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Inledning
Underlaget till denna guide baseras på resultaten från forskningsstudien, Metoder för att minimera
olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion (DiffDamm), vilken
finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska
innovationsprogrammet Metalliska Material. Forskningsstudien har genomförts av IVL Svenska
Miljöinstitutet och metallforskningsinstitutet Swerim tillsammans med svensk stål- och
metallindustri och består av en kunskapssammanställning avseende källor som ger upphov till
diffus damning samt åtgärder för att minska damningen.
Guiden riktar sig till alla verksamheter som upplever problem med diffus damning och beskriver
till att börja med vad diffus damning är, vilka problem det ger samt de källor och omgivande
faktorer som resulterar i damning. Den största delen av guiden är sedan ägnad åt att beskriva
åtgärder som passar vid olika typer av damning. Slutligen beskrivs de mätmetoder och
beräkningar som kan användas för att kvantifiera damningen både före och efter att åtgärder
införts. Figuren nedan representerar damningskällor, vilka yttre parametrar som påverkar
damningsintensitet samt exempel på åtgärder.

De företag och organisationer samt personer som deltagit i studien är Boliden Mineral AB Rönnskär (Hans Hägglund), Vargön Alloys AB (Annelie Papadopoulos), SSAB EMEA AB - Luleå
(Karin Bäckman), AB Sandvik Materials Technology (Per Falck), Outokumpu Stainless AB – Avesta
(Joakim Rollin), Uddeholms AB (Ulf Zetterman), Ovako Bar AB – Smedjebacken (Tommy
Örtlund/Torbjörn Sörhuus) samt Jernkontoret (Karin Östman).
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Diffus damning
Begreppet diffus damning inkluderar
damning från diffusa källor som till exempel
barlagda ytor, materialupplag, stenkrossar
och uppvirvling av damm från
arbetsmaskiner - källor som är vanligt
förekommande inom industri- och
byggarbetsplatser. Till skillnad från
partikelemissioner från en definierad
punktkälla, från exempelvis skorstenar, är
diffusa partikelemissioner betydligt mer
komplicerade att definiera, kvantifiera och
åtgärda. Svårigheten med diffus damning
beror på att den kan uppstå från så många
olika källor samt att den påverkas av flertalet
faktorer såsom aktiviteter, meteorologiska
förhållanden eller damningsbenägenheten hos
materialen. Den diffusa damningen sker
dessutom vanligen på en geografiskt utspridd
yta till skillnad från punktkällor vilket även
det försvårar hanteringen.

FAKTARUTA 1. BAKGRUND
Partiklar i utomhusluft uppkommer på såväl
naturlig väg som genom mänsklig verksamhet.
Partikelemissioner från diffusa källor har varit
ett känt problem under många år. De tidigaste
studierna fokuserade främst på
partikelemissioner från öppna icke vegeterade
ytor orsakat av vinderosion [1-3]. Under de
senaste årtiondena har partikeldamning
associerade med verksamheter såsom gruvor,
stålindustrin och jordbruk uppmärksammats
allt mer [4-6].
Intresset för att hitta damningsreducerande
åtgärder har under senare tid ökat [7-9], detta
för att de negativa effekterna på människors
hälsa och växtlighet samt problem med
nedsmutsning har uppmärksammats [10-12].
Problematiken med diffus damning återfinns i
stort sett hos alla industriella verksamheter som
hanterar dammande material. Diffus damning
är inte bara ett problem vid industriell
verksamhet utan även för byggsektorn, där
utvecklingen och förtätningen av våra städer
leder till stora infrastrukturprojekt där många
dammande aktiviteter genomförs i tätbefolkade
områden. Detta ökar behoven av åtgärder som
minskar emissionen från diffusa källor
alternativt begränsar spridning av damm till
omgivningarna. Kunskapen om hur väl
damningsreducerande åtgärder fungerar, samt
vilka som är lämpligast och mest
kostnadseffektiva, är idag mycket bristfällig
eftersom kvantifiering av diffusa
partikelutsläpp är komplicerad och kräver att
man tar hänsyn till såväl aktivitet,
meteorologiska parametrar som
materialegenskaper m.m. [13, 15]. Därtill är
kunskap om hur nordiskt klimat, framförallt
avseende tjäle, is och snö, påverkar diffusa
emissioner närmast obefintlig när det kommer
till vetenskapliga studier, även om det finns viss
praktisk erfarenhet ute på företagen.

Damningsproblematiken
Av hälso- och miljöskäl har många industrier
krav på sig att rapportera sina totala
partikelutsläpp, samt att minska den diffusa
damningen i enlighet med miljötillstånd eller
kraven i BREF-dokument för verksamheterna.
Detta är dock en utmaning eftersom
kunskapen om de diffusa utsläppen
fortfarande har brister.
Ytterligare incitament för att minska den
diffusa damningen är klagomål (framförallt
avseende nedsmutsning) från boende och
verksamheter i företagens närområde. Även
interna arbetsmiljöfrågor kan bidra till att
åtgärder införs.
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Vilka damningskällor finns?
Många olika typer av verksamheter upplever problem med diffus damning och det finns ofta
likheter när det kommer till de källor och aktiviteter som orsakar diffus damning. Till en början
kan damningskällorna delas upp i fyra kategorier:

TRANSPORTER

HANTERING AV
MATERIAL:
KROSSNING, SIKTNING,
LASTNING/LOSSNING

PASSIV DAMNING:
UPPLAG, DEPONIER OCH
ÖPPNA YTOR

PROCESSRELATERADE
DAMNINGSKÄLLOR

När det gäller transporter kan man skilja på damning från grusväg respektive asfalterad väg,
damning från öppna, ofta grusade, ytor samt damning från last. Beträffande hantering av material
innan eller efter själva processen är krossning, siktning, lastning, lossning samt brytning av
material de vanligaste orsakerna till damning. Vid lagring av material, antingen i högar i väntan på
upparbetning eller på deponier, handlar det främst om att det dammar i samband med torrt och
blåsigt väder. Det finns också diffusa damningskällor i samband med själva
tillverkningsprocesserna. Även där handlar det bland annat om tömning och hantering av material
som tillsätts i processen. I Faktaruta 2 visas som ett exempel ett flödesschema över de dammande
aktiviteter som kan finnas inom stålindustrin.
FAKTARUTA 2. AKTIVITETER SOM KAN BIDRA TILL DAMNING INOM STÅLINDUSTRIN
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Vad påverkar damningsintensiteten?
Hur intensivt det dammar från en viss källa/aktivitet påverkas av yttre faktorer såsom
meteorologiska förhållanden, materialegenskaper, arbetssätt, tekniska aspekter hos arbetsmaskiner
med mera. Det finns därför många olika typer av åtgärder som kan genomföras för att minska
diffus damning från en aktivitet.
En faktor som är gemensam för nästan alla dammande aktiviteter och källor är meteorologi och
framförallt vind och nederbörd. Vinden kan i sig orsaka att partiklar lyfts från marken, men
framförallt tar den lätt tag i och dra iväg med damm som mekaniskt lyfts från marken till följd av
en aktivitet, se Faktaruta 3. Regn är mycket effektivt för att minska emissionen och spridningen av
damm från de flesta källor.
FAKTARUTA 3. VINDDRIVEN DAMNING
Vid låga till måttliga vindhastigheter bidrar den passiva damningen relativt lite i förhållande till andra
dammande aktiviteter. Transport av partiklar med vind beror främst på partikelstorlek och
vindhastighet. När vindhastigheten ökar är det partiklar med en diameter på ~100 μm som börjar
förflyttas först [14]. Efter lyft hoppar dessa partiklar längs ytan i en process som kallas saltation [1, 15]
från den latinska ordet salto, vilket betyder att hoppa eller springa. Dessa ”stora” partiklar som hoppar
över markytan kan bilda partiklar i ett flertal storlekar. I själva verket lyfts normalt inte dammpartiklar
direkt av vind eftersom kraften som håller samman partiklarna generellt är större än de aerodynamiska
krafterna. Istället kastas dessa små partiklar främst upp i luften genom påverkan av saltation [14]. Efter
att partiklarna lyfts upp i luften blir de mottagliga för turbulens och går därför vanligtvis in i kortvarig
(storlek ~20–70 μm i diameter) eller långvarig (storlek <~20 μm i diameter) suspension. De små
partiklarna (<~20 μm) kan förbli i atmosfären i upp till flera veckor och kan således transporteras
tusentals kilometer från källan [14, 16].

Schematisk bild över de olika sätten för eolisk transport, från Kok et al. [14].
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Åtgärder
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att minska diffus damning. Dessa kan huvudsakligen
delas in i två grupper: de som minskar emissionerna från en källa och de som begränsar
spridningen av partiklar enligt exempel nedan.
Åtgärder som minskar emissioner:
•
•
•

Åtgärder som minskar spridning av damm:

Bevattning
Dammbindningsmedel
Reducerad fordonshastighet

•
•
•

Vegetation eller andra barriärer
Vattenkanoner
Inbyggnation

En viktig fråga avseende damningsreducering är vad som är mest kostnadseffektivt. I Faktaruta 4
finns en kort guide över de frågor som bör besvaras innan en åtgärdsstrategi väljs.
FAKTARUTA 4. KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER
För att hitta de mest effektiva åtgärderna kan det hjälpa att besvara följande frågor:
1.
2.

3.

4.
5.

Vilka aktiviteter och källor som dammar förekommer?
Hur mycket förekommer varje aktivitet under en dag, månad, år?
a. Aktiviteter, så som transporter på en asfalterad väg kanske inte bidrar så mycket när man
tittar på ett enskilt fordon jämfört med t.ex. ett krossverk, men den totala damningen
orsakad av samtliga transporter på asfalt kan göra det.
Utifrån steg ett och två, vilka aktiviteter och/eller källor är viktigast?
a. Finns det tillgång till emissionsfaktorer för dessa aktiviteter eller går det att ta fram
genom att mäta och beräkna?
b. Tänk på att små partiklar som kan transporteras långväga inte är synliga för blotta ögat.
Vilka yttre parametrar, såsom meteorologi, påverkar damningskällorna?
Vad finns det för potentiella åtgärder för att minska den diffusa damningen?
a. Hur effektiv är åtgärden?
b. Hur länge varar effekten?
c. Vad kostar insatsen?
d. Hur ofta behöver åtgärden genomföras?
e. Påverkas produkten av åtgärden?
f. Påverkas omgivningen negativt på något sätt?

Alla verksamheter ser olika ut och har olika förutsättningar att genomföra åtgärder. Det är viktigt att gå
igenom och förstå hur det fungerar på just er anläggning.

I följande stycken beskrivs de fyra huvudkällorna till damning först avseende vilka yttre faktorer
som kan påverka hur mycket det dammar följt av vilka rimliga åtgärder som finns att tillgå.
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Transporter

På ett industriområde finns det flertalet vägar, transportsträckor och andra ytor som trafikeras av
fordon och på det sättet orsakar diffus damning. De fordon som främst ger upphov till damningen
är bland annat dumprar, lastmaskiner, lastbilar, gränsletruckar och hjullastare. Vidare påverkar
även körsätt, typ av lastning samt underlaget bidraget till diffus damning. Faktorer som kan
påverka damning från transporter presenteras nedan.
Det finns många åtgärder som kan användas för att minska damning från transporter, exempelvis
hastighetsbegränsningar, dammbindningsmedel, städning samt hårdgöring av ytor. En
beskrivning över olika åtgärder tillsammans med för- och nackdelar sammanfattas i Tabell 1. Vissa
åtgärder kan leda till fler miljövinster än de uppenbara. Exempelvis har det visat sig att
hastighetsbegränsningar lett till lägre bullernivåer och bättre arbetsmiljö och trivsel vid vissa
industrier.

FAKTORER SOM KAN PÅVERKA DAMNING FRÅN TRANSPORTER
METEOROLOGI
•Vind
•Nederbörd
•Luftfuktighet
•Temperatur

FORDONET

KÖRSÄTT

•Storlek (höjd) påverkar
turbulens
•Antal hjulpar
•Frigångshöjd
•Antal släp

•Hastighet
•Placering på vägen
(kant/mitt)
•Lastad eller tom

9

UNDERLAGET
•Typ av underlag
(asfalt/grus)
•Materialfuktighet
•Partikelfraktion på väg
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TABELL 1: ÅTGÄRDER AVSEENDE TRANSPORTER
UNDERLAGET
ÅTGÄRD
BEVATTNING

STÄDNING

BESKRIVNING

FÖR- OCH NACKDELAR

Bevattning minskar diffus
damning genom ökad
adhesion, vilket gör partiklarna
större och tyngre. Vatten
används för dammbindning
både på grusade och
asfalterade ytor. På asfalterade
ytor sker bevattningen ofta i
kombination med sopning.

+ Vatten är ofta lättillgängligt och
bevattning kan ske på flera sätt.

Städning i form av sopning av
vägunderlag med borst- och
spolbilar kan minska dammet
genom att hålla underlaget
rent. Effektiviteten kan variera
mycket beroende på vilken typ
av maskin som används.

+ Enklare städmaskiner har visat
marginell minskning av partiklar på
kort sikt. Dock ska man tänka att om
en asfalterad yta inne på ett
industriområde inte städas alls blir
den så småningom mer lik en
grusväg.

REFERENSER
[13, 17-19]

+ Effekten är direkt och markant.
- Effekten är oftast kortvarig.
- Fungerar inte vid minusgrader.

[20-22]

- Kan innebära dyr
investeringskostnad.
- Säsongsbegränsningar.
DAMMBINDNINGSMEDEL
**

Liksom bevattning fungerar
dammbindningsmedel genom
ökad adhesion, vilket gör
partiklarna större och tyngre.

+ På asfalt har dammbindningsmedel
visat en reducerande effekt på PM10halter med ca 35–40 % första dygnet
efter utläggning.
- Effekten avtog dock efter 3–4
dygn.

Exempel på
dammbindningsmedel:
•
•
•

HÅRDGÖRING AV YTOR

vägsalter; CaCl2, MgCl2,
CMA
ligniner; till exempel
Dustex (lignin och salter),
citrusoljor; till exempel
DustCon

Typ av underlag påverkar
damningen betydligt.
Asfaltering eller annan
hårdgöring av transportvägar
och körbara ytor kan minska
damning från transporter
markant, se exempel i Box 4.

+ På grusade ytor används oftast
medel som Dustex. Detta kan läggas
på i omgångar och upplevs då ge en
långvarig effekt.
- Dammbindningsmedel på
asfalterade ytor kan reducera
friktionen och göra ytan hal.
+ Hårda ytor är även lättare att städa
och ytbehandla.
- Risk för halka under vissa säsonger.
- Kan innebära dyr
investeringskostnad.

KÖRSÄTT
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[8, 17, 19, 23,
24]

[13]

Guide till damningsreducerade åtgärder

HASTIGHETSBEGRÄNSNING

För att minska uppvirvling av
damm från vägbanan samt
damning från lasten är
sänkning av
fordonshastigheten ett bra
alternativ. Fordonshastighet
har visats vara en betydande
faktor för partikelemissionen
orsakad av fordon, se exempel i
Box 4.

+ Enkel åtgärd som inte kräver
investering i maskiner.

[13, 25-28]

+ Det går att sätta in mekanisk
hastighetsbegränsning i
arbetsfordon.
- Kan vara svårt att kontrollera
efterlevnaden.
- Arbetet kan ta längre tid.

FORDONET
TÄCKNING ALTERNATIVT
BEVATTNING AV LAST

I de fall då damningsproblemet
kan härledas till själva lasten är
bevattning alternativt
övertäckning av lasten ett
alternativ.

+ Vid täckt last riskerar inte material
att falla ner på vägbanan.

[8]

- Att bevattna materialet kan vara
problematiskt om det är av vikt att
det är torrt när det kommer fram.
- Täckning av materialet kan vara
omöjligt om det är varmt material
som transporteras.
- Eventuellt har fordonen inte
möjlighet för täckning av last.

FORDON- OCH
DÄCKRENGÖRING

För att ytterligare minska den
diffusa damningen är det
möjligt att tvätta/spola av
arbetsmaskiner. Ofta sker detta
då fordonen lämnar extra
dammiga områden genom att
exempelvis arbetsfordon
passerar en spolbåge.

+ Minskar spridning av damm som
fastnar på fordon.

[8], *

+ Håller vägunderlag rent.
- Kan eventuellt vara problematisk
att ta hand om vattnet.

* Företagens information och erfarenheter
** Bild från https://www.dustex.se/

Som beskrivet i tabellen ovan påverkar typ av underlag och fordonshastighet damningen
betydligt. I en studie av Gustafsson och Peterson [13] beräknades emissionen vara mellan 4 och 33
gånger högre vid körning på en grusad väg jämfört med en asfalterad väg, beroende på
fordonshastighet (Faktaruta 5), vilket överensstämde med tidigare studier [25-27].
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FAKTARUTA 5. EFFEKT FRÅN FORDONSHASTIGHET
Emissionsfaktorer (gram PM10 per fordon och kilometer) för en dumper vid körning på asfalterat
respektive grusat underlag i tre hastigheter; 20, 30 och 50 km/t (baserat på mätningar utförda vid
Vargön Alloys) [13].
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Materialhantering

Materialhantering har en stor betydelse för den totala diffusa damningen från en anläggning. Till
materialhantering räknar vi krossning, siktning, lossning/lastning och upplag av material inom
området. Viss damning sker även vid exempelvis hantering av filterstoft samt vid leveranser av
material, exempelvis lossning från tågvagn eller båt.

Lastning och lossning
Med lastning avser vi främst när en hjullastare lastar material på en dumper eller liknande fordon,
medan lossning avser när materialet tippas av ett flak eller skopa med exempelvis en dumper eller
hjullastare. Det finns flera faktorer som påverkar lastning/lossning såsom meteorologi, arbetssätt
och materialegenskaper, vilket presenteras nedan.

FAKTORER SOM KAN PÅVERKA DAMNING FRÅN LASTNING OCH LOSSNING
METEOROLOGI
•Vind
•Nederbörd
•Luftfuktighet
•Temperatur

ARBETSSÄTT
•Tipphöjd
•Metod för i- och urlastning
•Anpassning efter meteorologi
och materialegenskaper

MATERIALEGENSKAPER
•Materialfuktighet
•Partikelstorlek
•Vittringspotential

Det finns inte lika många åtgärder som kan genomföras avseende lasting och lossning som för till
exempel transporter. Tänkbara åtgärder inkluderar anpassad tipphöjd både under lastning och
lossning, bevattning av material innan lastning, införande av vattenkanoner och anpassning av
arbetet efter väderlek. Att planera ett område med utgångspunkten att minimera antalet lastningar,
lossningar och transportsträckor är även det ett viktigt arbete för att minska de diffusa
emissionerna från lastning och lossning. I Tabell 2 beskrivs de åtgärder som kan införas för
lastning/lossning med de för- och nackdelar som finns för varje åtgärd.
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TABELL 2: ÅTGÄRDER AVSEENDE LASTNING OCH LOSSNING
ÅTGÄRD

BESKRIVNING

FÖR- OCH NACKDELAR

REFERENSER

TIPPHÖJD

Minskad tipphöjd bidrar till
minskad damning.

+ Enkel metod att tillämpa.

[13, 29]

+ Ingen kostnad.
- Inte alltid möjligt beroende på
fordon och plats för lossning.

VATTENKANONER OCH
VATTENDYSOR

Mobila eller stationära
vattenkanoner kan användas för
att sprida en dimma av små
vattendroppar för att minska
spridning av damm. Läs mer i
Box 6.
Möjlighet finns att installera
väderanpassade vattenkanoner
som optimerar dimman i
relation till vinden.

+ Kan användas för att reducera
damning från många olika
aktiviteter/källor samtidigt.

*

- Stora investeringskostnader.
- Möjligheten till användning
under vintersäsongen kan vara
begränsad.
- Inte alltid effektiva vid för
mycket vind.

Alternativ till vattenkanoner kan
vara installation av dysor eller
vattenspridare.
ANPASSNING EFTER VÄDERLEK

Anpassning av verksamhet efter
väder, där vindhastighet och
vindriktning kan påverka hur
själva lastningen eller lossningen
går till.

* Företagens information och erfarenheter

14

+ Billig åtgärd.
- Inte alltid möjligt att anpassa
industriprocessen efter väder.

*
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Krossning och siktning
Krossning och siktning har betydande påverkan på damningen. Vikten av krossning och siktning
som damningskällor beror på i vilken utsträckning material krossas och siktas samt hur
damningsbenäget materialet som krossas är. Inom till exempel bergstäktsverksamhet anges
krossning och siktning vara de främsta damningskällorna [30, 31]. Utöver materialegenskaper
påverkas damningen från krossning/siktning främst av vilken typ av kross/siktverk som används
samt meteorologin. Se en detaljerad lista över faktorerna som kan påverka damning från krossning
och siktning nedan.

FAKTORER SOM KAN PÅVERKA DAMNING FRÅN KROSSNING OCH SIKTNING
METEOROLOGI
•Vind
•Nederbörd
•Luftfuktighet
•Temperatur

KROSS/SIKTVERKET
•Typ av maskin
•Fallhöjd från transportband
•Metod för i- och urlastning
•Storleksfraktioner som krossas
och siktas

MATERIALEGENSKAPER
•Densitet
•Vittringsbenägenhet
•Materialfuktighet

Det finns flera åtgärder som kan minska damning vid krossning och siktning. Studier har visat att
bevattning är en effektiv åtgärd vid krossning/siktning, men även skum har visat sig fungera bra.
Vidare finns det även möjligheter att minska på damningen med hjälp av
inbyggnationer/inkapslingar av vissa delar av maskinerna. Det gäller även användandet av trattar
vid slutet av transportband. I Tabell 3 beskrivs relevanta åtgärder avseende krossning och siktning,
med de för- och nackdelar som kan finnas.

15

Guide till damningsreducerade åtgärder

TABELL 3: ÅTGÄRDER AVSEENDE KROSSNING OCH SIKTNING
ÅTGÄRD

BESKRIVNING

FÖRDELAR- OCH NACKDELAR

REFERENSER

BEVATTNING

Bevattning har visats minska
damning från krossning och siktning
avsevärt, se Box 5.

+ Många krossverk har dysor
monterade.

[7, 13]

Det går att använda bevattning på
olika ställen i krossningsprocessen.
Mest effektivt är att bevattna med
dysor tidigt i processen.

+ Låg kostnad.
- Det är inte alltid möjligt med
bevattning om det föreligger
problem att materialet blir
blött.
- Säsongsbegränsningar.

SKUM

Det finns möjligheter att använda
skumbehandling vid krossning och
siktning. Skummet appliceras på
materialet som transporteras, krossas,
tippas eller sorteras av maskinerna.

+ Använder relativt lite vatten
så materialet blir inte blött.

[8]

+ Relativt enkel installation.
- Har ingen långvarig effekt.

Exempel på skummedel är DustFoam
(citrusolja) och DustFoam-DC (estrar
av alifatiska syror).
TÄCKNING OCH INKAPSLING

Täckning av transportband kan bidra
till att diffus damning från
transportbanden minskar.
Täckning av vissa extra dammande
delar från krossning och siktning gör
utsläppet mer kontrollerat. Det finns
även möjlighet att koppla på en
dammsugningsanläggning med filter.

REDUCERA FALLHÖJD FRÅN
TRANSPORTBAND

Reducering av fallhöjd från
transportband till hög påverkar
damningen avsevärt. Det finns krossoch siktverk med ställbara
transportband som kan höjas eller
sänkas beroende på högens höjd.

+ Stänger in dammet.

*

- Kräver investering.
- Kan vara praktiskt svårt att
bygga in befintliga krossar.

+ Möjlighet att anpassa efter
högens höjd.

*

- Kräver investering.

Trattar kan även fästas i slutet av ett
transportband för att minska
spridningen av damm.
ANPASSNING EFTER
VÄDERLEK

Undvika att använda krossen när det
är ogynnsamma förhållanden, till
exempel torrt och blåsigt väder.
Om möjligt, ta hänsyn till hur krossar
och siktar placeras i förhållande till
den förhärskande vindriktning.

* Företagens information och erfarenheter

16

+ Billig åtgärd.
- Inte alltid möjligt att anpassa
industriprocessen efter väder.

*
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FAKTARUTA 6. BEVATTNING VID KROSSNING/SIKTNING
Bevattning har visats minska damning från krossning och siktning avsevärt. Det går att använda
bevattning på olika ställen i krossningsprocessen. Mest effektivt är att bevattna med dysor tidigt i
processen. Fotona (A och B) samt figur C och D nedan visar skillnaden före och vid bevattning av sista
transportbandet vid krossning av produkten ferrokrom. Den högra figuren visar skillnaden vid
slaggkrossning med och utan bevattning med dysor vid första krossteget [13].
A. Krossning utan åtgärd

Emissionsfaktorer för krossning av FeCr
med och utan bevattning av
transportbandet

Krossning vid bevattning av
transportband

D. Emissionsfaktorer för krossning av
slagg med och utan bevattning med
dysor vid första krossteget

7

3

6

2.5

5

Torrt

4

Vattnat

3
2
1
0

PM2.5

PM10

TSP

PM2.5 = Partiklar < 2.5 µg i diametern
PM10 = Partiklar < 10 µg i diametern
TSP = Totalt Suspenderade Partiklar
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Emission factor (g/s)

Emission factor (g /s)

C.

B.

2

Torrt

1.5

Vattnat

1
0.5
0

PM2.5

PM10

TSP
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Passiv damning från upplag, deponier och öppna ytor
Passiv damning kan ske från alla öppna
ytor och högar av material och innefattar
diffusa partikelemissioner som orsakas av
framförallt vind. Vid lagring av material,
antingen i högar i väntan på upparbetning
eller på deponier, dammar det främst i
samband med torrt och blåsigt väder.
Även öppna ytor såsom grusplaner kan
bidra till passiv damning. Passiv damning
påverkas utöver meteorologiska
parametrar såsom vindhastighet,
luftfuktighet och nederbörd, även av
materialegenskaper.

FAKTARUTA 7. VATTENKANONER
Vattenkanoner är en åtgärd som har direkt effekt på
spridningen av damm. Vattenspridningen från
vattenkanoner innebär att en dimma bildas, vilket bidrar
till att partiklarna i luften binder till sig de små
vattendropparna och därefter sjunker till marken.
Med flera vattenkanoner kan man arrangera placering
och riktning i förhållande till vindriktningen. Syftet är
att då bilda en barriärdimma som stoppar spridningen
av dammet på ett effektivt sätt.

För högar av material är materialets
egenskaper avgörande för benägenheten
till passiv damning. Exempelvis bildar
vissa material en skyddande skorpa då de
exponeras för fukt, medan andra material,
såsom kalk, är finkorniga och har
självvittrande egenskaper och därför
väldigt lätt kan damma med vinden. Temperatur påverkar huruvida material är frusna samt hur
snabbt ytor och material torkar efter till exempel regn eller bevattning. Nedan redovisas faktorer
som kan bidra till passiv damning från materialhögar och öppna ytor.
FAKTORER SOM KAN PÅVERKA DAMNING FRÅN DEPONIER, UPPLAG OCH ÖPPNA YTOR
METEOROLOGI
•Vind
•Nederbörd
•Luftfuktighet
•Temperatur

ÖPPNA YTOR
•Genomfart av trafik
•Underlag; grus eller hårdgjord
yta

HÖGAR AV MATERIAL
•Vittringspotential
•Högars placering i förhållande
till varandra och vinden.

För att minska den damning som kan förekomma från materiallager, exempelvis slagghögar eller
slutdepåer, har företagen arbetat med flertalet åtgärder såsom logistik för materiallagret, täckning
av depåer, vattenkanoner samt dammbindningsmedel. Det finns även möjligheter att påverka
damningen genom planering av materialupplaget, då utformningen, men även placeringen, av
högarna i förhållande till varandra kan motverka damning. I Tabell 4 presenteras relevanta
åtgärder avseende upplag, deponier och öppna ytor med de för- och nackdelar som kan finnas.
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TABELL 4: ÅTGÄRDER AVSEENDE DAMNING FRÅN UPPLAG, DEPONIER OCH ÖPPNA YTOR
ÅTGÄRD

BESKRIVNING

FÖRDELAR- OCH NACKDELAR

REFERENSER

PLACERING AV UPPLAG

Placering av upplag bör planeras i
förhållande till den förhärskande
vindriktningen.

+ Om plats finns kan planering av
högar vara en kostnadseffektiv
åtgärd.

[32, 33]

Hur högar placeras i förhållande
till varandra kan också påverka
hur mycket det dammar.

- Begränsade möjligheter att
påverka placering av högar.

Vattna högar aktivt eller använda
vattenkanoner för att sprida
dimma över ett område med
högar, se mer i Box 6 och 7.

+ Kan kräva mycket vatten, men
om torra och blåsiga förhållande
väntas kan det vara en effektiv
åtgärd.

BEVATTNING

*

- Svårt att bevattna stora
områden.
DAMMBINDNINGSMEDEL
**

Sprida dammbindningsmedel
över högar eller öppna ytor.
Exempel är Dustex, DustCon eller
DustFi.

+ På grusade ytor används oftast
medel som Dustex. Detta kan
läggas på i omgångar och upplevs
då ge en långvarig effekt.

[8]

- Svårt att sprida
dammbindningsmedel över stora
områden.
- Vissa material kan bli förstörda
av medlet.
FÖRVARING I
BYGGNADER/TÄLT

Vissa material kan förvaras under
tält eller vara inbyggda. Produkter
eller råmaterial som måste hållas
torra förvaras generellt på detta
sätt.
Förvaring inomhus av material
med hög damningsbenägenhet,
exempelvis kalk, är också att
rekommendera.

TÄCKNING

Täckning av materialhögar med
gräs, jord eller annat material.
Används främst för slutdeponi.

+ Medför att materialet håller sig
torrt.
- Kan vara väldigt kostsamt.
- Utrymme kan vara en
begränsande faktor.

- Kan vara kostsamt.
- Begränsade möjligheter.
+ Vegetation ökar
depositionsytan, små partiklar
kan fastna på bladen och på så vis
rensas från luften.
+ Binder dammet på marken och
minskar vinddriven damning.

* Företagens information och erfarenheter
** Bild från https://www.dustex.se/
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Processrelaterad damning
Viss diffus damning sker i samband med själva processen. Då processerna skiljer sig åt mellan
företag och branscher är det också stor variation på vad i processen som orsakar damning och hur
man kan gå tillväga för att åtgärda problemen.
Med utgångspunkt i att denna studie utförts tillsammans med stål- och metallindustrin fokuseras
det i detta stycke på de källor och åtgärder som lyfts fram för denna typ av industri. Troligtvis går
det hitta kopplingar även till andra branscher. Även inom stål- och metallindustrin varierar den
processrelaterade damningen mellan de olika företagen men exempel på övergripande
aktiviteter/damningskällor som är gemensamma för flera av företagen är:
hantering av stoftfilter;
hantering av materialtillsatser — exempelvis kalkhantering;
utsläpp från lanterniner;
utsläpp från dörrar/fönster/luckor som hålls öppna under dammande aktiviteter;
slagghantering.

•
•
•
•
•

Hanteringen av slagg, en restprodukt från ståltillverkningsprocessen (läs mer om slagg i
Jernkontorets sammanställning ”Stålindustrin gör mer än stål”
https://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/handbocker/handbok-for-restprodukter2018.pdf), består av flertalet aktiviteter som upplevs bidra till en stor del av damningen bland de
deltagande företagen från stålindustrin. För mer information om slagghantering och eventuella
åtgärder, se Faktaruta 8.
FAKTARUTA 8. DAMNING OCH ÅTGÄRDER VID SLAGGHANTERING
De dammande slaggaktiviteter som sker utomhus innefattar tömningen av slagg, lagring, krossning
och siktning.

De olika komponenterna i slaggen, på grund av produktionsskillnader, bidrar till att problematiken
variera mycket. Bland annat ger de stora temperaturförändringar som sker vid tömningen av den
varma slaggen risk för slaggsprängning. Detta kan resultera i att stora dammoln bildas.
Exempelvis kan följande åtgärder användas vid hantering av slagg:
•

•
•
•

Påverka slaggens damningsbenägenhet genom tillsatser av ämnen eller förändringar i
produktionen för att på så sätt förändra materialegenskaperna och göra slaggen mindre
damningsbenägen.
Effektiv vattenbegjutning vid tömning av slaggen.
Användandet av vattenkanoner vid tömning, lagring och lastning/lossning av slaggen.
Användandet av fler tipplatser som bidrar till att slaggtömning kan anpassas efter väderlek.
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Generella åtgärder
Utöver de åtgärder, anpassade för de fyra huvudkällorna till damning, som beskrivits tidigare,
finns det ett par damningsreducerande åtgärder som kan användas för flertalet damningskällor
över hela anläggningen.

Gröngöring och vindskydd
Eftersom vind påverkar spridningen av damm avsevärt kan åtgärder som reducerar
vindhastigheter, såsom vegetation och vindskydd, vara passande. Ett exempel på ett vindskydd
kan ses nedan.

Det finmaskiga nätet bidrar till att vinden minskar, men motverkar också den turbulens av vind
som kan uppkomma om barriären istället var ett tätt plank eller mur [34-36]. Det finns även
möjligheter att arbeta med vegetation för att åstadkomma vindskyddande barriärer samtidigt som
vegetationen även kan öka deposition av damm [37, 38].

Arbetsrutiner och utbildning
Ett sätt att förebygga spridning av diffust damm är att utbilda och informera berörd personal och
entreprenörer dvs. de som genom sitt arbetssätt direkt kan påverka den diffusa damningen.
Många gånger kan det vara relativt enkel information som gör att kunskapen om, och förståelsen
för, en given damningskälla ökar. Om personalen har förståelse för problemet och hur deras
aktivitet påverkar damningen är det troligare att regler efterlevs och att bättre anpassning av
verksamheten kan ske. Exempelvis finns det på flera företag en företagsintern regel om att material
inte ska tippas när det blåser för mycket. Då det i många fall är subjektivt att bedöma när det blåser
för mycket är det inte alltid som regeln efterlevs. Med information och utbildning kan man lättare
se konsekvenserna av sitt arbete och därmed lättare följa reglerna.
För att ge förståelse för damningsproblematiken och den påverkan det har på omgivningen finns
det företag som valt att skicka klagomål vidare till de berörda produktionsavdelningarna (efter att
de registrerats som avvikelser), istället för att det, som tidigare, fastnat hos företagets
miljöavdelning.
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Mätningar
För att kunna utreda vilka åtgärder som är mest effektiva, krävs det uppföljning och övervakning
av de aktiviteter som bidrar till diffus damning. Utredningar kan även krävas inför
tillståndsärenden för att fastställa att halter inte överskrider miljökvalitetsnormer (MKN), samt vid
bevarande av god arbetsmiljö enligt de hygieniska gränsvärdena för partiklar.
För att kunna avgöra damningens omfattning, både internt och externt, finns det flera sätt att mäta
och kartlägga damningsassocierade olägenheter. I följande avsnitt beskrivs olika mätmetoder, både
aktiva och passiva, deras användningsområden samt eventuella för- och nackdelar.
TABELL 5: PASSIVA MÄTMETODER
MÄTMETOD

BESKRIVNING

FÖRDELAR/ NACKDELAR

PASSIVA PROVTAGARE

Med passiva partikelprovtagare kan man
främst fastställa dammets innehåll samt
deposition (gram/m2).

+ Billig provtagare.
+ Kräver ingen ström.
- Inga haltnivåer som t.ex kan
jämföras med MKN.
- Ingen partikelfraktionering.
-Låg tidsupplösning.

FLUXMÄTARE

Fluxmätare används för att mäta det
horisontella flödet av uppvirvlade partiklar
från olika riktningar (gram/m2)

+ Billig mätmetod.
+ Kan ge information om vilken
riktning partiklarna härstammar
från.
- Inga haltnivåer som t.ex kan
jämföras med MKN.
- Ingen partikelfraktionering.
- Låg tidsupplösning.

Exempel på provtagare:
MWAC (Modified Wilson and Cook).

PROVTAGNING AV
FALLANDE STOFT

Fallande stoft kan provtas månadsvis med en
nedfallstratt. Metoden ger såväl torr- som
våtdeposition (gram/m2). För stora partiklar
(>100 μm) minskar uppsamlings-effektiviteten
varför man i huvudsak får en uppsamling av
partiklar <100 μm.
Exempel på provtagare:
NILU enligt internationell standard (ISO/DIS
4222).
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+ Billig mätmetod.
- Ingen partikelfraktionering.
- Låg tidsupplösning.
- Metoden ger ej absoluta värden
på den mängd stoft som deponeras
på en yta, men ett värde som är
relativt väl korrelerat till detta.
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TABELL 6: AKTIVA MÄTMETODER OCH MÄTINSTRUMENT
MÄTMETOD

BESKRIVNING

FÖRDELAR/ NACKDELAR

PARTIKELSENSORER

Sensorteknologi kan användas för övervakning
vid industriell verksamhet för att öka antalet
mätpunkter, eller för att kartlägga variationer
över kortare tid. Det är dock mycket viktigt att
vara medveten om att billiga sensorer ofta är
förknippade med stora osäkerheter. Exempel på
provtagare:
SDS011

+ Billiga.
+ Mäter olika partikelfraktioner.
+ Mäter med hög tidsupplösning.
- Kräver tillgång till ström
- Sensorerna fungerar olika bra vid
olika haltintervall.
- Är känsliga för meteorologiska
förhållanden.
- Prestandan försämras relativt
snabbt över tid.

AKTIVT PUMPAD
PARTIKELPROVNING

Med en aktivt pumpad partikelprovtagare kan
provtagning ske som dygns-, vecko- eller
månadsvis. Partiklarna sugs in horisontellt med
hjälp av en pump och leds till ett filter där
partiklarna samlas upp. Provtagningen
genererar halter i luft (µg/m3) av PM10, PM2.5
eller PM1. Partikelprovtagning som vecko- eller
månadsmedelvärden används som en indikativ
mätmetod för PM10 och PM2.5., där provtagningen
sker 15 respektive 2 minuter per timme.

+ Halter i luft genereras och
möjliggör jämförelse med MKN.
+ Kan mäta både grova och fina
partiklar.
+ Veckoprovtagningen uppfyller
kraven på indikativa mätningars
tidstäckning för jämförelse med
MKN.
- IVL:s partikelprovtagare är lätt att
placera på fasad eller liknande
medan Leckelinstrumentet kräver
mätskåp.
- Kräver tillgång till ström.
- Filterprovtagning möjliggör
efteranalys av olika ämnen, t.ex
metaller.

Exempel på provtagare:
IVL:s partikelprovtagare som bygger på
referensmetoden (SS-EN 12341:1998).
Leckelprovtagare som är referensmetod för
PM10-provtagning i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av
luftkvalitet.
TAPERED ELEMENT
OSCILLATING
MICROBALANCE (TEOM) INSTRUMENT

Tekniken fungerar genom att den provtagna
luften avskiljs på ett filter placerat på toppen av
en oscillerande glaskropp inne i instrumentet.
Luften värms upp till 50 grader.
Mätning kan ske för både PM10 och PM2.5.

OPTISKA
PARTIKELINSTRUMENT

OPS-instrument kan vara såväl stationära som
bärbar spektrometrar som räknar antalet
partiklar i olika storleksintervall, t.ex från 0,3 till
10 µm. Antalet partiklar räknas sedan om till
haltmått. De uppmätta partiklarna samlas även
på ett inbyggt filter, vilket möjliggör vidare
analys av de ämnen som sitter på partiklarna.
Exempel på provtagare: Optical Particle Sizer
(OPS) Model 3330 GR
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+ Kan mäta både grova och fina
partiklar.
+ Relativt små massförändringar
under kort tid kan mätas med
denna metod.
- Kräver mätskåp.
- Kräver tillgång till ström.
- Halterna måste efterjusteras för att
ta hänsyn till eventuella förluster av
lättflyktiga ämnen (VCM).
+ Snabb mätning av antal partiklar
och partikelstorleksfördelning.
+ Hög tidsupplösning.
- Relativt dyra.
- Kräver underhåll av utbildad
personal.
- Måste skyddas för nederbörd och
kräver elförsörjning, vilket gör att
de är lämpliga för kortare
mätstudier.
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Emissions- och spridningsberäkningar
Spridningsmodeller kan användas för att beräkna spridning och deposition av partiklar från
dammande källor. Spridningsmodellering används ofta i samband med tillståndsprövningar
avseende emissioner från befintliga eller planerade industrier. Med hjälp av spridningsmodellering
kan olika utsläppscenarion simuleras för gaser, partiklar, aerosoler och lukt från olika typer av
källor. Haltbidraget från industrin, tillsammans med den lokala bakgrundshalten, kan därefter
jämföras med gällande miljökvalitetsnormer och hygieniska gränsvärden. På så vis får man en
bedömning av potentiella överskridanden inom och utanför ett industriområde. I figuren nedan,
vilken är hämtad från [13], visas exempel på hur resultatkartorna från spridningsberäkningar kan
se ut.
Spridningsmodellering kan också användas som
ett verktyg tillsammans med mätningar för att
beräkna emissioner från diffusa källor genom så
kallad inverterad spridningsmodellering.
Inverterad spridningsmodellering innebär att en
trolig emission från en källa beräknas och
resultaten jämförs med partikelmätningar som
genomförts på läsidan om källan. Om den
modellerade och uppmätta halten inte stämmer
överens justeras emissionsfaktorerna och
processen görs om.

FAKTARUTA 9. BERÄKNA EFFEKTEN AV ÅTGÄRDER
För att kvantifiera effekten av olika damningsreducerande åtgärder kan processen som beskrivs
nedan följas.
A. Etablera vilka källor/aktiviteter och åtgärder som är relevanta att studera
För att hitta de mest effektiva åtgärderna behöver man först definiera vilka processer/aktiviteter
som markant bidrar till de diffusa partikelemissionerna. Därefter identifieras åtgärder som är
rimliga att genomföra.
B. Mätkampanj – mätningar av effekten av olika åtgärder.
Nästa steg är att designa ett mätprogram för att samla in den data som behövs för att kvantifiera
effekten av de utvalda åtgärderna.
C. Beräkna diffusa partikelemissioner.
För att kvantifiera diffusa partikelemissioner utifrån mätningar av partikelhalter i luft, beräknas så
kallade emissionsfaktorer (EF) för varje åtgärd, dvs. massan av partiklar i en viss storleksfraktion
som emitteras per tidsenhet, alternativt per fordonskilometer eller liknande. För att få fram den
totala emissionen E från en källa eller aktivitet multipliceras EF med hur mycket aktiviteten
förekommer, dvs E = EF × A, där A är aktiviteten.
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