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1 Inledning 
AFRY har på uppdrag av Ensucon AB utfört en bedömning av luktutsläppen i samband 

med projektering av ett nytt avloppsreningsverk i Tyrislöt i Söderköpings kommun. 

Reningsverket planeras att ha en kapacitet för 2000 personekvivalenter (PE).  

Uppdragsledare för projektet är Mårten Arbrandt som är AFRY:s kontaktperson i 

ärendet. Vidare har även Sofie Eckerman och Walter Gyllenram medverkat i projektet. 

2 Bakgrund 
I samband med framtagande av detaljplan för del av Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö 

Reningsverk) Norra Finnö, Söderköpings kommun i Östergötlands län har frågan om 

lukt i omgivningen lyfts. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att uppföra ett 

nytt reningsverk på Norra Finnö.  

För att bedöma luktbidraget från det planerade reningsverket har AFRY utfört 

föreliggande PM med bedömning av luktutsläppen och dess påverkan i omgivningen. 
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3 Lokalisering 
Planområdet ligger på Norra Finnö i St Anna Skärgård i Östergötland. I figuren nedan 

illustreras planområdet med röd markering. 

Figur 1 Karta över området. Detaljplanområdet syns markerat i rött, närmaste bostad syns som 
blå punkt. Bild från planbeskrivning. 

Planområdet gränsar till åkermark i öster och väster, till skogsmark i norr och i söder 

till väg 210 som går mellan Tyrislöt och Linköping. Närmaste bostad är en friliggande 

villa som ligger ca 60 meter sydost om området. Utöver denna bostad har ett 15-tal 

bostäder inom radien 300 meter från reningsverket identifierats.  

4 Förutsättningar 

4.1 Allmänt om lukt 

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 därmed 

göras sensoriskt. Det finns dock en svensk, och tillika europeisk, standard för hur en 

sådan mätning skall gå till (SS-EN 13725).  

En lukts detekterbarhet uttrycks vanligen med ett tröskelvärde (mg/m3) som 

motsvarar en luktenhet per kubikmeter (1 l.e./m3). Lukttröskelvärdet 1 l.e./m3 är 

definierad som den halt där 50 % av befolkningen kan förnimma lukt. 
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4.2 Utsläpp av lukt från det planerade reningsverket 

Det planerade reningsverkets kapacitet är för 2000 personekvivalenter (PE). Eftersom 

reningsverket inte är byggt ännu går det inte att genomföra luktmätningar för att 

bestämma utsläppet. Utsläppet från det planerade reningsverket har istället beräknats 

utifrån tidigare genomförda luktmätningar som AFRY gjort vid reningsverk av liknande 

karaktär och storlek.  

Samtliga processteg i det planerade reningsverket förutsätts vara inbyggda och ingen 

hänsyn har tagits till lukt från eventuella transporter eller in- och utlastningar av slam.  

Ett reningsverk för 2000 PE bedöms ge ca 30 000 000 luktenheter/h (30 Ml.e/h). 

4.3 Spridningsmodell  

För att bedöma lukthalterna i omgivningen runt reningsverket har 

spridningsberäjkningar utförts.  

Spridningsberäkningarna har utförts med spridningsmodellen AERMOD som är 

utvecklad av USEPA (United States Environmental Protection Agency). Modellen 

baseras på gaussisk spridning som i denna tillämpning kan beräkna effekten av många 

olika typer av samverkande källor och som beskriver det meteorologiska inflytandet av 

spridningen på ett realistiskt sätt.  

Systemet beräknar effekter på spridning av föroreningar som uppkommer i det 

atmosfäriska gränsskiktet under olika väderbetingelser, liksom effekten av plymlyft 

och nerslag av rökgasplymen orsakat av bland annat byggnader i närheten och 

skorstenshöjd med mera. Beräkningar genomförs med lokala väderdata. 

SMHI, som är Sveriges referenslaboratorium för spridningsmodeller, listar Aermod som 

en rekommenderad modell på sin hemsida1. 

Tre olika applikationer ingår i denna modell, dessa är:  

1. AERMET är en specialanpassad beräkningsapplikation för att beräkna de 

meteorologiska parametrarna för bland annat 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.  

Bland parametrar som ingår i beräkningarna 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.). 

 
1 http://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller 
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4.4 Riktvärden för lukt 

I Sverige finns i dagsläget inga generella rikt- eller gränsvärden för luktande 

föroreningar som människor exponeras för i omgivningen.  

Då det saknas relevanta omgivningsriktvärden för lukt i Sverige har en jämförelse med 

Danmark och Norge använts i denna studie bland annat beroende på att de 

meteorologiska förhållandena är jämförbara.  

 

I Danmark 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, det vill säga 

5–10 le/m3.  

De norska riktlinjerna för lukt utgår från de danska riktvärden men där halterna 

räknats om till timmedelvärden eftersom den meteorologiska data som används i 

spridningsberäkningarna endast finns som timmedel. I Norge är maximal lukthalt i 

omgivningen angiven till 1–2 l.e./m3 enligt gällande vägledning utgiven av Klima- og 

forureningsdirektoratet, numera Miljødirektoratet (Regulering av luktutslipp i tillatelser 

etter forureningsloven, TA 3019, 2013). 

Beräknade halter i detta PM anges som timmedel och ska därför jämföras mot det 

norska riktvärdet. Det ska noteras att vid dessa lukthalter är det inte luktfritt i 

omgivningen utan i Norge och Danmark accepteras viss lukt i anslutning till industriella 

verksamheter. 

Både de norska och danska riktvärden anges som 99-percentil som innebär att de 

framräknande och redovisade värdena från spridningsberäkningarna utgör de 

maximala, det vill säga de beskriver var de högsta halterna förekommer som 99-

percentil. Detta innebär att angivna halter under 1 % av tiden överskrids under 

kortare eller längre perioder. Under resterande tid (99 %) är de beräknade halterna 

lägre eller mycket lägre än de redovisade. 

I andra länder använder man liknande begränsningar. I följande tabell redovisas några 

exempel på detta. 
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Tabell 1 Omgivningsgränsvärden för lukt i några olika länder 

Område/region/land 
Omgivningsgränsvärde 
(l.e./Nm3)  

Medelvärdestid Percentil 

Danmark 5 - 10 En minut 99 

Norge 1-2 En timme 99 

Auckland, New Zeeland 2 En sekund 99,9 

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 

norska riktvärdena har samma medelvärdestid och samma percentil använts för 

beräkningarna.  

4.5 Indata i spridningsberäkningarna 

Tre scenarion har tagits fram för spridningsberäkningarna. I det första scenariot har en 

beräkning av luktbidraget gjorts i omgivningen utan reningsåtgärder. Utsläppet från 

reningsverket beräknas ske 5 meter över marken.  

I andra scenariot beräknas luktbidraget utifrån en situation med rening installerad med 

en reningsgrad på 95 % och samma utsläppshöjd om 5 meter. 

I tredje scenariot beräknas luktbidraget utifrån en situation med samma rening men 

där utsläppshöjden är 15 meter. 

De olika beräkningsscenariona sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 1 Underlag för spridningsberäkningar 

Scenario Beskrivning 
Flöde 
(Nm3/h) 

Luktkonc 
(l.e/m3) 

Ml.e/h  
Utsläppshöjd  
över 
marknivå 

1 Utsläpp utan rening 3000 10 000 30 5 m 

2a Utsläpp med rening 3000 500 1,5 5 m 

2b Utsläpp med rening 3000 500 1,5 15 m   

 

5 Resultat 

5.1 Spridningsberäkningar 

I avsnitten nedan illustreras resultatet av spridningsmodelleringarna presenterade som 

timmedelvärde och 99-percentil.  

Redovisade halter i beräkningarna gäller 1,5 meter ovan marknivå vilket motsvarar 

inandningsnivå. 
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5.2 Scenario 1 - Utsläpp utan rening 

 

Figur 2 Resultatbild av spridningsberäkningar presenterat som timmedelvärde och 99%-il vid 

utsläpp från reningsverket utan rening. ©OpenStreetMaps2 

I figur 2 ovan presenteras resultatet av spridningsberäkningar som timmedelvärde och 

99-percentil utan rening.  

Lukthalten vid närmaste bostad uppgår till ca 5 l.e/m3 vilket innebär att lukt emellanåt 

kan förnimmas. Vidare återfinns flera bostäder inom intervallet 2–5 l.e/m3.  

Överlag kan konstateras att utifrån spridningsbilden varierar lukthalten från 1 till 5 

l.e/m3 för samtliga bostäder inom 300 meters radie och luktpåverkan riskerar orsaka 

luktolägenheter i området. Halterna kan jämföras mot de norska riktlinjerna som är 1-

2 l.e/m3. 

 
2 https://www.openstreetmap.org/copyright 

https://www.openstreetmap.org/copyright
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5.3 Scenario 2a - Utsläpp med rening vid 5 m utsläppshöjd 

 

Figur 3 Resultatbild av spridningsberäkningar presenterat som timmedelvärde och 99%-il vid 
utsläpp från reningsverket med rening på utsläppshöjd 5 m. ©OpenStreetMaps3 

I figur 3 ovan presenteras resultatet av spridningsberäkningar som timmedelvärde och 

99-percentil vid rening av utsläppet med 95 % verkningsgrad och utsläpp på 5 meters 

höjd.  

Halten vid närmaste bostad (70 m bort) sjunker till intervallet 0,5–0,2 l.e/m3 som 

timmedel 99-percentil. Halterna kan jämföras mot de norska riktlinjerna som är 1-2 

l.e/m3. 

 

 
3 https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

https://www.openstreetmap.org/copyright
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5.4 Scenario 2b - Utsläpp med rening vid 15 m utsläppshöjd 

 

Figur 4 Resultatbild av spridningsberäkningar presenterade som timmedelvärde och 99%-il vid 
utsläpp från reningsverket med rening på utsläppshöjd 15 m. ©OpenStreetMaps4 

I figur 4 ovan presenteras resultatet av spridningsberäkningar som timmedelvärde och 

99-percentil vid rening av utsläppet med 95 % verkningsgrad och utsläpp på 15 

meters höjd.  

Halten vid närmaste bostad sjunker till <0,02 l.e/m3 som timmedel och 99-percentil. 

Vid dessa låga nivåer bedöms inte lukt kunna förnimmas i omgivningen.  

Halterna kan jämföras mot de norska riktlinjerna som är 1-2 l.e/m3. 

 

 
4 https://www.openstreetmap.org/copyright 

 

https://www.openstreetmap.org/copyright
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5.5 Smittoriskbedömning från reningsverket 

För att även bedöma smittorisken kring reningsverket har en litteraturstudie gjorts av 

utredningar som genomförts vid svenska avloppsreningsverk i Kristianstad5, Lidköping6 

samt Tivoliverket i Sundsvall7. Härutöver har även en samling artiklar studerats, bl.a. 

samlade i EPA:s (US Environmental Protection Agency) sammanställning Wastewater 

Aerosols and Disease.  

På senare år har studier av hälsoeffekter gått från att handla om bakterier och virus till 

endotoxiner, som kan beskrivas som cellmembranet hos gramnegativa bakterier8. 

Generellt sett kan man konstatera att det i litteraturen inte återfunnits några belägg 

för att hälsoeffekter kan förekomma på grund av utsläpp av bakterier eller endotoxiner 

från avloppsreningsverk.  

Den huvudsakliga orsaken till att ha ett skyddsavstånd kring reningsverk är inte 

hälsoeffekter på grund av infektioner som härrör från exempelvis E.coli eller 

salmonella. Ökad infektionsrisk av detta slag har inte ens kunnat påvisas inne på 

reningsverk och bedöms därför vara försumbara vid närliggande bostäder. 

I Boverkets tidigare rekommendationer9 anges ett skyddsavstånd om 200 meter 

utifrån konstaterandet att bakteriehalters inverkan är obetydlig jämfört med 

bakgrundshalter vid detta avstånd. Detta bedöms gälla för aerosolbildande källor som 

öppna bassänger. Vid det planerade reningsverket i Tyreslöt planeras inga öppna 

bassänger finnas utomhus. 

Hälsoeffekter från reningsverk kan främst noteras hos reningsverksarbetare och beror 

framförallt på exponering av endotoxiner. Inga studier har hittats där mätningar på 

endotoxiner genomförts utanför reningsverk. De studier som finns behandlar 

förekomsten av endotoxiner som ett eventuellt arbetsmiljöproblem eftersom det är där 

exponeringen är högst.  

Sammantaget visar litteraturen att smittorisken är försumbar såväl utanför som inne 

på reningsverket. Eftersom det planerade reningsverket vid Tyrislöt ej planerar att ha 

några öppna bassänger utomhus mot atmosfär bedöms smittspridning inte vara en 

dimensionerande faktor.  

6 Sammanfattande bedömning 
Utifrån de antaganden och de spridningsberäkningar som gjorts i denna utredning 

bedöms ett reningsverk av den kapacitet som planeras i Tyrislöt bidra till viss lukt vid 

närliggande bostäder om inga luktreducerande åtgärder vidtas. Beräkningarna visar 

att utsläpp som inte renas överskrider de norska riktlinjer som finns för lukt.  

AFRY:s erfarenheter av luktprovtagningar vid liknande reningsverk av samma storlek 

är att även sådana här mindre anläggningar har någon form av lutreducerande 

 
5 Malmberg & Tinnerberg, 2009. Miljömedicinsk bedömning av smittspridning och skyddsavstånd från Centrala 

reningsverket i Kristianstad. Lund: Arbets- och miljömedicin Lund. 
6 Tondel, 2010. Miljömedicinsk bedömning inför bostadsbyggande Nära reningsverket i Lidköping. Göteborg: 

Miljömedicinskt centrum, västra Götaland. 
7 Schönning, 2010. Bedömning av utredning om smittspridningsrisker i Förstudie för Tivoliverket kontra 

planerad bebyggelse. Stockholm: Smittskyddsinstitutet 
8 Rylander, R., & Lundholm , M. (1997). Responses to wastewater exposure with reference to endotoxins. 
Wastewater aerosols and diseases (ss. 90-98). Cinicinnati: U S environmental protection agency. 
9 Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete”, 1995 
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åtgärder installerade. Den reningsteknik som ofta tillämpas i dessa situation är 

biofilter, som normalt ger god effekt.  

Genom reningstekniska åtgärder med ca 95 % verkningsgrad kan luktbidraget 

minskas till en nivå som motsvarar 0,2–0,5 l.e/m3 vid närmaste bostäder.  

Med ökad utsläppshöjd visar modelleringar att ytterligare reduktion av halterna erhålls 

vid närmaste bostäder till en nivå motsvarande ca 0,02 l.e/m3 som timmedel 99-

percentil. Vid denna nivå bedöms inga luktolägenheter förekomma.  

Smittorisken kring reningsverket bedöms vara försumbar enligt den studerade 

litteraturen. Eftersom det planerade reningsverket vid Tyrislöt ej har några öppna 

bassänger mot atmosfär bedöms smittspridning inte vara en dimensionerande faktor.  

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna lokaliseringen av det planerade 

reningsverket vara lämplig med avseende på lukt under vissa förutsättningar. 

Reningsverket bör vara inneslutet och installeras med någon typ av reningsteknik för 

utgående luktande ventilationsluft, i första hand föreslås ett biofilter. AFRY:s 

erfarenhet är att väl underhållna biofilter är ett bra och kostnadseffektivt alternativ för 

rening av den här typen av lukt. Biofilter används ofta på reningsverk av den här 

storleken i Sverige. 

Den genomförda luktutredningen har gjorts med beräknade luktutsläpp för 

reningsverket vilket ökar osäkerheten i bedömningen jämfört med om luktprovtagning 

gjordes vid ett befintligt reningsverk. I samband med idriftsättning av reningsverket 

föreslås att luktprovtagning görs för att verifiera luktutsläppen.  

Lokaliseringen bedöms inte heller riskera att negativa hälsoeffekter orsakas i 

omgivningen på grund av smittspridning. 

 

 

------------------------------------- 

 


