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PM – Möjligheten att reducera skyddsavstånd från 
pumphus 

1 Inledning 
På uppdrag av Studio Vinterhav har en luktutredning rörande möjligheten att reducera 
skyddsavstånd från en pumpstation i kvarteret Skepparen 15 genomförts. Ansvarig för 
denna utredning är Sten-Åke Barr.  

2 Bakgrund och nollalternativ 

2.1 Bakgrund 
Inom ramen för ett detaljplaneprojekt i Skepparen 15 har frågan om skyddsavstånd 
från en pumpstation i kvarteret diskuterats. 

Pumpstationen ligger inom planområdet  och är lokaliserad ca 15 m söder om befintlig 
skolbyggnad ( gamla Tullholmsskolan). Fettavskiljare är ej längre i drift. I följande bil-
der framgår lokaliseringen av pumphuset i relation till planerad byggnad. 
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Figur 2-1 Lokalisering av pumpstation före ombyggnad 

2.2 Förslag till ombyggnad 
I följande bild framgår utformningen av den planerade byggnaden.  

 

  

Figur 2-2 Planerad utformning av det aktuella området 

 

 

I följande bild redovisas ett förslag på 3D gestaltning av byggnaderna. 
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Figur 2-3 3D-gestalning av byggnaderna. 

Boverkets rekommenderade skyddsavstånd (Bättre plats för arbete, 1995) till närm-
aste bostad från pumpstation som betjänat mer än 25 personer är 50 m. Det kan kon-
stateras att dessa generella riktlinjer  idag är 25 år gamla. Dessa riktlinjer förutsåg på 
den tiden inga luktreducerande åtgärder överhuvudtaget eftersom detta inte fanns vid 
denna tid. 

2.3 Nollalternativ 
Ett nollalternativ skall beskriva att man inte genomför det som planerat och i det fall 
skulle detta då beskriva dagens situation. Belastningen på pumphuset är idag ca 2 200 
pe. Pumphuset är idag inte försett med någon mekanisk avventilering utan luften från 
huset sipprar ut i marknivå genom ett antal passiva ventiler. Förekomst av lukt har 
inte kartlagts men det har inte framkommit några uppgifter på klagomål på lukt från 
det aktuella pumphuset. Således bedöms att lukt från pumphuset idag har låg påver-
kan på omgivande fastigheter.  

Belastningen på pumphuset kommer dock att öka från dagens nivå om 2 200 pe an-
slutna till ca 6 000 pe anslutna. Detta kan då betyda att luktemissionen från pump-
huset fördubblas från en låg nivå.  

Föreliggande PM diskuterar åtgärder i syfte att möjliggöra reducering av ovannämnda 
skyddsavstånd. 
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3 Tekniska förutsättningar 
Avloppsvattnet från den aktuella pumpstationen (CKS46 Orrholmen) leds till Sjöstads 
reningsverk genom självfall och pumpning 

Den aktuella pumpstationen försörjer ett bostadsområde på Orrholmen. Med ca 800 
bostäder. Det kan nämnas att verksamheter (slakteri och bageri) som tidigare belas-
tade pumpstationen har upphört. Sammantaget betyder detta att belastningen på 
pumpstationen av förorenat vatten bedöms som lägre än vid tidigare bedömning av 
luktbelastningen i området.  

Som ovan nämnts avluftas pumpstationen inte via någon mekanisk ventilation(fläkt) 
utan enbart med självdrag. Flera ventiler finns på pumphusbygganden och några av 
dessa ligger i markplan. Detta innebär dålig omblandning med omgivande luft och ökar 
risken för lukt i närområdet till anläggningen. 

I och med att någon mekanisk ventilation inte finns är det svårt att styra luftflödet 
som då framförallt påverkas av förändring av lufttryck. 

4 Lukt 

4.1 Allmänt 
Luktande föroreningar är ett samlingsbegrepp för en mängd olika kemiska föreningar. 
Dessa kännetecknas av att de kan förnimmas med luktsinnet, ofta i halter som är 
mycket lägre än där medicinska effekter kan riskeras. 

En lukts förnimbarhet uttrycks vanligen med ett tröskelvärde (mg/m3) som motsvarar 
en luktenhet per kubikmeter (1 le/m3). Tröskelbestämningar ger värdefulla upplys-
ningar, t.ex. vid kontroll av källstyrkan hos luktavgivande processer och beräkning av 
luktutsläppens geografiska spridning. Lukttröskelvärdet 1 le/m3 definieras som den 
halt där 50 % av befolkningen kan förnimma lukt.   

4.2 Lukt och luktbesvär 
Hur ofta det luktar är kanske den faktor som är viktigast när det gäller klagomål. En-
ligt tidigare observationer så sker klagomål på lukt då luktfrekvensen överskrids en el-
ler ett par procent av tiden. Detta påverkas dock av faktorer som karaktären på luk-
ten.  

Även luktstyrkan har stor betydelse på klagomålförekomsten. Med luktstyrkan menas 
intensiteten av lukt och hur många gånger över lukttröskeln som lukten förekommer. 
Då luktupplevelsen är en momentan reaktion väljer man ofta att bedöma minutmedel-
värden av luktförhållanden kring en anläggning och ansätter då acceptabla nivåer till 
mellan 2 och 10 le/m3 som maximala tolererbara nivåer. 

Om en lukt upplevs som farlig eller obehaglig sker klagomål tidigare än om man har en 
positiv association till lukten. Detta innebär bland annat att klagomål på lukt sällan fö-
rekommer kring bagerier som ju de flesta har en positiv association till. Däremot sker 
klagomål ofta om det luktar avfall eller någon kemisk substans. Exempelvis sker kla-
gomål vid lägre luktkoncentration om reducerade svavelföreningar, t.ex. svavelväte, 
förekommer. Vilket sker vid reningsverk och pumpstationer.  
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Vidare kan nämnas att ortsvanligheten påverkar klagomålsfrekvensen. Det kan ex-
emplifieras genom de industriorter med sulfatcellulosabruk vilka luktar starkt men där 
det inte förekommer klagomål beroende på att alla vet vad som luktar och att många 
kanske har sin utkomst från verksamheten. Dessutom så blir luktsinnet utmattat av 
att ständigt känna denna lukt varför upplevelsen då försvinner. Den kommer tillbaka 
först när man lämnat orten för ett tag och återvänder. 

Även lukthistoriken påverkar ofta klagomålsfrekvensen. Det betyder att har det under 
någon period förekommit stora luktstörningar lever detta kvar hos kringboende under 
lång tid. Det gör att man reagerar tidigare vid nästa incident och således måste lukten 
reduceras mer än vad som annars hade krävts. På samma sätt reagerar ofta kringbo-
ende om det sker en förändring i karaktären på lukten.  

För att uppskatta luktbeläggningen i ett område och hur stor utbredning det luktande 
området har kan spridningsmeteorologiska beräkningar göras med utgångspunkt från 
kännedom om luktutsläppets källstyrka. I detta fall  har inte någon luktmätning ge-
nomförts och är inte heller relevant eftersom det inte finns någon mekanisk avluftning 
från byggnaden. Istället har bedömningar om källstyrkan gjorts med utgångspunkt 
från luktmätningar från andra pumpstationer obeaktat de skillnader som kan före-
komma mellan dessa. Möjligheten att använda  konventionella spridningsberäknings-
modeller i detta sammanhang är också begränsat eftersom dessa fungerar först vid 
avstånd >100 m från källan.  

4.3 Omgivningsriktvärden 
I Sverige finns dock inga generella regler för lukt från olika verksamheter. I Sverige 
använder man fortfarande uttalande från Naturvårdsverket från början på 1980-talet 
som säger att ”klagomål på lukt förekommer om lukttröskeln överskrider en eller ett 
par procent av tiden”. Därför har man i Sverige under många år diskuterat luktfre-
kvenser. Det man kan notera är att de förhållanden som rådde i början av 1980-talet 
har ändrats. Idag förekommer klagomål vid lägre luktfrekvenser än vad man då ansåg 
vara acceptabel nivå.  

I Danmark däremot används generella riktvärden vad gäller acceptabel maximal lukt-
koncentration vid bostäder. Enligt den danska vägledningen (Miljöstyrelsen, 1985, Be-
grensning af lugtgener fra virksomheter) skall skorsten och/eller reningsåtgärder ut-
formas så att maximala koncentrationer av luktande ämnen (som minutmedelvärden) 
inte överskrider en nivå om 5-10 gånger lukttröskeln, dvs. 5-10 le/m3.  

I industriområden kan under vissa omständigheter högre koncentrationer accepteras. I 
andra länder använder man liknande begränsningar. I följande tabell redovisas några 
exempel på detta. 

Tabell 4-1 Omgivningsgränsvärden för lukt 

Område/reg-
ion/land 

Omgivningsgräns-
värde (le/m3)  

Medelvärdestid Percentil  

Danmark 5-10 En minut 99  

Norge 1-2 En timme 99  
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Område/reg-
ion/land 

Omgivningsgräns-
värde (le/m3)  

Medelvärdestid Percentil  

San Diego WWTP  5 Fem minuter 99,5  

Tyskland 1 En timme 99,9  

Holland 1-5 En timme 98  

 

Det kan även nämnas att de norska riktvärdena är jämförbara med de danska om man 
räknar om dessa till samma medelvärdestid.  

4.4 Relevant målsättning vid exploateringsområdet 
Då det saknas relevanta omgivningsriktvärden för Sverige har en jämförelse med Dan-
mark och Norge använts i denna studie bland annat beroende på att de meteorolo-
giska förhållandena är jämförbara. 

Vid de omgivningsgränsvärden för lukt som gäller i Danmark kan lukt förnimmas kring 
verksamheten men på en acceptabel låg nivå. I stadsmiljön förekommer dessutom 
andra luktkällor som ofta döljer lukthalter i denna nivå exempelvis trafik och småskalig 
vedeldning.  

Praktiska erfarenheter från luktmätningar, utförda spridningsberäkningar och korrelat-
ioner av resultat visar på att närboende upplever luktfrihet först när haltnivån under-
skrider 0,2-0,5 le/m3 vid en opåverkad miljö och en minuts samplingstid. Detta har 
sannolikt att göra med att luktupplevelsen är momentan och väsentligt kortare än en 
minut. Man tar också hänsyn till de osäkerheter som oundvikligen förekommer i sam-
band med luktanalysen.  

Därför föreslås de luktreducerande åtgärderna ha som målsättning att uppnå en om-
givningskoncentration på lukt i intervallet 0,2-0,5 le/m3 där människor bor eller uppe-
håller sig. 

 

5 Bedömning av luktkoncentration i byggnaden 
Då det inte är möjligt att mäta luktemissionen från anläggningen kan istället erfaren-
hetsvärden från andra pumpstationer användas och även hur man kan reducera före-
kommande lukt från anläggningen. 

I det följande redovisas exempel på haltnivåer lukt i pumpstationer. 

Pumpstation Värmdö ca 4 000 le/m3 

Pumpstation Tyresö ca 2 200 le/m3 

Det bör dock poängteras att bedömning av emissionen från oventilerade byggnader 
kan inte att utföras, men ovanstående nivåer ger en indikation på vilka lukthalter som 
kan förekomma.  
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6 Tänkbara åtgärder för att reducera luktpåverkan 
För rening av luft innehållande varierande luktämnen finns erfarenheter av ett antal 
olika reningsprinciper. De olika huvudprinciperna är följande: 

 Absorption 
 Adsorption 
 Biofilter 
 Ozonisering 
 Jonisering 
 Oxidation 

 
Inledningsvis presenteras metoderna generellt varefter en diskussion förs om lämplig-
heten att använda dessa metoder i den här aktuella anläggningen.  

6.1 Absorption (skrubber)  
Absorption eller skrubbning innebär en process vid vilken ett gasformigt ämne löses i 
en vätska. Själva absorptionsprocessen utformas oftast så att gasströmmen bringas i 
kontakt med  vätskefasen i ett motströmsförhållande i en absorptionskolonn. Beroende 
på hur absorptionsprocessen utformas kan man särskilja ett antal kommersiellt tilläm-
pade absorptionssystem: 

 Absorption i rent vatten 
 Absorption i vatten med kemikalietillsatser 
 Absorption i bioskrubber 
 Absorption i en organisk fas 

För att åstadkomma en hög effektivitet på en skrubberanläggning skall halten på de 
ämnen som skall avskiljas vara hög och den använda skrubbervätskan ha lågt innehåll 
av ämnena som skall avskiljas. För att åstadkomma detta kan skrubbern i extrema fall 
tillföras ren vätska som efter absorption leds till slutbehandling eller avlopp.  

Skrubbertekniken används ofta för att rena biogasen från luktämnen i uppgraderings-
anläggningar. Den renade gasen kan dock ofta orsaka luktproblem i och med att bio-
gasen innehåller höga halter luktämnen. 

Slutsats: Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns många alternativa 
metoder för skrubbning av gaser. Nackdelen med skrubbertekniken är att man erhåller 
ett förorenat vatten som måste behandlas. Det finns andra metoder som är bättre 
lämpade i detta fall varför denna teknik inte mera berörs i denna rapport. 

6.2 Adsorption på aktiverat kol 
Vid adsorption binds de i gasen förekommande föroreningarna till adsorbenten med 
ganska svaga krafter (van der Waals-krafter). Reaktionen blir härigenom reversibel 
och föroreningarna kan frigöras (desorberas) från adsorbenten genom att energi till-
förs. För adsorption av ämnen ur luft används i kommersiella sammanhang för närva-
rande aktiverat kol och zeoliter. 

Aktiverat kol är vanligast och det är med denna adsorbent den största industriella er-
farenheten vunnits. Fördelen med detta material är att det är en förhållandevis billig 
adsorbent. Aktiverat kol har dock en del begränsningar, exempelvis kan nämnas en låg 
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högsta möjliga desorptionstemperatur, vilket innebär risk för anrikning av svårflyktiga 
komponenter på kolfiltret.  

 

Figur 6-1. Enklare kolfilter från Evodor. 

I samband med luktreduktionsinstallationer används sällan desorptionsprocesser. 
Istället används jungfruligt aktivt kol som byts ut när adsorptionseffekten avtar.  

Beträffande aktiverat kol kan nämnas att de fungerar bäst vid fukthalter motsvarande 
< 70% relativ fuktighet. Vid högre fukthalt adsorberas fukten in i kolet och försämrar 
dess effektivitet. För reduktion av svavelväte kan impregnerade kol ibland vara effek-
tiva. 

Slutsats: Aktiverat kol används framgångsrikt för destruktion av luktande gas från 
olika typer av anläggningar. Kolet måste dock bytas ut när det börjar bli mättat annars 
förloras funktion helt. Erfarenheten från kolfilteranläggningar är att funktionen är god 
under förutsättning att kolet är fräscht i annat fall kan reduktionsgraden drastiskt för-
sämras. Kolets livslängd kan förlängas genom att även installera UV oxidation.  

 

6.3 Biofilter 
I biofilter sker nedbrytningen av organiska ämnen av mikroorganismer vidhäftade ett 
bärarmaterial. 

Förutsättningarna för att ett biofilter skall vara användbart är att de organiska ämnena 
ifråga kan överföras och adsorberas på filtermaterialet. Om ämnet är vattenlösligt un-
derlättas överföringen. Dessutom måste ämnet kunna brytas ned av mikroorgan-
ismerna. Nedbrytningsprodukterna från den mikrobiologiska processen får dessutom 
inte hämma den primära nedbrytningen.  

Biofiltret eller biobädden utgörs vanligen av en befuktad bädd, bestående av exempel-
vis bark, torv, ljungrötter eller något annat biologiskt material. Dessutom används ofta 
något poröst mineraliskt material som Leca kulor. Före passagen genom bädden 
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befuktas luften och ofta måste även reglering av ingående temperatur till nivån 20-
35°C göras. 

 

 

 

Figur 6-2. Principskiss över biofilter. 

Utformningen av biofilter varierar med de lokala förutsättningarna, men den konvent-
ionella typen av anläggning består av en dränerad yta avskärmad med cementväggar. 
Vissa lösningar innebär att luften passerar uppifrån och ned, andra att luften passerar 
nedifrån och upp. 

Biobäddens djup varierar, men vanligen är den i nivån 0,5-2,5 m. Areabehovet för 
denna typ av anläggning blir normalt sett stort, men platsbehovet kan reduceras med 
olika tekniska lösningar.  

Korrekt dimensionerade biologiska filter har miljömässiga fördelar eftersom de enbart 
släpper ut vattenånga och koldioxid till atmosfären. Koldioxid bildas som en nedbryt-
ningsprodukt både från de gaser som renas och från omsättningen av själva filter-
materialet.  

De flesta installerade biofilter är öppna och fyllda med bark och emitterar luften direkt 
ovan bädden. Detta innebär att det lätt kan uppstå snedfördelning av luftflödet genom 
anläggningen och zoner med sämre funktion kan lätt uppkomma.  

Ett biofilter har en ”egenlukt” som vanligtvis uppgår till några hundra le/m3. Detta 
medför att vid låga luktkoncentrationer så ger rening i biofilter ingen eller endast liten 
positiv effekt på luktupplevelsen.  

Erfarenheten är att man kan bygga biofilter med god avskiljning till förhållandevis låga 
driftskostnader. 

Slutsats: Biofilter är inte aktuellt då de är utrymmeskrävande och tillgängligt ut-
rymme är starkt begränsat. Dessutom ger dessa biofilter en egenlukt som också kan 
påverka omgivningen negativt. 

6.4 Jonisering 
Jonisering innebär att man tillför en stor mängd joner till luften genom elektrisk ur-
laddning i ett elektronrör. Jonisering sker genom ett eller flera elektronrör beroende på 
luftmängden och typer av luktämnen som ska behandlas. 
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Slutsats: Erfarenheten av metoden visar på varierande och osäker luktreduktion. Me-
toden kan därför inte rekommenderas i denna applikation. 

6.5 Ozonisering 
Ozon är tri-atomärt syre d.v.s. O3. Ozon framställs i generatorer som antingen bygger 
på metoder med UV-ljus eller en Corona urladdning. Man utgår från torkad luft eller 
syrgas (O2) som tillförs energi. Syremolekylen delas då upp i två stycken syreatomer. 
Syreatomerna förenar sig därefter med en annan syremolekyl vilket gör att man får en 
molekyl innehållande tre syreatomer dvs. ozon enligt följande: 

3O2 + energi » 2O+2O2  » 2O3 

Ozonmolekylen har en kraftig oxidationspotential vilket innebär att den lätt reagerar 
med andra molekyler och bryter ner/omvandlar dessa. Livslängden för en ozonmolekyl 
varierar från några minuter uppemot någon timme beroende på omgivningen (tempe-
ratur, tryck föroreningar osv.). 

Ozon är ett toxiskt och mycket reaktivt ämne som effektivt oxidera förekommande 
luktämnen. Ozon är dock så toxiskt att man måste vara försiktig vid dessa installat-
ioner så att man inte riskerar att utsätta personalen för förhöjda ozonhalter. För att få 
en effektiv funktion krävs ofta uppehållstider på flera sekunder vilket kan innebära 
långa kanaldragningar för att erhålla denna volym. 

Slutsats: Ozon fungerar i regel utmärkt för att oxidera de här förekommande äm-
nena. Problemet med metoden är att dosera exakt rätt mängd för att destruera lukt-
ämnena. I regel doseras för lite ozon varför reningsgraden ofta är ofullständig. Orsa-
ken är att anläggningsägarna upptäcker en förhållandevis hög energiförbrukning var-
vid man reducerar doseringen. Av denna anledning förordas här i första hand andra 
lösningar.   

6.6 Oxidation (förbränning) 
Vid förbränning oxideras de organiska ämnena i den förorenade luftströmmen till i hu-
vudsak koldioxid och vatten, (svavelföreningar oxideras till svaveldioxid). Oxidationen 
kan ske termiskt eller katalytiskt. Termisk oxidation innebär  högre energikostnader än 
katalytisk oxidation då den senare oxiderar vid lägre temperatur.  

Energieffektiva katalytiska förbränningssystem har också nyligen tagits fram för denna 
typ av applikation. Den höga prestandan möjliggörs genom trådnätskatalysatorer och 
avancerad värmeåtervinning. Enligt den aktuella leverantören(Centriair) så erbjuder 
det katalytiska system DEO™ god prestanda och betydande livscykelkostnadsbespa-
ringar jämfört med traditionella metoder såsom biofilter, UV-teknologi, aktivt kol och 
ozonlösningar.  

Slutsats: Denna teknik förordas i detta sammanhang. 

6.7 UV-fotooxidation  
Denna reningsmetod innebär att gasflödet som ska renas leds genom en kammare 
som är upplyst med kortvågigt UV-ljus (100-280 nm). Under inverkan av UV-vågorna 
startas en nedbrytning av såväl oorganiska som organiska föroreningar i gasström-
men. Nedbrytningen sker genom två slags mekanismer: 
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 Direkt fotolys: ämnen som absorberar bra i det använda våglängdsområdet 
(VOC, ammoniak, svavelväte, merkaptaner, aminer) kan brytas ner direkt un-
der inverkan av UV-strålningen 

 Oxidation genom reaktiva syreradikaler (ozon): ämnen som inte absorberar 
UV-ljus direkt, såväl som nedbrytningsprodukter från fotolysreaktioner, kan 
vara möjliga att oxidera med hjälp av högreaktiva syreradikaler. Syreradikaler 
bildas från reaktionsmekanismer från syret i luftströmmen. Vid oxidationsre-
aktionerna bildas koldioxid, vatten, kvävgas och svaveldioxid som slutproduk-
ter.  

 

Ofta installeras även aktiverat kol som den UV-behandlade luften får passera. Kolet 
fungerar både som en katalysator för oxidationsprocessen och reducerar dessutom 
kvarvarande ozon till syrgas. Kolfiltret kan också adsorbera ämnen som inte oxiderats.  

Metoden används idag såväl för att ta bort lukt, t.ex. vid bryggerier, sopsortering, av-
loppsreningsanläggningar, VOC vid lackeringsindustrier samt stekos från kök.  

Slutsats: Denna teknik förordas i detta sammanhang i kombination med aktiverat kol-
filter. 

6.8 Förbättrad initialutspädning 
Genom en förbättrad initialutspädning späds plymen snabbt ut så att koncentrationen 
av förekommande luktämnen underskrider lukttröskeln. Detta åstadkommes vanligtvis 
genom en förhöjd utsläppspunkt.  

En sådan åtgärd kan ofta kombineras med en emissionsbegränsande åtgärd och ger då 
en väldigt bra reduktion av lukt i omgivningen.   

6.9 Utvärdering av olika åtgärdsalternativ 
I det följande presenteras en sammanställning av lämpligheten för de ovannämnda 
tekniker som idag återfinns på marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6-1. Utvärdering av reningstekniker för den aktuella applikationen– sammanställning 
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Metod Teknisk 
möjlig 

Reningsgrad Kommentar 

1. Absorption Delvis Effekt osäker Rekommenderas inte. 

2. Adsorption med 
aktiverat kolfilter Ja 

Hög avskiljnings-
grad av luktämnen 
(>95 %)   

Känslig för vatten, kräver att kolet är fräscht 
annars reduceras funktionen. Eventuellt med 
impregnerat filter/Tillsammans med UV-fo-
tooxidation. Hög relativ fuktighet förkortar 
kolets livslängd. Kan innebära höga drifts-
kostnader. 

3. Biofilter Ja >90 % Rekommenderas inte Otillräckligt med ut-
rymme. Utsläpp i markplan. 

4. Ozonisering Tveksam Effekt osäker 
Är svåra att dimensionera på rätt sätt-ÅF:s 
erfarenhet av tekniken är dålig. Rekommen-
deras inte. 

5. Jonisering  Nej Effekt osäker Rekommenderas inte. 

6. Termisk Oxidation Tveksamt >95 % Alltför höga kostnader, rekommenderas inte. 

7. Katalytisk Oxidat-
ion Ja >95 % Rekommenderas i denna applikation. 

8. UV-fotoxidation Ja >95% Rekommenderas i denna applikation tillsam-
mans med kolfilter. 

9. Förhöjd skorstens-
höjd Ja 

Förbättrar situat-
ionen i närområ-
det 

Förbättrar utspädningen innan plymen når 
grannar. Kostnadseffektiv. Bör övervägas. 

 

De metoder som förordas i denna applikation är katalytisk oxidation eller/och UV-foto-
oxidation tillsammans med aktiverat kolfilter.  

En förbättrad initialutspädning genom en förhöjd utsläppsnivå är också en tänkbar me-
tod i syfte att reducera luktbelastningen i närområdet. Exempelvis kan man uppnå 
detta genom att leda de renade gaserna till skorsten ovan tak på den aktuella byggan-
den. 

7 Diskussion 
Inledningsvis kan konstateras att några riktlinjer för lukt inte finns framtagna för Sve-
rige. Av denna anledning sneglar man på de riktlinjer som används i Danmark och 
Norge. Dessa förutsätter dock att luktmätningar genomförs vilket inte är relevant i 
detta fall eftersom pumphuset inte är försett med mekanisk frånluftsventilation. 

De förhärskande vindriktningen i Karlstad är sydväst till syd, se nedanstående figur. 
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Figur 7-1 Vindros för Karlstad 

Det bör dock framhållas att vindförhållandena närmast kring pumphuset styrs mer av 
de närliggande byggnaderna än av de förhärskande vindriktningarna. Av denna anled-
ning är det svårt att dra några säkra slutsatser kring var lukt kan uppkomma i relation 
till pumphuset lokalisering. Klart är dock att förekomsten av lukt reduceras snabbt 
med avståndet till pumphuset.  

Det kan konstateras att avståndet mellan pumpstation och det planerade byggnaden 
är kortare än vad Boverkets rekommenderar (50 m)(Bättre plats för arbete, 1995). 
Det är till och med så kort att konventionella spridningsberäkningar inte ger säkra re-
sultat på detta korta avstånd.  

Det råder dock osäkerhet om lukt verkligen utgör ett problem idag och om risken för 
lukt kommer att öka i och med befintliga planer.  

För att säkerställa att lukt inte kommer att bli ett framtida problem rekommenderas 
att inledningsvis säkerställa att man får ett får ett undertryck i byggnaden så att man 
undviker luktutsläpp i markplan. Detta åstadkommes med en fläkt. När väl denna är 
installerad kan en närmare analys av luktemissionen genomföras. Resultatet från 
denna luktmätning kan användas för upphandling av utrustning för reduktion av lukt-
påverkan. 

En metod att reducera luktpåverkan i omgivningen är att förbättra initialutspädningen 
genom att lyfta utsläppspunkten till närmaste högre byggnad. Denna lösning har dock 
avfärdats av kommunen av både estetiska och driftsunderhållsmässiga orsaker.  

Av denna anledning förordas att man kombinerar en reningsutrustning för lukt med en 
förhöjd utsläppshöjd enligt följande: 

En framtida reningsutrustning behöver dimensioneras för det aktuella flödet och det är 
inte osannolikt att ett luftflöde om ca 100 m3/h torde vara tillräckligt. Leverantörer av 
luktavskiljningsutrustningar, exempelvis katalytisk oxidation, garanterar en resthalt 
lukt om ca 200 le/m3 luft. Kostnaden för ett katalytiskt  system uppskattar till  lägre 
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än 500 kSEK, enligt budgetanbud från leverantör Centriair Catalytics AB. Härtill kom-
mer då ledningsdragning till skorsten ovan tak. 

Driftskostnaden för en sådan anläggning är beräknad till ca 30 kSEK/år för en anlägg-
ning om 100 m3/h. Man kan också hyra en sådan anläggning för drygt 80 kSEK/år ef-
ter installation. 

Den i reningsutrustningen behandlade luften emitterar en luktemission om 0,02 
Ml.e/h(miljoner luktenheter per timma) vilket utgör en mycket låg luktemission.  

Fläkten leder sedan luften till skorsten ovan tak på pumphuset. När de ca 100 m3/h 
från reningsanläggningen ventileras av späds plymen snabbt ned till under lukttröskeln 
varvid lukt inte längre kan förnimmas.  

Enligt figur 2.2 kan en placering av driftsväg på pumphusens södra sida möjliggöra för 
plantering på husets norra sida, dvs mellan pumphus och bostäder vilket torde minska 
påverkan då man inte uppmärksammar pumphuset lika mycket. 

Då den samlade effekten av dessa åtgärder, luktreduktion och att kvarvarande lukt ef-
ter rening snabbt späds ut, bedöms vara så god att man kan reducera skyddsavstån-
det till närliggande bostäder till ca 25 m.  
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