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Sammendrag: 
    

     

 

Norsk Energi har på oppdrag fra AFV AS utført spredningsberegninger for utslipp til luft fra 

varmesentral i Markveien i Alta. Beregningene er utført både for eksisterende 3 MW fastbrensel i form 

av RT-flis og 5 MW gasskjel, samt for 3 MW kjel fastbrensel og ny 6 MW kjel fastbrensel i form av 

RT-flis. 
 

Spredningsberegningene er utført ved hjelp av ”Breeze Aermod” som bygger på modeller utarbeidet av 

Environmental Protection Agency (EPA).  
 

Det er i beregningsmodellen tatt hensyn til de nærmeste omkringliggende bygningene, inkludert den 

planlagte bebyggelsen i området C9. Meteorologidata for 2016 er benyttet i beregningene. Det er tatt 

hensyn til de nærmeste omkringliggende bygningene. Flatt terreng er benyttet i modellen. 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.  

Beregningene er gjennomført med konservative forutsetninger, blant annet: 

- at anlegget går for fullt hele året, anlegget vil gå for fullt kun de kaldeste timene på vinteren 

- utslipp antatt som utslippsgrense, normalt vil den være lavere enn dette 
 

Det er gjennomført spredningsberegninger av bakkekonsentrasjonsbidrag ved ulike skorsteinshøyder for 

å finne skorsteinshøyde som gir bakkekonsentrasjonsbidrag innenfor anbefalt maksimalverdi når den 

nye bygningsmassen i C9 kommer. Vi har lagt til grunn Miljødirektoratets veileder for 

skorsteinshøydeberegninger. Det er utført beregninger for utslipp av NO2, som har det strengeste 

kriteriet i forhold til bidraget. Ved fastsettelse av skorsteinshøyden har vi benyttet 50%-regelen basert på 

luftkvalitetskriteriet for NO2 [(100 µg/m³ - bakgrunnskonsentrasjon)/2].  
 

De gjennomførte spredningsberegningene viser at for eksisterende kjeler vil skorsteinshøyde for begge 

skorsteiner måtte forlenges eller byttes ut til 30 meter. Ved utbygging av 6 MW fastbrenselkjel, vil felles 

skorstein på 30 m for de to fastbrenselkjelene være tilstrekkelig til at timemidlet 

bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2 er innenfor maksimalt tillatt bidrag i områder med boligbebyggelse 

eller institusjoner. 
 

Når endelige utbyggingsplaner og tegninger foreligger bør spredningsberegninger revideres for å sikre at 

skorsteinshøyden er tilstrekkelig til at både bakkekonsentrasjonsbidrag og bidrag ved eventuelle 

luftinntak er innenfor akseptable nivåer.   
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1 Innledning 

Planlagt bebyggelse i området C9 inntil varmesentralen i Markveien i Alta påvirker 

spredningsforholdene fra varmesentralen. For å belyse dette har Norsk Energi gjennomført 

spredningsberegninger av bakkekonsentrasjonsbidrag av NOx ved ulike skorsteinshøyder. Beregningene 

er utført for en fastbrenselkjel med 3 MW avgitt effekt og gasskjel med 5 MW avgitt effekt, samt for 

planlagt utvidelse med 6 MW fastbrensel kjel i felles ny skorstein med 3 MW kjel.  

 

 

2 Lokalisering  

Varmesentralen er lokalisert i Markveien 45 i Alta som vist med blå pil i figuren under. 

 

 
Figur 1 Lokalisering av varmesentral 
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Området C9 som er planlagt for utbygging er vist i figuren under, markert med rødt. 

 
Figur 2 Området C9 planlagt for utbygging, markert med rødt 

Fremlagt planforslag viser hvilke begrensninger som er beskrevet for bygningshøyder, og er vist i 

figuren under. 

 
Figur 3 Utsnitt av planforslag med tillatte bygningshøyder 
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I planforslagets vedlegg 7 er de ulike byggene beskrevet med bygningshøyder som vist i figuren under. 

 
Figur 4 Bygningshøyder fra planforslaget 

 

Under 8.1 er det vist hvilke bygninger som er hensyntatt i modelleringene.  
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3 Utslippsdata 

Vi har satt opp utslippsdata i samråd med oppdragsgiver som vist i Tabell 1 nedenfor. 

Maksimal effekt med dagens kjeler er 3 MW fastbrensel kjel og 5 MW gassfyrt kjel. 

Når planlagt utvidelse med 6 MW fastbrensel kjel er på plass, vil maksimal effekt dekkes av 3+6 MW 

fastbrensel, og gasskjel kun være reserve dersom annen last bortfaller. 

 

Tabell 1 Utslippsdata for kjelene 

  Kjel  

 Brensel  RT-flis RT-flis(ny) Gass, LPG 

 Fuktighet i brensel % 30 30 - 

 Avgitt effekt  MW 3 6 5 

 Virkningsgrad % 88 88 90 

 Forventet O2 i røykgassen Vol% 6 6 3 

 NOx-konsentrasjon (som NO2) mg/Nm³ 3001 3001 170 

 NOx-utslipp g/s 0,6 1,2 0,26 

 Maks NOx-utslipp g/s 1,8  

 Røykgasstemperatur °C 160 160 170 

 Røykgasshastighet  m/s 19 19 14,6 

 Skorsteinsdiameter m 0,395 0,56 0,5 

 Ekvivalent diameter m 0,69 - 

 Eksisterende skorsteinshøyde m 20 - 6 
1Angitt ved 11 vol% O2 

 

Omkringliggende bygninger med høyde av betydning er tatt med i modelleringen og vises på figurene 

med resultater. 

 

 

 

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.  

 

Det er benyttet digitale timemidlete meteorologidata for Alta for 2016. 
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5 Grenseverdier 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 200*  40 

Svevestøv 

(PM10) 
µg/m3  50** 40 

Svevestøv 

(PM2,5) 
µg/m3   15*** 

 

Luftkvalitetskriterier 

NO2 µg/m3 100   

Svevestøv 

(PM10) 
µg/m3  30 20 

Svevestøv 

(PM2,5) 
µg/m3  15 8 

* Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår 
** Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 30 ganger pr. år 
*** Fra 1. januar 2016 

 

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.  

 

For luftinntak skal bidrag være lavere enn luftkvalitetskriteriet. 

 

For dette anlegget er NO2 den utslippsparameter som gir bakkekonsentrasjoner nærmest 

luftkvalitetskriteriet.   

 

  

                                                 
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 tillatt 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» 

 

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 4 

µg/m3 NO2 som årsmiddel for området. 

 

Dette gir følgende estimat for bakgrunnskonsentrasjon timemiddel: 

 

• 2 x bakgrunnskonsentrasjon årsmiddel, dvs 4x4 = 16 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 ((100-16)/2). Dette betyr at anlegget normalt ikke skal overskride (100-16)/2= 42 µg/m³. 

 

  

                                                 
3 Veileder for spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde. Utarbeidet av Norsk Energi og NILU. 

Miljødirektoratet Veileder M980, 2018 

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 antatt 

utslippsgrenseverdi og maks effekt.  

 

Det er beregnet nødvendig skorsteinshøyde for at bidrag for dagens drift etter utbygging av C9 med de 

angitte bygningshøyder fortsatt skal tilfredsstille ha bakkekonsentrasjonsbidrag innenfor anbefalte 

nivåer. 

 

Det er i tillegg utført beregninger for nødvendig skorsteinshøyde etter utvidelse av anlegget og 

utbygging av C9. 

 

NOx-utslippet fra anlegget vil hovedsakelig foreligge som NO. Under påvirkning av sollys og ozon vil 

noe NO oksideres til NO2 i nærområdet. 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. 

 

Vi har benyttet meteorologidata fra Alta for 2016 i modellberegningene. 

 

Det er benyttet flatt terreng i beregningene.  

 

Programmet gir også 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, inkludert planlagt bebyggelse i området C9. 

 

Vi har benyttet gridstørrelse på 25 meter. 
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8 Resultater NO2 

8.1 Nødvendig skorsteinshøyde for eksisterende kjeler etter utbygging C9 
Beregninger viser at dagens skorsteiner på hhv 6 m for gasskjel og 20 m for fastbrensel kjel etter 

utbygging av C9 ihht. planforslag ikke vil ha tilstrekkelig høyde til at bakkekonsentrasjonsbidrag blir 

innenfor tillatte verdier. Resultater er derfor vist for de skorsteinshøyder som gir 

bakkekonsentrasjonsbidrag innenfor tillatt verdi. 

 

 
Figur 5 Maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2, i µg/m³. 30 meter skorsteiner. 

Resultatene for eksisterende kjeler viser at begge skorsteiner må økes til 30 m for at maksimalt 

timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag ved maksimal last på anlegget skal være innenfor maksimalt 

tillatt bidrag i områder med boligbebyggelse eller institusjoner. Det er utført beregninger for kortere 

utgaver av begge skorsteinene. 

 

Beregningene er gjennomført med konservative forutsetninger, blant annet: 

- at anlegget går for fullt hele året, men det vil kun gå for fullt de kaldeste dagene 

- utslipp antatt som utslippsgrense, normalt vil den være lavere enn dette 
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8.2 Nødvendig skorsteinshøyde etter utvidelse av effekt og utbygging C9 
Ved utvidelse av effekt med ny 6 MW fastbrensel kjel, vil ikke gasskjel være i drift unntatt ved bortfall 

av en av fastbrenselkjelene. Det er derfor utført beregninger av maksimalt timemidlet 

bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2 ved full effekt på 3 og 6 MW kjelene. 

 

 
Figur 6 Maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag av NO2, i µg/m³. 30 meter felles skorstein. 

Resultatene for fastbrensel kjeler på 3 og 6 MW viser at felles skorstein på 30 m er tilstrekkelig for at 

maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag ved maksimal last på anlegget skal være innenfor 

maksimalt tillatt bidrag i områder med boligbebyggelse eller institusjoner. Det er også utført 

beregninger for kortere utgave av skorsteinen. 

 

Beregningene er gjennomført med konservative forutsetninger, blant annet: 

- at anlegget går for fullt hele året, men det vil kun gå for fullt de kaldeste dagene 

- utslipp antatt som utslippsgrense, normalt vil den være lavere enn dette 

  



Oppdragsgiver: Alta Fjernvarme 

 Tittel: Spredningsberegninger Alta 
  

 

 

 
 

 

Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi 
 

 

Dok ID:     34576-00009-2.0 Side 13 av 13 

 

 

9 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.  

 

 


