdet. Likaså beräknades att emissionerna från lanterninerna stod för 72 % av den totala
PM2.5 - emissionen, men på grund av att dessa emissioner släpptes ut ca 50 m högre upp i luften än
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de övriga källorna så spreds och späddes dessa emissioner ut snabbare och hade därför en
påverkan på närområdet likvärdig den från transporterna som bara stod för 18 % av den totala
PM2.5- emissionen.
Resultaten från denna studie har väckt nya intressanta frågeställningar där vidare analyser kan
vara av intresse. Till exempel visad studien på ett behov att ta fram en metod för att kartlägga
aktiviteter på ett smidigt sätt. Eftersom underlaget, både typ och fuktighet, var viktig för damning
orsakad av transporter skulle vidare studier avseende vinterförhållanden vara mycket intressanta.
Därtill baserat på data som samlats in under denna studie skulle till exempel
upptorkningshastigheter efter nederbörd eller effekten av höga vindhastigheter kunna studeras
vidare.
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Bilaga 1 ADMS-modellen
ADMS (version 4) är en diagnostisk dispersionsmodell som är utvecklad av Cambridge
Environmental Research Consultants (CERC) i Storbritannien. Den används för att simulera
emissioner från punkt- eller ytkällor (d.v.s. med varma gaser eller som passiva utsläpp) till
atmosfären. Modellen används både för beräkning av industriutsläpp och i
luftkvalitetsövervakningssyften i t.ex. urbana miljöer. Modellen inkluderar effekter av byggnader,
topografi och kust/inlandseffekter samt viss kemi vid dispersions-beräkningarna.
ADMS kan, förutom vanlig dispersion, även beräkna torr- och våtdeposition, plymvisibilitet, lukt
och s.k. "puff"-beräkningar avseende korttidsfluktuationer av emissioner.
Beskrivningen av modellens vertikala dispersionsprocesser görs genom beskrivning av det
atmosfäriska gränsskiktets tjocklek (den s.k. blandningshöjden) och genom beräkning av den s.k.
Monin-Obukhov längden. Vid beräkning av dispersionen under konvektiva meteorologiska
förhållanden (effektiv vertikal spridning) används en s.k. sned Gaussisk koncentrationsfördelning.
ADMS kan dessutom beräkna korta tidsskalor (minuter), vilket är viktigt vid bl.a. modellering av
lukt.
Referenser
Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. (2007): ADMS - 4 Atmospheric Dispersion
Modelling System – User Guide, Version 4.0.

