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Sammanfattning 
I länder med varmt och torrt klimat har damning varit ett viktigt forskningsområde under många år. I 
Sverige har det uppmärksammats under senare år, till p.g.a. större infrastukturprojekt i urbana områden 
samtidigt som miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar i luft överskrids. Partiklar har visats vara en 
bidragande orsak till ökad sjuklighet och dödlighet och kostar det svenska samhället ca 26 miljarder 
kronor/år. Emissionerna från anläggningar och fordonsavgaser är relativt kända däremot är diffus 
damning bristfällig. Det finns därför behov av att utveckla metodik för uppskattning av emissions-
faktorer, och därmed kunna beräkna emission och spridning av partiklar. Syftet med studien är att ut-
veckla emissionsfaktorer (EF) för partiklar från diffus damning genom att kombinera mätningar med 
inverterad spridningsmodellering. Mätningarna gjordes med passiv (fluxmätningar) och aktiv mätmeto-
dik (pumpat på filter). Baserat på detta har emissionsfaktorer för olika meteorologiska förutsättningar 
beräknats. Vid jämförelse mellan uppmätta halter och frekvensen av olika delaktiviteter inom industri-
området framgick ingen någon synbar effekt från enskilda aktiviteter på uppmätt halt. Däremot fram-
gick tydligt att den samlade effekten av aktiviteter gav en haltökning genom att helghalterna generellt 
var lägre än vardagshalterna. Emissionsfaktorer för Nordkalk är definierade för det material som finns i 
lagringshögarna idag samt för lokala spridningsförutsättningar. Om fraktionen i lagringshögarna ändras 
bör fluxmätningar räcka för beräkning av nya EF0 vilka kan ligga till grund för beräkningar av 
spridningen efter förändrad aktivitet.  
Baserat på beräknade emissionsfaktorer, lokal meteorologi, veckodag, markförutsättningar (snö/is/ 
blött) har spridningsberäkningar av både halter och deposition gjorts på årsbas. Jämförelser mellan 
uppmätt och beräknad PM10-halt gjordes ca 1.5 km från anläggningen för mätperioden dels på två-
veckorsbas (± 5%) dels på dygnsbas (± 8%). Motsvarande för deposition visar dock på en generell 
underskattning av modellerad deposition med 30 %, sannolikt till följd av både osäkerheter i mät-
metodik för deposition och/eller depositionshastigheter. 
Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren 
Emissionsfaktorer diffus damning, spridningsmodellering, Gotland 
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1 Inledning 
I många delar av Sverige förekommer det så höga halter av partiklar i luft att det finns risk 
för att miljökvalitetsnormen m.a.p. PM10 respektive PM2.5 (partiklar med en aerodynamisk 
diameter mindre än 10 respektive 2.5 µm) för utomhusluft överskrids. Åtgärdsarbetet, i 
syfte att minska partikelhalterna i luft, underlättas naturligtvis om källorna till 
partikelutsläppen är kända. Emissionerna från fasta anläggningar (t.ex. energiproduktion, 
industriprocesser) och fordonsavgaser är relativt väldefinierade och kända. Däremot är 
kunskapen om emissioner från diffusa källor mycket bristfällig, främst beroende på att det 
idag inte finns någon tillförlitlig beräkningsmetod för att uppskatta emissionen (mängd 
utsläpp per tidsenhet), intresset för att kvantifiera partikelbelastningen från diffus damning 
har för olika typer av verksamheter har under senare år ökat. I föreliggande studie har en 
metodik för uppskattning av emissionsfaktorer från diffus partikeldamning utvecklats. 

Studien är ett samfinansierat forskningsprojekt mellan Stiftelsen Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning (SIVL) och Nordkalk AB, LKAB och Boliden Mineral AB. 
Projektutförare är IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 

I denna delrapport redovisas resultat och slutsatser för Nordkalks anläggning i Storugns. 
Fullständiga resultat från mätningarna vid Nordkalk har tidigare rapporterats i Svensson 
m.fl., 2012. 

2 Bakgrund 
I länder med varmt och torrt klimat har damning från markområden och olika industri-
verksamheter varit ett viktigt forskningsområde under relativt många år (Nebojša and 
Žitnik, 2012). Den första studien av eoliska (vind-) processer genomfördes av Bagnold 
(1941) i syfte att förstå sedimenttransport i ökenområden. Nutida forskare har vidareut-
vecklat denna kunskap i syfte att förstå ökenspridning (White, 1998; Parsons et al., 2004) 
samt vinderosion från åkermarker (Saxton et al., 2000). Andra har utarbetat applikationer 
för beräkning av damning från öppna kolgruvor (Chakraborty et al., 2002), vid produktion 
av bergmaterial (Lindahl 2005) eller olika former av upplag (Lee & Park 2002; Nicol & 
Smitham, 1990; Smitham & Nicol, 1990). Mer detaljerade emissionsberäkningar gjordes av 
Environment Canada (2014) av damning från icke belagda industrivägar. Vidare har 
Nebojša and Žitnik (2012) pekat på vikten att ta hänsyn till meteorologin, 
partikelfraktioneringen, vindhastigheten, markytans beskaffenhet m.m. för att kunna 
beräkna damning. I Sverige har det först under senare år blivit ett uppmärksammat 
ämnesområde. Orsaken är sannolikt att större infrastukturprojekt förekommer i urbana 
områden samtidigt som man överskrider miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar i luft. 
Behovet av att utveckla metodik för uppskattning av emissionsfaktorer, och därmed kunna 
beräkna emissioner och spridning av partiklar, har därför ökat. 

De partikelhalter som förekommer i utomhusluften i tätorter idag är i många fall skadliga, i 
synnerhet för känsliga personer i form av hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsproblem m.m. 
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Partiklar i utomhusluft har visats vara en bidragande orsak till ökad sjuklighet och dödlighet 
och kostar det svenska samhället ca 26 miljarder kronor varje år (Sjöberg, m.fl., 2009). 
Partiklar i utomhusluft uppkommer på såväl naturlig väg som antropogent, det vill säga 
genom mänsklig verksamhet. Antropogena källor till partiklar är olika förbrännings-
processer, t.ex. inom industrin, vägtrafik och vedeldning, vägslitage till följd av dubb-
däcksanvändning samt diffusa källor så som uppvirvling från icke hårdgjorda eller icke 
vegetationsklädda ytor. Diffus partikeldamning förekommer vid många olika typer av 
verksamheter, såsom sten-, grus- och biobränsleupplag, sandmagasin, täkter, bergkrossar, 
sågverksamheter och bargjorda ytor i samband med byggen.  

3 Syfte 
 
Syftet med studien är att utveckla emissionsfaktorer (EF) för partiklar från diffus damning. 
Detta görs genom att utifrån partikelmätningar med olika mätmetoder, i kombination med 
s.k. inverterad spridningsmodellering, beräkna generaliserade samband mellan emissioner 
från diffusa partikelkällor och deras bidrag till halter i luft och deposition av partiklar i 
omgivningen. Därmed kan storleksordningen på det totala bidraget från damningen från de 
ingående verksamheterna vid en specifik anläggning uppskattas.  

Likartade mätningar och beräkningar görs för alla deltagande industrier, vilket medför att 
det även finns möjlighet till generalisering och mer övergripande slutsatser avseende diffusa 
partikelemissioner. Därmed antas resultaten kunna användas vid bedömning av påverkan 
på omgivningen från likartade verksamheter som innefattar diffus damning, såväl för 
befintliga anläggningar som för produktionsförändringar, nyanläggning m.m. 

4 Metod 
Metoden för att uppskatta storleken på diffus partikelemission har utvecklats baserat på 
både passiv och aktiv mätmetodik, i kombination med s.k. inverterad spridningsmodel-
lering. Den passiva mätmetoden utgjordes av passiva fluxmätningar och de aktiva 
mätningarna bestod av insamlande av partiklar som PM10 (partiklar upp till storleken 10 
µm) respektive TSP (totalt suspenderade partiklar upp till ca PM20), se vidare avsnitt 4.2. 
Dessutom registrerades förekomst av aktiviteter på anläggningen (så som krossning, fartyg i 
hamn m.m.) samt meteorologiska parametrar som vindhastighet och nederbörd m.m. Då 
partikelstorleken påverkar depositionshastigheten, och därmed spridningen och 
depositionen, gjordes även analys av storleksfördelningen av de uppmätta partiklarna från 
några olika platser. Utifrån erhållna mätresultat och inverterade spridningsmodellering (se 
avsnitt 4.4) har partikelemissionerna uppskattats. Dessa har vidare spridningsberäknats och 
validerats mot oberoende mätdata avseende partikelhalter i luft samt deposition både för 
mätkampanjen och på helårsbas. 
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4.1 Områdesbeskrivning 

Nordkalks anläggning i Storugns ligger på norra Gotland (Figur 1a) där Nordkalk AB har 
kontor, industrianläggningar och en egen hamn. I Figur 1b visas en schematisk skiss över 
lagringshögar, sikt och krossverk, hamnområde samt platser för de mätningar som 
användes för beräkning av emissionsfaktorerna (EF). 
 
a) 

 

b) 

 
Figur 1 a) Geografisk lokalisering av Storugns, Nordkalk AB och b) skiss över 

mätstationerna för beräkning av EF (1, 2, 4, 5, 6) och validering (3).  

Marktyperna inom Storugns område visas i Figur 2. De olika marktyperna definierar 
avgränsningen för var emissionen sker (grusväg, upplag, m.m.) samt påverkar även 
depositionen. Olika marktyper ger olika deposition till följd av att vegetationen dels mer 
eller mindre fångar upp partiklar, dels utgör hinder och orsakar turbulent flöde, vilket ofta 
resulterar i en lägre vindhastighet. 
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Figur 2 Marktyper vid Storugns i nuläget. Mörkgrön=skog, ljusgrön=gräs, blå=damm, 

Streckad=upplag, rosa inramning=grusväg, vinröd inramning=öppen mark 

4.2 Mätningar 

Mätningar genomfördes under två månader, från 18 april till 14 juni 2012 på 6 stationer, 
och delades in i fyra mätperioder, se Tabell 1. Station 1 och 2 var lokaliserade inom 
industriområdet, medan station 3, som användes för modellverifikation var placerad ca 1. 5 
km norr om området. För att kunna uppskatta bidraget från enbart Nordkalk vid 
bestämningen av partikelemissioner mättes även den regionala bakgrundsbelastningen vid 
station 4, 3 kilometer söder om Storugns. Vid stationerna 1, 2, 3 och 4 mättes TSP och 
PM10 i luft aktivt, med dygnsupplösning vid stationerna 1-3 och veckoupplösning vid 
station 4. Vid alla stationer (d.v.s. även 5 och 6) mättes flux av TSP i luft samt vertikalt 
nedfall av TSP med tvåveckorsupplösning (Tabell 1) med s.k. NILU-trattar. 

Tabell 1 Start- och slutdatum för de fyra mätperioderna. 

Mätperiod Startdatum Slutdatum 
Mätperiod 1 2012-04-18 2012-05-02 
Mätperiod 2 2012-05-02 2012-05-16 
Mätperiod 3 2012-05-16 2012-05-30 
Mätperiod 4 2012-05-30 2012-06-14 

I Tabell 2 ges en kort beskrivning av respektive mätplats tillsammans med det mätprogram 
som användes vid Nordkalk för denna studie. Dessa inkluderar både Nordkalks, andra 
lokala och långdistanstransporterade bidrag till halter i luft och nedfall av partiklar. Det 
gjordes fler mätningar vid Nordkalk, men endast de ovan presenterade användes för denna 
studie. Övrig information finns i Svensson m.fl., 2012.  
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Tabell 2 Kort beskrivning av respektive mätstation. 

Stations-
nummer 

Beskrivning TSP, PM10 
i luft 

 Flux-
mätare 

NILU-tratt Meteoro-
logi 

  Dygn Vecka 2-veckors Timme 
1 På anläggningen - söder om 

lagringshögarna 
x  x x  

2 På anläggningen - nordväst 
om lagringshögarna 

x  x x x 

3 1 km norr om Storugns vid 
närmaste bostäder 

x  x x  

4 3 km söder om Storugns 
(regional bakgrundshalt) 

 x  x  

5 På anläggningen - väster om 
lagringshögarna 

  x   

6 På anläggningen - öster om 
lagringshögarna 

  x   

 

För utvärdering och jämförelse med miljökvalitetsnormer för PM10 i luft, har ett regionalt 
bakgrundsbidrag även adderats till det beräknade PM10-bidraget från Nordkalk Storungs. 
För mätkampanjen användes station 4 men för helåsberäkningarna användes mätdata från 
Aspvreten på svenska fastlandet ca 50 km söder om Stockholm. Den största delen av 
långdistanstransporterade partiklar består av små partiklar varför PM2,5 har använts för att 
inte överskatta haltpåslaget på Gotland. 

4.2.1 Aktiv mätning av partiklar i luft 

Halterna av PM10, dvs. massan per kubikmeter luft av partiklar med en aerodynamisk 
diameter mindre än 10 µm, mättes på dygnsbasis med IVL:s veckoautomat (se de 8 
provtagningshuvudena i nedre högra hörnet av Figur 3). 

 
Figur 3 Foto som visar de 8 provtagningshuvudena för den aktiva mätningen samt 

fluxprovtagaren (inringad). 

Provtagningshuvudet innehåller en infettad impaktorplatta som avskiljer alla partiklar med 
en alltför stor aerodynamisk diameter (Ferm m. fl. 2001). TSP (Total Suspended 
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Particulates) mättes genom att impaktorplattan i PM10-huvudet avlägsnades. Filtren vägdes 
före och efter provtagningen vid IVL:s ackrediterade laboratorium enligt standardmetod. 

4.2.2 Partikelstorleksfördelning 

Storleken på partiklarna har påverkan på depositionshastigheten och därmed halten i luft, 
varför även mätning och analys av partikelfraktioneringen genomfördes. Partikelstorleks-
fördelningen i luft mättes med ett optiskt instrument som räknar antalet partiklar per liter 
luft i 15 olika storleksintervall från 0,3-0,4 µm till det största intervallet som är större än 20 
µm (Figur 4). 

 
Figur 4 En optisk partikelräknare (Portable Aerosol Spectrometer, Grimm Modell 1.108) 

för mätningar av storleksfördelningen av partiklar i luft.  

I luft är det svårt att samla in en representativ mängd till ett instrument eftersom 
luftströmmen måste böjas av från vindens riktning till instrumentets detektor. En mätning 
gjordes vid station 2 den 2012-04-19. Strax därefter gjordes mätningen vid station 3.  

4.2.3 Passiv mätning av partiklar i luft - flux 

Fluxmätningar: Med horisontellt flux, till skillnad från koncentration i luft och deposition, 
menas den mängd som transporteras genom en tänkt vertikal yta. Fluxet erhålls genom att 
multiplicera koncentration med vindhastigheten och uttrycks här i samma enhet som 
deposition, t.ex. g/m2/vecka. För att få fluxet från en koncentration i luft multipliceras 
koncentrationen i luft med vindhastighetsvektorn genom den tilltänkta vertikala ytan. 
Inloppsröret till fluxprovtagarna var fast monterade i riktning in mot respektive källa. 
Provtagaren till vänster i Figur 5 har tidigare använts i ett flertal projekt där man studerat 
damning och kallas för ”Modified Wilson and Cook” (MWAC). Partiklarna deponeras i 
flaskan huvudsakligen genom impaktion. Provtagaren har testats vid olika vindhastigheter 
av Goossens och Offer (2000) och har visat sig ha en hög effektivitet vid både låga och 
höga vindstyrkor. Effektiviteten sjunker dock vid vindhastigheter lägre än 1 m/s. Eftersom 
vinderosionen ökar med vindstyrkan är det viktigare att den fungerar bra vid höga 
vindhastigheter. Eftersom man i denna studie enbart ville ha fluxet från en riktning (mot 
källan) ersattes det ena böjda röret med ett rakt rör som riktades uppåt, se höger skiss i 
Figur 5. Ett regnskydd, som även minskar effekten av vind i vertikal led och deposition av 
sedimenterande partiklar, monterades ovanför provtagaren, se fotot i Figur 3.  

Efter exponeringen sprayades flaskan inklusive dess rör med avjoniserat vatten och 
lösningen skickades till laboratoriet, där den filtrerades genom ett förvägt filter. Filtret 
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vägdes därefter vid konstant temperatur och fuktighet. Viktökningen dividerades med 
rörets invändiga tvärsnittsarea samt exponeringstiden. 
 
Ur fluxet uppskattades sedan källstyrkan på tvåveckorsbasis, vilket användes som första 
indata till modellberäkningarna, beräknat som tvåveckorsmedelemission. Stora partiklar 
som inte lyckats ta sig ned i flaskan kommer också med i resultatet eftersom inloppsrören 
sprayas med vatten. 

 
Figur 5 Fluxprovtagaren Modified Wilson and Cook (MWAC) (vänster). Till höger visas 

den i detta projekt använda fluxprovtagaren, vilken mäter fluxet från en riktning. 

4.2.4 Mätning av partikeldeposition 

Partiklarna deponeras till en horisontell yta både genom sedimentation (stora partiklar) och 
impaktion (partikeln får sin hastighet av vinden istället för av gravitationen). NILU-tratten 
är den vanligaste metoden för mätning av deposition varför den valdes även för denna 
studie. Om det inte fallit någon nederbörd i provtagaren under provtagningen så tillsattes 
lite destillerat vatten. Lösningen skickades till laboratoriet och analyserades på samma sätt 
som lösningen från den vertikala fluxprovtagaren. 

4.2.5 Meteorologiska mätningar/beräkningar 

Under mätkampanjen genomfördes även meteorologiska mätningar vid mätpunkt 2 (se 
Figur 3). Parametrarna som mättes var vindhastighet, vindriktning, temperatur samt 
nederbörd med timupplösning. Dessa mätningar användes dels för att utvärdera och 
analysera mätresultaten avseende partiklar, dels som indata till den inverterade 
modelleringen samt valideringen (dvs. spridningsmodellering för mätperioden).  

Som meteorologiska indata till spridningsberäkningarna på årsbas användes ett s.k. 
meteorologiskt typår baserat på en objektiv väderklassificering (Lambs väderklasser) dygn 
för dygn beräknat för 1948-2011, enligt metodik utvecklad av Chen (2000). Ett typår är en 
sammansättning av månader från olika år som tillsammans bildar ett representativt år 
avseende typiska spridningsförutsättningar. Detta typår kan därför bestå av exempelvis 
januari 2001, februari 2002 o.s.v. (se vidare Bilaga 1). Det fanns dock inte tillgång till 

.



Diffus damning från industrier   IVL rapport B2165 
-Nordkalk  

9 

meteorologisk mätdata för dessa perioder varför indata för beräkning av ett typår togs fram 
med hjälp av den s.k. TAPM-modellen (The Air Pollution Model). TAPM är en avancerad, 
tredimensionell meteorologisk prognosmodell, där lokalt vindfält beräknas med hänsyn till 
topografi, markanvändning, havstemperatur samt luftens stabilitet mot bakgrund av den 
storskaliga meteorologin. Modellen beskrivs mer detaljerat i Bilaga 2. 

Information om aktuella förhållanden på markytan observeras av SMHI vid Visby flygplats 
1 gång/dygn (kl. 07:00). I denna utredning användes informationen om det förekommit 
snö eller is eller om den varit blött (d.v.s. om större eller mindre vattensamlingar 
förekommer) på marken. 

4.3 Spridningsmodellering 

Det bidrag till halter i luft som de uppskattade partikelemissionerna ger upphov till 
beräknades med hjälp av spridningsmodellering. ADMS-modellen användes dels för den 
inverterade modelleringen för uppskattning av dygnsvisa emissioner, dels för 
spridningsberäkning av damning både för mätkampanjen och för årsberäkningarna. ADMS 
(version 5) är en diagnostisk dispersionsmodell som är utvecklad av Cambridge 
Environmental Research Consultants (CERC) i Storbritannien. Den används för att 
simulera emissioner från punkt-, linje-, yt- och/eller volymkällor. ADMS kan, förutom 
halter i luft, även beräkna torr- och våtdeposition. Modellen inkluderar effekten av 
byggnader, topografi och kust-/inlandseffekter samt viss kemi vid dispersionsberäkningar. 
I ADMS-modellen är det möjligt att ansätta specifika depositionshastigheter, vilket i denna 
studie gjordes för partiklar med olika fraktioner. Modellen behöver även meteorologisk 
indata samt, för denna typ av beräkningar, även markanvändningsdata. Spridningsmodellen 
beskrivs mer detaljerat i Bilaga 3.  

4.3.1 Indata till modelleringen 

De markanvändningstyper som användes som indata till modelleringen visas i Figur 2. De 
meteorologiska indata som användes inhämtades för mätperioden från de meteorologiska 
mätningar som genomfördes samtidigt och för årsberäkningen från TAPM-beräkningarna 
(se avsnitt 4.2.6). 

4.4 Bestämning av emissionsfaktorer  

Passiv eller diffus uppvirvling av damm från icke-vegetationsklädda markytor kan ske i 
större eller mindre utsträckning beroende på olika förutsättningar. I en tidigare mindre 
studie (Haeger-Eugensson och Peterson, 2009), som genomfördes i ett grustag, visades att 
förekomst av nederbörd och aktiviteten på ytan (arbetsmaskiner, krossning m.m.) påverkar 
damningen betydligt. 
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I Figur 2 visas förutsättningarna för damning i och kring Nordkalk. Källor för damning är 
lagringshögarna (i centrum av figuren) samt de ytor inom industriområdet (rastrerade) som 
inte har någon vegetation. I figuren anges även tider för respektive aktivitet inom området. 

I denna studie uppskattades emissionsfaktorer (EF) för damning i två steg: 

1. på tvåveckorsbas 

2. på timbas 
 
Fördelen med att använda s.k. fluxprovtagare var att inloppet till provtagaren kunde riktas 
mot källan samt att det är en billig och enkel metod, varför provtagning kunde ske i flera 
punkter. Eftersom denna metod är passiv krävs (i detta fall) cirka två veckor för att en 
tillräcklig provmängd ska hinna ansamlas i flaskan. Då damningen till mycket stor del 
påverkas av olika faktorer med kort tidsupplösning (se nedan) kompletterades EF- 
beräkningarna med tvåveckorsbas genom s.k. inverterad modellering där parametrar som 
styr timhalter och därmed EF, är inkluderade (se nedan). Inverterad modellering innebär att 
spridningsberäkningar görs med en antagen emission, i detta fall från de skattade 
emissionerna från respektive fluxmätning. Detta upprepades flera gånger varvid en viss 
korrigerades av EF gjordes mellan de olika körningarna, tills dess att beräknad och uppmätt 
halt (från de aktiva partikelmätningarna) överensstämde på dygnsbas (då de aktiva 
partikelmätningarna skedde på dygnsbas). Se vidare nedan kap. 4.4.2. 

4.4.1 Emissionsfaktorer på tvåveckorsbas 

Uppskattning av EF (nedan kallat EF0) med tvåveckorsupplösning har baserats på 
respektive tvåveckorsperiod av fluxmätningar. Den primära källan för damning här är de 
s.k. lagringshögarna av kalk. Beräkningen av EF genomfördes genom att använda resultatet 
från de fluxprovtagare som omringar lagringshögarna (St 1, 2, 5, 6, se Figur 1b). Eftersom 
högarna av kalksten är så höga (L500m × bredden B250m × höjden H18m) så betraktades källan 
som en volymskälla istället för en ytkälla. Fluxet av partiklar, d.v.s. den nettomängd 
partiklar som passerar ut från volymskällan per tidsenhet, mättes på 4 meters höjd över 
marken. Fluxet beror på till stor del på vindhastigheten, vilken avklingar med höjden, som i 
sin tur beror av bl.a. markytans råhet. En modellberäkning av det relativa fluxavtagandet 
med höjden har gjorts med hjälp av ADMS-modellen, se Figur 6.  

 
Figur 6 Modellerad relativ fluxprofil för området. 
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Fluxmätningarna antas representera partikeltransporten genom den vertikala yta som visas i 
Figur 6. Genom att summera fluxet × höjdintervallet upp till 35 m och dividera med 
höjden för mätningen (4 m) fås den höjd, Hf, som det uppmätta fluxet, Fmätt, (d.v.s. de 
aktuella mätningarna) på 4 m höjd ska multipliceras med. Höjden blev ca 18 m och 
sidornas längder var 500 m respektive 250 m. 

EF0= Fmätt/(Hf × L × B)       (Ekv. 1) 

4.4.2 Emissionsfaktorer på timbas 

Beräkning av EF på timbas (EFtim) baserades på aktiviteter inom industriområdet (d.v.s. 
endast uppdelat helg/vardag, se vidare avsnitt 5.2.1). Skillnaden mellan EF dag/natt 
baserades på när anläggningen var igång, vilket var mellan kl. 06:00 och kl. 23:00 på 
vardagar. Motsvarande lägre emission som för helg antagits nattetid. EFtim baserades alltså 
på aktivitet (enligt ovan) kombinerat med förekomst av nederbörd, markytans egenskaper 
(d.v.s. blött/snö/is) samt vindhastigheten. Enligt Ekv. 2 förekom ingen emission vid 
timmar med nederbörd. För timmar utan nederbörd påverkar även markens förutsättningar 
partikelemissionen, d.v.s. om markytan var blöt eller täckt med snö/is antogs ingen 
emission (enligt Ekv. 2) även om det varit nederbördsfritt. 
 
EFtim=EF0 × Rv-dag× Rtid ×Rnb×Rsurf ×(1+Rvind)    (Ekv. 2) 
 
EFtim  är damnings-EF på timbas 
EF0  baseras på EF från fluxmetoden på tvåveckorsbas (se avsnitt 4.4.1) 
Rv-dag  veckodag, (om dagen är vardag Rv-dag =1, annars R v-dag=X% av vardagshalter) 
Rtid   tid på dygnet där dag=1 och natt=X% av vardagshalter (baserat på när aktiviteter 

förekommit på industriområdet, där dag=kl. 06:00-23:00 och natt=kl. 24:00-05:00). 
Rnb  förekomst av nederbörd (om minst 3 timmar efter regn Rnb= 0; annars, Rnb = 1) 
Rsurf  är markytans förutsättning (om markytan är snö eller istäckt eller om den varit blött 

(d.v.s. om större eller mindre vattensamlingar förekommer) på marken, Rsurf= 0 
annars Rsurf = 1 

Rvind om Rvind >0 så halttillskott (enligt Ekv. 3) annars 1+Rvind = 0. 
 
Vid utvecklandet av EFtim inkluderades alltså de meteorologiska förhållanden som rådde då 
mätningarna skedde, men enligt Nicholson (1993) kan bidraget bli extra högt vid höga 
vindhastigheter. För att uppskatta det extra bidrag inkluderas Rvind baserat på den av 
Nicholson (1993) framtagna ekvationen: 
 
Rvind= 1/τ × ((Vd-Vdtröskel)/(Vdref ))

3      (Ekv. 3) 
 
där Vdtröskel är tröskelvärdet för den vindhastighet under vilken ingen suspension 
(uppvirvling) sker (6 m/s) och τ är den tid som suspension sker vid en given Vdref 
(referens-vindhastighet, = 10 m/s). τ är här satt till 2 timmar, baserat på empiriska värden 
(tester i fält). De här framtagna EFtim är därmed generellt utvecklade för helg/vardag, olika 
meteorologiska förutsättningar och markytans status samt med extra tillskott vid höga 
vindhastigheter, uttryckt i enheten g/m3/s, baserad på lokala mätningar av EF0. Respektive 
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timme erhåller alltså en EF, varvid emissioner kan beräknas och användas som indata vid 
spridningsberäkningar på exempelvis årsbas. 

4.5 Bedömningsgrunder partiklar i luft 
I Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) regleras miljökvalitetsnormer för halter i luft av 
PM10, se Tabell 3.  
Tabell 3 Miljökvalitetsnormer för partiklar (SFS 2010:477).  
Partikelstorlek Medelvärdestid Värde Förklaring 
PM10 År 40 µg/m3 Årsmedelvärde 
PM10 Dygn 50 µg/m3 Värdet får överskridas 35 gånger per kalenderår 

(90-percentil för dygnsmedelvärde under ett år) 
 
För att reglera med vilken noggrannhet kontrollen av föroreningen i utomhusluft ska ske 
har övre och undre utvärderingströsklar införts. Om tidigare mätningar eller beräkningar 
under en representativ tidsrymd visar att värdet för en genomsnittsperiod: 

• överstiger den övre utvärderingströskeln skall kontrollen ske genom mätningar 
som kan kompletteras med beräkning eller mätning med lägre kvalitetskrav 

• understiger den övre utvärderingströskeln får kontrollen ske genom en kom-
bination av mätning och beräkning 

• understiger den nedre utvärderingströskeln får kontrollen ske genom enbart 
beräkningar eller objektiv bedömning eller en kombination av metoderna. 

 
Antalet tillåtna överskridanden framgår av Tabell 4. Vid överskridanden av det antal till-
fällen som anges i tabellen skall kontrollen av lufthalterna ske enligt ovan beskrivna metod.  
Tabell 4 Utvärderingströsklar för partiklar (SFS 2010:477).  
Partikel-
storlek 

Medel-
värdestid 

Övre 
tröskel 

Nedre 
tröskel 

Förklaring 

PM10 År 28 µg/m3 20 µg/m3 Årsmedelvärde 
PM10 Dygn 35 µg/m3 25 µg/m3 Värdet får överskridas 35 gånger per kalenderår 

(90-percentil för dygnsmedelvärde under ett år) 

Förutom damningens bidrag till lufthalter bidrar den även till nedsmutsning. De 
bedömningsgrunder som finns är baserade på Persson (1969) (Tabell 5). 
Tabell 5Bedömningsgrunder för fallande stoft (g/m2•månad). 
Nedsmutsningsgrad Stoftnedfall (g/m2·månad) 
Bakgrundsnivå 2-3 
Godtagbart i tätorter 5-8 
Noteras som nedsmutsande av de flesta människor 10-15 
Starkt nedsmutsande och otillfredsställande i bostadsområden > 15 
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5 Resultat 

5.1 Processer som påverkar diffus damning 

5.1.1 Effekten av aktiviteter inom industriområdet 

Förutom damning från lagringshögar och markytor utan vegetation så förekommer inom 
området ett antal olika aktiviter som orsakar damning, såsom lastning, lossning och 
krossning samt att arbetsmaskiner trafikerar ytan. Det sker olika typer av aktiviteter under 
olika dagar, men vid analys om eventuella samband mellan specifika aktiviteter och 
uppmätta halter så sågs inget mönster som indikerade att vissa aktiviteter skulle orsaka mer 
damning än andra. För att ge en överblick av den totala frekvensen av aktiviteter då 
verksamheten är igång (vardagar 06:00-23:00) summerades alla timmar för respektive 
mätdygn från alla lastmaskiner (oavsett läge) samt för Warrior och tvätten (Figur 7a). Det 
kan alltså bli mer än 24 timmar, då summan av antalet aktiviteter visas. I Figur 7b jämförs 
frekvensen med uppmätt halt vid både mätstation 2 (industriområdet) och 3 (1 km norr om 
området). 

a) 

 

c)  

 
b) 

 

d) 

 
Figur 7 a) Frekvensen aktivitetstimmar inom industriområdet för vardagar under 

mätdygnen, b) PM10-halter vid station 2. I c) jämförs antal timmar med aktiviteter 
med motsvarande PM10-halt vid station 2 respektive d) station 3 (1 km norr om 
Storungs). 

Det framgår av Figur 7a att det är viss variation i intensiteten av aktiviteterna på 
anläggningen under de olika mätdygnen, men det tycks inte resultera i någon uppenbar 
effekt på halten vare sig inom industriområdet (Station 2, Figur 7b och c) eller norr om 
området (Station 3, Figur 7d) även om de meteorologiska förutsättningarna varit likartade. 
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Vid både station 2 och 3 är det endast enstaka tillfällen som skiljer sig från medelhalten vid 
respektive station. Baserat på detta resultat kan därför inte någon/några specifika 
aktiveteter eller frekvensen av totala timmar med aktiveteter kunna ligga till grund för en 
generell påverkan av EF. Trotts detta är tydligt att förekomsten av aktiveteter generallt 
krävs för att det ska förekomma högre halter (se vidare kap. 5.1.3). 

5.1.2 Meteorologin under kampanjen 

Då meteorologin är mycket viktig för bestämningen av diffus damning genomfördes lokala 
timupplösta mätningar vid station 2 under hela mätkampanjen. I Figur 8 visas frekvensen 
av vindriktning och vindhastigheten för respektive mätperiod.  

Period 1 

 

Period 2 

 
Period 3 

 

Period 4 

 
Figur 8 Frekvensfördelning av vindriktning och vindhastighet under respektive mätperiod 

18/4 -14/6, 2012. 

I Figur 9 visas frekvensfördelningen över dygnet för a) olika vindriktningar och b) 
medelvindhastigheten för de olika mätperioderna. 
 
Här framgår att nordlig vind främst förekom under dagen och sydlig vind under natten, 
medan det för ostlig och västlig vind inte var någon större dygnsskillnad. Detta beror 
sannolikt på sjö- och landbriseffekten som vid Nordkalk bör ha dessa riktningar (Borne 
1998). Sjö-/landbris startar till följd en temperaturskillnad mellan land och hav, där sjöbris 
förkommer dagtid och landbris under natten. Riktningen på sjöbrisen är oftast vinkelrätt 
emot kustlinjen (den vrider något under dagen p.g.a. jordens rotation), medan landbrisens 
riktning nattetid är tvärtemot sjöbrisens (Figur 9a). 
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a)

 

b)

 
Figur 9 Timvis a) frekvensanalys av vindriktningar för mätperioden fördelat på nordlig 

(315-45º), ostlig (45-135º), sydlig (135-225º) samt västlig (225-315º) samt b) 
motsvarande för vindhastigheten för mätperiod 18/4 -14/6, 2012. 

Orsaken till vindhastighetskillnaden (Figur 9b) beror på att den marknära vinden dör ut på 
kvällen till följd av en s.k. ”decoupling-effekt”. Detta innebär att stabil luftskiktning 
begränsar möjligheten för vinden att nå markplan. Vid vindriktningsanalys för respektive 
mätperiod (visas ej här) framgår att sjö-/landbriseffekten inte var så tydlig under den första 
mätperioden, men att den ofta var mycket välutvecklad under de tre övriga perioderna. 
 
I Figur 10 visas den totala nederbörden, antal torra dygn, medeltemperaturen samt medel-
vindhastigheten för respektive mätperiod. 
 
a) 

 

b)

 
Figur 10 Uppmätt a) total nederbördsmängd och antal torra dygn samt b) 

medelvindhastighet och medeltemperatur under respektive mätperiod 18/4 -14/6, 
2012. 

I Figur 10 framgår att det under alla mätperioderna förekom ett antal torra dagar, d.v.s. 
dygn utan någon nederbörd alls. Förutsättningarna har därmed generellt varit ”bra” ur 
damningshänseende under mätperioden. 

5.1.3 Koppling meteorologi/mätdata under kampanjen 
Förutom väderleken påverkas den diffusa damningen av aktiviteterna inom industri-
området. I syfte att visa kopplingen mellan meteorologi och damning analyserades 
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uppmätta halter vid olika meteorologi fördelat på helg och vardag. I nedanstående Figur 11 
visas halten av TSP för olika vindriktningar och vid torra dygn respektive dygn med 
nederbörd, dels för station 1 och 2 inne på industriområdet, dels för station 3 1 km norr 
om Nordkalk samt för station 4 som representerar regional bakgrund (RB). 

Det framgår generellt av Figur 11 att det kan förekomma stora skillnader i TSP-halten. De 
högsta halterna återfinns vid torrt väder och vid stationerna 1 och 2, inne på Nordkalks 
område och vid vindar från ca 135-225 grader (Figur 11a). Det visas även i att det under 
helgen inte ses någon haltskillnad vid olika vindriktningar. I Figur 11b visas att det är 
påtagligt lägre halter vid nederbörd, men även här ses en viss ökning vid vindriktningar från 
135-225. Under helgen är halten ungefär likartad vid nederbörd som vid torrt väder.  
För station 3 ca 1 km från Nordkalk är halten mycket lägre (obs annan skala i figuren) men 
även här ses förhöjda halter vid vindriktningar från 135-225 grader (Figur 11c) då det blåser 
från Nordkalk. Det framgår även att halten under helgen vid station 3 och i regional 
bakgrund är ungefär lika, vilket innebär att det inte förekommer något märkbart bidrag från 
Nordkalk då. I Figur 11d ses att vid nederbörd blir haltskillnaden marginell mellan station 3 
och regional bakgrund samt mellan helg och vardag. 

Torrt hela dygnet Nederbörd hela eller del av dygn 
a)  

 

b)  

 
c) 

 

d) 

 
Figur 11 TSP-koncentrationen vid torrt (a resp. c) samt blött (b resp d) väder för helg och 

vardag. I a) och b) visas station 1 och 2, medan i c) och d) är från station 3 
respektive regional bakgrund (RB). Observera olika skalor på y-axeln. 

Ovanstående resultat har generaliserats och presenteras i Figur 12, där medelvärdet av TSP 
visas för de aktiva dygnsmätningarna vid mätstation 1 och 2 för helg respektive vardag, 
uppdelat på tillfällen med nederbörd 0 mm/dygn respektive > 0 mm/dygn. Här framgår att 
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halten mellan helg utgjorde ca 35% av vardagshalten vid torrt väder (röda staplar) och 25% 
vid nederbörd (blå staplar). 

 
Figur 12 Halten TSP (medelvärde station 1 och 2) för vardag respektive helg och vid 0 

mm/dygn respektive >0 mm/dygn. 

Eftersom det inte förekom någon verksamhet under helger antas denna halt representera 
enbart lagringshögar och omkringliggande barlagda ytor. Detta står alltså för mellan 1/4 - 

1/3 
del (beroende på om det är blött eller torrt) av den totala damningen och antas även kunna 
återspegla förhållandet mellan emissionen vardag och helg (se Rdag ekv 2). Under 
mätkampanjen förkom inga dygn med nederbörd under alla timmar utan någon del av 
dygnet var torrt. Detta resulterade i att medelhalten av TSP under dessa dagar inte blir 0 
utan att viss damning även då förekommit. 

5.1.4 Storleksfördelning av partiklar i luft 

Då partiklarnas storlek påverkar hur snabbt de deponeras till marken genomfördes 
mätningar av partikelstorleksfördelningen i luft vid station 2 och 3 under samma dag och 
strax efter varandra. Antalet partiklar per kubikmeter beräknades till massan per 
kubikmeter (som sfärisk form med densiteten 2,7 g/cm3) luft, dividerat med 
storleksintervallet (diametern). Den optiska diametern omräknades till aerodynamisk 
diameter och arean av staplarna representerar således halten i luft (µg/m3). Resultatet visas i 
Figur 13. 

 
Figur 13 Uppmätt partikelstorleksfördelningen i luft vid station 2 och 3, 2012-04-19. 
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Som framgår av figuren minskade mängden stora partiklar med diametern vid station 3 
(långt från källan) i förhållande till station 2 (nära källan), där majoriteten av partiklarna är 
stora. Vindriktningen var vid detta tillfälle sydostlig, d.v.s. från lagringshögarna mot station 
3, vilket indikerar att resultatet är rimligt, då det bör vara en mindre mängd stora partiklar 
längre från källan på grund av att dessa deponeras längs vägen. Även om mätningarna 
endast genomfördes under en del av en dag så lagrades en mängd data (10 värden/min), 
och resultatet visade genomgående på ett likartat mönster. Då mätningarna genomfördes 
var vindhastigheten mellan 4-5 m/s, det vill säga något lägre än medelvindhastigheten för 
Nordkalk (5.2 m/s baserat på typåret). Denna sammansättning av partiklar antogs därför 
vara relevant att använda som en grov uppskattning av partikelstorleksfördelningen på 
helårsbas och ligger till grund för en generell uppskattning av depositionshastigheten för 
partikelemissionerna från Nordkalk. Resultatet användes som indata för både den 
inverterade modelleringen och för spridningsberäkningarna. 

5.2 Uppskattning av EF för mätkampanjen 

Baserat på Ekv 1 beräknades EF0 för respektive tvåveckors period till ett medelvärde av 
5.9E-06 g/m3/s. I syfte att erhålla bättre tidsupplösning av EF beräknades en timmupplöst 
emissionsfaktor den s.k. EFtim (se kap. 4.4.2). Denna baserades på Ekv 2-3 med indata av 
EF0 för respektive mätperiod, faktisk meteorologi med timmulösning (uppmätt vid 
Nordkalk), Rsurf men dygnsupplösning. I Figur 14 presenteras de beräknade EFtim för 
mätkampanjen. 

 
Figur 14 EFtim som dygnsmedelvärde under mätperioden. 

Det framgår av Figur 14 av EFtim att det förkommer stora variationer under mätkampanjen 
vilka dels beror på om det är helg eller vardag men även förekomst av nederbörd.  

5.3 Validering av metoden 

Baserat på ovanstående beräknade EFtim kunde emissionen för respektive timme och yta 
inom Nordkalks område beräknas, vilken i sin tur spridningsberäknades för mätkampanjen. 
Vid jämförelse mellan uppmätt och beräknad halt har regional bakgrundshalt (från station 
4) adderats till det spridningsberäknade haltbidraget. De beräknade totala halterna har 
därefter jämförts med mätdata vid punkt 3. I Figur 15 visas resultatet från valideringen på 
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tvåveckors-bas där jämförelsen mellan uppmätt och beräknad PM10-halt visar en god 
överenstämmelse (± 5%). 

 
Figur 15 Jämförelse mellan uppmätt (mätstation 3) och modellerad PM10-halt inklusive 

regional bakgrundshalt (St. 4) på tvåveckorsbas för de fyra mätperioderna.  

I Figur 16 presenteras en jämförelse på dygnsbas under mätperioden. Här ses en viss 
generell överskattning på ca 8% som medelvärde för mätperioden. Det framgår även av 
resultatet i figuren att det sker en viss överskattning av de beräknade högsta halterna (som 
mest 25% men i medeltal ca 10%) jämfört med uppmätt halt, men generellt uppvisar även 
dygnsmedelvärden en god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta PM10-halter. 

 
Figur 16 Jämförelse mellan uppmätt och modellerad PM10-halt (µg/m3) på dygnsbas vid 

station 3. 

Vid jämförelse mellan uppmätt och modellerad deposition så framkom att skillnaden här är 
större än för halt i luft, med en generell underskattning på i medeltal 30 % och med en 
variation på mellan 10-45% för de olika mätperioderna. Orsaken till den större skillnaden 
skulle kunna bero på både osäkerheter i mätmetodik för deposition och/eller 
depositionshastigheter. 
 
I Figur 17 visas jämförelsen mellan uppmätt och beräknad deposition. 
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Figur 17 Jämförelse mellan uppmätt (NILU-trattar) och modellerad deposition (inkl bi-

draget från Nordkalk som TSP + det regionala bakgrundsbidraget från station 4). 

5.4 Beräkning på helårsbas 

Under typåret fanns inga valideringsmöjligheter med uppmätta partikelhalter. I syfte att 
kunna göra någon form av rimlighetsbedömning av metodiken och att den därmed skulle 
vara relevant att applicera på helårsdata, gjordes en analys av först meteorologin (kap. 5.5.1) 
därefter kopplingen mellan meteorologi och EFtim (kap. 5.5.2). 

5.4.1 Meteorologin under typåret 

EFtim för typåret beräknades baserat på Ekv. 1-3. Det månatliga mönstret kan ibland vara 
svårt att förklara, varför en rimlighetsbedömning görs av resultatet genom jämförelse med 
olika meteorologiska parametrar. Denna analys visar därmed även hur meteorologin 
påverkar EF och dess känslighet för de olika parametrarna. Det finns heller inga mätdata 
tillgängliga för utvärdering av partikelhalter varför även här den meteorologiska analysen 
ger en hjälp vid utvärdering. 
 
Vid analys av mätningarna av partikelhalter och damningsbidrag är vindriktningen (om det 
blåst från källan mot mätpunkten eller ej) en viktig parameter. Under typåret var generellt 
vindar från sydlig sektor (135-225o) vanligast förekommande vid Storungs, tätt följt av den 
västliga (Figur 18).  

 
Figur 18 Procentuell fördelning av olika vindsektorer för typåret. 
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För vidare analys har antalet sydliga respektive nordliga tillfällen analyserats på månadsbas 
(Figur 19). Här framgår att för typåret varierar antalet timmar med sydvindar mellan drygt 
300 (januari) till som lägst ca 175 (maj).  

 
Figur 19 Antal timmar med vindar från sydlig (135-225o)respektive nordlig (315-45o)sektor. 

Eftersom EF är drygt 5 gånger högre under dag än under natt (se Figur 14) har vidare 
analys gjorts av när på dygnet olika meteorologiska förhållanden inträffar. I Figur 20 visas 
antalet timmar med sydvindar och total nederbörd fördelat på dagtid (kl. 07-18) respektive 
nattetid (kl. 19-06). Här framgår att januari har flest timmar med sydliga vindar både dagtid 
och nattetid. Från maj till september är antalet timmar med sydliga vindar nattetid fler än 
dagtid, vilket är samma mönster som ses i Figur 9a från mätkampanjen. Förklaringen till 
detta vindmönster är sjö/landbriseffekten vilken uppträder under den varma delen av året 
varför det är logiskt att detta vindmönster inte ses under höst och vinter men återkommer 
under senvåren och sommaren. I Figur 20b ses att det under mars och maj inte förekom 
någon nederbörd dagtid då det var sydliga vindar. Även juli och augusti var relativt torra. 
Under juni däremot regnade det mycket dagtid men närmare analys visar att all nederbörd 
föll under två dagar och endast tre timmar vardera. Under övrig tid har det varit torrt. 
 
a) 

 
 

b) 

 

Figur 20 För timmar med endast sydvindar visas a) antal tillfällen dag- respektive nattetid 
samt b) total nederbörd dag- respektive nattetid. 

I Figur 21 visas a) den totala månadsnederbörden samt antalet timmar med torrt 
väder/månad. I Figur 21b) visas förhållandet mellan antalet tillfällen med torrt väder och 
timmedelvärdet av vindhastigheten. Orsaken till detta samband d.v.s. att antalet tillfällen 
med höga vindhastigheter få vid torrt väder är att dagar med högtryck ger torr väderlek och 
medför lägre vindhastighet. 
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a) 

 

b)

 
Figur 21 a) total månadsnederbörd och antalet tillfällen (tim) med torrt väder/månad, b) 

förhållandet mellan antalet tillfällen (tim) torrt väder/månad och 
månadsmedelvind-hastigheten 

Effekten av högre emission av partiklar vid höga vindhastigheter (Ekv 3) är alltså begränsad 
då det sällan är kombinerat med höga vindhastigheter. Orsaken är att det i Sverige främst 
förekommer höga vindhastigheter vid lågtryckspassager, det vill säga då det samtidigt 
förekommer nederbörd, varför suspension av partiklar då blir begränsad. Även om det på 
Gotland under typåret förekom ca 7 700 timmar/år och dryg 200 dagar utan nederbörd 
jämfört med i medeltal 150 dagar/år, så blir tillskottet av damning ringa. Här resulterar 
vindhastighetseffekten endast en ökning av EFtim under några enstaka timmar (38 timmar) 
och då med mellan 0.1- ca 2 %.  
 
I Figur 22 presenteras antalet timmar med höga vindhastigheter (7-10 samt >10 m/s) samt 
torrt väder där flest tillfällen med vindhastigheter > 10 m/s främst förekom under höst och 
vinter.  

 
Figur 22 Antal timmar med höga vindhastigheter fördelat på 6-10 samt >10m/s för torra 

tillfällen under typåret. 

I Figur 23 visas frekvensen av antal dagar med torr/barmark respektive om det är 
blött/snö/istäckt markyta. Denna information finns endast på dygnsbas (en avläsning kl. 
07.00) varför resterande del av dagen klassas som samma. Analysen visar att det 
förekommit dagar med frusen eller blöt mark under alla månader men under februari var 
det ytterst få dagar med torr markyta. Ovanstående kommer alltså att ge en stor påverkan 
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av vilken EFtim som erhålls under de olika årstiderna. Med hjälp av ovanstående analys kan 
den säsongsvisa EFtim lättare förklaras (se vidare kap. 5.5.2). 

 
Figur 23 Markytans status om den är torr/barmark respektive blöt/snö- eller istäckt.  

5.4.2 EF för helår 

Baserat på tidigare definierad EF0 och med meteorologisk indata för ett typår beräknades 
utifrån Ekv. 1-3, EFtim för typåret. I Figur 24 visas variationen under året som 
månadsmedelvärdet av respektive EFtim. 

 
Figur 24 Beräknade EF som månadsmedelvärde baserat på helårsdata. 

Det framgår av figuren att de högsta EFtim förekommer från april till oktober men med 
mindre variationer. Under vintern var EFtim drygt hälften av sommarens EFtim men under 
februari var EFtim=0 till följd av att nästa alla dagar hade en snö-/istäckt markyta (Figur 23), 
samtidigt som det var mycket få timmar utan nederbörd (Figur 21). Sett endast under 
sommaren hade juni den lägsta EFtim trotts många timmar med sydlig vind (Figur 19). 
Orsaken är att det förekom få timmar med torrt väder samt mycket nederbörd (Figur 21). 
Resultatet av beräkningsmetodiken av EFtim förefaller vara rimlig i förhållande till de 
rådande meteorologiska proceser varför metoden antas vara relevant att applicera på 
helårsberäkningar. 

5.4.3 Spridningsberäkning årsbas 

Baserat på de beräknade EFtim för varje timme under typåret och meteorologisk indata (se 
kap 4.2.6) beräknades haltbidraget av partiklar till luft samt det totala bidraget till deposition 
runt Storugns. I syfte att visa hur beräknat haltbidrag av PMtot (d.v.s. TSP) kan variera 
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under året visas PMtot vid mätstation 3. Denna har därefter jämförts med rådande 
meteorologi för att kunna genomföra en form av rimlighetsbedömning av resultatet då inga 
faktiska partikelmätningar fanns. I Figur 25 presenteras haltbidraget av PMtot, det vill säga 
både PM10 och större partiklar (upp till ca PM20), som månadsmedelvärde för respektive 
månad vid mätstation 3.  

 
Figur 25 Beräknat haltbidrag av PMtot som månadsmedelvärde vid mätstation 3. 

Det framgår av figuren att bidraget av PMtot fluktuerar relativt mycket mellan de olika 
månaderna, men det är generellt högst under sommaren och lägst under vintern, bortsett 
från januari. Orsaken till att det är så högt i januari är att det förkommit många tillfällen 
med torrt väder, samt en torr och inte snötäckt markyta (Figur 23), i kombination med 
många tillfällen med sydliga vindar (Figur 19). Februari uppvisade flest dagar under hela 
året med blöt eller snötäckt mark, och ytterst få tillfällen med torrt väder, vilket ledde till att 
inte någon emission uppstod och därför heller något haltbidrag. 
 
Under april förekom färre tillfällen med sydliga vindar dagtid jämfört med januari (Figur 
16), samtidigt som det var relativt mycket nederbörd (Figur 17) och flera tillfällen med 
vindhastigheter > 10 m/s (Figur 19). I detta fall gav alltså inte den högre vindhastigheten 
något tillskott till halten då det vid flera av tillfällena samtidigt varit nederbörd och därmed 
ingen emission. Det högsta PMtot-bidraget återfanns under september, till följd av många 
timmar med sydliga vindar (Figur 19), lite nederbörd (Figur 21) och torr markyta (Figur 23). 
Under november och december minskade haltbidraget kraftigt vilket är ett resultat av mer 
nederbörd och färre tillfällen av torrt väder, men även att alla tillfällen med mycket hög 
vindhastighet i själva verket gav en effekt av utspädning av halten, snarare än ett tillskott till 
emissionen. 

Eftersom både depositionen (nedsmutsning) och halten av PM10 i luft är av intresse har 
båda beräknats.  I Figur 26 presenteras den geografiska fördelningen av beräknat haltbidrag 
av PM10. 

Det framgår av Figur 26 att på ett avstånd av ca 500 m från källan (vid t.ex. S3 i figuren) 
har haltbidraget, beräknat som årsmedelvärde, avklingat med en faktor 10, från ca 50 
µg/m3 vid industriområdet till 5 µg/m3 vid station 3 och 1 km från källan är haltbidraget 
nere på 3 µg/m3. Beräkningarna som 90-percentil för dygnsmedelvärdet avklingade från ca 
75 µg/m3 vid Storungs till ca 19 µg/m3 vid station 3 och 7 µg/m3 1 km från anläggningen. 
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a) 

 
b) 

 
Figur 26 Beräknade haltbidrag av PM10 som (a) årsmedelvärden och som b) 90-percentil för 

dygnsmedelvärden under ett år (µg/m3). Mätstation 3 är utmärkt som S3 i figuren. 
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För beräkning av total PM10-halt vid station 3 har en regional bakgrundshalt adderats 
dygnsvis. I Tabell 6 presenteras total-PM10 halt vid mätstation 3 samt jämförelse med MKN 
och de övre och undre utvärderingströsklarna. 
Tabell 6. Jämförelse med total PM10 halt vid station 3 och aktuella normer 
Station 3  Beräknad 

PM10 (µg/m3)  
inkl. bakgrund 

MKN (µg/m3) ÖUT (µg/m3) NUT (µg/m3) 

Årsmedelvärde 17 40 28 20 
90-percentil dygn 28 50 35 25 
 
Det framgår av Tabell 6 att det inte sker några överskridanden av vare sig MKN eller ÖUT 
men däremot av NUT beräknat som 90-percentil dygn.  

I Figur 27 presenteras det beräknade depositionsbidraget, baserat på de uppskattade 
emissionerna och meteorologi för ett typår. 
 

 
Figur 27 Beräknat totaldepositionsbidrag av partiklar (som TSP) för ett år (g/m2•år).  

Det finns i dagsläget ingen bedömningsgrund på årsbas men om befintliga 
bedömningsgrunder för fallande stoft (Tabell 5) räknas om till årsbas (d.v.s. månadsvärdet 
x 12), så krävs ett stoftnedfall på 10x12=120 g/m2 * år för att de flesta människor ska 
uppfatta depositionen som nedsmutsande, vilket endast uppträder inom industriområdet 
enligt dessa beräkningar. Resultatet som presenterats i Figur 27 visar att depositionen inne 
på industriområdet kommer upp i dessa nivåer men utanför avklingar den snabbt till under 
120 g/m2 * år. 
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I Figur 28 har totaldepositionen beräknats på månadsbas vid mätstation 3 där den i kapitel 
5.4 beräknade maximala underskattningen på 45% är inkluderad. Den beräknade 
depositionen för respektive månadsdepositionen har alltså ökats med 45%. 

 
Figur 28 Beräknad deposition för mätstation 3 inklusive en 45%-ig maximal felmarginal (se 
kap 5.4) samt en uppskattad regional deposition. 

Enligt Tabell 5 anses deposition som nedsmutsande av många människor om den är 10-15 
g/m3 * månad. Enligt Figur 28 är den beräknade depositionen nere på nivåer som anses 
förekomma i bakgrund (2-3 g/m2*mån). Baserat på utsago från Nordkalk så är det ofta 
korttidsdepositionen (dagar) som orsakar mest olägenhet med nedsmutsning. Det finns 
dock inte någon bedömningsgrund för denna tidsskala. För att erhålla någon form av 
jämförelse så har månadsvärdet 10 g/m2 * månad räknas om till ett dygnsmedelvärde 
motsvarande 0.3 g/m2 *dygn. Baserat på ovanstående de beräknade depositionsbidrag 
inklusive 45% osäkerhetsmarginal + regional bakgrundsdeposition så förekom det 8 
dygn/år då depositionen uppskattades till >0.3 g/m2 *dygn. 

6 Diskussion 
 
Möjligheten att kunna bedöma bidraget från diffus damning är en frågeställning som är 
mycket aktuell både i Sverige och även internationellt, men i flera av de publicerade 
exemplen omfattar bedömningarna större områden. I Mansell et. al. (2006) och Saxton et al 
(2006) gjordes beräkningar för hela eller delar av USA där men i Mansell et al. (2006) även 
uppskattade EF för olika storleksfraktioner på markmaterialet. I Xuan (1999) uppskattades 
emissioner och emissionsfaktorer för bl.a. diffus damning för olika kornstorlekar 
applicerades på Gobiöknen. I Bernard et al. (2000) gjordes ett försök att värdera diffus 
damning för urbana områden. Här framkom bl.a. att 75% av suspenderad PM10 återfinns i 
luftlagret 1-2 m över markytan, och att partiklarna deponeras på närliggande vertikala ytor 
inom några minuter. Här påpekas dock att mycket av existerande mätningar görs på max 2 
m höjd varför behov av fler vertikala mätexperiment efterfrågas. Bernard et all (2000) 
visades även att det inte var relevant att enbart använda s.k. source-receptormodeller för 
bestämning av damning då dessa inte täcker relevant tids- eller spatial skala. Det 
rekommenderades istället en interaktion mellan meteorologi, aktivitet, vegetation m.m. för 
uppskattning av källstyrkan av damning, vilken även är den metodik och liknande 
parametrar som använts i utvecklingen av EF för Nordkalk.  
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Mätmetoder: Av de mätmetoder som använts vid studien vid Storugns, Nordkalk så är de 
aktiva partikelmätningarna en väl beprövad metod och har vid jämförelse med 
referensmetoder visat på bra överenstämmelse. Motsvarande aktiva mätmetodik för TSP 
användes i en studie där påverkan från en cementindustri på omgivningen har undersökts 
(Abdul-Wahab 2006). 

Mätning av deposition gjordes med s.k. NILU-trattar, vilket är den metod som används i 
stora delar av Europa, främst i regional bakgrund, och som också används vid övervakning 
kring större industrier och är alltså även den en väl beprövad metodik. Vad det gäller 
fluxprovtagningen så har IVL tidigare erfarenhet från att utveckla passiva fluxprovtagare 
för andra parametrar (Ferm et. al. 2005), men den metodik som använts i denna studie 
bygger på Goossens et al (2000) som utvecklat och testat den s.k. MWOC-provtagaren. 
Den användes här med vissa modifieringar, såsom regnskydd samt böjt inloppsrör som 
vändes mot källan, i syfte i huvudsakligen samla in emissionen från källan. Partiklar som är 
transporterade från andra områden till området för diffusa emissioner (lagringshögarna 
m.m.) kan därmed exkluderas via mätning från motsatt sida av lagringshögarna. 

Vad det gäller aktiv mätning av emissionen i olika storleksfraktioner av partiklar i luft från 
Nordkalk så genomfördes den under en kort period. Då det under denna period samlades 
in en stor mängd data (10 värden/minut) och med liten spridning så kan denna 
fraktionering antas vara representativ för de förutsättningar som rådde vid mättillfället. Ett 
större underlag, från många olika tillfällen, hade naturligtvis varit bra, men de erhållna 
resultaten bedömdes bättre att använda för spridningsmodelleringen än det som ofta är 
standard, d.v.s. sammansättningen i urbanluft. 
 
Påverkan från aktiviteter inom industriområdet: Vid jämförelse mellan uppmätta halter och 
frekvensen av olika delaktiviteter inom industriområdet gick det inte att visa att enskilda 
aktiviteter har gett någon synbar och/eller återkommande effekt på den uppmätta halten 
vid någon av mätstationerna inne på industriområdet. Däremot framgick det tydligt av 
resultaten att den samlade effekten gav en haltökning genom att helghalterna generellt var 
lägre än de som uppmättes under vardagar. Detta skulle antingen kunna bero på att:  
• dygnsmätningar ger en alltför grov tidsupplösning för att kunna visa på denna typ av 

interna skillnader 
• aktiviteterna var loggade med för stor osäkerhet tidsmässigt 
• många av aktiviteterna i stort sett förekom alla vardagar 
• effekten av en aktivitet ”överskuggades” av en annan aktivitet.  
 
Vid Nordkalk härrör majoriteten av emissionerna från diffus damning när det förekommer 
aktiviteterna inom anläggningen. Genom att jämföra haltnivåerna under vardagar 
respektive helgdagar kunde bidraget från endast lagringshögarna särskiljas från då det var 
aktivitet inom området. Baserat på detta framgår att lagringshögarna tillsammans med de 
barlagda ytorna, står för mellan 25-30% av den totala TSP-emissionen (Figur 12). 
 
Beräkning av EF: Beräknade EF för Nordkalk jämfördes med damning från jordbruksmark 
där beräknade EF varierade till 2.2E-07 g/m2/sek (Western Governors’ Association 2006). 
Motsvarande är gjort för damning från Columbian Plateau i USA där olika EF beräknats 
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för olika ytor beroende på erosionsbenägenhet till mellan 3.0E-06 till 3.0E-03 g/m2/sek 
(Saxton et al 2006). Ovanstående angivna EF ligger i samma storleksordning som de för 
Nordkalk framtagna EF men i Xuan’s (1999) beräkningar av EF för Gobiöknen är dessa ca 
100 ggr lägre. Baserat på de stora variationer som kan förekomma så rekommenderas 
(Nebojša and Matjaž 2012) att en lokal uppskattning av emissionen görs genom mätning 
under några tillfällen, vilket skulle kunna jämställas med fluxmätningen som gjorts på 
Nordkalk.  
 
I EF-beräkningarna för Nordkalk framkom att vindhastigheten inte gav något större 
tillskott till den totala mängden suspenderat damm. I rekommendationer av Western 
Governors’ Association (2006) ansågs vindhastigheten vara mycket viktig att ta hänsyn till. 
Orsaken till att det i Nordkalks fall blir ett näst intill försumbart tillskott vid högre 
vindhastigheter är sannolikt dels att det inte förekom speciellt många tillfällen med vindar 
> 10 m/s, samtidigt som det var torrt, dels att området för damning är relativt litet. Om 
t.ex. damning från Gobiöknen eller ”the Great Plaines” (vidstäckta prärier i centrala USA) 
ska beräknas så blir det summerade tillskottet betydande. 
 
Validering halter: Vid valideringen jämfördes beräknade med uppmätta dygnsmedelvärden av 
PM10-halter i luft. Resultaten visade på en osäkerhet på i medeltal ±8% för hela 
mätperioden, och maximalt med ca ± 25% för enskilda dygn. Valideringen har endast 
genomförts med dygnsupplösning eftersom av, både praktiska och ekonomiska skäl, 
genomfördes med dygnsupplösning. Eftersom många indata inte kan anges med 
timupplösning (aktiviteterna och markytans status) skulle dessutom en ökad valideringsbas 
sannolikt inte förbättra slutresultatet. 
 
Validering deposition: Validering av depositionen visade en större osäkerhet med en 
underskattning av medelvärdet med ca 30%. Orsaken till detta är sannolikt att en viss 
underskattning gjorts avseende emissionen av stora partiklar. Depositionen av fallande stoft 
som uppmätts i NILU-trattarna innefattar däremot alla fraktioner där de allra största 
fraktioner inte är inkluderade i det modellerade bidraget. En annan orsak skulle kunna vara 
att markanvändningen är alltför generaliserad. En annan orsak kan vara att mängd av/eller 
höjd på vegetationen vid mätstation 3 är underskattad, vilket skulle kunna leda till en 
överskattad vindhastighet, vilket kan resultera i att partiklarna inte deponeras i den 
utsträckning som sker i verkligheten. Ytterligare en faktor skulle kunna vara en 
underskattad depositionshastighet, men detta torde inte ge en så stor avvikelse som ses i 
valideringen. 
  

Vad det gäller möjlighet att bedöma nedsmutsning så visar mätningarna av depositionen 
från i NILU-trattarna vid station 3 att bidraget är ca 100 ggr lägre än det som anges som 
gräns för nedsmutsande enligt indexet från 1969 (Tabell 5). I Abdul-Wahab (2006) 
användes för bedömning av påverkan från en cementindustri på omgivningen istället 
WHOs ”guideline value” på 120 µg/m3 för TSP för värdering av lämpliga bebyggelselägen. 
 
Beräkningarna på helårsbas: Vid analys av metoden för att ta fram EF på helårsbas visades att 
månadsmedelvärdet av EF varierat relativt mycket under året. Detta orsakas av mer eller 
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mindre säsongsberoende parametrar; så som förekoms av nederbörd, markytans 
beskaffenhet (snö/is/fukt/torrt) och vindhastigheten. Vid utvecklingen av en generell 
metodik för bestämning av EF för diffus damning, vilken skulle kunna appliceras i olika 
geografiska lägen var det angeläget att definiera de viktigaste parametrarna som styr EF 
snarare än att styra det genom generella säsongsindex. I detta fall resulterade det i att 
haltbidrag kan bli oväntat högt även under vintern, vilket ses under januari, här till följd av 
lite nederbörd och torr markyta utan snö/is. Rimligheten i detta har kontrollerats med 
Nordkalk (muntligen) och enligt utsago kan det förekomma mycket damning även 
vintertid, framför allt om marken inte är snötäckt. 
 
Eftersom det inte finns mätdata för partiklar på helårsbas kunde inte motsvarande 
validering göras som gjordes för mätkampanjen. Under mätperioden förekom relativt 
variabel väderlek både avseende torrt och nederbördsrika samt olika vindförhållanden. 
Bortsett från vinterförhållanden antas därför att vädret under kampanjen relativt väl kan 
antas representera de olika väderförhållanden som kan förekomma under ett år. Vid 
vinterförhållanden med frusen eller snöklädd mark appliceras antagandet att det inte 
förkommer någon emission vid dessa tillfällen vilket inte torde vara orimligt. 
 
Rimligheten i helårsberäkningarna testades genom analys av beräknat månadsvis PM10-
bidrag vid mätstation 3 vilket jämfördes med meteorologiska parametrar och om 
haltförändringarna var rimlig i förhållande till den meteorologi som rådde. För att kunna 
bedöma om halterna följde ett logiskt mönster vid olika typer av meteorologi studerades 
även vilka processer som är de mest styrande/verksamma för den uppkomna halten. 
Månadsmedelhaltbidraget jämfördes mot aktuell meteorologi och, bortsett från att sydliga 
vindar var en förutsättning för höga halter vid mätstation 3 (då den ligger norr om 
Storungs), så var förekomst av antal timmar utan nederbörd den viktigaste parametern för 
höga halter, alltså inte nödvändigtvis den totala mängden nederbörd. Orsaken till att inte 
summan av nederbörd sågs påverka halten i samma utsträckning är att mycket nederbörd 
kan falla under några timmar, men att det ändå kan ha förekommit många tillfällen med 
torrt väder då den diffusa damningen kan vara mycket hög. Näst viktigaste parametern var 
vindhastigheten, men den effekt som Nicholson (1993) sett, det vill säga ett kraftigt ökat 
bidrag av emissionen vid höga vindhastigheter, gav inte någon större effekt i denna studie 
trots att det förekom flera tillfällen med höga vindhastigheter. Orsaken är att i Sverige 
inträffar oftast kraftigt blåst samtidigt med nederbörd vid lågtryckspassager, varför det då 
inte blir något stort tillskott till damningen. 
 
Applicering av EF för andra scenarier: De i denna studie definierade emissionsfaktorer för 
Nordkalk är definierade för det material som finns i lagringshögarna idag samt för lokala 
spridningsförutsättningar. Om t.ex. fraktionen i lagringshögarna skulle ändras bör mätning 
med den enklare fluxprovtagningen på tvåveckorsbas räcka för att nya EF0 kan beräknas 
vilka kan ligga till grund för beräkningar av spridningen efter förändrad aktivitet.  
 
Värdering av metodiken: Den utvecklade metodiken för att bestämma EF för damning från 
Nordkalk baseras på många delmoment där EFtim påverkas av aktiveteter på industri-
området, storleken på område som dammar och när det dammar samt de meteorologiska 
parametrarna, som i vissa fall endast finns med dygnsupplösning. Alla dessa faktorer 
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påverka naturligtvis spridningsmönster, koncentrations- samt depositionsnivåer av 
partikelbidraget från Nordkalk. Det finns därmed större eller mindre osäkerheter i alla led 
och svårt att uppskatta separat. Vid validering av hela systemet utnyttjas samma metodik 
som används för andra komplexa system, exempelvis för beräkning av haltnivåer för städer 
(innefattar ett stort antal olika typer av emissioner med olika tidsupplösning och 
urbredning, samt en variabel långdistanstransport in till området). Enligt svenska 
föreskrifter (NFS 2013:11) krävs, för alla former av beräknade halter, en validering mellan 
beräknad och uppmätt halt och med en överensstämmelse på minst ± 50% för 
årsmedelvärden för partiklar. Antagandet är här (NFS 2013:11) att den beräknade haltnivån 
utgör en summering av alla delar i det komplexa systemet och om överenstämmelsen är 
god antas metodiken vara relevant. Det finns ännu inga krav för validering i finare 
tidsupplösningar, men för andra parametrar (t.ex. NO2) är alltid noggrannhetskraven lägre 
för dygnsvärden än för årsmedelvärden på grund av större osäkerheter i detaljeringsgrad på 
bl.a. indata. För Nordkalk genomfördes valideringen på dygnsbas och trots det erhölls en 
osäkerhet på som sämst ± 25%. Baseras på detta goda valideringsresultat och i 
kombination med ovanstående rimlighetsanalys av beräkningarna på helårsbas antogs 
metodiken vara tillförlitlig att användas för uppskattning av diffus damning av partiklar från 
Storungs. Under fortsättningen av detta projekt kommer metodiken att testas för två andra 
områden, vid Boliden Rönnskärsverken samt LKAB Kiruna i syfte att utveckla en så 
generell metodik som möjligt.  
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Bilaga 1 Meteorologiskt typår 
 
Som meteorologiska indata till spridningsberäkningar används ofta ett specifikt år eller ett 
statistiskt medelår. Vid användande av ett specifikt år (t.ex. 2005) finns risk att detta år inte 
återspeglar "normala" spridningsförutsättningar eftersom klimatets mellanårsvariabilitet är 
stor i Sverige. Osäkerheten med ett statistiskt medelår är att detta kanske aldrig existerar i 
verkligheten eftersom det är en statistisk produkt.  
 
Vanligt förekommande vid spridningsberäkningar är att istället använda ett s.k. meteo-
rologiskt typår. Ett typår är baserat på en objektiv väderklassificering (Lambs väderklasser) 
dygn för dygn baserat på data från 1948-2010. Med hjälp av lufttrycksdata, lokalisering av 
hög/lågtryck och vindhastighet erhåller man ett typår, där fördelningen av olika väder-
klasser är samma som för hela tidsperioden (1948-2010). Ett typår är en sammansättning av 
månader från olika år och kan därför bestå av exempelvis januari 2001, februari 2002 o.s.v. 
Motsvarande metod har används i Storbritannien i många år (Jenkins and Collin 1977, 
Jones and Kelly 1982 och Jones et al. 1993).  
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Jones et al., 1993. A comparison of Lamb circulation types with an objective classification 
scheme. Int. J. Climatol., 13: 655-663.  
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Bilaga 2 TAPM-modellen 
 
För spridningsberäkningarna har TAPM (The Air Pollution Model) används, 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 markanvändningen 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.  
 
Med utgångspunkt från den beräknade meteorologin beräknas halter för olika 
föroreningsparametrar timme för timme till ca 100x100 gridupplösning. Beräkningarna 
inkluderar, förutom dispersion, även kemisk omvandling av SO2 och partikelbildning, 
fotokemiska reaktioner ( bl.a. NOx, O3 och kolväte) i gasfas samt våt- och torrdeposition. 
Förutom de fördefinierade kemiska processerna kan även andra ämnes kemiska 
nedbrytnings- samt depositionshastigheter definieras i modellen och på så sätt inkludera 
kemisk nedbrytning även för dessa ämnen. 
 
Långdistanstransporterade luftföroreningar kan definieras genom att koppla timupplösta 
halter till modellkörningarna. Biogeniska ytemissioner (VOC) kan också inkluderas. Detta 
har visat sig vara viktigt för både ozon- och partikelbildningen (Pun, et al. Environ. Sci. 
Technol., 36 (2002).  
 
I spridningsberäkningarna kan både punkt, linje- och areakällor behandlas. Resultatet av 
spridning av föroreningar såväl som meteorologin presenteras dels i form av kartor, dels i 
form av diagram och tabeller både som årsmedelvärden och olika percentiler (dygn 
respektive timmedelvärden). 

 
Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL har också genomfört 
valideringar för svenska förhållanden dels i södra Sverige (Chen m.fl. 2002). Resultaten 
visar på mycket god överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta värden. Mer 
detaljer om modellen kan erhållas via www.dar.csiro.au/TAPM. 
I Chen m.fl, (2002) gjordes även en jämförelse mellan uppmätta (med TAPM) och 
beräknade parametrar. I figur 5:1 presenteras jämförelsen av temperatur i olika 
tidsupplösning. 
 
I figur 5:2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad vindhastighet vid Säve. 
Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och NO2-halter har genomförts i 
Australien (se figur 5:3). 

http://www.dar.csiro.au/TAPM
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Figur 5:1 Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999 (a) timvariation; (b) 
säsong variation; (c) dygnsvariation. 

 
Figur 5:2 Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vindhastighet vid Säve 1999. 
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Figur 5:3 Jämförelse mellan uppmätta O3 och NO2 halter i Australien, gridupplösning 
3x3km. 
 
Referenser 
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Technol., 36 (16), 3586 -3596, 2002. 
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Bilaga 3 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 effekten 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. 
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