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Resumé
FORCE Technology har foretaget en konservativ indikativ beregning af lugtspredningen fra flislager ved
Marstal fjernvarmeværk. Beregningerne er baseret på lugtanalyser af prøver udtaget ved Marstal
fjernvarmeværk’s flislager, oplysninger fra virksomheden om flislageret og håndtering heraf samt nogle
konservative antagelser.Der er også blevet målt for forekomsten af svampesporer fra flislageret, samt ude
ved naboerne.
Beregningen for lugtbidraget viser at flislageret ikke giver anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne i
perioden omkring prøvetagningen.
Det målte niveau af skimmelsvampesporer er ikke højere end hvad man ellers ser i udeluften på denne årstid. Der er derfor ingen indikation af, at svampesporer skulle have spredt sig fra flislageret og ud til de omkringliggende boligkvarterer.
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1

Indledning

FORCE Technology har i oktober 2018 udført måling af emissioner til luften og lavet spredningsberegning på
virksomheden Marstal Fjernvarme A M B As Flislager:
Adresse: Skolevej 15, 5960 Marstal
Rekvirent: Marstal Fjernvarme A M B A ved Lasse Kjærgaard Larsen
Målingerne er udført af: Nicolai Madvig Madsen og Nadine Loris Blinkenberg-Thrane
Rapporten er udarbejdet af: Nadine Loris Blinkenberg-Thrane
Måleparametre, målingernes varighed og beregningsresultat fremgår af resultatoversigten i kapitel 2.4.
Prøveudtagning og analyse er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering nr. 51
fra DANAK.
Følgende er ikke omfattet af akkrediteringen:
• oplysninger om drifts- og produktionsforhold
• OML beregning
• måling af svampesporer
Resultatet af målingerne gælder kun for det aktuelle anlæg, i de aktuelle måleperioder og for de aktuelle
driftssituationer.

1.1 Formål
Marstal Fjernvarme fyrer om vinteren med flis. Flislageret er placeret udendørs og er dette år blevet opbevaret sommeren over. Der er tale om et lager på ca. 6.000 ton flis.
Kommunen har sommeren over modtaget klager fra beboere, der har været generet af lugten fra flislageret.
Marstal fjernvarme ønsker at få målt lugtemissionen fra flislageret og ønsker at få bestemt lugten i omgivelserne via en spredningsberegning.
Naboerne har desuden udtrykt, at de er bekymret for at blive udsat for et forhøjet niveau af svampesporer
fra flislageret. Der er derfor blevet udtaget prøver for svampesporer ved flis lageret og ude ved naboerne på
Skonnertvej.

2

Resultater

2.1 Resultater for lugtmålingerne.
Se resultaterne for lugtmålingerne i Bilag E. For flere af prøverne gælder, at kun én eller to panelister kunne
lugte noget. Resultaterne er derfor mindre end detektionsgrænsen på 25 LE/m³.
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Der er udtaget prøver ved to positioner i bunden af bunken i læsiden. Begge positioner viser meget lave niveauer for lugt, både ved lugtprøve udtaget inde i flis bunken og ved overfladen. Ved prøven taget ca. 30
cm over flis bunken, var der slet ingen lugt i lugtprøven.
På toppen af flislageret blev der konstateret, at der var et område på ca. 2 x 2 meter, hvor flisen havde en
mørkere farve og en anden konsistens – mere vådt. Her opleves lugten at have en anden karakter. Temperaturen inde i flislageret på denne position var væsentligt højere end på de andre positioner (50-60°C). De
prøver, der blev udtaget i dette punkt, på toppen af flislageret i ca. 10 meters højde, indeholdt også markant
mere lugt, se Bilag E. Det blev oplyst, at dette område var noget større i sommer.
I forbindelse med lugtanalysen blev indholdet af organiske stoffer estimeret i tre prøver ved måling med en
PhotoIonisationsDetektor. Resultaterne viser, at der høj koncentration af organiske stoffer i de to meget lugtende prøver fra positionen på toppen af flislageret, mens koncentrationen var lav i en meget lidt lugtende
prøve. En sådan måling kan evt. anvendes i de nære omgivelser ved forekomst af lugtoplevelser.

2.2 Resultater for svampesporemålingerne
Der blev udtaget fem prøver for svampesporer omkring flislageret samt på to adresser på Skonnertvej, hvor
beboere har været generet af lugt og har haft mistanke om at have oplevet bivirkninger ved svampesporer
fra flislageret.
Det målte niveau af skimmelsvampespore er ikke højere end, hvad man ellers ser i udeluften på denne årstid. Der er derfor ingen indikation af, at svampesporer skulle have spredt sig fra flislageret og ud til de omkringliggende boligkvarterer. Se analyserapport for skimmelsvampeanalyse i Bilag D. Teknologisk Institut,
som har udført analyserne for svampesporer, har oplyst, at spredning af svampesporer hovedsageligt sker
ved håndtering af tørt materiale med indhold af svampesporer. Flislageret har ligget urørt hele sommeren og
indtil måledagen. Dette understøtter de lave koncentrationer af svampesporer hos naboerne.

2.3 Grænseværdi for koncentration i omgivelserne
Miljømyndighederne har fastsat grænseværdier for maksimal koncentration af forskellige stoffer i omgivelserne. På baggrund af emissionsgrænseværdier eller målte værdier af stofferne, der sendes ud fra anlægget,
beregnes koncentration af stofferne i omgivelserne ved hjælp af OML-modellen. Resultatet af beregningen
skal sammenholdes med myndighedernes krav.
Grænseværdien for maksimal tilladelig koncentration af lugt i omgivelserne er 5 LE/m³ i boligkvarter. jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 (B-værdivejledningen).

2.4 Resultatoversigt
Resultatudskriften fra beregningerne er vedlagt i Bilag C. Resultaterne er beregnede koncentrationer i omgivelserne.
I Tabel 1 vises resultatet af beregningerne. I resultatskemaet kan der være angivet relevante grænseværdier.
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Beregnet koncentration i omgivelserne
Beregning nr.

Beskrivelse

(afstand 100 m)
Maksimal 99 percentil (LE/m3)

Flislager, top
1

Situation fra d. 4. oktober
2018

1

Flislager top,
2

Tabel 1

Simuleret situation fra i
sommer

4

Resultater af beregningen.

2.5 Kommentarer til resultaterne
Beregningen for situationen på måledagen viser, at lugtbidraget i omgivelserne er beregnet til 1 LE/m3, hvilket ikke vil bidrage til væsentlige lugtgener.
Beregningen for den simulerede situation fra i sommer viser, at lugtbidraget i omgivelserne har været højere
end ved målingerne udført i efteråret. Niveauet for Skonnertvej (ca. 200 meter vest) viser et lugtbidrag på 2
LE/m3 og for Møllevej (ca. 100 meter nord) et bidrag på 4 LE/m3. Det beregnede niveau er dog inden for
den tilladte grænseværdi i omgivelserne på 5 LE/m3.
Den maksimale 99 percentil er den værdi, der overskrides i syv timer i den mest belastede måned. I perioden omkring måledagen giver de fundne lugtkoncentrationer i flislageret således anledning til, at der i syv
timer på en måned er mere end 1 LE/m³. Tilsvarende er det estimeret, at den estimerede lugtemission om
sommeren giver anledning til mere end 4 LE/m³ i syv timer på en måned. Det er vigtigt at bemærke, at
overholdelse af B-værdien ikke udelukker kortvarige lugtoplevelser, idet 1 LE/m³ giver anledning til, at ca.
halvdelen af f.eks. en gruppe naboer netop kan lugte noget.
Denne beregning er behæftet med en væsentlig usikkerhed, da den er lavet på baggrund af de lugtprøver,
som er udtaget d. 4. oktober 2018. Målingerne den 4. oktober 2018 viser, at der dannes en ikke ubetydelig
mængde lugtstoffer i et flislager, formodentlig forårsaget af biologisk aktivitet. Det er umuligt at sige noget
om, hvor stor denne biologiske aktivitet var i sommer, men det er sandsynligt, at den var højere begrundet i
de større mørkere og våde område. Ved den biologiske aktivitet dannes organiske stoffer, vand og varme,
som stiger op gennem flislageret til toppen, hvor det slipper ud.
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Figur 1

3

Kort over Marstal Fjernvarme og deres naboer

Anlægsbeskrivelse

Flislageret er en bunke flis på ca. 6.000 ton, der er opbevaret i det fri. Bunken er skridtet op til at være ca.
44 x 54 meter men er ujævn i kanterne. Bunken er på sit højeste sted ca. 10 meter.

3.1 Forhold under målingerne
På dagen for målingerne småregnede det om morgenen, men det klarede op og holdt tørt under målingerne.
Temperaturen lå omkring 15°c og vinden havde en nordvestlig retning, ca. 5 - 7 m/s.

4

Data til OML-beregning

Kildestyrken for området på toppen af flis lageret er beregnet på baggrund af FORCE Technology’s erfaringsdata for kompostmiler, hvor der også forekommer biologisk aktivitet i organisk materiale. En aktiv kompostmile defineres som en mile med en udgående volumenstrøm på mindst 50 m³/h per kvadratmeter. FORCE
Technology har målt op til ca. 150 m³/h per kvadratmeter på aktive kompostmiler. Volumenstrømmen blev
ikke målt på flislageret, men det blev vurderet, at der ikke var væsentlig udgående volumenstrøm. Vi antager derfor, at 50 m³/h per kvadratmeter er et godt estimat for den aktuelle situation.
Kildestyrken beregnes for to situationer. Den første er situationen er den som der blev observeret ved målingerne. Den anden situation er en simulering af situationen i sommer, med et større mørkt område på toppen
af flislageret.
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Beregning af kildestyrke for mørkt punkt på flis lager
Flislager Lugtkoncentration i flislageret
11.000 LE/m3
Længe og bredde af mørk plamage
Estimeret volumenstrøm /m2
Volumenstrøm for området på 2x2meter
Kildestyrke
Emission til spredningsberegning
Stakhøjde

2x2
50
200
611
0,0017
10

m
m3/h/m2
m3/h
LE/s
MLE/s
m

LE/m3*m3/h/m2*m2
*sqrt(sqrt(60) )/1.000.000

Beregning af kildestyrke for mørkt punkt på flis lager, estimeret situationen i sommer
Flislager Lugtkoncentration i flislageret
11.000 LE/m³
Længe og bredde af mørkt punkt
Estimeret volumenstrøm /m2
Volumenstrøm for området på 5 x 5 m
Kildestyrke
Emission til spredningsberegning
Stakhøjde
Tabel 2

5x5
50
1250
3819
0,0106
10

m
m3/h/m2
m³/h
LE/s
MLE/s
m

LE/m3*m3/h/m2*m2
*sqrt(sqrt(60) )/1.000.0001

Inddata til spredningsberegninger

4.1 Grundlag for OML-beregningen
En uddybende beskrivelse af grundlaget for OML-beregningen er vedlagt som Bilag B. Det skal fremhæves,
at OML-modellen beregner timemiddelværdier, men grænseværdien for lugt gælder for minutværdier, som
altid er højere end timemiddelværdien. For at estimere disse værdier, korrigeres den beregnede emission
med en faktor, se Tabel 2.

4.2 Målemetoder
De anvendte målemetoder og deres tilhørende usikkerhed er beskrevet i Bilag A.

4.3 Forhold af betydning for måleusikkerheden
Nedenstående billeder i Figur 2 viser flislageret og prøvetagning af lugt og svampesporer. Et væsentligt bidrag til usikkerheden på måling og beregning af emission udgøres af flislagerets udstrækning og store volumen. De udtagne prøver viser markante forskelle for positionerne.
En anden usikkerhed i forhold til at estimere lugtemissionen i sommer er den førnævnte manglende viden
om den biologiske aktivitet i sommer. Det er imidlertid helt tydeligt, at der i et flislager af denne type kan
dannes lugtstoffer.
Prøvetagningen for svampesporer på og omkring flislageret er påvirket af de samme forhold, men prøvetagningen hos naboerne giver et retvisende billede af koncentrationen på netop det aktuelle sted.

1

Korrektion af emission for estimat af minutmiddelværdier.
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Figur 2

Diverse billeder af flislager og målesteder
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Oplysninger om forholdene på målestedet er ikke omfattet af akkreditering nr. 51.
Afvigelser fra akkrediterede metoder
Metoden til opsamling af lugtprøver på arealkilder er ikke akkrediteret, kun analysen af prøverne er akkrediteret.

5

Konklusion

De udførte målinger viser tydeligt, at der i et flislager af den betragtede type dannes væsentlige mængder
lugt i dele af lageret, mens der i andre dele ikke dannes lugt. Lugtstofferne dannes formodentlig ved biologisk aktivitet, og den samtidigt udviklede varme får luften til at stige til vejrs i lageret og ud gennem toppen.
De udførte beregninger viser, at lugtpåvirkningen under forholdene på måledagen ikke er meget voldsomme. Der er imidlertid en usikkerhed ved prøvetagning på så stort et lager og en sandsynlighed for større
lugtdannelse under andre forhold, f.eks. om sommeren. Det betyder, at det er meget sandsynligt, at naboerne har oplevet tydelige lugte i sommer, men meget store overskridelser af B-værdien forekommer ikke
sandsynlige.
De fundne svampesporekoncentrationer viser, at en sundhedsskadelig påvirkning fra svampe (herunder
skimmelsvampe) ikke er sandsynlig under de aktuelle forhold og så længe, flislageret er urørt. Ved håndtering af flisen vil der formodentlig frigives svampesporer, men transport 200 m (til nærmeste nabo) er ikke af
væsentligt omfang.
FORCE Technology vurderer, at den bedste imødegåelse af naboernes lugtoplevelser er at reducere lagerstørrelsen og varigheden af opbevaringen. Begge dele vil reducere omfanget af den biologiske aktivitet og
tiden, hvor lugt kan transporteres fra lageret til naboerne. En overdækning af lageret forekommer urealistisk, dels pga. prisen, dels fordi overdækning vil holde på varme og fugt og dermed accelerere den biologiske aktivitet.
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Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

Bilag A

Målemetoder og usikkerheder

I det følgende gives en kort beskrivelse af de anvendte målemetoder og deres tilhørende detektionsgrænser, referencer og usikkerhed. Målestedets indretning har betydning for usikkerheden på måleresultatet.
Generelt vedr. detektionsgrænser og usikkerheder:
Kontinuerte metoder (monitorer, følere etc.):
Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal præstationskontrol. Detektionsgrænsen
er defineret som middelværdien plus 3 gange spredningen på målerens drift i spanpunktet ved gentagne feltmålinger. Lavere detektionsgrænser kan f.eks. opnås ved optimeret valg af kalibreringsgas og hyppig kalibrering. Usikkerheden er beregnet som den normalt opnåelige usikkerhed ved måling i en homogen gasstrøm, som angivet i
DS/EN 15259. Ved måling i inhomogene gasser kan usikkerheden være betydelig, men det er ikke muligt at vurdere dens størrelse. Usikkerheden opgives i % af målt værdi (95 % konfidensinterval svarende til 2 gange RSD).
Ved måleværdier mellem 5 og 1 gange detektionsgrænsen stiger usikkerheden fra den angivne %-værdi til 100 %
ved detektionsgrænsen.
Manuelle metoder:
Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal præstationskontrol. Dvs. ved 60 minutters måletid, normal sugehastighed og akkrediteret analyse. Detektionsgrænsen kan i det enkelte tilfælde være
lavere eller højere end den angivne værdi. Lavere detektionsgrænser kan f.eks. opnås ved højere sugehastighed
og ved længere prøvetagningstid. Metoder, der omfatter flere stoffer (f.eks. spormetaller), kan have forskellig detektionsgrænse for de forskellige stoffer. Den laveste værdi er opgivet. Detektionsgrænsen defineres som middelværdien af gentagne blindprøver plus tre gange spredningen på samme. Usikkerheden er beregnet som den normalt opnåelige usikkerhed ved et målested, der opfylder kravene til traverseringsmålinger i DS/EN 15259. Ved afvigelse fra krav til målestedet kan usikkerheden være betydelig. Det er dog ikke muligt at vurdere dens størrelse.
Usikkerheden opgives i % af målt værdi (95 % konfidensinterval svarende til 2 gange RSD). Ved måleværdier mellem 5 og 1 gange detektionsgrænsen stiger usikkerheden fra den angivne %-værdi til 50-100 % ved detektionsgrænsen.
Lugtkoncentration:
Udtagning af luft-/gasprøve i velegnet plastmateriale (teflonslange og Nalophan-poser) ved hjælp af evakueret beholder. Ved prøveudtagning af ikke fugtig luft (dugpunkt < 20°C) udtages prøven direkte i posen. Ved prøvetagning af fugtig luft (dugpunkt > 20°C) fortyndes prøveluften med nitrogen, der blandes med prøveluften, for at
undgå kondensation. Mængden af nitrogen doseres skønsmæssigt ud fra oplysninger om vandindholdet i prøveluften. På laboratoriet bestemmes indholdet af enten ilt og/eller kuldioxid til fastlæggelse af prøvens fortyndingsgrad.
Luftprøverne analyseres ved olfaktometri i henhold til den danske Miljøstyrelses vejledning nr. 4/1985.
Måleområde: 25 - 2000000 LE/m³(20°C,f)
Metodens detektionsgrænse: 25 LE/m³(20°C,f)
Usikkerhed / Variation: En faktor 1,8 til hver side for målt værdi (95% konfidensinterval).
FORCE Technology metode: LU-01-01
Reference/standard: DS/EN 13.725, MEL-13
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Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

Bilag B

Beskrivelse af OML-multikildemodellen

Modelgrundlag
FORCE Technology har ved de spredningsmeteorologiske beregninger anvendt den såkaldte OML-multikildemodel, version 6.01.
Ved beregningerne bruger modellen standardmeteorologiske datasæt for en ét års periode fra Kastrup i år 1976. Modellen regner på en tidsserie, timevis over et helt år. Resultatet er månedsvis opgjorte 99-percentiler på timebasis. Det
er den største 99-percentil, der skal sammenlignes med de vejledende immissionsgrænseværdier (B –værdier).
Modellen beregner virksomhedens bidrag i omgivelserne i op til 540 receptorpunkter fordelt langs 36 radier (0°, 10°,
..., 350°) i op til 15 afstande.
Receptornettet er udlagt, så retningen angiver, hvor receptoren befinder sig. En påvirkning ved 0° betyder, at luften
fra afkastet udbreder sig mod nord. Det vil sige, at vinden er sydlig. Beregningen bygger på en gaussisk fordeling, hvor
modellen antager, at emissionen er normalfordelt.
Modellen gennemregner anlæggene for drift i alle årets 8.784 timer.
Ved beregningerne med OML-punktkildemodellen indlægger vi et koordinatsystem, så vi kan placere de enkelte kilder i
forhold til hinanden. Koordinatsystemet er udlagt med orientering nord/syd for y-aksen og vest/øst for x-aksen. Vi udregner de angivne receptorafstande fra koordinatsystemets nulpunkt.
Bygningshøjder
Modellen korrigerer i beregninger for de bygninger, der har indflydelse på spredning af luften fra det pågældende afkast. Bygningseffekt medfører, at spredningen forøges som følge af turbulens fra bygningen, og at der kan forekomme
nedsug af de udsendte luftmængder på bygningens læside.
Modellen korrigerer med en generel bygningshøjde og en retningsafhængig bygningseffekt. Begge korrektioner resulterer i andre koncentrationer tættere ved kilden i forhold til modelberegninger uden bygningsindflydelse.
I den generelle bygningshøjde indgår bygningseffekt for alle vindretninger, mens der i den retningsafhængige bygningshøjde indgår indflydelse fra bygninger i relevante retninger. Korrektionen afhænger af afstanden til bygningerne
fra afkastet og bygningernes bredde set fra afkastet. Bygningerne bliver ikke medtaget i beregningerne som bygningskorrektion, hvis de er placeret længere væk fra afkastet end to gange bygningshøjden.
Bygningerne medtages heller ikke i beregningerne, såfremt bygningshøjden er under en tredjedel af afkasthøjden.
Terrænhøjder
Det omkringliggende terræn har indflydelse på spredningen af luft fra et afkast. Terræneffektens indflydelse på den
maksimale 99%-fraktil er ofte kun 5-10%. Terrænets forløb i større afstande end ca. 20 gange afkasthøjden er normalt uinteressant for de maksimalt forekommende koncentrationer. Hvis der er væsentlige variationer i terrænet inden
for de beregnede afstande, medtager vi dem i beregningerne.
Det er også af betydning, om virksomheden er placeret i by, på land eller ved vand. Den parameter, der tager hensyn
til dette, kaldes ruhedsparameteren i beregningerne. Denne parameter beskriver terrænets aerodynamiske ruhed for
beregningsområdet. I forbindelse med skorstenshøjdeberegninger i Danmark bruges typisk værdierne 0,1 m for landområde, henholdsvis 0,3 m for byområde.
Den valgte ruhedsparameter i disse beregninger er vist i tabellen på sidste side.
Receptorhøjder
Vi fastlægger receptorhøjderne på baggrund af områdets karakter, herunder om der er bygninger inden for beregningsområdet, hvori der opholder sig mennesker gennem længere tid. Dette kunne eksempelvis være kontorbygninger
eller etageboliger. Ved sådanne bygninger anvendes den højde, hvor det største bidrag forekommer som receptorhøjde.
Ellers anvender vi normalt en receptorhøjde på 1,5 meter.
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Beregningsresultater
Beregningsresultaterne er vist som en side med de størst fundne værdier i hele året i de op til 540
receptorpunkter. Resultatet af beregningen er værdier, der overskrides kortvarigt i 1% af timerne i den mest
belastede måned i et år med meteorologi som i standardåret 1976. Det kan ikke udelukkes, at der ved bestemte
vejrsituationer forekommer hyppigere overskridelser.
De beregnede værdier skal sammenlignes med grænseværdierne i omgivelserne. Disse grænseværdier er normalt
B-værdierne, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 “Luftvejledningen” eller Miljøstyrelsens
vejledning nr. 20/2016 “B-værdivejledningen” eller lugtgrænser som anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985
”Begrænsning af lugtgener fra virksomheder”.
60
Vedrørende lugt er emissionerne ved punktkilderne multipliceret med 60 (faktor 7,75) og med
(faktor 2,78)
ved arealkildernes emission. Tallene bliver dermed 99-percentiler af minutværdierne på månedsbasis. Korrektionen
skyldes at lugt vurderes i forhold til en midlingstid på 1 minut mod timemiddelværdier for de øvrige stoffer.

Til de anvendte beregninger har vi brugt de forudsætninger, der er vist i tabellen på næste side.
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ANVENDTE DATA TIL BEREGNINGERNE
Receptornettet er udlagt i et polært koordinatsystem med centrum i flislageret.
Koncentrationer i omgivelserne beregnes i 15 cirkler omkring afkastet med radius 50, 100, 200,… 2500.
Parameter

Enhed

Værdi

Version

6.02

[m]

0,3

[m over DNN]

Ca. 4

[m]

12

OML-model
Ruhedsparameter
Kote for virksomhed
Generel bygningshøjde
Retningsafhængig
bygningshøjde

Retning
[

Generel receptorhøjde
Individuelle receptorhøjder

Afstand

o]

[m]

[m]
Retning
[

Bygningshøjde

1,5
Afstand

o]

[m]

Receptorhøjde

[m]

[m]

Terrænvariationer

-

Nej

Ækvivalente kilder

-

Nej

Nedadrettede afkast

-

Nej

Vandrette afkast

-

Nej

Arealkilde

-

Ja
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Bilag C

Udskrift fra OML-modellen
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Bilag D

Analyserapport for skimmelsvampeanalyse
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Bilag E

Lugtrapport
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