
 

NOTAT 
 
 

 

Deltaker i CIENS og Framsenteret/Associated to CIENS and the Fram Centre – ISO-sertifisert etter/ISO certified according to NS-EN ISO 9001/ISO 14001 

NILU – Norsk institutt for luftforskning 
Hovedkontor/Main Office: 
PO Box 100, NO-2027 KJELLER, Norway 
Tlf./Phone: +47 63 89 80 00/Fax: +47 63 89 80 

NILU – Norsk institutt for luftforskning 
Framsenteret / The Fram Centre 
PO Box 6606 Langnes, NO-9296 TROMSØ, Norway 
Tlf./Phone: +47 77 75 03 75 

E-mail: nilu@nilu.no 
Internet: www.nilu.no 
Bank: 5102.05.19030 
Foretaksnr./Enterprise no.: 941705561 

 

 
Til: Hurdal Kommune v/Stig Nordli 
Kopi: Wenche Aas NILU 
Fra: Dag Tønnesen 
Dato: Kjeller, 26.01.2018 
Ref.: 117013-19 
 

Påvirkning av målestasjon for luftkvalitet fra hyttefelt ved Bogen 

Innledning 
 
NILU-norsk institutt for luftforskning driver en målestasjon i Hurdal. Målestasjonen inngår i 
overvåkningsprogram for langtransporterte luftfoorurensninger og skal overvåke forurensning i områder 
som er lite påvirket av lokale kilder. I pågående planprogram for Hurdal Kommune foreligger det forslag om 
utvidelse av hyttefelt ved Bogen. Bogen ligger i underkant av 2 km fra målestasjonen. I dette notatet er det 
gjort en vurdering av hvor mye påvirkning som kan ventes ved målestasjonen fra partikkelutslipp i 
hyttefeltene ved Bogen. 
 
Lokalisering 
 
I Figur 1 nedenfor er målestasjonenes plassering i forhold til de planlagte utvidelsene av hyttefelt vist. 
Avstanden er (som nevnt ovenfor) omtrent 2 km. Høydeforskjellen mellom hyttefeltet og målestasjonen er 
120 m.   

http://www.nilu.no/
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Figur 1: Hurdal målestasjon (blå sirkel) og planlagte hyttefelt ved Bogen (blå rektangler). 
 
Vindforhold 
 
Framherskende vindretninger målt ved målestasjonen er vind fra sørvest og vind fra nord. 
Vindretningsfordelingen er årstidsavhengig med mer sørvestlig vind i vinterhalvåret og mer sørvestlig vind i 
vinterhalvåret. Figur 2 viser vindretningsfordeling ved målestasjonen for perioden 2013 til 2016. Figur 3 og 
Figur 4 viser henholdsvis vinterhalvår 2015-2016 og sommerhalvår 2016.  Vind fra sør-sørvest forekommer 
sjelden, under 3 % av tiden, uten vesentlig forskjell på vinter- og sommerhalvår. 
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Figur 3: Vindrose fra Hurdal målestasjon, forekomst av vindretning og vindhastighet 2013-2016. Figuren 
viser forekomst i retning fra 12 vindretningssektorer på 30 grader. 

 
Figur 4: Vindrose fra Hurdal målestasjon, forekomst av vindretning og vindhastighet vinteren 2015-2016. 
Figuren viser forekomst i retning fra 12 vindretningssektorer på 30 grader. 
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Figur 3: Vindrose fra Hurdal målestasjon, forekomst av vindretning og vindhastighet sommmeren 2016. 
Figuren viser forekomst i retning fra 12 vindretningssektorer på 30 grader. 
 
Parikkelutslipp 
 
Den viktigste kilden til partikkelutslipp fra hyttefeltet vil være vedfyring. Basert på et begrenset antall 
forespørsler blant NILUs ansatte med hytte i indre østlandsområde er vedforbruk pr. døgn pr. hytte 
estimert til 15 kg/døgn. Utslipp av svevestøvpartikler (PM10) fra nye vedovner er i følge undersøkelser fra 
SINTEF 12,2 g partikler pr. kg ved. Med en døgnlig fyringsperiode på 15 timer gir dette et utslippsestimat 
for timeutslipp av partikler på 12,2 g pr. time for hver hytte. 
 
Estimat av maksimal timemiddelkonsentrasjon 
 
Utslippene fra hyttefeltene er fordelt over utstrekningen av feltet for å anslå hva maksimal 
timemiddelkonsentrasjon av PM10 kan bli langs østkanten av hyttefeltet. Utslipp er beregnet med 
forutsetning om at det fyres med ved i 80 av hyttene samtidig med at det er svak vind fra sør-sørvest.  
Konsentrasjonen langs østkanten av feltet er beregnet ved å legge samlet utslipp som en linjekilde i retning 
sørøst-nordvest med en lengde på 1400 m. Det samlede utslippet på 0,27 g/s vil gi en konsentrasjon langs 
østkanten av feltet på 12 µg/m3. Spredning av konsentrasjon i hyttefeltet i vindretning mot målestasjonen 
er deretter beregnet ved hjelp av parametere for vertikal og horisontal spredning fra NILUs 
spredningsmodell CONCX. Ytterliger innblanding av omgivelsesluft over en spredningsavstand på 2 km 
reduserer konsentrasjonen til 7 µg/m3, dette estimatet gjelder altså for nær maksimal timeikonsentrasjon 
ved målestasjonen som følge av utslipp fra hyttefeltene.  
 
Påvirkning av måleresultater 
 
Prøvetaking av partikler ved målestasjonen tas som ukemiddelverdier. På grunn av at vindretning fra feltet 
mot målestasjonen forekommer sjelden er det rimelig å anta at maksimalt forventet antall timer med vind 
mot målestasjonen fra hyttefeltet samtidig som det fyres i mange hytter ikke vil overstige 15 timer pr.uke, 
og at det i de resterende antall timer i uken ikke fyres elller at fyringen forekommer ved annen vindretning. 
Forventet maksimal påvirkning av en ukemiddel prøve blir da 15 timer/168 timer x 7 µg/m3 = 0,62 µg/m3, 
og det er ikke sannsynlig at forhold som gir dette konsentrasjonsnivået vil forekomme mer enn en uke i 
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året. Årlig middelkonsentrasjon av partikler ved Hurdal målestasjon i 2016 var 4 µg/m3. Utbygging av 
hyttefelt ved Bogen vil ikke ha merkbar påvirkning av måleresultatene ved Hurdal målestasjon. 
 


