
Metoder og utstyr for 
luktreduksjon 

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre 
og Romsdal, 6-7. Desember 2017 



Litt om oss: 
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Yara tilbyr skreddersydde løsninger, enten det handler om å forbedre arbeidsmiljøet, 
naboforholdet eller redusere unødvendig korrosjon på utstyr.  
 
Vi tilbyr luktreduksjons løsninger til kloakknettverk, avløpsrenseanlegg samt mot industri. 
Vårt team av eksperter bruker ulike teknologier for å oppnå best mulig løsning for våre 
kunder, som for eksempel: 
 

• NUTRIOX  
• Photox 
• Carbonfilter 
• Biofilter 
• Scrubber/vasketårn løsninger 
• Nød-Scrubber 
• Ecosorb 
• RTO (Forbrenningsanlegg) 
(Ofte kombinerer vi flere løsninger) 
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Rådgivningstjenester: 
Yara tilbyr et bredt spekter av tjenester. Vi er opptatt av kostnadseffektive prosesser og 
driftssikre løsninger som er beregnet i henhold til våre sikkerhets marginer.  
 
Vi tilbyr for eksempel følgende tjenester: 
 
• Kartlegging og rådgivning på løsninger 
• Prosjekt support 
• Luktanalyser og spredningsberegninger 
• Service på nye eller eksisterende anlegg 
• Prosjekt styring fra A til Å 
• Luktrisikorapporter 
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Serviceavtale: 
Yara tilbyr et bredt spekter av servicetjenester på de fleste luktreduksjonsanlegg. Vi er 
opptatt av kostnadseffektive serviceavtaler som skaper driftssikre anlegg. Ved inngåelse 
av serviceavtale, garanterer vi en levetid på 5 år på våre produkter.  
 
Vi tilbyr for eksempel følgende servicetjenester: 

• Oppstart av nye anlegg 
• Service på eksisterende anlegg 
• Prioritert assistanse ved driftsproblemer 
• Driftsrådgivning 
• Stort lager av originale reservedeler 
• Servicerapporter til internkontroll 
• Høy sikkerhet er ivaretatt i forhold til YARAs HESQ standard 
• 5 års garanti på nye anlegg med serviceavtale! 
• Fri 24 timers assistanse & support – Telefon: +47 35 58 37 00  

 



Lukt og luktspredning 

Yara Odor & H2S Solutions 



Hva er lukt? 
• Kjemisk sans 
• Ca 6 milioner reseptorer (Hunder har 220 milioner) 

• Mennesker detekterer minst 10.000 ulike stoffer 
• Fettløselige stoffer har lavest luktterskel  

 
Er lukt viktig? 

• 1 gen for hørsel 
• 3 gener for syn 
• 12 gener for smak 

• Over 1000 gener for lukt 
• 2% av alle genene våre koder for lukt 
 
    I praksis ser vi dette   
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Litt fakta om lukt: 
 



Menneskets luktesans er ekstremt følsom. Lukt skaper følelser. Få ting er mer 
ubehagelig enn vond lukt, og knapt noe annet er vel mer forfriskende enn ren luft. 
 

Det er lønnsomt å håndtere lukten: 
• Et godt naboforhold reduserer hindringer ved fremtidige ekspansjoner og fornyelser av 

utslippstillatelser. 
• Et godt arbeidsmiljø øker effektiviteten og reduserer kostnader. 
• Ta lukt på alvor! 

Hva er regler i forhold til lukt? 
- Luktveileder 
- Myndighetene sier lukt er forurensing 
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Litt fakta om lukt: 
 



Kartlegging/Løsning/Dokumentasjon 
• Luktutslipp blir beregnet ut i fra opplevd lukt hos naboene dine. 
• Grundige forundersøkelser er viktig 

• Konsentrasjoner 
• ? m³/h 
• Avkast plassering / høyde 
• Temperatur 
• Fukt 
• Driftsprosesser / rutiner 

• Luktanalyse bør utføres og luktkonsentrasjon måles via et trent luktpanel. 
Spredningsberegninger er et viktig verktøy. 

 
 

04.12.2017 Odor & H2S Solution Norway 8 

Fra luktanalyse til ren luft 
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Spredningsmodellering 
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Fra luktanalyse til ren luft 
 



Ventilasjon 

Odor & H2S Solutions 



Ventilasjon 
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Balansert ventilasjon er viktig 
 

- Hindrer korrosjon 
- HMS vennlig miljø 
- Ren og uren sone 
- Energi besparende 
- Mindre slitasje på vifter 
- Kan hindre lukt på uønskede steder 

 
Kloakkgasser 

H2S 
Merkaptaner 
VOC (Flyktige organiske forbindelser) 
VFA (Flyktige organiske syrer) 
Karbondioksid 
Metan 

Aerosoler 
Kjemisk forbindelse 
Døde mikroorganismer 
Dyrkbare mikroorganismer 

 



Aktuelt utstyr  
for behandling av ventilasjonsluft  
på renseanlegg og pumpestasjoner 

Yara Odor & H2S Solutions  



Aktuelle løsninger for pumpestasjoner og 
mindre renseanlegg: 
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Aktuelle løsninger for pumpestasjoner og 
renseanlegg: 
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Aktuelle løsninger for pumpestasjoner og 
renseanlegg: 
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Aktuelle løsninger for renseanlegg: 
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Aktuelle løsninger for pumpestasjoner og 
renseanlegg: 
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Kjemikalie - Hydrogensulfid reduserende løsning 
• H2S utvikles i avløpsvannet på grunn av  
 biologisk aktivitet i avløpsvannet.  

 
• Dosering av riktig type kjemikalie forebygger problemet, mens flere andre metoder kun 

maskerer lukten. (Konseptet benyttes av kommuner på hundrevis av steder med hydrogensulfidproblemer).  
 
• Forebygger dannelsen av hydrogensulfid og problemene den forårsaker(korrosjon). 

Kjemikalie tar seg av kilden til problemet og sprøyter automatisk inn nøyaktige 
mengder med spesifikke næringsstoffer hvor og når det er behov i avløpssystemer eller 
avløpsrenseanlegg. 

  
• Kjemikalieløsninger fjerner kun H2S og IKKE alle luktmolekyler, merkaptaner og flyktige 

organiske forbindelser eller aerosoler. Vi anbefaler derfor ofte å kombinere kjemikalier 
og luktreduksjonsanlegg. 

 
 



Aktuelle løsninger for renseanlegg og 
pumpestasjoner: 
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Aktuelle løsninger for 
pumpestasjoner og renseanlegg: 
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Aktuelle løsninger for 
pumpestasjoner og renseanlegg: 
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Aktuelle løsninger for renseanlegg: 
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Nytt luktreduksjonsanlegg? 
  Hva bør man kartlegge? 



Nytt luktreduksjons anlegg? 
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Hva bør tenkes på ved investering i nytt luktreduksjonsanlegg? 
 
- Skal det etableres nytt hytte/boligfelt? 
- Er det planlagt ny industri i kommunen? 
- Viktig med risikovurdering av eksisterende industri,  
 er de skyld i lukt/driftsproblemer på renseanlegget? 
- Plassering i forhold til terreng og avstander til nærmeste naboer 

 
 

Hva bør man velge av type luktreduksjonsanlegg? 
 
- Hvor stor plass har du til et slikt anlegg? 
- Driftskostnader/service bør vurderes opp mot hver løsning 
- Garantier/support 
- Avstand til nærmeste naboer (Biofilter har naturlige egne lukter) 
- Sikkerhetsmarginer  
- Dimensjoneringskriterier 
- Rensegrad 
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Nytt luktreduksjons anlegg? 
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Kjemisk Reaksjon / 
Oksidasjon  
 

• Oksidasjon 
• Dele opp  
• Lage nye stoffer 
• Mindre løselig i fett 
• Mindre lukt 

 
• UV 
• Biofilter 
• Ionisering  
• Forbrenning / RTO 
• Bio-Scrubber 

 

Separasjon 
 

• Sorterer ut luktstoffer 
• Luktstoffene fjernes 

 
• Scrubber 
• Kullfilter 
• Bobletårn / returstrøm 
• (Partikkelfilter) 

 

 
 
 

 
Unngå dannelse av lukt 

• ”Gode” råvarer ved biologi/kjemi 
• Nøytraliser lukt 
• Ventilere 
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Nytt luktreduksjons anlegg? 
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Hva bør man velge av type 
luktreduksjonsanlegg? 
 
- Carbonfilter (Kullfilter) 

- Renser uren luft igjennom små kull 
pellets (3-4 mm) 

- God rensegrad 
- Lav investeringskostnad 
- Service vennlig 
 

- Photox (UV behandling) 
- Oksiderer bort enkelte lukt molekyler 
- Spalter opp molekyler, slik at de er 

enklere å adsorbere i det aktive kullet 
- Skaper litt ozon som regenerere det 

aktivt kullet – forlenger levetid 
- Konstant rensegrad frem til service 
 

- Biofilter (Barkfilter) 
- Plass krevende 
- Miljøvennlig 
- Rensegrad fra < 80 % 
- Levetid biomasse 2-5 år 

- Krever god tett oppfølgning i forhold til 
kontroll av: 

- Fuktighet (God fuktighet konstant er 
viktig) 

- Temperatur (Ønskelig temperatur fra 
15 – 30 grader) 

- Luftmengder (Viktig med riktig 
luftmengde ihht dimensjonering) 

- PH verdi 
 

- Ecosorb 
- «Parfyme» - skaper en hinne over 

luktproblemet 
- Doseres ved dyser eller med vifte 
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Nytt luktreduksjons anlegg? 
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Hva bør man velge av type 
luktreduksjonsanlegg? 
 
- Kjemikalie (Nutriox) 

- Rask effektivitet på H2S 
(Hydrogensulfid) 

- Enkel installasjon 
- Konstantvirkning ved riktig dosering 
- Hindrer korrosjon 
- Forebyggende alternativ 
- I kombinasjon med 

luktreduksjonsanlegg, meget effektivt! 
 

- RTO (Forbrenningsanlegg) 
- Anlegg for svært krevende 

luktutfordringer 
- Meget effektivt 
- Høyt energi forbruk 
- Høy driftskostnad 
- Servicevennlig og lav servicekostnad 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Scrubber/Vasketårn 
- Svært effektivt 
- Høyt forbruk av vann 
- Forskjellig type scrubbere/vasketårn 

ihht hva som skal renses 
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Nytt luktreduksjons anlegg? 
      

04.12.2017 Odor & H2S Solutions 28 

Scrubber 

• Effektiv rensing av NH3, Aminer, VFA 
• Spesialdesignet for optimal luftstrøm 
• Egnet for store luftmengder  
• I kombinasjon med f.eks. Biobed 
• Høy rensegrad, normalt < 97% 

Renser effektivt: 
• NH3 

• Aminer 
• VFA 
• steking 
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Nytt luktreduksjons anlegg? 
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Photox & Carbon 

• Effektivt, multi-stegs luktreduksjonsløsning 
• Oksidasjon ved frie radikaler, ozon and singlet oksygen 
• Rensegrad opptil 99,9% 
• Lite vedlikehold 
• Desinfeksjon i avgassen 

Reaktor 

Katalysator 

Renser effektivt: 
• Hydrogensulfid 
• Merkaptaner 
• VOC 
• Røyk 
• Løsemidler 
• steking 
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Nytt luktreduksjons anlegg? 
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Biobed 

• Mikrobiologisk prosess 
• Automatisk befuktningssystem 
• Spesialtilpasset bedmateriale 
• Lavt trykkfall 
• Høy rensegrad < 80% 
• Lang levetid 

Renser effektivt: 
• Hydrogensulfid 
• Merkaptaner 
• VOC 
• Røyk 
• steking 
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Biobed med scrubber 

• Fukter Biobed 

• Fjerner ammoniakk  

• Jevner ut toppbelastninger 



Reservedeler og rensemedier 
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Hva bør man tenke på? 
 

- Aktivt kull 
- Er et høyporøst kull med svært stor indre overflate 
- 1g aktivt kull har overflate på ca 1000m2 
- Aktivt kull fungerer ved å fremmede stoffer fester seg til overflaten av kullet  
- Stor forskjell på kvalitet 

 
Originale reservedeler 
 Vi anbefaler alltid å bruke originale reservedeler 
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Eksempler  
 på gode løsninger 

Yara Odor & H2S Solutions 



Käppalaverket, Stockholm 

- 60 000 m³/h 
- Rensegrad 98,5 % etter et års drift 
- Photox og kullfilter – Skreddersydd løsning 
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Midgardsormen, Oslo 
Bekkelaget Vann – 35 000 m3/h 
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Bergsodden RA, Harstad kommune 

• Mikrobiologisk prosess / biofilter 
• Høy rensegrad – 95 % (Normalt 60 -80%) 

• Lang levetid ved riktig service 
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Scrubber og Biobed, Sløvåg 

• 34 000 m³/h 
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Scrubber og Biobed, Sløvåg 

• 34 000 m³/h 
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Sjøvanns Scrubber - Stokkmarknes 
     220 000 m3/h 
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Spørsmål / Innspill til oss? 
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Takk for oppmerksomheten! 
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