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Sammanfattning
På uppdrag av Kalmar Vatten AB har ÅF utfört en luktutredning vid avloppsreningsverket i Kalmar.
Den luktkartläggning som genomförts inom området har sammanställt i följande tabell:
Tabell Luktbidrag från olika verksamheter
Anläggning

Medel emission

Maximal emission

(Ml.e/h)
Kalmar Vatten

31

31

Kalmar Biogas

65

99

KLS Ugglaps

8,3

68

Totalt

110

200

Som framgår av ovanstående tabell så kan den totala luktemissionen från området variera mellan ca 110 och 200 Ml.e/h. Där olika driftförhållanden påverkar luktemissionen framförallt hos Kalmar Biogas och KLS Ugglarps.
Luktemissionen från Kalmar Vatten fördelas enligt följande.

Resultat från luktanalyserna, luktemission (Ml.e./h) Kalmar Vatten
Som framgår av ovanstående figur bidrar kolkällemagasinet och rejektvattenmagasinet också för de högsta luktemissionerna inom anläggningen.
Med utgångspunkt från luktkartläggningen har spridningsberäkningar utförts i syfte att
klarlägga luktbelastningen kring verksamheterna inom området. Resultat har sammanställts i följande tabell där högsta omgivningskoncentration i närområdet vid intilliggande bostadsområde samt i sju receptorpunkter kring anläggningen redovisas:
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Sammanställning över resultaten från spridningsberäkningarna
Scenario

Beskriver

Inom bostadsområde

Receptorpunkt
1

2

3

4

5

6

7

Högsta luktkoncentration (99-%-il) av minutmedel
(l.e/m3)
1

Dagens situation alla verk‐
samheter

Ca 20

30

20

19

20

17

17

26

1a

Bidrag Kalmar Vatten idag

3-4

6

4

4

4

3

2

3

1b

Bidrag Kalmar Biogas idag

Ca 10

16

10

10

12

9

6

8

1c

Bidrag KLS Ugglarp idag

Ca 10

11

7

9

12

11

13

21

2

Framtid alla verksamheter

>15

23

16

16

18

15

16

24

2a

Bidrag Kalmar Biogas + KLS
Ugglarp

10

16

12

11

13

12

14

23

Framtid bidrag Kalmar Vat‐
ten efter planerad ombygg‐
nad

2-3

6

4

3

3

2

2

2

2b

Som framgår av ovanstående tabell är bidraget från Kalmar Vatten idag inom befintligt
bostadsområde som högst 3-4 l.e/m3. Det betyder att lukt från reningsverket kan förnimmas vid dessa tillfällen. Dagens luktbidrag från reningsverket är lägre en de
danska riktvärdena för bostadsområden (< 5 l.e/m3). Bidraget kan också jämföras
med vad som krävs för luktfrihet (0,2 - 0,5 l.e/m3).
Det bör noteras att summan av delmängderna i receptorpunkterna ( exempelvis Scenario 1) inte alltid överensstämmer med det sammanlagda bidraget ( Scenario 1a, 1b,
och 1c) eftersom här redovisas bara den högsta luktkoncentrationen som 99 %-il och
minutmedelvärde i den aktuella receptorpunkten. Beroende på källornas placering i relation till receptorpunkten kan därför det sammanlagda högsta värdet avvika från
summan av delmängderna.
Den planerade ombyggnaden av reningsverket betyder att luktemissionen kommer att
minska från ca 31 Ml.e/h till 24 Ml.e/h vilket också betyder att luktbidraget från Kalmar Vatten vid närliggande bostäder kommer att reduceras till 2-3 l.e/m3. I de studerade receptorpunkterna innehåller man de danska riktvärdena i samtliga positioner
utom en.
I sammanhanget kan man inte bortse från bidragen från andra verksamheter inom
området eftersom Kalmar Vatten enbart svarar för 16-30 % av dagens luktemissioner
och ännu lägre andel efter ombyggnaden. Detta betyder att idag kan det högsta luktbidraget inom befintliga bostadsområden hamna på nivån 20 l.e/m3 vilket tydligt överskrider de danska riktvärdena.
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1

Inledning

På uppdrag av Kalmar Vatten AB har ÅF utfört föreliggande luktutredning vid avloppsreningsverket i Kalmar.
Ansvarig för föreliggande rapport är civ. ing. Sten-Åke Barr. Ansvarig för luktmätningar och analys har varit M.Sc Markus Olofsgård. Härutöver har även M.Sc Mårten
Arbrandt medverkar vid provtagning och luktanalys.

2

Bakgrund

Kalmar Vatten avser att bygga om och bygga ut det befintliga reningsverket beläget i
Tegelviken, sydväst om Kalmar centrum. Samtidigt har Stadsbyggnadskontoret planer
på att utveckla närområdet till reningsverket. I det följande beskrivs dessa planer
översiktligt.

2.1

Utveckling reningsverket

Detta centraliserade verk behandlar avloppsvattnet från hela kommunen. Kalmar Vatten AB har sedan 2010 arbetat med idén om att bygga om och till befintligt avloppsreningsverk
Projektet omfattar följande delar:
•
•
•
•
•
•

Byggnation av ny vattenreningsdel
Nybyggnation av rötningsanläggning
Om- och tillbyggnation av slambehandlingen
Skapande av reservkraftsfunktion
Nybyggnation av utbildningslokal
Om- och tillbyggnation av personalutrymmen

Nybyggnation av vattenreningsdelen innebär en ny anläggning med ökad kapacitet
motsvarande en tillkommande belastning från 17 000 pe jämfört med dagens belastning och skärpta reningskrav gällande totalkväve, totalfosfor och syretärande ämnen
mätt som BOD7.
Nybyggnationen ska utformas på ett sådant sätt att om- och tillbyggnation för ökad
belastning i en framtid är möjlig.
Den fysiska avgränsningen av projektet visualiseras i bilden nedan.
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Figur 2-1 Planerat område med följande aktiviteter
•
•
•
•

A – Nybyggnad vattenrening och rötningsanläggning
B – Rivning befintligt verk
C – om- och tillbyggnad befintlig slambehandling
D – Mudderdeponi – mellanlagring

3

Lukt

3.1

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.
Mekanismerna bakom luktupplevelser är inte klarlagda fullt ut. Därför kan man inte
konstruera ett tillförlitligt mätinstrument för lukt. Alla luktmätningar måste därför göras sensoriskt och relateras till subjektiva luktupplevelser. Det finns dock en svensk,
och tillika europeisk, standard för hur en sådan mätning skall gå till (SS-EN 13725).
En lukts förnimbarhet uttrycks vanligen med ett tröskelvärde (mg/m3) som motsvarar
en luktenhet per kubikmeter (1 l.e/m3). Tröskelbestämningar ger värdefulla upplysningar, t.ex. vid kontroll av källstyrkan hos luktavgivande processer och beräkning av
luktutsläppens geografiska spridning. Lukttröskelvärdet 1 l.e/m3 definieras som den
halt där 50 % av befolkningen kan förnimma lukt.
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När väl en lukt kan förnimmas växer den upplevda luktintensiteten (styrkan) med
ökande koncentration av ämnet, men i allt lägre takt ju högre koncentrationen blir, se
följande Figur 3-1.
Förhållandet mellan intensitet, upplevd luktstyrka och koncentration, le/m3 är olika för
olika lukter men kan generellt beskrivas med Stevens lag enligt
∗

0,2<n<0,8

Där I är intensitet och C koncentration. Konstanterna k och n är specifika för respektive lukt. I Figur 3-1 nedan är n satt till 0,2 vilket ger maximalt logaritmiskt förhållande. Erfarenhet visar att förhållandet tenderar att vara mer logaritmiskt ju obehagligare lukten anses vara.
En minskning av halten luktande ämnen har därför sin största effekt vid låga halter
medan samma minskning vid höga halter kan ge en bara obetydlig effekt på den upplevda luktstyrkan. Detta betyder också att om man vill reducera luktupplevelsen med
15 % måste emissionen reduceras mer, enligt följande figur 50 %.

15%

50%

Figur 3-1

Upplevd luktintensitet (styrka) som funktion av koncentrationen.

En av de viktigaste faktorerna som påverkar luktkänsligheten är tillvänjnings- och uttröttningsfaktorerna.

3.2

Lukt och luktbesvär

Hur ofta det luktar är kanske den faktor som är viktigast när det gäller klagomål. Enligt tidigare observationer så sker klagomål på lukt då luktfrekvensen överskrids en eller ett par procent av tiden. Detta påverkas dock av faktorer som karaktären på lukten.
Även luktstyrkan har stor betydelse på klagomålförekomsten. Med luktstyrkan menas
koncentrationen av lukt och hur många gånger över lukttröskeln som lukten förekom-
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mer. Då luktupplevelsen är en momentan reaktion väljer man ofta att bedöma minutmedelvärden av luktförhållanden kring en anläggning och ansätter då acceptabla nivåer till mellan 2 och 10 l.e/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 förekommer 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 klagomål enligt ÅF:s erfarenhet vid lägre luktkoncentration om reducerade svavelföreningar, t.ex. svavelväte, förekommer. Vilket sker vid reningsverk och biogasanläggningar.
Vidare kan nämnas att ortsvanligheten påverkar klagomålsfrekvensen. Det kan exemplifieras 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 tillbaks
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 kringboende 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.

3.3

Omgivningsriktvärden

De framräknande och redovisade värdena i denna studie utgör de maximala, det vill
säga de beskriver var de högsta halterna förekommer som 99-percentil. Detta innebär
att under 99 % av alla minutmedelvärden underskrids de framräknade värdena. Orsaken till att man i luktsammanhang arbetar med så korta tidsupplösningar är för att
korrigera mot näsans nära momentana reaktion.
Man kan i sammanhanget fråga sig vilka luktnivåer i omgivningen man då skall välja
att jämföra mot i dessa beräkningar. I Sverige finns dock inga generella regler för lukt
från olika verksamheter. I Sverige använde 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 luktfrekvenser. 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 luktkoncentration vid bostäder. Enligt den danska vägledningen (Miljöstyrelsen, 1985, Begrensning af lugtgener fra virksomheter) skall skorsten och/eller reningsåtgärder utformas så att maximala koncentrationer av luktande ämnen (som minutmedelvärden)
inte överskrider en nivå om 5-10 gånger lukttröskeln, dvs. 5-10 l.e./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.
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Tabell 3-1

Omgivningsgränsvärden för lukt

Område/region/land

Omgivningsgränsvärde (l.e./m3)

Medelvärdestid

Percentil

Danmark

5 – 10

En minut

99

Norge

1-2

En timme

99

San Diego WWTP

5

Fem minuter

99,5

Tyskland

1

En timme

99,9

Holland

1-5

En timme

98

För att kunna jämföra de i denna rapport framräknade omgivningshalterna med de
danska riktvärdena har samma medelvärdestid och samma percentil använts i dessa
beräkningar. Det kan även nämnas att de norska riktvärdena är jämförbara med de
danska om man räknar om dessa till samma medelvärdestid.

3.4

Målsättning kring Kalmar Vattens reningsverk

Då det saknas relevanta omgivningsriktvärden för Sverige har en jämförelse med Danmark och Norge använts i denna studie bland annat beroende på att de meteorologiska 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 korrelationer av resultat visar på att närboende upplever luktfrihet först när haltnivån underskrider 0,2-0,5 l.e./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 samband med luktanalysen.
Vid den luktkoncentration som gäller enligt de danska omgivningsvärdena är den acceptabla luktkoncentrationen ≤ 5 l.e./m3, en nivå som för de flesta ger en tydlig luktupplevelse om inte andra störande källor förekommer.

4

Genomförande

För att kunna jämföra omgivningsgränsvärden med de som kan förekomma vid Kalmar
Vattens reningsverk har inledningsvis en luktkartläggning genomförts vid reningsverket. Kartläggningen innebär att man mäter luktkoncentrationen i samtliga identifierade
positioner som utgör potentiella luktkällor. För varje position erhåller man då ett värde
som anger hur många gånger man måste späda den aktuella luften innan luktfrihet
uppnås. I det följande presenteras hur luktbestämningen sker.

4.1

Provtagningsmetodik

För provtagning av lukt krävs olika metodik beroende på om luktkällan sker från en
mekaniskt ventilerad utsläppspunkt, tankandning eller från en öppen yta.
Generellt kan nämnas att prover uttas i lufttäta och för ändamålet speciellt anpassade
påsar. Med kunskap om flöde och luktinnehåll kan emissionen av lukt bestämmas.
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Figur 4-1. Provtagningsutrustning
För provtagning på ytkällor exempelvis en deponi används särskild provutrustning bestående av en provkammare, se nedanstående bild.

Figur 4-2 Luktprovtagning på en yta
Luften samlas upp och provtagning på den kontrollerade luften utförs varefter avgången av luktämnen kan analyseras.
Resultat från provkammarförsöken innebär att ett mått på det specifika utsläppet uttryckt som emission lukt/ytenhet erhålles. Med utgångspunkt från resultaten i provutrustningen kan man skala upp emissionen till att gälla hela den aktuella ytan.
Provtagningen går fort och ger ett momentant värde. Därför är ofta fördelaktigt att säkerställa provet med dubbelprov och kompletterande provtagning vid annat tillfälle.

Datum: 2017-05-24

Luktutredning Kalmar Vatten

Sida 10 (31)

RAPPORT
4.2

Analysmetodik

Den uttagna luften analyseras sedan sensoriskt inom 30 timmar efter provtagningen.
Normalt tar man ut minst två prov från varje position för att säkerställa tillförlitligheten.
Den sensoriska analysen sker dels med hjälp av en utspädningsenhet, en så kallad olfaktometer, dels med en "detektionsenhet" bestående av en tränad provpanel. Panelen
består av minst fyra personer.
I olfaktometern blandas provgas med spädluft som utgörs av rumstempererad luft.
För varje prov genomförs en spädserie där panelisterna får avgöra vid vilken spädnivå
lukt kan förnimmas. Spädserien är så utformad att halten luktämnen successivt ökar.
Varje spädserie innehåller minst tre-fyra utspädningar. Panelsvaren noteras av provledaren och spädserien upprepas för varje panelist.
Med hjälp av provsvaren kan man avgöra koncentrationen av lukt i varje enskilt prov.
Provtagning och analys följer den europeiska standarden för lukt, SS-EN 13725. Luktanalysen går till enligt nedanstående figur.

Figur 4-3 Den sensoriska analysen på vårt luktlaboratorium
Olfaktometern styrs av ett datorprogram som avgör vilken spädnivå som skall ställas
in och fördelar provgasen mellan panelisterna.
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Antalet möjliga prover vid ett och samma tillfälle är begränsat till ca 10 st eftersom
panellisterna i annat fall blir uttröttade.

4.3

Användning av mätdata

Olfaktometern ger ett värde på antal luktenheter per m3 (l.e/m3) vilket motsvarar den
spädfaktor där panelisterna kan precis börja förnimma lukt.
Exempel: Resultatet från en analys presenteras i form av de spädnivåer där de enskilda panellisterna kan känna lukt.
•
•
•
•

Panellist
Panellist
Panellist
Panellist

1:
2:
3:
4:

2000
1880
2440
2000
3

Resultat för panelen 2069 o.u/m (geometriskt medelvärde). Detta värde motsvarar
den nivå där 50% av befolkningen börjar känna lukt.
Multiplicerat med ett luftflöde ger luktbelastning per timma (l.e/h).
Resultatet från de olika positionerna har sedan adderats för att få en bild av den totala
luktemissionen från anläggningen. Då det är känt att vissa luktämnen förstärker luktupplevelsen och andra minskar den kan man ifrågasätta detta förfarande. I detta fall
utgör de viktigaste luktämnena svavelväte och merkaptaner varför man enkelt kan addera bidragen från respektive källa.
Respektive bidrag har sedan använts i den spridningsberäkning som utförts för att beräkna den maximala koncentrationen av lukt i omgivningen uttryckt som 99 %-il av
minutmedelvärden.
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5

Luktmätningar

5.1

Verksamheter inom området

Inom reningsverkets område finns förutom Kalmar Vattens avloppsreningsverk med
slamhantering även Kalmar Biogas anläggning samt KLS Ugglarps anläggning för processvattenrening inklusive utjämningstank för avloppsvatten.
I det följande presenteras verksamheterna inom anläggningen och ansvarig anläggningsägare.

Figur 5-1 Identifierade luktkällor
I följande tabell redovisas benämningen på de identifierade luktkällorna:
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Tabell 5-1 Benämning och verksamhet inom anläggningen

Position i
ovanstående figur
1.

Anläggningsägare

Verksamhet

Kalmar Vatten

Grovrening

2.

Kalmar Vatten

Sandfång

3.

Kalmar Vatten

Försedimentering

4.

Kalmar Vatten

Mellansedimentering

5.

Kalmar Vatten

Aktivt slam

6.

Kalmar Vatten

SBR

7.

Kalmar Vatten

Kem-och slutfällning

8.

Kalmar Vatten

Kolkällemagasin

9.

Kalmar Vatten

Rejektvattenmagasin

10.

Kalmar Vatten

Gravitationsförtjockare

11.

Kalmar Vatten

Rötrestmagasin

12.

Kalmar Vatten

Slamavvattningsbyggnad

13.

Kalmar Vatten

Kommunal rötkammare

14.

Kalmar Vatten

Gasklocka

15.

Kalmar Biogas

Industriell rötkammare

16.

Kalmar Biogas

Buffert och substrat

17.

Kalmar Biogas

Biofilter

18.

Kalmar Biogas

Rötrestmagasin

19.

Kalmar Biogas

Maskinbyggnad

20.

SBR KLS Ugglarp

SBR

21.

SBR KLS Ugglarp

Maskinbyggnad

22.

SBR KLS Ugglarp

Utjämningstank

Av ovanstående har samtliga verksamheter provtagits på lukt förutom Rötrestlager (Nr
11) här har erfarenhetsvärden använts från andra anläggningar, Rötrestlager Kalmar
Biogas (Nr 18) där luften leds till biofilter samt SBR (Nr 21) hos KLS Ugglarp där resultat från mätning 2015 använts. Inte heller gasklockan eller rötningstankarna har provtagits då dessa är gastäta och inte står för några emissioner till omgivningsluft.
Dessutom har luktprover uttagits vid Kalmar Vattens slamlager samt pumpstation utanför kartans område samt vid gasuppgradering vid Kalmar Biogas.

5.2

Resultat luktmätningar Kalmar Vatten

Som ovan nämnts har kartläggning av luktutsläppen genomförts inom ramen för
denna utredning.
Mätningarna genomfördes 2017-02-21, 2017-02-22 samt 2017-02-27 vid vad man
kan betrakta som normal verksamhet. Mätningarna avseende luktkoncentration utfördes med dynamisk olfaktometer med luktpanel. I det följande redovisas resultaten
från luktmätningarna:
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Figur 5-2 Resultat från luktanalyserna, uppmätta lukthalter (l.e./m3) Kalmar Vatten
Som framgår av ovanstående figur noteras de högsta luktkoncentrationerna från
kolkällemagasinet respektive rejektvattenmagasinet.
Den totala luktemissionen kan beräknas till mellan 30 - 35 miljoner luktenheter per
timme (Ml.e./h) med följande fördelning.

Figur 5-3 Resultat från luktanalyserna, luktemission (Ml.e./h) Kalmar Vatten
Som framgår av ovanstående figur bidrar kolkällemagasinet och rejektvattenmagasinet också för de högsta luktemissionerna inom anläggningen.
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5.3

Resultat luktmätningar Kalmar Biogas

I det följande redovisas luktresultaten från Kalmar Biogas.

Figur 5-4 Resultat från luktanalyserna, uppmätta lukthalter (l.e./m3) Kalmar Biogas.
Som framgår av ovanstående figur har de högsta luktkoncentrationerna uppmätts vid
gasuppgraderingen. De högsta halterna erhålles när trycket sjunker i avdrivningstorn
för CO₂ och mer CO₂ släpps ut till atmosfär, vilket sker med en intervall av c:a 10 minuter.
Även om detta utsläpp sker intermittent sker det under tillräckligt lång tid under året
att detta bidrag skall vara med i spridningsberäkningen.
Även före och efter biofiltret noteras höga luktkoncentrationer. Intressant att notera är
avskiljningen över biofiltret. Vid det första tillfället kunde den beräknas till 42 % och
vid det andra mättillfället till 16 %, vilket klart indikerar att avskiljningsförmågan är
otillfredsställande.
Den totala luktemissionen kan beräknas till mellan 65 - 99 miljoner luktenheter per
timme (Ml.e./h) med följande fördelning.

Figur 5-5 Resultat från luktanalyserna, luktemission (Ml.e./h) Kalmar Biogas
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Bidragen från maskinbyggnad och rötrestmagasin är obetydligt.

5.4

Resultat luktmätning KLS Ugglarps

I det följande redovisas luktresultaten från KLS Ugglarps verksamhet inom området.

Figur 5-6 Resultat från luktanalyserna, uppmätta lukthalter (l.e./m3) KLS Ugglarps.
Som framgår av ovanstående figur har de högsta luktkoncentrationerna uppmätts som
diffusa utsläpp från utjämningsbassängen. Även om detta utsläpp sker intermittent bedöms det ske under tillräckligt lång tid under året att detta bidrag skall vara med i
spridningsberäkningen.

Figur 5-7 Resultat från luktanalyserna, luktemissioner (Ml.e./h) KLS Ugglarps
Den totala luktemissionen kan beräknas till 8,3 miljoner luktenheter per timme
(Ml.e./h) vid normal drift och inga diffusa utsläpp.
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Som framgår av ovanstående figur kan de diffusa utsläppen ge stora bidrag till luktbelastningen om inte plastduken ovan utjämningstanken håller helt tätt. Dessutom noterades att tilluftsflödet och frånluftsflödet i princip är i balans vilket betyder att något
undertryck inte uppnås under presenningen.
I ovanstående figur har antagits ett flöde (diffust utsläpp) om ca 150 m3/h från utjämningsbassängen som emitteras via öppningar mellan duk och presenningen vid bassängkant. Detta bidrag kan lätt överskrida bidraget från utjämningsbassängen som
emitteras via ozonaggregatet.

5.5

Sammanfattning av resultat

I följande tabell sammanfattas luktbidragen från de olika enheterna inom området.
Tabell 5-2 Luktbidrag från olika verksamheter
Anläggning

Medel emission

Maximal emission

(Ml.e/h)
Kalmar Vatten

31

31

Kalmar Biogas

65

99

KLS Ugglaps

8,3

68

Totalt

110

200

Som framgår av ovanstående tabell så kan den totala luktemissionen från området varierar mellan ca 110 och 200 Ml.e/h. Där olika driftförhållanden påverkar luktemissionen framförallt hos Kalmar Biogas och KLS Ugglarps. För reningsverkets del sker det
inga intermittenta utsläpp som påverkar emissions storlek.
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6

Genomförda spridningsberäkningar

För att klargöra vilken effekt olika åtgärder har i omgivningen har spridningsberäkningar genomförts. Ansvarig för dessa beräkningar har varit Leif Axenhamn, Sweco.
6.1

Spridningsmodell

Spridningsberäkningarna är utförda enligt de amerikanska miljömyndigheternas (USEPA) godkända modellkoncept Aermod, se internetlänk:
http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
Inom EU saknas krav på att spridningsmodeller ska vara godkända det anges dock i
luftvårdsdirektivet 2008/50/EG rekommendationer att avancerade modeller bör användas för att uppfylla tillräcklig kvalitet på resultaten. I EU finns organisationen Eionet
(European Topic Centre on Air and Climate Change) som har tagit fram en förteckning
över spridningsmodeller som används inom EU. Där klassas Aermod enligt högsta
nivå, nivå 1 när det gäller kvaliteten på modellen vid validering/utveckling och dokumentationen, se internetlänk:
http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/MDS/index_html
Tre olika applikationer ingår i detta arbete, dessa är:
1. AERMET är en specialanpassad beräkningsapplikation för att beräkna de meteorologiska parametrarna för bl.a. vertikala profiler i luftrummet.
2. AERMOD är en spridningsmodell för utsläpp från bl.a. skorstenar, som är speciellt
utvecklad för att beskriva halter i närområdet inklusive byggnaders inverkan kring utsläppskällan.
3. AERMAP är en beräkningsmodell för definiering av de topografiska förhållandena.

6.2

Meteorologi

Speciellt anpassade meteorologiska data för spridningsberäkningar (AERMOD/AERMET)
har tagits fram enligt dataformat från den internationella organisationen för meteorologi, World Meteorological Organization (WMO).
Den meteorologiska informationen bygger på en numerisk modell, ”Mesoscale Model
5th generation” (MM5), vilken har beräknat de lokala meteorologiska förutsättningarna
för Kalmar under fem år, totalt 43 824 timmar. Bland parametrar som ingår kan nämnas lufttryck, temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, molnmängd
och nederbörd. Vissa parametrar är även definierade för olika nivåer i vertikalled
(vindhastighet, vindriktning, lufttryck, temperatur, relativ fuktighet etc.).

6.3

Använda vinddata

I följande figur redovisas vindrosen över Kalmar som använts vid de nu genomförda
spridningsberäkningarna.

Datum: 2017-05-24

Luktutredning Kalmar Vatten

Sida 19 (31)

RAPPORT

Figur 6-1. Vindros Kalmar
Vindrosen beskriver de meteorologiska vindförhållandena 15 m ovan marknivå. Den är
baserad på vindstatistik för åren 2010-2014 totalt 43 824 timmedelvärden. Som framgår av ovanstående figur är de helt förhärskande vindriktningarna mellan väst och
sydväst. Medelvindhastigheten är 4,8 m/s, 15 meter ovan marknivå.
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6.4

Genomförda spridningsberäkningar

Vid den luktutredning som nu utförts har flera olika scenarier studerats beräkningsmässigt. Dessa presenteras i det följande.
Tabell 6-1. Beräknande scenarier
Beräknings
Senario

Beskrivning

Emission luktämnen (Ml.e/h)

Kommentar

1

Dagens situation. Samtliga
verksamheter

182

1a

Dagens situation Bidrag Kalmar Vatten

31

1b

Dagens situation. Bidrag
Kalmar Biogas

75

Inräknat är de kortvariga
puffarna från uppgraderingen med hög luktkoncentration.

1c

Dagens situation. Bidrag
KLS Ugglarp

76

Inräknat är diffus avgång
från bufferttanken med
lågt flöde och hög luktkoncentration.

2

Efter om-och tillbyggnad av
reningsverk. Samtliga verksamheter.

175

2a

Bidrag från Kalmar Vatten
efter om-och tillbyggnad av
reningsverk.

24

Luktreduktion på grund av
processförbättringar installation rening frånluft
grovrening samt täckning
av rötrestlager och avvattnat slam i silo.

2b

Bidrag från Kalmar Biogas
och KLS Ugglarp. Idag och
framtid.

151.

Om inga ytterligare åtgärder vidtas från dessa verksamheter.

Bidragen från uppgraderingen och de diffusa utsläppen från KLS Ugglarp har medräknats i spridningsberäkningarna då de bedöms ske under > 5 % av tiden och kommer
då att påverka högsta minutmedelvärde.
Beräkningar har även utförts i sju olika receptorpunkter kring reningsverket som motsvarar högsta tänkbara omgivningshalt i dessa punkter i markplan.

Datum: 2017-05-24

Luktutredning Kalmar Vatten

Sida 21 (31)

RAPPORT

Figur 6-2. Receptorpunkternas lokalisering

6.5

Resultat från spridningsberäkningarna

I följande presenteras de framräknade omgivningshalterna som högsta minutmedelvärden, (99-%-il av minutmedel). Inledningsvis presenteras dagens förhållanden varefter situationen efter ombyggnad av reningsverket presenteras.

6.5.1

Dagens situation

I följande figur presenteras resultatet för Scenario 1, vilket motsvarar dagens situation
med luktbidraget från samtliga verksamheter medräknade.
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Figur 6-3 Scenario 1 dagens situation alla verksamheter. Resultatet presenteras som
högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler.
Som framgår av ovanstående figur är de framräknade högsta luktbidragen närmare 20
l.e/m3 inom bostadsområden idag. Vad gäller de utvalda receptorpunkterna erhålles
följande bidrag.
Tabell 6-2. Luktkoncentration i receptorpunkterna – bidrag från alla verksamheter
Receptorpunkt

Luktkoncentration
(l.e/m3)

1

30

2

20

3

19

4

20

5

17

6

17

7

26

Som framgår av denna beräkning erhålles luktkoncentrationer i nivån 17-30 l.e/m3 vid
receptorpunkterna.
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I följande figur presenteras resultatet för Scenario 1a, vilket motsvarar dagen situation
med enbart luktbidraget från Kalmar Vatten.

Figur 6-4. Scenario 1a dagens situation bidrag Kalmar Vatten. Resultatet presenteras
som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler.
Som framgår av ovanstående figur är de framräknade högsta luktbidragen < 5 l.e/m3
inom bostadsområden idag. Vad gäller de utvalda receptorpunkterna erhålles följande
bidrag.
Tabell 6-3. Luktkoncentration i receptorpunkterna, enbart Kalmar Vatten.
Receptorpunkt

Luktkoncentration
(l.e/m3)

1

6

2

4

3

4

4

4

5

3

6

2

7

3

Som framgår av denna beräkning erhålles luktkoncentrationer i nivån 2-6 l.e/m3 vid
receptorpunkterna och vid dagens situation från Kalmar Vatten.
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I följande figur presenteras resultatet för Scenario 1b, vilket motsvarar dagen situation
med enbart luktbidraget från Kalmar Biogas.

Figur 6-5. Scenario 1b dagens situation bidrag Kalmar Biogas. Resultatet presenteras
som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler.
Som framgår av ovanstående figur är de framräknade högsta luktbidragen närmare
10 l.e/m3 inom bostadsområden idag. Vad gäller de utvalda receptorpunkterna erhålles följande bidrag.
Tabell 6-4. Luktkoncentration i receptorpunkterna enbart Kalmar Biogas.
Receptorpunkt

Luktkoncentration
(l.e/m3)

1

16

2

10

3

10

4

12

5

9

6

6

7

8

Som framgår av denna beräkning erhålles högsta luktkoncentrationer från Kalmar Biogas i nivån 6-16 l.e/m3 vid receptorpunkterna.
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I följande figur presenteras resultatet för Scenario 1c, vilket motsvarar dagen situation
med enbart luktbidraget från KLS Ugglarps.

Figur 6-6. Scenario 1c dagens situation bidrag KLS Ugglarp. Resultatet presenteras
som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler.
Som framgår av ovanstående figur är de framräknade högsta luktbidragen närmare
10 l.e/m3 inom bostadsområden idag. Vad gäller de utvalda receptorpunkterna erhålles följande bidrag.
Tabell 6-5. Luktkoncentration i receptorpunkterna enbart KLS Ugglarps
Receptorpunkt

Luktkoncentration
(l.e/m3)

1

11

2

7

3

9

4

12

5

11

6

13

7

21

Som framgår av denna beräkning erhålles högsta luktkoncentrationer från KLS Ugglarps i nivån 9-21 l.e/m3 vid receptorpunkterna.
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6.5.2

Framtida situation med ombyggt reningsverk

I följande figur presenteras resultatet för Scenario 2, vilket motsvarar framtida situation
med luktbidraget från samtliga verksamheter medräknade.

Figur 6-7. Scenario 2 framtida situation med alla verksamheter. Resultatet presenteras
som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler.
Som framgår av ovanstående figur kommer de framräknade högsta luktbidragen att bli
drygt 15 l.e/m3 inom bostadsområden efter ombyggnaden. Vad gäller de utvalda receptorpunkterna erhålles följande bidrag.
Tabell 6-6. Luktkoncentration i receptorpunkterna framtida alla verksamheter.
Receptorpunkt

Luktkoncentration
(l.e/m3)

1

23

2

16

3

16

4

18

5

15

6

16

7

24

Som framgår av denna beräkning erhålles luktkoncentrationer i nivån 15-24 l.e/m3 vid
receptorpunkterna.
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I följande figur presenteras resultatet för Scenario 2a, vilket motsvarar luktbidraget
från Kalmar Biogas och KLS Ugglarps i framtiden om inga ytterligare åtgärder vidtas
vid dessa anläggningar (samma bidrag som idag).

Figur 6-8. Scenario 2a framtida situation luktbidraget från Kalmar Biogas och KLS Ugglarps i framtiden om inga ytterligare åtgärder vidtas vid dessa anläggningar (samma
bidrag som idag). Resultatet presenteras som högsta minutmedelvärde uttryckt som
99-%-iler.
Som framgår av ovanstående figur kommer de framräknade högsta luktbidragen att bli
ca 10 l.e/m3 inom bostadsområden efter ombyggnaden Vad gäller de utvalda receptorpunkterna erhålles följande bidrag.
Tabell 6-7. Luktkoncentration i receptorpunkterna framtida Kalmar Biogas och KLS
Ugglarps.
Receptorpunkt

Luktkoncentration
(l.e/m3)

1

16

2

12

3

11

4

13

5

12

6

14

7

23

Som framgår av denna beräkning erhålles luktkoncentrationer i nivån 12-23 l.e/m3 vid
receptorpunkterna.
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I följande figur presenteras resultatet för Scenario 2b, vilket motsvarar luktbidraget
från Kalmar Vatten efter om-och tillbyggnad av reningsverket.

Figur 6-9. Scenario 2b framtida situation med bidrag från Kalmar Vatten. Resultatet
presenteras som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler.
Som framgår av ovanstående figur kommer de framräknade högsta luktbidragen att bli
<5 l.e/m3 inom bostadsområden efter ombyggnaden. Vad gäller de utvalda receptorpunkterna erhålles följande bidrag.
Tabell 6-8. Luktkoncentration i receptorpunkterna framtida Kalmarsundsverket.
Receptorpunkt

Luktkoncentration
(l.e/m3)

1

6

2

4

3

3

4

3

5

2

6

2

7

2

Som framgår av denna beräkning erhålles luktkoncentrationer i nivån 2-6 l.e/m3 vid
receptorpunkterna.

Datum: 2017-05-24

Luktutredning Kalmar Vatten

Sida 29 (31)

RAPPORT
6.6

Sammanställning av resultat

I följande tabell har en sammanställning över resultaten i de studerade receptorpunkterna genomförts.
Tabell 6-9

Sammanställning över resultaten i receptorpunkterna

Scenario

Beskriver

Receptorpunkt
1

2

3

4

5

6

7

Luktkoncentration (l.e/m3)

7

1

Dagens situation alla verksamheter

30

20

19

20

17

17

26

1a

Bidrag Kalmar Vatten idag

6

4

4

4

3

2

3

1b

Bidrag Kalmar Biogas idag

16

10

10

12

9

6

8

1c

Bidrag KLS Ugglarp idag

11

7

9

12

11

13

21

2

Framtid alla verksamheter

23

16

16

18

15

16

24

2a

Bidrag Kalmar Biogas + KLS Ugglarp

16

12

11

13

12

14

23

2b

Framtid bidrag Kalmar Vatten efter planerad
ombyggnad

6

4

3

3

2

2

2

Diskussion

Den luktkartläggning som genomförts inom Kalmar Vattens område visar på att luktemissionen från området är totalt mellan 110 och 200 miljoner luktenheter per h,
(Ml.e/h). Den kontinuerliga emissionen är ca 110 (Ml.e/h) med tillkommande intermittenta källor vid Kalmar Biogas och KLS Ugglarp beräknas lukt emissionen bli ca 200
(M.le/h).
Bidraget från Kalmar Vatten utgör ca 31 Ml.e/h, vilket är något lägre än förväntat vid
jämförelse med luktemissionen från andra reningsverk med motsvarande storlek.
Efter ombyggnad av reningsverket bedöms luktemissionen kunna reduceras till nivån
24 Ml.e/h enligt de planer man har idag.
I följande tabell redovisas en sammanställning över genomförda spridningsberäkningar.
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Tabell 8-1
Scenario

Sammanställning över resultaten från spridningsberäkningarna

Beskriver

Inom bostadsområde

Receptorpunkt
1

2

3

4

5

6

7

Högsta luktkoncentration (99-%-il) av minutmedel
(l.e/m3)
1

Dagens situation alla verk‐
samheter

Ca 20

30

20

19

20

17

17

26

1a

Bidrag Kalmar Vatten idag

3-4

6

4

4

4

3

2

3

1b

Bidrag Kalmar Biogas idag

Ca 10

16

10

10

12

9

6

8

1c

Bidrag KLS Ugglarp idag

Ca 10

11

7

9

12

11

13

21

2

Framtid alla verksamheter

>15

23

16

16

18

15

16

24

2a

Bidrag Kalmar Biogas + KLS
Ugglarp

10

16

12

11

13

12

14

23

Framtid bidrag Kalmar Vat‐
ten efter planerad ombygg‐
nad

2-3

6

4

3

3

2

2

2

2b

Som framgår av ovanstående tabell är bidraget från Kalmar Vatten idag inom befintligt
bostadsområde som högst 3-4 l.e/m3. Det betyder att lukt från reningsverket kan förnimmas vid dessa tillfällen. Dagens luktbidrag från reningsverket är lägre en de
danska riktvärdena för bostadsområden (< 5 l.e/m3). Bidraget kan också jämföras
med vad som krävs för luktfrihet (0,2 - 0,5 l.e/m3).
Det bör noteras att summan av delmängderna i receptorpunkterna ( exempelvis Scenario 1) inte alltid överensstämmer med det sammanlagda bidraget ( Scenario 1a, 1b,
och 1c) eftersom här redovisas bara den högsta luktkoncentrationen som 99 %-il och
minutmedelvärde i den aktuella receptorpunkten. Beroende på källornas placering i relation till receptorpunkten kan därför det sammanlagda högsta värdet avvika från
summan av delmängderna.
Den planerade ombyggnaden av reningsverket betyder att luktemissionen kommer att
minska från ca 31 Ml.e/h till 24 Ml.e/h vilket också betyder att luktbidraget från Kalmar Vatten vid närliggande bostäder kommer att reduceras till 2-3 l.e/m3. I de studerade receptorpunkterna innehåller man de danska riktvärdena i samtliga positioner
utom en.
I sammanhanget kan man inte bortse från bidragen från andra verksamheter inom
området eftersom Kalmar Vatten enbart svarar för 16-30 % av dagens luktemissioner
och ännu lägre andel efter ombyggnaden. Detta betyder att idag kan det högsta luktbidraget inom befintliga bostadsområden hamna på nivån 20 l.e/m3 vilket tydligt överskrider de danska riktvärdena.
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