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Lukt og luktreduksjon 
avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner   



AGENDA 

• Kort om CLAIRS  
• Lukt og krav til lukt? 
• Luktreduksjonsløsninger 

• Valgets kvaler  
• Cases 
• Service 

 
 
 



CLAIRS 

• CLean AIR Systems 
• En avdeling i Lindum AS 
• Lokalisert i Skien 
• Utvikler og leverer luktreduksjonsløsninger 
• Kompetansesenter 
 



Marked / bransjer 
 
- Biogassanlegg 
- Avløpsanlegg  
- Diverse industri 
- Avfallsanlegg 



Lukt til plage for naboer? 

• I Norge ligger luktveilederen til grunn.  
• Du skal ikke være til plage for naboer. 
• Reguleres av fylkesmannen/ 
   miljødirektoratet  
• IPPC krav for større virksomheter  
  

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kom 2013 tidligere benyttet vi Dansk Standard  fra 1985. Intensjon: vi må samle oss om noe felles da europeisk og dansk standard ikke var sammenfallende. 



Hvorfor Luktveilederen? 

• Regulere luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven  

• Gir like og forutsigbare krav til bedrifter 
med luktutslipp  

• Det meste i veilederen er presiseringer av 
gjeldende praksis. 

• Lukten skal ikke overgå 1-2 ouE/m3 hos 
nærmeste nabo 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Verktøy for å få likhet for alle både til hjelp for fylkesmannen og virksomhetene. Fylkesmannen  ønsker ikke å ta livet av virksomhet så økonomi, tidsplan osv. er en vurdering som også gjøres når krav stilles. Mye fokus på den ved nyetablering. I dag skal man dokumenter hva vi gjør og hvordan hvis det kreves av fylkesmannen. Gått fra minuttmiddelverdi til timemiddelverdi da værdata regnes med snitt pr. time. 99% av tiden må vi være innenfor utslipskravet. Gir en enklere utregning. Ca 7 timer pr mnd kan man da slippe ut over 1 Ou/m3 og da er det ingen begrensninger på hvor høye utslippene er. Kan samle opp alle disse timene til en periode.Fra minuttmiddelverdi til timemiddelverdi med bakgrunn i værdata som leveres i timemiddelverdi.



Lukt til plage for naboer? 

Immisjon 

Emisjon 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
H2S har en luktterskel på 0,0005 PPM, karakter råtne eggHvor mye det lukter hos naboen er avhengig av mengde/volum, intensitet og hvordan luften sprer seg. Det er dette det er fokus på i luktveilederen = Imisjon.



Gjennomføring av luktmålinger 
•  Innsamling av luktprøver  

•  Luktpanel 

•  Luktspredning 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Luktpanel blir kalibrert og skal representere et snitt av befolkningen . Brukes et stoff for å klaibrere panelet. Hvis noen er veldig sensibel vil det gjøres en justering av vurdering av prøvene. Det defineres som 1 Ou7m3 når 50% ikke kjenner lukt. En slik måling er et øyeblikksbilde. Lukt kan ha en effekt på helse. 



Spredningsberegning 

MODEL 

Topografi 

Luktanalyser 

Vær 

Bygninger 

Luktprøver 



Teknologier 

• Aktiv kull 
• Fotooksidasjon  
• Biofilter 
• Scrubber 
• Kjemikalier 



Hvem velger teknologi? 
• Eieren? 

• Prosjektleder? 
• Driftsleder? 
• Operatører? 

• Konsulent? 
• Leverandør? 



Bakgrunn for valg av teknologier? 
• Luktforbindelser/kjemi 
• Luftmengde 
• Temperatur, fukt 
• Konsentrasjon av lukt og gasser 
• Prosess  
• Tilgjengelig plass /areal og høyder 
• Drift 
• Økonomi 
• Energiøkonomisering 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Luktforbindelser:Oksidasjon og seprasjon og unngå etablering av lukt.Noen forbindelser er vannløslige og kan vaskes ut i vann som for eksempel amoniakk, men amoniakk i store mengder kan drepe et biofilter, merkaptaner 



Etisk dilemma   
• KUNDEN:  

• Har et ønske og et behov 
• Hvordan fortelle dette til konsulent 

• KONSULENT 
• Beskriver det han mener kunden bør ha 
• Anbud 

• ENTREPRENØR(ER) 
• Kan lite om produktet/løsningen 
• Sier: ”Gjør det enkelt og billig” 

• CLAIRS 
• Enkelt og billig -> vi kan vinne anbudet 
• Det kunden har behov for -> vi taper i anbudsrunden  



Hva er kullfilter 
• Adsorbsjon 
• Aktivt kull 
• Høy rensegrad (99%) 
• Stabil drift 
• God rensing på minimalt 
   med areal 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gass bindes til overflaten.Adsorbsjon er en konsekvens av overflate energi.



Aktivt kull til luktreduksjon  
• Steinkull (forsteinet karbon). 
• Er et høyporøst kull med svært stor indre overflate 

• 1g aktivt kull har overflate på ca. 1 000 m2 
 

• Leveres i ulike kvaliteter og overflatebehandlinger 
• Overflate 
• Aktivering 

 
• Hva gjør vi med brukt kull? 
• Regenerering  
• Forbrenning 
• Deponering 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Overflate: størrelsen er viktig. Større overflate, lenger levetid og mindre drift.Aktivering: hvor mottakelig overflaten er for at luktemener skal feste seg til overflaten.Hva gjør vi med brukt kull? - Forbrenning:Brukt kull har et stort energiinnhold. De fleste forbrenningsanleggene vil derfor kunne ta imot dette, forutsatt at det ikke inneholder miljøgifter. Forbrenning av 15 tonn med kull: 15 tonn kull forbrennes. Dette gir ca 55 tonn med CO2.En bil som kjører 15000 km i året og slipper ut 120 g/km, vil da avgi en mengde CO2 som tilsvarer ca 1,8 tonn/år. Forbrenning av 15 tonn med kull, vil tilsvare utslippet til over 30 biler i ett år. - Regenerering:Det finnes ingen regenereringsanlegg i drift i Norge. En transport ut av Norge vil verken være økonomisk eller miljømessig forsvarlig.Enkelte kommunale anlegg vil kunne ta imot brukt kull dersom det ikke er karakterisert som spesialavfall. Aktivt kull vil i svært liten grad brytes ned i naturen. Det vil i et deponi bli liggende som reint karbon (C0)Metan går rett gjennom kullfilter (lukter ikke), amoniakk går rett igjennom (litt virkning i starten)



Kullfilter i praksis 
• Inndata 
• Bakkenært utslipp fra biotrinn 
• 25 000 m3/h 
• Topografi 

• Flatt terreng uten bygninger  

• Kullfilter 
• 3400 ouE/m3 (før kullfilter) 
• 35 ouE/m3 (etter kullfilter) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tunge organiske forbindelser, mye syre. Noe H2S.Det er viktig å ha et forhold til luftmengde og intensitet.Radius på luktutslipp uten kullfilter over 1ou/m3 ca 1,5 kmMed kullfilter ca 60-100 meter fra anlegget. 



Hva er fotooksidasjon? 
• Luktrensing gjennom oksidasjon. 
• Renere ventilasjonskanaler 
• Bakteriefloraen reduseres 
• Leveres med egen PLS 
• Kan styres via SD anlegg 
 

•UV-lys + ozon 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
UV-C lysAutomatikk



Case Bergen Biogass 
Fotooksidasjon og aktivt kull 

• Inndata 
• Anbud med utslippskrav 
• Slambehandling 11 000 m3/h  
• Mottakshall 2 x 9 000 m3/h 

 

Ikke plass til Biofilter 
 

 

 

• Fotooksidasjon og aktiv kull 
• Krav om dokumentasjon av effekt gjennom luktmålinger 



Fotooksidasjon og aktivt kull 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styring over SD anleggOsonsensor med feilsignal til SD anleggAutomatisk rengjøring av lamperTrykkvakt pga krav om undertrykk for drift av fotooksidasjonDrenering



Scrubber 
• Effektiv rensing av NH3, Aminer  
• Pakket   
• Kombineres med oksidanter 
• Egnet for store luftmengder 
• Befukter/rensing 

 



Biofilter   
• Mikrobiologisk kultur 
• Høy rensegrad under riktige forhold 
• Lang levetid 
• Avhengig av  

• Fukt 
• Mat (lukt) 
• Temperatur 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her har vi lagt litt flis på toppen som en paraply for sol.Lindums egen blanding. MikrobiologerEn type mikroorganismer vi helst ønsker oss og det er gram negative og det betyr (for å oppnå ønsket kultur styres av PH (helst 6-8)og temperatur) Et biofilter kan kalkes hvis det blir for surt. Vi bruker kalkhygenisert slam.Sopp i filter tyder på at det er surt eller for lite næring! Du ser kun en liten del av soppen, og kan derfor være med å tette filteret. Vi vil heller ha bakterier enn sopp.



Biofilter oppbygging 

• Binge 
• Rister  
• Grov flis 
• Biomasse 
• Befuktning 
• Tak/Skorstein 

 

 

CLAIRS 
Tlf: +47 35 54 41 80 | E-post: post@clairs.no | Web: www.clairs.no  | Organisasjonsnummer: 979 618 840 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Gulvet består av gitterplater som 
monteres sammen til en gulvflate. 
Platene monteres på bein. Beina leveres 
i ulik høyde. Høyden på beina avgjør 
hvilken luftfordeling som oppnås under 
gulvet. Elementene er lett å bearbeide 
og kan skiftes ut ved skade. 
Elementene er laget i resirkulert plast.    
 

 

Gulvelementene 
Langsgående og tversgående 

ribber forsterker gulvet og gir støtte i begge 

retninger. Størrelsen på åpningene er 25 x 25 

mm. Det er bevisst valgt slik at selv relativt små 

enheter eller fyllmasse ikke faller gjennom 

åpningene. Åpningene sikrer også en god 

luftgjennomgang. CLAIRS anbefaler å bruke en 

grovmasket duk over risten. 
 

Bein  
Beina finnes i lengder fra 30cm til 100cm med 

stepp på 5 cm. Vekten varierer fra ca 3,3kg til 

ca 10kg pr stk.  

Farge: grå/sort/brun 

 

 

 

 

 CLAIRS filtergulv 

CLAIRS filtergulv  
 

• Enkel montasje  
 

• Resirkulert plass 
 

• Tåler en belastning på inntil 
2000 kg. 

 
 
 
 
 
 Enkel installasjon 

Konstruksjonen låses når beina settes på plass. 

Beina plasseres i hvert hjørne. Fire gulvplater 

blir dermed bundet sammen.  

Konstruksjonen gjør at gulvkonstruksjonen raskt 

og billig kan settes opp: 

• Lav vekt 
• Enkel å håndtere, hendig størrelse 
• Lett å bearbeide med håndverktøy (sage, 

borre, skru, bolte) 
 

Belastning 
Kan kjøres på med hjullastere med en totalvekt 

på 2,0 tonn 

Forutsetter at hvert gulvelement hviler på seks 

bein.  

 



Case Grødaland 
Scrubber og biofilter 

• Dimensjonerende kriterier/ bakgrunn for valg av løsning 
• Mottak av ulike slamfraksjoner, biosubstrat fra husholdningsavfall og 

annet organisk avfall 
• 12 000 m3/h (forsert 15 000m3/h) 
• Rense luft sammensatt av H2S, NH3, og syrer 
• Temperatur 10-55OC 
 



Har luktreduksjonsanlegget ønsket effekt? 

•  Innsamling av luktprøver før og etter luktreduksjonsanlegget 
•  Luktpanel 
•  Luktspredning 



CLAIRS Service  
• Sikre ønsket funksjonalitet og rensegrad. 
• Sørge for lengst mulig levetid på utstyret. 
• Mulighet for jevnlig opplæring av personell. 
• Sikre at avfall blir håndtert på en 

miljøvennlig  måte.                                                         
• Vi ser luktreduksjonsanlegget som en del i 

en helhet. 
 

 
 
 



 
For ytterligere informasjon: 

 
www.clairs.no 

 
Takk for oppmerksomheten! 
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