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Norsk Energi har på oppdrag fra Miljøvarme Hadeland AS beregnet maksimale 
bakkekonsentrasjonsbidrag for utslipp av NOx og støv og nødvendig skorsteinshøyde for planlagte 
fliskjeler på 1 og 2 MW avgitt effekt. Kjelen på 1 MW bygges først.  
 
Spredningsberegningene er utført ved hjelp av ”Breeze Aermod” som bygger på modeller utarbeidet av 
Environmental Protection Agency (EPA).  
 
Det er tatt hensyn til de nærmeste omkringliggende bygningene, og det er benyttet digital terrengmodell 
for området. Det er utført beregninger der det er lagt til grunn at ikke all NOx i utslippet foreligger som 
NO2, med fast O3-verdi på 80 µg/m3.  
 
Det er gjennomført spredningsberegninger av bakkekonsentrasjonsbidrag for ulike skorsteinshøyder.  
Vi har lagt til grunn Miljødirektoratets veileder for skorsteinshøydeberegninger. Ved fastsettelse av 
skorsteinshøyden har vi benyttet 50%-regelen basert på luftkvalitetskriteriet.  
 
Spredningsberegningene viser at skorsteinshøyde på 22 meter for Lokaliseringsalternativ 1 (tidligere 
vurdert lokalitet) og 23 meter for Lokaliseringsalternativ 2 (ny lokalitet) vil være tilstrekkelig til at 
bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2 og støv er innenfor maksimalt anbefalt bidrag. 
 
Spredningsberegningene er utført med konservative beregningsforutsetninger. Vi har benyttet maksimal 
effekt kontinuerlig for vintermånedene og maksimal utslippskonsentrasjon av NOx og støv. 
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1 Innledning
Norsk Energi harpå oppdrag fra Miljøvarme Hadeland AS beregnet maksimale
bakkekonsentrasjonsbidrag for utslipp av NOx og støv og nødvendig skorsteinshøyde forplanlagte
fliskjeler på 1 og 2MW avgitt effekt. Kjelen på 1 MW bygges først.

I tillegg til fliskjelene vil varmesentralen bli utstyrt med en kjel på 2MW fyrt med bioolje/lettolje.
Oljekjelen vil benyttes som reservekjel etter at fliskjelen på 2 MW er installert.

2 Lokalisering
Anlegget er planlagt lokalisert på Harestua. To ulike lokaliseringer vurderes.
Se nedenfor.

Figur 1 Lokalisering av anlegget

Lokaliseringsalternativ 1
alternat1

Lokaliseringsalternativ 2
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3 Anleggs- og utslippsdata 

Vi har innhentet data for anlegget fra oppdragsgiver. Basert på disse har vi satt opp 
beregningsforutsetninger som vist i Tabell 1 BeregningsforutsetningerTabell 1 nedenfor.  

Tabell 1 Beregningsforutsetninger for skorsteinshøydeberegning 

  Enhet Fliskjel 1 MW Fliskjel 2 MW Totalt/beregnings-
forutsetninger 

Brensel   Skogsflis Skogsflis Skogsflis 

Brenselfuktighet  % 45 45 45 

Maks avgitt effekt MW 1 2 3 

Termisk virkningsgrad kjel % 87.2 87.6 87.4 

Maks innfyrt effekt MW 1.1 2.3 3.4 

Oksygenkons. i røykgass, 
reell,tørr 

vol-% 6.0 6.0 6.0 

Røykgassmengde 
Nm3/time, reell 
O2,fuktig 

2045 4069 6114 

Røykgassmengde 
m3/time, reell 
O2,fuktig 

3243 6453 9697 

Røykgasstemperatur °C 160 160 160 

Røykgassmengde 
Nm³/time, 6% O2, 
tørr 

1586 3155 4741 

Røykrørsdiameter utløp m 0.25 0.40 0.47 

Røykgasshastighet m/s 18.4 14.3 15.6 

NOx-konsentrasjon (som NO2) mg/Nm³, 6 % O2 tg 400 400 400 

NOx-utslipp (som NO2) g/s 0.18 0.35 0.53 

NOx-utslipp (som NO2) kg/time 0.63 1.26 1.90 

Støvkonsentrasjon mg/Nm³, 6 % O2 tg 225 50 108 

Støvutslipp g/s 0.10 0.04 0.14 

Støvutslipp kg/time 0.36 0.16 0.51 

 
Relevante bygningshøyder er lagt inn og tatt hensyn til ved modelleringen.  
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4 Meteorologi og spredning 

Luftas stabilitetsforhold og vindhastighet har betydning for hvordan utslippene spres. Svak vind og 
ustabil atmosfære gir normalt maksimalkonsentrasjoner nær utslippet. Slike forhold vil det typisk være 
når det er sol om sommeren. Er atmosfæreforholdene nøytrale vil maksimalkonsentrasjonene 
forekomme lengre fra utslippet. Svak til moderat vind og stabil atmosfære (inversjon) forekommer om 
vinteren og om natten på sommeren. Slike forhold gir maksimalkonsentrasjoner lengre fra 
utslippsstedet.  
 
I modelleringen er det benyttet meteorologiske timedata for vintermånedene 2017 basert på målte data 
fra Gardermoen målestasjon. 
 

               
               Januar, februar, mars                                                             November, desember 

Figur 2 Vindroser for Gardermoen målestasjon 2017 (januar, februar, mars, november og desember) 

  



Oppdragsgiver: Miljøvarme Hadeland AS 

 Tittel: Spredningsberegninger flisfyrt varmesentral Harestua 
  

 

   

 

Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi 
 

 

Dok ID:     34369-00003-2.2 Side 7 av 16 

 

 

5  Grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier 

Myndighetene har angitt grenseverdier, mål og luftkvalitetskriterier for konsentrasjoner av bl.a. 
svevestøv og NO2 i uteluft. Grenseverdiene er gitt i Forurensningsforskriftens kapittel 71. 
Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet har i rapporten «Virkninger av luftforurensninger på helse» 
(2013/9) 2 fastsatt luftkvalitetskriterier for ulike luftforurensningskomponenter basert på eksisterende 
kunnskap om hvilke helseeffekter de gir.  
 
Tabell 2 Grenseverdier og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv  

 Parameter Enhet Midlingstid 
1 time 24 timer 1 år 

Forurensingsforskriften kapittel 7 
Tiltaksgrense (helse) 

NO2 µg/m3 2001  40 

Svevestøv 
(PM10) 

µg/m3  502 25 

Svevestøv 
(PM2,5) 

µg/m3   15 

 
Luftkvalitetskriterier 

NO2 µg/m3 100   
Svevestøv 
(PM10) 

µg/m3  30 20 

Svevestøv 
(PM2,5) 

µg/m3  15 8 

1 Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår 
2 Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 30 ganger pr. år 
3 Fra 1. januar 2016 
 
Vi ser av tabellen ovenfor at grenseverdien for NO2 (time) og PM10 (døgn) ikke skal overskrides mer 
enn hhv. 18 og 30 ganger pr år. Dette betyr at 19. høyeste modellerte NO2-bidrag og 31. høyeste PM10-
bidrag (+bakgrunnskonsentrasjoner) ikke skal overskride grenseverdien.  
 
Miljødirektoratet anbefaler at utslippet fra et nytt anlegg normalt ikke skal øke bakkekonsentrasjonen 
med mer enn 50 % av differansen mellom Miljødirektoratets/Folkehelseinstituttets anbefalte 
luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen.  
 
  

                                                 
1Grenseverdier luftkvalitet: Forurensningsforskriften kap 7. http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-020.html 
2 Luftkvalitetskriterier: Folkehelseinstitutt og Miljødirektoratet: Virkninger av luftforurensninger på helse. Nasjonalt 
folkehelseinstitutt Rapport 2013/9. 

http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-020.html
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6 Maksimalt anbefalt tilleggsbelastning 

For å beregne bakgrunnskonsentrasjon timemiddel har vi benyttet metodikk spesifisert i 
Miljødirektoratets nye veileder3 for beregning av skorsteinshøyde der det heter følgende:  
 

• «Bidrag nær sterkt trafikkert vei (årsdøgntrafikk over 20 000 kjøretøy pr døgn):  
o 4 x bakgrunnskonsentrasjon årsmiddel dersom ModLUFT-data eller NBV-data med 1x1 

km oppløsning benyttes 
o 2 x bakgrunnskonsentrasjon årsmiddel dersom NBV-data med 100x100 m oppløsning 

benyttes 
• 2 x bakgrunnskonsentrasjon årsmiddel i øvrige områder» 

 
Årsdøgntrafikk på riksvei 4 rett vest for Harestua er på 6933 ifølge www.vegvesen.no/vegkart/.  
 
Det er ikke tilgjengelig data fra NBV (Nasjonalt Beregningsverktøy) for det aktuelle området. 
Bakgrunnsapplikasjonen i Modluft (http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/ModLUFT.aspx) gir ca 15 
µg/m3 NO2 som årsmiddel for området. 
 
Dette gir følgende estimat for bakgrunnskonsentrasjon timemiddel: 
 

• 2 x bakgrunnskonsentrasjon årsmiddel, dvs 2x15 = 30 µg/m3 NO2 
 
Maksimalt anbefalt tilleggsbelastning for nye forbrenningsanlegg/fyringsenheter er angitt i 
Forurensningsforskriftens kapittel 27 ”Forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler”. 
Kapitlet gjelder forbrenningsanlegg/fyringsenheter basert på rene brensler med nominell tilført termisk 
effekt fra 1 til og med 50 MW. Her heter det bl.a.: 
 
”Utslippshøyden skal beregnes slik at bidraget fra forbrenningsanlegget/ fyringsenheten normalt ikke 
overskrider 50 % av differansen mellom bakgrunnsverdien og de luftkvalitetskriterier som til enhver tid 
er anbefalt av helse- og forurensningsmyndighetene.” 
  
Ved beregning av nødvendig skorsteinshøyde har vi benyttet 50%-regel basert på luftkvalitetskriteriet 
for NO2. Dette betyr at anlegget normalt ikke skal overskride (100-30)/2= 35 µg/m³.  
 
Vi har også utført en vurdering av PM2.5-bidraget.  Årsmiddelkonsentrasjon i det aktuelle området er ca 
5,6 µg/m3 ifølge MODLUFT. Døgnmiddelkonsentrasjonen vil være høyere enn 
årsmiddelkonsentrasjonen. Faktoren 2 benyttes for forhold mellom årsmiddel fra Modluft og 
timemiddel. Faktoren for døgnmiddel må nødvendigvis være lavere enn dette. Dersom vi benytter en 
faktor på 1,5, finner vi en bakgrunnskonsentrasjon døgnmiddel estimert vha Modluft på 5,6 x 1,5 = 8,4 
µg/m3. 
 
50%-regel basert på luftkvalitetskriteriet for PM2.5 gir dermed (15-8,4) / 2 = 3,3. Dette betyr at bidraget 
fra anlegget normalt ikke skal overskride 3,3 µg/m³ som døgnmiddelverdi. 
 
 
  

                                                 
3 Veileder for spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde. Utarbeidet av Norsk Energi og NILU. 
Miljødirektoratet Veileder M980, 2018 

http://www.vegvesen.no/vegkart/
http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/ModLUFT.aspx
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7 Spredningsberegninger 

7.1 Beregningsforutsetninger 

Spredningsberegningene er utført ved hjelp av spredningsberegningsprogrammet ”Breeze Aermod” som 

bygger på modeller utarbeidet av Environmental Protection Agency (EPA).  
 
Det er beregnet for et ”worst case” mht. utslipp, dvs. med utslippskonsentrasjon tilsvarende 

utslippsgrenseverdi og maks effekt.  
 
NOx-utslippet fra anlegget vil hovedsakelig foreligge som NO. Under påvirkning av sollys og ozon vil 
noe NO oksideres til NO2 i nærområdet. I beregningene er det lagt til grunn at ikke all NOx i utslippet 
foreligger som NO2. Det er benyttet en konstant O3-verdi på 80 µg/m3.  
 
I modelleringen er det benyttet meteorologiske timedata for vintermånedene 2017 basert på målte data 
fra Gardermoen målestasjon. Det er benyttet digitale terrengdata.  
 
Programmet gir mulighet til å beregne bakkekonsentrasjoner for tilfeller der en får røyknedslag pga. 
turbulens og levirvler bak bygninger. Vi har tatt hensyn til de nærmeste omkringliggende bygningene i 
modellen. 
 
Vi har benyttet gridstørrelse på 50 meter. 
 
 

7.2 Resultater og vurderinger 

7.2.1 Lokaliseringsalternativ 1 

7.2.1.1 NO2 
I tråd med veileder for skorsteinshøydeberegninger4, ser vi normalt på maksimalt timemidlet 
bakkekonsentrasjonsbidrag utenfor bedriftsområdet ved vurdering av nødvendig skorsteinshøyde. Når 
det gjelder bidrag som havner i bratt/høyereliggende terreng er det imidlertid beskrevet at man kan 
vurdere n’te høyeste bidrag i hvert enkelt punkt. 
 
Figurene nedenfor viser resultat av beregninger av høyeste og 19. høyeste bidrag av NO2 med 14 meter 
høy skorstein (samme skorsteinshøyde som i tidligere beregninger utført av Bioen AS). 
 

                                                 
4 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M980/M980.pdf  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M980/M980.pdf
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Figur 3 Høyeste timemiddelbidrag av NO2, µg/m³, 14 m skorstein 

  
Figur 4 19. høyeste timemiddelbidrag av NO2, µg/m³, 14 m skorstein 

Figurene ovenfor viser at skorsteinshøyde 14 meter gir høyere bidrag enn anbefalt.  
 
Vi har videre utført beregninger med skorsteinhøyde 18, 20 og 22 meter for lokaliseringalternativ 1. 
Skorsteinshøyder 18 og 20 meter ga bidrag som var høyere enn anbefalt bidrag.  
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Figurene nedenfor viser høyeste og 19. høyeste bidrag for skorsteinshøyde 22 meter. 
 

 
Figur 5 Høyeste timemiddelbidrag av NO2, µg/m³, 22 m skorstein 

 
Figur 6 19. høyeste timemiddelbidrag av NO2, µg/m³, 22 m skorstein 

Vi ser av figurene ovenfor at skorsteinshøyde 22 meter ga 19. høyeste bidrag innenfor maksimalt 
anbefalt bidrag.  
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7.2.1.2 PM2.5 
Figurene nedenfor viser beregningsresultater for skorsteinshøyde 22 meter. 
 

 
Figur 7 Høyeste døgnmiddelbidrag av PM2.5, µg/m³, 22 m skorstein 

 

 
Figur 8 4. høyeste døgnmiddelbidrag av PM2.5, µg/m³, 22 m skorstein 

Som vi ser av figuren er 4. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonsbidrag innenfor akseptabelt bidrag. 
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7.2.2 Lokaliseringsalternativ 2 

7.2.2.1 NO2 
Figurene nedenfor viser resultat av beregninger av høyeste og 19. høyeste bidrag av NO2 med 20 meter 
høy skorstein. 
 

 
Figur 9 Maksimalt timemiddelbidrag av NO2, µg/m³, 20 m skorstein 

 
Figur 10 19. høyeste timemiddelbidrag av NO2, µg/m³, 20 m skorstein 

Figurene ovenfor viser at skorsteinshøyde 20 meter ga høyeste timemiddelbidrag lavere enn akseptabelt 
bidrag utenfor bedriftsområdet med unntak av høyereliggende ubebodd område øst for varmesentralen. I 
dette området er 19. høyeste bidrag vesentlig lavere enn 35 ug/m3. Dette betyr at skorsteinshøyde på 20 
meter er tilstrekkelig til å oppfylle kravene til akseptabel tilleggsbelastning mht. NO2.  
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7.2.3 PM2.5  
Figuren nedenfor viser maksimalt døgnmiddelkonsentrasjonsbidrag av PM2.5 med 20 meter høy 
skorstein. 
 

 
Figur 11 Døgnmidlet bakkekonsentrasjonsbidrag av svevestøv (PM2.5) (µg/m³). 20 meter skorstein 

Som vi ser av figuren ovenfor er maksimalt døgnmidlet bakkekonsentrasjonsbidrag høyere enn 3,3 
µg/m³ og dermed høyere enn akseptabelt bidrag. 
 
Figuren nedenfor viser maksimalt døgnmiddelkonsentrasjonsbidrag av PM2.5 med 23 meter høy 
skorstein. 
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Figur 12 Døgnmidlet bakkekonsentrasjonsbidrag av svevestøv (PM2.5) (µg/m³). 23 meter skorstein 

Som vi ser av figuren er maksimalt døgnmidlet bakkekonsentrasjonsbidrag lavere enn 3,3 µg/m³ og 
dermed innenfor akseptabelt bidrag. 
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8 Usikkerhet ved modellberegninger  

Usikkerheten i spredningsberegningsmodeller ved beregning av bakkekonsentrasjonsbidrag er knyttet til 
følgende forhold: 
 

1. Kvalitet på inputdata. Kildedata, meteorologidata, reseptordata og terrengdata 
2. Anvendelsesområde. Høyeste korttidsmiddelverdi, korttidsmiddelverdi på spesifikt sted eller 

årlig middelverdi på spesifikt sted.  
3. Matematiske formler i modellen. Hvor godt beskriver formlene i modellen virkeligheten. 
 
I tillegg til usikkerhetsfaktorene nevnt ovenfor kommer såkalt ”inherent uncertainty” (iboende 

usikkerhet), dvs. usikkerhet som skyldes at spredningen reelt varierer ved samme meteorologiske 
forhold. 
 

Modellnøyaktigheten blir normalt tatt hensyn til i vurderingen av modellresultatene ved at man benytter 
konservative beregningsforutsetninger og har en margin mellom 
bakgrunnskonsentrasjon+bakkekonsentrasjonsbidrag og aktuelle grenseverdier for luftkvalitet.  
Modellnøyaktigheten blir normalt tatt hensyn til i vurderingen av modellresultatene ved at man benytter 
konservative beregningsforutsetninger og har en margin mellom 
bakgrunnskonsentrasjon+bakkekonsentrasjonsbidrag og aktuelle grenseverdier for luftkvalitet.  
Ved US EPAs evaluering av AERMOD er det benyttet 17 databaser med målte og beregnede 
konsentrasjonsdata. 
 
 


