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Uppskattning av spridning av hästallergen i luft, exempel från Solvalla

Sammanfattning

Det är idag känt att hästverksamheter alstrar s.k. hästallergen (som sitter partikulärt bundet på
mjäll, hud- och hårflagor från hästar), vilket i sin tur ökar risken för allergenspridning och
därmed risken för en negativ påverkan på människors hälsa. I såväl Sverige som i övriga
Europa finns konflikter mellan hästnäringen och boende i närheten av hästanläggningar till
följd av den ökande andelen hästar som lokaliseras allt närmare tättbebyggda områden. Det
finns därför en stor efterfrågan på metodik för att på ett realistiskt sätt erhålla relevanta
emissioner för bedömning av och rekommendationer för hur miljöbelastningen i olika
områden ska hanteras.
Syftet med föreliggande studie var att vidareutveckla tidigare framtagna emissionsfaktorer för
hästallergen avseende både direktemission från hästar i stall och travbana och från passiv
damning från hagar och travbana utan hästar. Då både den passiva emissionen (uppvirvling)
och depositionen är beroende av väderleken har lokala meteorologiska förhållanden
inkluderats i beräkningarna i syfte att visa det lokala haltmönstret.
För att kunna bestämma emissionsfaktorer, och därmed halter i luft, vid olika typer av
aktiviteter genomfördes mätningar av hästallergen. För att studera om det förelåg någon
kontinuerlig passiv belastning mättes också kring hagen utan hästar närvarande.
Det finns idag inga gränsvärden för mängden pälsdjursallergen i luften och risk för utveckling
av allergiska symtom. Undersökningar har dock visat att vid halter <0,1-2 U/m3 upplevde inte
personer med hästallergi några besvär.
Ovanstående resultat visar att haltnivåer upp till 8-12 U/m3 förekommer vid de närmast
belägna husen norr om Solvalla, under 0,1 % av årets timmar (8 timmar/år), vilket
representerar tillfällen med mycket dålig omblandning av luften i kombination med höga
utsläpp. Vid 1 % av årets timmar (87 timmar/år) förekommer vid samma platser som ovan,
haltnivåer på mellan 4-6 U/m3. Resultatet från percentilberäkningarna antas representera
extremsituationer, det vill säga då tillfällen med de högsta emissionerna sammanfaller med de
sämsta spridningsförutsättningarna. Högre haltnivåer men för ett mycket mindre område
erhålls söder om Solvalla på baksidan läktarna innan de planerade husen.
I den här genomförda studien var överenstämmelsen god mellan uppmätta och beräknade
halter av hästallergen varför uppskattningen av de lokala emissionsfaktorerna för Solvalla även
antas kunna användas för att beskriva framtida förhållanden.
Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren
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1 Inledning och syfte
Det är idag känt att hästverksamheter alstrar s.k. hästallergen (som sitter partikulärt bundet
på mjäll, hud- och hårflagor från hästar), vilket i sin tur ökar risken för allergenspridning
och därmed risken för en negativ påverkan på människors hälsa. I såväl Sverige som i
övriga Europa finns konflikter mellan hästnäringen och boende i närheten av
hästanläggningar till följd av den ökande andelen hästar som lokaliseras allt närmare
tättbebyggda områden. Det finns därför en stor efterfrågan på metodik för att på ett
realistiskt sätt erhålla relevanta emissioner för bedömning av och rekommendationer för
hur miljöbelastningen i olika områden ska hanteras.
Det har under senaste år genomförts en del studier avseende uppskattning av emissionsfaktorer från olika typer av hästverksamhet (stall, ridanläggningar, travbanor), men det
föreligger fortfarande stora osäkerheter i dessa data.
Syftet med föreliggande studie var att utveckla emissionsfaktorer för hästallergen ytterligare
för att med större noggrannhet kunna beräkna spridningen i luft av hästallergen avseende
både direktemission från hästar i stall och travbana och från passiv damning från hagar och
travbana utan hästar. Då både den passiva emissionen (uppvirvling) och depositionen är
beroende av väderleken har lokala meteorologiska förhållanden inkluderats i beräkningarna
i syfte att visa det lokala haltmönstret.
Studie har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Allergena som ett samfinansierat
forskningsprojekt mellan Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL)
och Solvalla travbana.

2 Bakgrund
Det finns idag inga generella rekommendationer av beräkningsmetoder, varken i Sverige
eller i Europa, för bestämning av spridning till luft av hästallergen runt hästanläggningar.
Eftersom spridningsberäkning inte är någon allmänt förekommande metod har inte något
generellt underlag för bestämning av emissionen (utsläppet) i form av emissionsfaktorer
(d.v.s. utsläpp/häst) utvecklats. Fram tills 2009 fanns endast mycket grova emissionsfaktorer för partikelbundet allergen, baserade på en mix av olika djur. Under 2007-2009
genomförde IVL ett stort antal mätningar på en hästgård, Gunnebo, strax utanför
Göteborg. Baserat på denna forskning (Haeger-Eugensson m.fl. 2014) har hästallergenemission till luft uppskattats för ridhästar och dessa emissionsfaktorer har sedan använts
som indata till haltberäkning för hälsobedömningar från allergen. Resultat från en mer
begränsad studie för Åbytravet indikerade att emissionen från travhästar är minst 10 ggr
lägre än för ridhästar (Haeger-Eugensson och Elfman, 2006). Orsaken till detta antas vara
att travhästar duschas efter varje träningspass varvid de vattenlösliga allergenerna sköljs
bort istället för att emitteras vid ryktning. Mätningarna vid Gunnebo indikerade även att
det kan ha förkommit allergenemissioner vid hagar även när det inte finns några hästar där
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vilket antas bero på att allergen sitter i hagens damm och sprids via resuspension. Detta
baseras dock endast på två prov varför det är mycket osäkert.
I en utredning för Åbytravet (Haeger-Eugensson och Elfman, 2006) gjordes ett första
försök att utveckla s.k. emissionsfaktorer (mängd allergen/häst) dels för hästar i stall, dels
för hästar i hage, för att erhålla en uppskattning av emissionen (utsläppet) från respektive
häst. En uppskattning av den totala emissionen gjordes, varefter spridningen av
hästallergen beräknades så att en geografiskt fördelad allergenhalt erhölls för ett helt år i
syfte att kunna göra en hälsoriskbedömning av hästallergen vid aktuellt stall. De tidigare
framtagna emissionsfaktorerna modifierades något vid spridningsberäkningar för en
ridsportsanläggning i Halmstad (Haeger-Eugensson m.fl. 2008). Men eftersom de är
framtagna med ett relativt litet mätunderlag har även i detta fall lokalspecifika mätningar
gjorts vid den aktuella gården utanför hästhagen under en kortare period (5 veckor) för
kontroll av beräknade hästallergennivåer.

2.1 Konflikter i samhällsplaneringen
Hästen i samhället har många positiva inslag, men den kommande utvecklingen har också
en baksida. Det är inte längre så, och har inte varit på många år, att hästarna i första hand
finns i lantliga miljöer. Mer än 270 000 hästar finns, enligt Jordbruksverkets beräkningar (se
Jordbruks-verket, 2010), i tätortsnära miljöer och därmed i närheten av bostäder, skolor,
dagis osv. Folk vill ha nära till sina hästar, liksom man vill ha nära till t.ex. skola och affär.
Från att ha varit en del av det traditionella lantbruket blir hästarna nu mer och mer
integrerade i det övriga samhället. Även bostadsbebyggelsen utvecklas och hästgårdar och
travanläggningar, som tidigare har legat på landet, blir allt mer omgärdade av bostäder
(Boverket, 2006). Detta skapar problem vid tillämpningen av Plan- och bygglagen och
Miljöbalken. Hästar ger upphov till olägenheter, som är det lagtekniska begreppet, i form av
lukt, flugor, damm m.m. Sådana olägenheter skall beaktas vid planläggning och
bygglovgivning samt i tillsyns- och anmälningsärenden. Forskning som bedrivs vid SLU i
Alnarp, har med hjälp av bl.a. attitydundersökningar visat på komplexiteten i dessa frågor
(Elgåker m.fl., 2010). Planläggare måste förstå att hästnäringen är ganska betydande i
Sverige och den växer, och behöver därför få ett visst utrymme i kommunernas
planläggning av tillgänglig mark för att kunna tillgodose allas intressen (Nationella
Stiftelsen, 2008).

2.2 Allergi
Ett svårare problem att hantera är de hälsorisker som hästen anses ge upphov till, nämligen
risken för allergenspridning och därmed risken för negativ påverkan på människors hälsa.
Allergen är inom immunologin benämningen på ett ämne som kroppen reagerar allergiskt
på, genom att bilda IgE-antikroppar. Allergen är vanligtvis små proteiner eller
glykoproteiner som är lättlösliga i vatten. De vanligaste symtomen är hösnuva eller astma.
Förekomsten av astma och allergisk snuva har mer än fördubblats i Sverige de senaste 30
åren. Framför allt har en ökning skett bland barn och ungdomar, och den senaste
undersökningen visar att 30% procent av befolkningen lider av någon form av allergi
(Miljöhälsorapport, 2013). Även pälsdjursallergi är vanligt. Enligt svenska studier så har
cirka 20 % av befolkningen allergiantikroppar (IgE) mot pälsdjur, och av dessa får cirka 15
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procent av befolkningen allergiska besvär av pälsdjur i form av astma, ögon- och näsbesvär
samt eksem och hästallergi drabbar ca 7-10 %. Allergi mot häst kan, hos vissa individer, ge
upphov till svåra symtom (Roberts m.fl, 2000, Liccardi m.fl, 2005). För en person som har
en allergisjukdom kan kontakt med allergen medföra svåra allergiska reaktioner och leda till
funktionshinder i vardagen. Det finns idag ingen kunskap om vid vilken halt av
hästallergen, en allergisk person kan få symtom eller när en person kan bli sensibiliserad.
Olika personer reagerar olika mycket och vid olika halter. Dessutom reagerar en och
samma person olika beroende på vilken säsong det är – tex om en hästallergiker också är
allergisk mot björkpollen, så blir denna person betydligt sämre, även vid låga halter
hästallergen, under björkpollensäsongen i maj.

2.3 Bedömningsgrunder
I ett statligt betänkande från 1989 (Allergiutredningen, SOU, 1989) föreslogs vid
nyetablering ett minsta avstånd om 500 meter mellan bostads- och fritidsbebyggelse och
områden med hästhållning, stall och ridstigar. Råden var dock ämnade framför allt för
större hästanläggningar. Risken för spridning av hästallergen har, framför allt i tätortsnära
områden, betraktats som ett stort problem, och har därför av planläggare på Kommuner
och Länsstyrelser föranlett den mest strikta tillämpningen av bestämmelserna om
skyddsavstånd mellan djuranläggningar och bostäder och skolor. Något mer allmänt
uttryckt krav på skyddsavstånd finns inte antaget. Det vetenskapliga underlaget för beslutet
har dock inte varit helt välgrundat och har lett till omfattande diskussioner om
säkerhetsavstånd i planeringssammanhang. Dessa har dock legat till grund för vissa råd från
myndigheter vad gäller etableringen av djurstallar.
Boverket har givit ut ett allmänt råd i frågan, som i stort sett följer förslaget i
Allergiutredningens betänkande, ”Bättre plats för arbete, planering av arbetsområden med
hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet” (Boverket, 1995), framtaget i samarbete med bl. a
Socialstyrelsen, Naturvårdsverket och Räddningsverket. De skyddsavstånd på 500 m som
angavs i detta råd gälland för större ridanläggningar.
Socialstyrelsen har också vid förfrågningar uttalat att ett riktvärde på 200 m kan vara rimligt
med hänsyn till risk för olägenheter som lukt, flugor, buller och allergirisk
(Meddelandeblad, Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen tar dock inte ställning i det enskilda
ärendet utan det är Kommunen och, vid överklagande eller granskning av planer,
Länsstyrelsen som avgör vilket avstånd som kan vara lämpligt.
Senare års forskning talar för att det kan vara både rimligt och möjligt med en mer
differentierad tillämpning av skyddsavstånd mellan djuranläggningar och bostadshus och
mellan olika bebyggelse-miljöer; rena bostadsområden i stadsplanelagda områden
respektive på landsbygden och med en gråzon däremellan. I Boverkets senaste råd har man
därför valt att inte ange något specifikt avstånd, utan Kommunerna måste bestämma vilket
säkerhetsavstånd som ska anmodas i varje enskilt fall, med beaktande av storleken på
hästanläggningen, topografin, vegetationen och meteorologin (Boverket, 2013).
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3 Metod
För att kunna bestämma emissionsfaktorer, och därmed halter i luft, vid olika typer av
aktiviteter genomfördes mätningar av hästallergen både under perioder då det var travlopp
och då det inte förekom några tävlingar. För att studera om det förelåg någon kontinuerlig
passiv belastning mättes också kring hagen utan hästar närvarande.
Emissionsuppskattningar vid travtillfällen baserades på mätningarna genomförda vid för
denna studie men jämfördes med tidigare framtagna emissions-faktorer (Haeger-Eugensson
& Elfman, 2006).

3.1 Provtagning av partiklar och allergen
Eftersom allergen är partikelbundet utfördes mätningar genom att samla in partiklar på
filter (se Bilaga 1). Dessa analyserades både av IVL, för att erhålla partikelhalter, och av
Arbets- och Miljömedicinska kliniken vid Akademiska sjukhuser, Uppsala, för att
bestämma haltandelen hästallergen av den totala partikelhalten.
Provtagningar genomfördes under en månad, från 2012-09-04 till 2012-09-30, på Solvalla
vid tvåplatser, travbanan och vid ett av stallen, som kontinuerliga mätningar med
dygnsupplösning. Vid kampanjen genomfördes mätningar vid 10 mätplatser utefter
travbanan samt inne i travskolans stall. Kampanjen utfördes under en av de största
traveventen på hela året, den s.k. ”Kriteriehelgen”, vilken varade mellan den 27-29
september. De kontinuerliga luftproverna togs med en vid IVL utvecklad provtagare för
partiklar. För mätningar under kampanjen användes membranpumpar med IOM-kassett
och filter. Filtren från de pumpade proverna analyserades vidare endast med avseende på
hästallergen (se nedan).

3.2 Allergenanalyser
Den immunologiska analysmetoden sandwich ELISA användes för analys av
hästallergenhalt, enligt tidigare beskriven metodik (Emenius m.fl.; 2001, Elfman m.fl.,
2008). Detektionsgränsen för vanlig ELISA är 2 U/ml, vilket motsvarar ungefär 2 U/m3
(Elfman m.fl., 2008). För luftprover användes även en amplifierad metod för ELISA, vilket
ger 10 gånger högre känslighet och därigenom en detektionsgräns på 0,2 U/m3 (A-S
Karlsson m.fl., 2011)

3.3 Emissionsberäkning
För bestämning av emissionsfaktorn för hästallergen utomhus genomfördes mätningarna
nära travbanan. Luftens skiktning samt vindfält (hur luften rör sig över ytan) är variabelt
med meteorologin och därmed förekommande haltnivåer. För att återskapa detta användes
den tidigare använda metoden (Haeger-Eugensson & Elfman, 2006), s.k. inverterad
modellering, där en spridningsmodell användes för att beskriva detta flöde. För att endast
inkludera emissioner från hästarna utomhus divideras det beräknade bidraget från stallet
innan den inverterade modelleringen gjorders. Med utgångspunkt från uppmätt halt minus
stallbidraget, beräknas emissionsfaktorn "baklänges" med spridningsmodellen tills den
beräknade halten överensstämmer med den uppmätta halten varpå den lokala
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emissionsfaktorn kan bestämmas. Baserat på detta beräknades emissionen från hästarna
utomhus.

3.4 Områdesbeskrivning
Mätningarna har gjorts på Solvalla travbana som ligger i Sundbyberg i Stockholms län. I
Figur 1 visas dels mätplatserna för de kontinuerliga mätningarna (punkter), dels för
kampanjen (siffror). Mätpunkten 5 är densamma som orange punkt, d.v.s. samma plats
som för kontinuerlig mätning utomhus.

Figur 1

Solvalla travbana i dagsläget, med mätplatser för kontinuerliga mätningar utomhus (orange punkt) och
stallet (blå punkt). Mätpunkterna vid kampanjen anges med siffror.

Idag förekommer bebyggelse relativt nära, främst öster om travbanan. I Figur 2 visas
dagens samt framtida bebyggelse.
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a)

b)

Figur 2a) Dagens bebyggelse samt utsläppspunkter, där areaemissioner (rosa ytor) representeras av hage/stallbacken.
Travbanan anges som linjekälla och emissioner från stallen anges som punktkällor (rosa stjärnor på respektive stall).
b) Framtidsscenariet med ett stall samt en areakälla vid av-/pålastning av hästar till stallet med motsvarande
linjekälla som vid dagens förutsättningar.

I Figur 2a visas dagens bebyggelse och i Figur 2b den framtida planerade bebyggelsen, där
dagens stall väster om travbanan samt parkeringsplatsen söder om ingången till Solvalla
(vid 1:an i Figur 1) har ersatts av bebyggelse. Lokaliseringen av de emissioner som ingår i
beräkningen, d.v.s. travbanan, stallen och stallbacken, visas som rosa ytor eller linjer. I det
framtida scenariot kommer alltså emissioner endast ske vid tävlingar och då från ett nytt
stall, från travbanan samt den nya stallbacken.
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3.5 Spridningsberäkningar
Eftersom hästallergen transporteras på partiklar måste den spridningsmodell som används
kunna hantera deposition, då halten i annat fall kan överskattas. För att kunna återge
haltutbredningen av hästallergen nära anläggningen på ett relevant sätt måste modellen
även kunna ta hänsyn till lokalspecifika förutsättningar, vilket bör avspeglas i det beräknade
vindfältet. I detta fall användes den s.k. MISKAM-modellen (se vidare Bilaga 3). Detta är
en avancerad s.k. CFD-modell som kan simulera ett tredimensionellt vindflöde. Då Solvalla
ligger inne i redan bebyggt område bör denna typ av modell användas för beräkning av
vindflöden och spridning ned till markplan in emellan hus.
De meteorologiska spridningsförutsättningarna för luftföroreningar varierar ofta kraftigt
mellan dag och natt, samt säsongvis, vilket även återspeglas i haltnivåerna. Det är därför
viktigt att både emissionen och meteorologin anges med högre detaljeringsgrad än dygn
behövs, då detta kommer att avspeglas i nivån på de beräknade halterna. Om samma
emissionsnivåer allokeras under hela dygnet (speciellt för "häst utomhus" eftersom de
oftast inte är ute nattetid), finns det risk för att halten nattetid överskattas och dagtid
underskattas.
3.5.1 Indata emissioner - mätkampanj
För få så detaljerad uppskattning av emissionen av hästallergen för beräkningarna av
spridning av hästallergen under mätkampanjen har i möjligaste mån angetts när, var och
hur många hästar som befinner sig på olika platser. Hästarna är inne i stallet från kl 18.0006.00. Tidsfördelningen av hästarnas lokalisering i stall och i hage skiljer sig inte under
veckan eller året (enligt information från Solvalla). Lokaliseringen och anatalet hästar
varierar även beroende på om det är tävlingar eller ej (Tabell 1).
Tabell 1

Antal hästar vid olika tillfällen.
Lokalisering av hästarna
(hästar/timme)
Hagen

Vanliga dagar

Tävlingsdagar

6

10

Stall

15

50

Travbana

55

200

3.5.2 Indata emissioner framtidsscenario - helår
Emissionerna för framtidscenariot baseras på nya aktivitetsdata med utgångspunkt ifrån att
det endast kommer att förekomma emissioner vid tävlingstillfällen. Antalet tävlingstillfällen
antas vara lika många som i dagsläget (Figur 3) där antalet tillfällen med tävlingar/vecka
visas.
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Figur 3 Antalet tävlingstillfällen/vecka under ett år.

Förutom ovan nämnda variation av aktiviteterna varierar även emissionsfaktorn (EF) under
året. Utvecklingen av säsongsvariationen togs fram i Haeger-Eugensson och Elfman (2006
och 2008) där EF för vinter, höst respektive vår baseras på en relation till EFsommar, se
sammanställning i (Figur 4).

Figur 4 Säsongsindex utgående från EFsommar.

Mätningar (Elfman m.fl. 2008) har visat att hästallergenhalten är lägre vid nederbörd, vilket
beror på att det dels sker en urtvättning, deposition, vid nederbörd eftersom hästallergen
sitter bunden på partiklar, dels inte förekommer någon uppvirvling från marken då.
Baserat på ovanstående aktivitetsdata och EF för olika årstider beräknades en årsemission
av hästallergen för framtidsscenariot.
3.5.3 Indata meteorologi
Då det inte fanns några lokala meteorologiska mätningar från området beräknade
meteorologiska data (vindhastighet, temperatur, solinstrålning, vertikal temperatur, olika
stabilitetsparametrar m.m.) med den s.k. TAPM-modellen (se Bilaga 2). Information om
nederbörd hämtades från Högdals-masten i Stockholm (http://slb.nu/lvf/ ). De
uppskattade emissionerna av hästallergen från travbanan spridningsberäknades dels för
mätperioden (för kontroll mot uppmätta halter), dels för ett helt år med hänsyn tagen till
rådande meteorologi i syfte att visa långtidsexponeringen. Här valdes ett representativt
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"typiskt år" med avseende på spridningsförutsättningar (Chen, 2000). Ett typår är baserat
på en objektiv väderklassificering (Lambs väderklasser) dygn för dygn baserat på data från
1999-2012. Därefter spridningsberäknades de framtagna emissionerna, varpå validering av
de uppskattade emissionsfaktorerna genomfördes genom jämförelse mellan beräknade
halter och resultaten från allergenmätningar runt stallen och travbanan.

4 Resultat
4.1 Mätningar
Resultatet ifrån de kontinuerliga mätningarna presenteras i Figur 5. Det framgår att det
förekomrelativt stora variationer mellan proverna, vilket till största delen beror på om det
förekommer tävlingslopp eller ej, men även på meteorologin. De meteorologiska
parametrar som påverkar mest är vindriktning, där högsta halter uppmättes då det blåste
mot mätplatsen från travbanan, samt förekomst av nederbörd, som begränsar spridningen
av partiklar och därmed även hästallergen. Det framgår att halten under mätperioden
varierade från mycket låga värden (nära 0) till som mest ca < 2 U/m3 och dygn. De låga
värdena erhölls då exponeringen från emissioner från hagen och stallet varit begränsad
(vindriktning bort från mätaren) eller vid nederbörd. De högsta värdena uppmättes vid
travtävlingar och vid torrt väder med vindriktning från travbanan mot mätpunkten.

Figur 5 Uppmätt halt hästallergen (U/m3 dygn) vid Solvalla travbana.

Under den sista helgen för mätkampanjen genomfördes ett av årets största tävlingslopp,
vilket även ses på resultatet i Figur 5. Under dessa tre dagar var det uppehåll de två första
dagarna medan det under sista dagen förekom lite nederbörd under eftermiddagen.
Vidriktningen var relativt lika men varierade mellan nord till nordnordväst. Eftersom
riktningen var relativt lik under de olika dagarna så antogs spridningsriktningarna vara
snarlika. Medelvärde beräknades av de mätresultaten öster (punkt 1 och 2), söder (3 och 4)
respektive väster (5, 6 och 7) om travbanan samt på stallbacken 8, 9 och 10). Ett
medelvärde beräknades även för de olika dagarna, för att ge en tydligare bild av haltfördelningen (Figur 6). Det framgår av figuren att under dag 1 återfanns de högst uppmätta
halterna totalt sett under hela kampanjen. Dessa återfanns öster om travbanan. Orsaken till
att de totalt sett högsta halterna uppmättes då var sannolikt att det blev en effektiv
transport från delen av travområdet med mest emissioner då vindriktningen varit
nordvästlig. Under dag 2 var halterna relativt lika på de flesta ställen kring travbanan. Dag 3
återfanns den högsta halten vid stallbacken till följd av vindriktning mot denna.
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Figur 6 Medelhalter av hästallergen för respektive dag under kampanjen 28-30 september.

4.2 Validering
En jämförelse mellan uppmätt och beräknad hästallergenhalt baserat på dygnsmedelvärden
under mätkampanjen redovisas i Figur 7, där det framgår att överenstämmelsen är god med
en R2 på 0.83. Medelfelet var ca +15% vid jämförelse mellan de uppmätt och beräknat
medelvärde för hela mätperioden, och ±35% vid jämförelse mellan enskilda dygn.

Figur 7 Jämförelse mellan uppmätt och modellerad hästallergenhalt (U/m3).

4.3 Spridningsberäkningar på årsbas
För att kunna göra en bedömning av den generella hästallergenbelastningen i närområdet,
och inte endast för en kort period vid en eller några punkter, genomfördes
spridningsberäkningar även för ett helt år. Detta gjordes med lokala klimatdata och ovan
beräknade emissioner baserat på de uppskattade emissionsfaktorerna, och aktiviteterna från
travbanan och det nya stallet under tävlingstillfällen.
Resultatet, som årsmedelvärde, från spridningsberäkningarna presenteras i Figur 8. Av
resultaten framgår att högst årsmedelhalt (ca 14 U/m3) förekommer utanför det nya stallet,
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medan det runt travbanan blir mellan 4-10 U/m3. Ca 50 m utanför travbanan kommer
halten att vara nere på ca 1-2 U/m3.

Figur 8 Hästallergenhalten (U/m3) angivet som årsmedelvärde i framtidsscenariot.

En hästallergiker kan reagera på hästallergennivåer som varar under kortare tider, varför
ytterligare två olika tänkta utfall har beräknats; 90- respektive 99-percentilen för
dygnsmedelvärden under ett år. I Tabell 2 förklaras percentilbegreppet lite närmare, där
olika percentiler representerar olika antal dygn eller timmar. Exempelvis motsvarar 90
percentilen för dygnsmedelvärdet 10 % av antal dygn/år d.v.s. den halt som anges kan
uppkomma 36 dygn/år.
Tabell 2. Antalet dygn/timmar/år som olika percentiler representerar.

Percentil
90%-il dygn
99%-il dygn
99%-il timme
99,9%-il timme

Procent av tiden
10% av årets dygn
1% av årets dygn
1% av årets timmar
0.1 % av årets timmar

Antal dygn/timmar
36 dygn/år
4 dygn/år
87 timmar/år
8 timmar/år

I Figur 9a och b visas 99- och 99,9-percentilen för dygnsmedelvärdet och i Figur 10 a och b
timmedelvärden under ett år.
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a)

b)

Figur 9 Hästallergenhalten (U/m3) angivet som a) 90-percentilen respektive b) 99-percentilen för dygnsmedelvärden
för ett år.

13

Uppskattning av spridning av hästallergen i luft
- exempel från Solvalla

IVL rapport B2181

a)

b)

Figur 10 Hästallergenhalten (U/m3) angivet som a) 99-percentilen av medelvärdet/timme för ett år b) 99,9percentilen av medelvärdet/timme för ett år.

De högsta halterna för de olika percentilerna infaller på motsvarande platser som för
årsmedel-värdet, men på en högre haltnivå. Det framgår av resultaten även för
percentilberäkningarna att det kan bli mycket höga halter inne på och kring travbanan, men
att haltnivån utanför banan snabbt sjunker till halter kring ca 2-4 U/m3 efter ca 100-200 m
norr om banan för 99 percentilen för timmedelvärdet men för 99.9 kan halter upp till 8-12
U/m3, medan öster om travbanan sprids hästallergen längre. Söder om banan begränsas
spridningen av läktare och det nya stallet men höga halter kan förkomma på baksidan av
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läktarna och fram till den första raden av de planerade husen. Orsaken till detta är
sannolika till följd av de komplicerade spridningsförutsättningarna mellan huskropparna
och berget bakom. Ytterligare en orsak är sannolikt att plymen från stallet via ventilation på
stalltaket ”landar” bakom husen.

5 Diskussion
Ungefär 10-15 % av befolkningen är allergiska mot pälsdjur och av dessa reagerar kanske
35-60 % mot häst, d.v.s. mindre än 10 % av befolkningen har någon form av allergi mot
häst. Tidigare ansåg man att exponering för pälsdjursallergen tidigt i livet ökade risken för
allergi, vilket under senare år har ifrågasatts och vissa studier har även visat på en minskad
risk efter pälsdjurskontakt. I Sverige har omkring 40-50% av befolkningen pälsdjur hemma,
och då speciellt katt och hund, men även kontakt med hästar ökar.
Det finns idag inga gränsvärden för mängden pälsdjursallergen i luften och risk för
utveckling av allergiska symtom. Men vi vet att vissa personer kan få en allergisk reaktion,
när de vistas i ett stall. Vid en undersökning bland personalen på ett kontor bredvid
Akademistallet, så svarade 18 anställda (8 %) att de hade allergi mot häst (Elfman m.fl.
2008). Generellt tolererade dock personalen närheten till hästarna (20-100 m) väl, inklusive
de med hästallergi, varav endast 2 personer ansåg att de upplevde störningar i form av lukt
och 2 personer hade ökade besvär på arbetet p.g.a. hästarna. Halten uppmätt häst-allergen i
inomhusluften på arbetsplatsen låg på <0,1-2 U/m3.
Ovanstående resultat visar att haltnivåer upp till 8-12 U/m3 förekommer vid de närmast
belägna husen norr om Solvalla, under 0,1 % av årets timmar (8 timmar/år), vilket
representerar tillfällen med mycket dålig omblandning av luften i kombination med höga
utsläpp. Vid 1 % av årets timmar (87 timmar/år) förekommer vid samma platser som ovan,
haltnivåer på mellan 4-6 U/m3. Resultatet från percentilberäkningarna antas representera
extremsituationer, det vill säga då tillfällen med de högsta emissionerna sammanfaller med
de sämsta spridningsförutsättningarna. Högre haltnivåer men för ett mycket mindre
område erhålls söder om Solvalla på baksidan läktarna innan de planerade husen. Orsaken
att dessa höga haltnivåer erhålls här är sannolikt att det i glappen mellan läktarna kan
”läcka” ut höga halter samtidigt som utspädningen av hästallergenen är dålig emellan
huskropparna samt att utsläppen från stallets ventilationskanal i taknivå kan slå ner i
markplan här till följd av backvivlar både mellan husen och bakom det intilliggande berget.
Utanför de ovan beskrivna områden med höga eller relativt höga haltnivåer av hästallergen
avklingar halten snabbt ned till < 2U/m3, d.v.s. den nivå där känsliga personer inte längre
sade sig känna besvär (Elfman m.fl. 2008).
Det har genomförts en tidigare studie av spridning av hästallergen från travbana vid
Åbytravet (Haeger-Eugensson och Elfman 2006). Vid jämförelse med dessa beräkningar så
blir generellt haltnivåerna något högre på Solvalla än på Åby. Då antalet hästar var i samma
storleksordning beror sannolikt skillnaden på sämre spridningsförutsättningar på Solvalla

15

Uppskattning av spridning av hästallergen i luft
- exempel från Solvalla

IVL rapport B2181

då Åbytravet ligger relativt öppet. Haltnivåerna är dock i samma storleksordning men blir
något högre runt Solvalla än vad som var faller kring Åbytravet.
I den här genomförda studien var överenstämmelsen god mellan uppmätta och beräknade
halter av hästallergen varför uppskattningen av de lokala emissionsfaktorerna för Solvalla
även antas kunna användas för att beskriva framtida förhållanden.

6 Referenser
Boverket (1995), Bättre plats för arbete. Allmänna råd 1995:5. 28.
Boverket nr 2/06 (2006), Dan Jansson, Hästen flyttar till stan. Boverkets tidskrift Planera
Bygga Bo.
Boverket (2014) www.boverket.se/Planera/ planeringsfragor/ Planering-for-djurhallning/.
kontrollerad 2014-03-13.
Chen, D (2000): A monthly circulation climatology for Sweden and its application to a
winter temperature case study. Int. J. Climatol. 20: 1067–1076 (2000).
CERC, (2004): "User Guide ADMS 3 v.3.2". Cambridge Environmental Research
Consultant Ltd.
Elfman, L, J. Brännström, G. Smedje (2008). Detection of horse allergen around a stable,
Int. Arch Allergy Immunol 2008;145:269-276.
Elgåker H, Pinzke S, Lindholm G, Nilsson C. (2010) Horse keeping in urban and periurban areas: New conditions for physical planning in Sweden. Geografisk TidskriftDanish Journal of Geography 2010;110(1):81-98.
Emenius G., PH. Larsson, M. Wickman, B. Härfast. (2001) Dispersion of horse allergen in
the ambient air, detected with sandwich ELISA. Allergy 2001;56:771-774.
Emenius G., Merritt A-S., Härfast B. (2009) Dispersion of horse allergen from stables and
areas with horses into homes. Int Arch Allergy Immunol 2009;150 (4):335-342.
Haeger-Eugensson, M. och L. Elfman (2006). Beräkning av hästallergenhalter runt
Åbytravet., Göteborg. 10:2006.
Haeger-Eugensson, M., L. Elfman och Peterson, K. (2008). Beräkning av spridning av
hästallergenhalter vid Mickedala Ridsportanläggning, Halmstad. IVL-rapport U-2343.
Haeger-Eugensson, M. Elfman, L. and Ferm, M. (2014). Use of a 3-D Dispersion Model
for Calculation of Distribution of Horse Allergen and Odor Around Horse Facilities.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11 doi:10.3390/ijerph.
Jordbruksverkets hemsida (2011):
[http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Husdjur/JO24/JO24SM1101/JO24SM1101_ikortad
rag.htm

16

Uppskattning av spridning av hästallergen i luft
- exempel från Solvalla

IVL rapport B2181

Miljöhälsorapport (Institutet för miljömedicin och Socialstyrelsen, (2013 09), Stockholm,
ISBN 978-91-637-3031-3. http://www.imm.ki.se/MHR2013.pdf kontrollerad 201403-13.
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande. 2008. Hästen i kommunen - betyder mer än
du tror. www.nshorse.se
Socialstyrelsen Meddelandeblad juni (2004).
SOU (1989). Allergiutredningen, Socialstyrelsen 1989:768, s. 224

17

Uppskattning av spridning av hästallergen i luft
- exempel från Solvalla

IVL rapport B2181

Bilaga 1. Provtagning av partiklar i utomhusluft på filter

Tillämpningsområde
Provtagningsmetoden används för bestämning av partikelhalt (PM10 och PM2.5) i luft. Syftet
med provtagningen är att ge en god uppfattning om koncentrationen av partiklar i luft.
Provtagarna har genomgått tester i enlighet med de krav som ställs inom EUs
standardiseringskommitté. Jämförande mätningar har gjorts mellan IVLs PM10 – och PM2.5
–provtagare och den EU-godkända lågvolymprovtagaren, Kleinfiltergerät.
Princip
Luft sugs med konstant flöde igenom ett provtagningshuvud, där ett filter är monterat, se
Figur 1.1-1.2. Filtret (Zeflour-PM10, Teflon-PM2.5) samlar upp partiklarna. Huvudets inlopp,
luftflödet samt en impaktor, monterad före filtret, ger den bestämda partikelfraktionen,
PM10 eller PM2.5
distansring
inlopp

ringspalt

fett
impaktor

distansring

filter

PM2.5

filterplatta

PM10
IVLs PM2.5 - respektive PM10 -provtagare
utlopp

Sprängskiss av en PM10-provtagare

Figur 1.1

Provtagare för PM2,5 och PM10.
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1

1

4

1. Provtagningshuvud
2. Magnetblock
3. Styrenhet+tidur
4. Gasmätare
5. Pump
5

Figur 1.2

Principskiss för provtagning av partiklar.

Provtagning sker dygnsvis genom att en styrenhet styr ett externt provblock (Figur 1.3 - 2)
bestående av åtta kanaler. Kanal skiftas en gång per dygn (kl. 0000 svensk vintertid).
Provtagningshuvudena är monterade utomhus i en aluminiumställning, där åtta huvuden
via varsin provtagningsslang är kopplade till det externa ventilblocket.
Placering av provtagningsutrustning
Provtagningen sker utomhus. Provtagningshuvudena är placerade först i
provtagningskedjan i direkt anslutning till provluftsintaget. Slangar leder provluften till
magnetblocket med styrenhet (Figur 1.3 - 2 och 3), gasmätare (4) och pump (5) placerade
inomhus.
Vägning och utskick av provtagningsfilter
Vägning av provtagningsfilter sker vid IVL's laboratorium, före och efter provtagning.
Vägningen utförs i ett konditionerat vågrum (fukt och temperatur) och på en våg med en
upplösning på 1 µg.
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Bilaga 2 Beskrivning TAPM-modellen

För de meteorologiska beräkningarna har TAPM (The Air Pollution Model) använts, vilket
är en prognostisk modell utvecklad av CSIRO i Australien. För beräkningarna i TAPM
behövs indata i form av meteorologi från storskaliga synoptiska väderdata, topografi,
markbeskaffenhet indelat i 31 olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser m.m.),
jordart havstemperatur, markfuktighet mm. Topografi, jordart och markanvändning finns
inlagd i modellens databas med en upplösning av ca 1x1 km men kan förbättras ytterligare
genom utbyte till lokala data. Utifrån den storskaliga synoptiska meteorologin simulerar
TAPM den marknära lokalspecifika meteorologin ner till en skala av ca 1x1 km utan att
behöva använda platsspecifika meteorologiska observationer. Modellen kan utifrån detta
beräkna ett tredimensionellt vindflöde från marken upp till ca 8000 m höjd, lokala
vindflöden så som sjö- och landbris, terränginducerade flöden (t.ex. runt berg), omlandsbris
samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Även luftens skiktning,
temperatur, luftfuktighet, nederbörd mm beräknas horisontellt och vertikalt.
Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL har också genomfört
valideringar för svenska förhållanden i södra Sverige (Chen m.fl. 2002). Resultaten visar på
mycket god överens-stämmelse mellan modellerade och uppmätta värden. Mer detaljer om
modellen kan erhållas via www.dar.csiro.au/TAPM
Referenser.
Chen m.fl. 2002, IVL-rapport L02/51 "Application of TAPM in Swedish Weast Coast:
validation during 1999-2000"
Pun, B K. Wu S-Y and Seigneur C. 2002: "Contribution of Biogenic Emissions to the
Formation of Ozone and Particulate Matter in the Eastern United States" Environ. Sci.
Technol., 36 (16), 3586 -3596, 2002.
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Bilaga 3 Beskrivning av Miskam-modellen

MISKAM-modellen (Microscale Climate and Dispersion Model) är en av de idag mest
sofistikerade modellerna för beräkning av spridning avseende luftföroreningar i mikroskala.
Det är en tredimen-sionell dispersionsmodell som kan beräkna vind- och haltfördelningen
med hög upplösning i allt från gaturum och vägavsnitt till kvarter eller i del av städer eller
för mindre städer. Det tredimensionella strömningsmönstret runt bl.a. byggnader beräknas
genom tredimensionella rörelseekvationer. Modellen tar även hänsyn till horisontell
transport (advektion), samt sedimentation och deposition. Föroreningskällorna kan
beskrivas som punkt eller linjekällor.
Modellen simulerar ett tredimensionellt vindfält över beräkningsområdet varför t.ex.
turbulens runt hus samt s.k. trafikinducerad turbulens och därmed marknära
strömningsförhållanden återges på ett realistiskt sätt. Denna typ av modell lämpar sig
därmed väl även för beräkningar inom tätbebyggda områden där beräkning av haltnivåer
ner i markplan skall utföras.
MISKAM är speciellt anpassad för planering i planeringsprocesser av nya vägdragningar
eller nybyggnation i urbana områden. Modellen är utvecklad av The Institut für Physik der
Atmosphäre of the University of Mainz.
MISKAM modellen ingår i ett modellsystem s.k. SoundPLAN där även externbuller kan
beräknas. Programmet kan räkna i enlighet med alla större internationella standarder,
inklusive nordiska beräkningsmetoder för buller från industri, vägtrafik och tågtrafik.
Resultatet kan bestämmas i enskilda punkter eller skrivas ut som färgkartor för större ytor.

21

