
Studie om estimering av diffuse utslipp fra Raudsand  
 

Diffuse utslipp fra Raudsand 
 
Prosessen med saltgjenvinning ved Real Alloy Raudsand innebærer behandling, lagring og transport av 
materialer som en uunngåelig del av virksomheten. Dette resulterer i forskjellige potensielle kilder og 
prosessforhold som kan føre til diffuse utslipp. Disse utslippene er først og fremst støvrelaterte, men kan 
også omfatte gasser som ammoniakk eller odør-utslipp. 
Den følgende studien gir en oversikt og vurdering av faktiske og potensielle kilder, tiltakene for å 
redusere og en vurdering av de totale utslippene. 
 
Eksempel: 
Det var mindre og større hull i de øvre delene av ytterveggene rundt oksidlageret i sør som følge av 
korrosjon. Observerte opptil 10 cm brede åpninger der diffus gass kunne slippe ut. 
 
Til sammenligning hadde oksidproduksjonshallen til vest, som er koblet sammen med lagerhallen, 
relativt små diffuse utslipp, siden prosessutslippene i utgangspunktet fanges opp og behandles av 
avkast- og påfølgende filtreringssystemer. Mot nord, hadde knuserhallen og 
saltslagg/oksidlagerområdet også lite utslipp via åpninger eller sprekker i fasaden. Åpne porter utgjør 
fortsatt de største kildene til diffuse utslipp i denne strukturen. 
 
De korroderte og sprukne uregelmessige fasadekildene til diffuse utslipp har blitt eliminert gjennom 
reparering av byggeelementene. Den største forsterkningen ble gjort for oksidlagerhallen. Den ble 
utstyrt med L-formede metallbånd som dekket og lukket den øverste delen av veggen, samt takets 
overheng (se figur 1). 



 
Figur 1. Utførte armeringsbelegg på utsiden av eksisterende vegg, for å dekke øvre del av vegg og 
overheng som hadde korrodert materiale. 
 
Med reparasjonsarbeidet ble disse utslippskildene eliminert. 
 
Rapporten vil kartlegge kildene som er uunngåelige i vanlig produksjon. Dette er først og fremst de 
utvendige portene til og fra produksjonshaller og lagerhaller, samt hjullastertrafikk med 
produksjonsmaterialer i skuffen. 
 
  



Beskrivelse av bygninger 
 
Knuserhall og lager 
Raudsand har en nylig konstruert produksjonsknuserhall i nord i betong og stål. Den knuser saltslagg 
som kommer fra sekundære aluminiumsanlegg og dermed frigjøres aluminium for å gå tilbake til 
omsmelting. Knuserhallen deler bygningskonstruksjoner med et eldre rødt lager i betong på sørsiden, en 
tidligere gruvebygning (se bildet nedenfor). Lagerhallen lagrer både saltslagg og produserte oksider i 
vekslende boder. 
 
En utvendig port åpner nordover og en annen østover fra knuserhallen. Lagerhallen har en port som 
åpner mot en lasteramp i sør, I tillegg er det en indre åpning mot knuserhallen under. Denne delen er et 
lagerområde for store hauger med saltslagg som går til knuserne.  
 

 
Foto 1. Knuserhallporter I nord og øst (øvre bilde) og i sør (nedre foto). 



 
 
Oksidproduksjonshall og lager 
Oksidproduksjonshallen i sør er laget av betong og stål og utvinner oksider fra det knuste stoffet som 
kommer fra knuserhallen. Den består av en filtreringsenhet, en avgassingshall for produktet i sørvest og 
en oksidlagerhall i sørøst. Lagerhallen er forbundet med en nylig konstruert innendørs sluse som 
hjullasterne kan bruke for å unngå å få nedbør på oksidet. 
 
Det er en port nord fra oksidproduksjonen, en port vestover fra oksidlagerhallen og en port nordover og 
sørover fra slusen mellom dem (se bildet nedenfor). Den sørvendte porten i slusebygget holdes stengt 
hele tiden, med unntak av i nødssituasjoner. Dette har bidratt til å redusere antall luktklager fra 
naboene i sør om ammoniakk og fosfin. 
 

 
Foto 2. Oksidlager (til venstre) og oksidproduksjonshall (til høyre). 
 
 

Beregninger - normal drift, pluss dager for lossing av båter og for intern transport mellom 
oksidlager og lager for saltslagg 
 
Dimensjonene til hver rektangulære port i hele anlegget brukes til å beregne tverrsnitt i hver situasjon. 
 
Volumstrømmen av luft som går gjennom hver port er tilnærmet i beregningene, basert på 
observasjoner under vanlig drift på begge deler av anlegget. 
 
Arbeidstiden er satt til 24 timer i døgnet. 
Totale arbeidsdager for 2020 er 280.  
 
  



Knuserhall 
 
Situasjon 1 - lasting/lossing av båter 
Ved en beregnet situasjon i knuserhallen og lageret på sørsiden er de sørlige og østlige ytterportene  
åpne i flere dager. Denne situasjonen kan oppstå når det lastes eller losses av transportskip som 
kommer til Raudsand. Gasser og støv kommer fra både produktmaterialet og fra råvaren. 
 
 Antall arbeidsdager i året er beregnet for lasting/lossing av båtoperasjoner, med timer per båt og 

antall ganger i året som informert av personell på stedet. 
 Det estimeres at portene holder åpent i disse timene kontinuerlig. 
 Volumstrøm av gasser ut av portene per dag beregnes når to porter er åpne samtidig. 
 
Brukte denne informasjonen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede utslipp for 
utvalgte forurensende stoffer fra knuserhallen under båtoperasjoner. 
 
Situasjon 2 - intern transport fra oksid til saltslagg 
En annen situasjon er åpne porter under intern transport av produserte oksider fra oksidlageret til 
saltslaggshallen på sørsiden av knuserhallen. Vanligvis utført før ankomst av en båt. 
 
 Beregnede virkedager for interne transportoperasjoner, basert på estimat av transport hver måned. 
 Den tid portene er åpne i løpet av hverdager er beregnet under interne transportoperasjoner. 

Forutsatt åpne i 24 timer hver dag. 
 Volumstrøm luft per dag beregnes deretter under intern transport. 
 
Brukte denne informasjonen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede utslipp for 
utvalgte forurensende stoffer fra knuserhallen under interne transportoperasjoner. 
 
Situasjon 3 - vanlige arbeidsdager 
Den tredje situasjonen er åpne porter i løpet av de vanlige arbeidsdagene i knuserhallen. 
 
 Estimert antall virkedager utenfor båt- og intern transport. 
 Den tid porter er åpne i løpet av hverdager er beregnet utenfor båtoperasjoner. Forutsatt et 

gjennomsnittlig antall timer åpent hver dag. 
 Volumstrømning av luft per dag beregnes deretter utenfor båt- og intern transport. 
 
Brukte denne informasjonen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede utslipp for 
utvalgte forurensende stoffer fra knuserhallen i løpet av vanlige arbeidsdager. 
 
Situasjon 4 - hjullaster saltslagg fra båt 
Hjullastertrafikk med saltslagg til lagringsområdene for saltslagg fra båter. 
 
• Gjorde et estimat om hjullasterskuffens tverrsnitt og vindhastigheten. 
• Estimert sekunder kjørt fra båt til hall med skuffen fylt. 
• Lagt til den registrerte mengden saltslagg som ble flyttet til hallen i 2020. 
• Lagt til gjennomsnittlig last per skuff. 
• Beregnet antall turer/år totalt fra båtene. 
• Brukte informasjonen ovenfor for å beregne den årlige volumstrømmen av gass fra skuffen. 



 
Brukte denne informasjonen igjen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede 
utslipp for utvalgte forurensende stoffer som transporteres via hjullasterskuff til saltlageret ved lossing 
fra båter. 
 
Situasjon 5 - oksid til båt via hjullaster  
Hjullastertrafikk med oksidprodukt fra saltslaggs-lagerområdet til båter. 
 
• Estimerte tverrsnitt på hjullasterskuffen og vindhastigheten. 
• Estimerte sekunder det tar fra hall til båt med skuffen fylt, samme som ovenfor. 
• Lagt til beregninger av den registrerte mengden oksidprodukt flyttet til båten i 2020. 
• Lagt til gjennomsnittlig last per skuff. 
• Beregnet antall turer/år totalt fra hallen til båtene. 
• Brukte informasjonen ovenfor for å beregne den årlige volumstrømmen av gass fra skuffen. 
 
Brukte denne informasjonen igjen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede 
utslipp for utvalgte forurensende stoffer som transporteres fra saltlageret til båter via hjullasterskuff . 
 
Oksidlagerhall 
 
For å få hele bildet for anlegget på Raudsand, estimeres det også at oksidlagerhallen har to porter åpne 
og bidrar til de diffuse utslippene gjennom året. 
 
Situasjon 1 - blanding 
Åpne porter under blanding inne i oksidlager, en daglig forekomst. 
 
 Estimert antall vanlige arbeidsdager med blanding. 
 Estimert tid portene er åpne under blanding. Forutsatt et gjennomsnittlig antall timer åpne hver 

dag. 
 Beregnet volumstrøm luft ut de to portene per dag. 
 
Brukte denne informasjonen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede utslipp for 
utvalgte forurensende stoffer fra oksidlagerhallen under blanding. 
 
Situasjon 2 - intern transport fra oksid til saltslagg 
Åpne porter under intern transport av produserte oksider fra oksidlageret til saltslaggshallen på sørsiden 
av knuserhallen. 
 
 Estimert antall vanlige arbeidsdager for intern transport. 
 Estimert tid portene er åpne. Forutsatt åpne i 24 timer hver dag, det samme som for 

knuserhallportene under operasjonen. 
 Beregnet volumstrøm luft ut de to portene per dag. 
 
Brukte denne informasjonen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede utslipp for 
utvalgte forurensende stoffer fra oksidlageret under intern transport. 
 
  



Situasjon 3 - hjullaster fra oksid til saltslagg 
Hjullastertrafikk med produsert oksid fra oksidlageret til lastebiler under intern transport fra oksidhall til 
lager for saltslagg. 
 
 Estimert tverrsnitt av hjullasterskuff og gjennomsnittlig vindhastighet. 
 Beregnet tiden det tar å kjøre fra hallen til en lastebil med skuffen fylt. 
 Brukte den registrerte mengden oksid som ble flyttet til lastebiler under intern transport i 2020. 
 Last per skuff. 
 Beregnet turer/år totalt fra oksidlagerhallen til lastebilene under disse operasjonene. 
 Beregnet den årlige volumstrømmen av gass fra skuffen. 
 
Brukte denne informasjonen til å beregne årlige diffuse utslipp basert på målte og beregnede utslipp for 
utvalgte forurensende stoffer fra hjullasterskuff under intern transport fra oksidlager. 
 
Hele anlegget 
For å måle de totale utslippene mot de årlige grensene som er gitt i tillatelsen til Raudsand, ble de 
forskjellige situasjonene med diffuse utslipp lagt sammen. 
Årlige måleverdier for punktkilder ble også lagt til for å gi den totale mengden utslipp for forskjellige 
forurensende stoffer. 
 
  



Tabell 1. Beregnede årlige verdier for hvert forurensende stoff med både diffuse og punktkilder lagt til. 
Stoffer Årlig 

utslippsgrense 
Enhet Årlige diffuse 

utslipp målt 
gjennomsnittlig 

verdi 

Enhet Årlige 
utslipp fra 

punktkilder 

Enhet Kombinerte 
diffuse og 

punktutslipp 

Enhet 

Ammoniakk 
(NH3) 5100 kg/år 1080,27 kg/år 2560,00 kg/år 3640,27 kg/år 

Støv 3800 kg/år 1536,17 kg/år 35,90 kg/år * 1572,07 kg/år 
Fluorider 
(HF) 150 kg/år 75,98 kg/år 17,30 kg/år * 93,28 kg/år 
Hydrogen-
sulfid (H2S) - kg/år 0,43 kg/år 12,80 kg/år * 13,23 kg/år 
Fosfin 
(PH3) 150 kg/år 22,65 kg/år 2,02 kg/år 24,67 kg/år 
Arsin 
(AsH3) - kg/år 1,51 kg/år 0,01 kg/år 1,52 kg/år 

* Merk: målt konsentrasjon under kvantifiseringsgrense, årlig utslipp for punktkilde er derfor en veldig 
konservativ verdi. 
 
Forurensningene gitt årlige grenser i tillatelsen har sine målte og estimerte utslippsverdier markert med 
grønt til høyre, på grunn av at de er under grensen, selv med diffuse og punktutslipp kombinert i 
beregningene.  
 
 
Forutsetninger for beregning 
 
Ammoniakk (NH3)  
 Konsentrasjonsverdien som ble brukt i beregningen for de tre knuserhall-scenariene var en 

konservativ verdi. Den ble tatt fra en Sintef Norlab B2-stackmåling i september 2020, på grunn av at 
den var høyere enn gjennomsnittsverdien for Sintefs målinger i arbeidsområdet. 

 For de tre oksidlagringsscenariene er gjennomsnittlig konsentrasjon som ble brukt den høyeste 
gjennomsnittsverdien fra Stamina Helse-målinger gjort i arbeidsområdet i oksidproduksjonshallen i 
2018, beregnet fra ppm. 

 For hjullastertransport av oksid fra lagringsplassen for saltslagg til en båt, er konsentrasjonsverdien 
som ble brukt den gjennomsnittlig konsentrasjon i Sintef Norlabs målinger av arbeidsområde i 
knuserhallen B2 i september 2020. 

 
Støv (partikler) 
 Beregningene brukte grenseverdien for støv i arbeidsområde fastsatt av Arbeidstilsynet. 
 
  



Fluorider 
 Beregningene brukte verdier for partikulære fluorider, ettersom HF -gass bare ville oppstå fra 

termiske prosesser som Raudsand ikke har. Real Alloy estimerte at en viss prosentandel av 
saltinnholdet i saltslagg vil være fluorider og brukte dette for å finne totalt fluorinnhold. 

 I oksidproduksjon var det enda mindre fluorinnhold. Denne mindre verdien ble benyttet i Knuserhall 
Situasjon 5, hjullaster som transporterer oksid til båt. 

 
Hydrogensulfid (H2S) 
 Brukte grenseverdien for luktdeteksjon for H2S. Dette er laget av Verdens Helseorganisasjon (WHO). 

En konservativ verdi, gitt at det ikke er påvist H2S-lukt. 
 
Fosfin (PH3) 
 Brukte grenseverdi for fosfinkonsentrasjon fra forskrift om tiltaks- og grenseverdier vedlegg 1. 
 
Arsine (AsH3) 
 Brukte grenseverdi for arsinkonsentrasjon fra forskrift om tiltaks- og grenseverdier vedlegg 1. 
 
En generell konservativ forutsetning er bruk av konsentrasjoner som ble målt i hallene. Nivået på hvert 
stoff vil ikke være så høyt utenfor det lukkede arbeidsrommet, da dette er svært konsentrert i forhold til 
gass i umiddelbar uteluft. Når man passerer portene, er det mye mer volum for utslippene å ekspandere 
og spres i før de har en sjanse til å nå selv de nærmeste naboene. 
 
Et annet konservativt estimat er at de forskjellige portene holdes åpne kontinuerlig i flere timer. Selv om 
noen knuserhallporter holdes åpne så lenge det tar å losse et skip, så vel som i løpet av de 3-4 dagene i 
måneden når intern transport av oksid skjer, vil portene være stengt i den vanlige arbeidstiden. De bare 
åpnes for å slippe hjullasterne inn eller ut, noe som tar maksimalt ett minutt. 
 
Når det gjelder oksidlagerhallen, vil portene holdes åpne i omtrent fire timer om dagen mens en 
hjullaster ventilerer ammoniakk og fosfingasser fra de produserte oksidene. Dette produserer en stor 
mengde støv og gass som dekker hallen og gjør det vanskelig å se. Portene åpnes for å hjelpe til med å 
rense luften. 
Det er også dager da portene holdes åpne under kjøring av produserte oksider fra oksidlagerhallen til 
saltslagglageret på sørsiden av knuserhallen. Portene holdes stengt utenom disse handlingene, bortsett 
fra å slippe hjullastere gjennom, bare under ett minutt på det meste. 
 
For hjullastersituasjoner der de må flytte materialer i friluft, gjøres en annen konservativ vurdering, med 
ekstra tid lagt til for å levere materialer til en lastebil, lager eller båt i nærheten. Vi har også estimert 
mye søl forårsaket av at vinden tar tak i støv og gassformig materiale som ligger i skuffen til hjullasterne. 
I praksis utvises det stor forsiktighet for å minimere hastigheten, slik at majoriteten av materialet i 
lasteskuffen bevares frem til levering. Dette minimerer også sjansen for å få klager på grunn av lukt. 
 
En ukjent faktor angår vindhastigheten og trykkforskjellen i og utenfor hallene, noe som gir ekstra eller 
redusert volumstrøm av forurensende stoffer til utsiden. Dette er avhengig av værforholdene, som 
naturligvis varierer. 
Basert på observerte gasstrømmer ut av en åpnet port i en lengre periode, valgte vi en standard 
vindhastighet for å forenkle beregninger og gi et scenario for jevn passering av gasser gjennom de 
utvendige portene, uansett årstid eller atmosfæriske forhold. 
 



Som en del av beregningene når data fra målinger ikke er tilgjengelig, bruker vi visse 
stoffkonsentrasjonsgrenser for et arbeidsområde når vi beregner årlige mengder.  
 

Konklusjon 
 
Våre beregninger viste at den årlige mengden tilført fra diffuse utslipp bidrar til en betydelig andel av 
hele utslippsinnholdet. 
Til sammenligning tilførte de åpne portene en betydelig mengde, mens hjullasterne bidro relativt 
mindre under årlig drift. 
 
Selv med disse konservative estimater for både konsentrasjonsverdiene og tiden portene holdes åpne, 
overstiger aldri den totale mengden forurensende stoffer de tillatte grenser for årlig utslipp, noe som er 
netto positivt.  
 
 
Skrevet av Espen Jørgensen på vegne av Real Alloy Raudsand, 17.08.2021. 
 
 
 
 


