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Kort sammendrag 

Aquateam har på oppdrag for Mjøsanlegget AS gjennomført en luktutredning for 
Roverudmyra Miljøpark og Mjøsanlegget, samt vurdert endringer i luktsituasjon ved 
utvidelse av Mjøsanlegget. Analysen beskriver dagens situasjon, og konsekvensene for 
fremtidig situasjon med de tiltak som er planlagt i prosjekt «Nye Mjøsanlegget», inklusiv 
gassoppgraderingsanlegget. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i utkastet til 
retningslinjer for vurdering av lukt, som Klima og Forurensningsdirektoratet lager i 
samarbeid med Fylkesmennene. Vurderingene omfatter lukt tilknyttet mer enn 40 definerte 
hendelser og prosesser. 

Utvidelsen av Mjøsanlegget vil gi en betydelig bedring av luktforholdene i området rundt 
Roverudmyra Miljøpark. Luktbelastningen, gitt som maksimal månedlig 99 % timefraktil, vil 
kunne reduseres fra rundt 11 til rundt 1 ou/m3 for mest berørte nabo ved at håndteringen av 
våtorganisk flyttes inn i anlegget. Dette er innenfor myndighetskrav. Reduksjonen 
forutsetter også at luktutslipp ved åpning av port til mottaksbunker blir mindre ved at den 
bygges inn og at luktkonsentrasjonen rett innenfor port er tilstrekkelig lav. Det er også 
forutsatt at biofilteret gir tilstrekkelig reduksjon og evt. kompletteres med annen 
luktbehandling.  

Delvis eller fullstendig utfall av biofilter er den hendelsen med største luktrisiko.  

 
Stikkord - norsk Stikkord - engelsk 

lukt odour 
risikovurdering risk assessment 
spredningsberegning dispersion 
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Sammendrag 
Aquateam har på oppdrag for Mjøsanlegget AS gjennomført en luktutredning for 
Roverudmyra Miljøpark og Mjøsanlegget, samt vurdert endringer i luktsituasjon ved utvidelse 
av Mjøsanlegget. Analysen beskriver dagens situasjon, og konsekvensene for fremtidig 
situasjon med de tiltak som er planlagt i prosjekt «Nye Mjøsanlegget», inklusiv 
gassoppgraderingsanlegget. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i utkastet til 
retningslinjer for vurdering av lukt, som Klima og Forurensningsdirektoratet lager i samarbeid 
med Fylkesmennene. Vurderingene omfatter lukt tilknyttet mer enn 40 definerte hendelser og 
prosesser. 

Delvis eller fullstendig utfall av renseeffekt gjennom biofilter er den hendelsen med største 
luktrisiko. Selv når biofilteret har ønsket funksjon er det beregnet en luktrisiko som fordrer 
god kontroll på biofilteret. Dagens biofilter gir ikke tilstrekkelig luktreduksjon i forhold til lukt 
hos mest berørte nabo. 

Utfra beregnet luktemisjon er det gjennomført spredningsanalyser med modellverktøyet 
CALPUFF. Lokal meteorologi og topografi er benyttet.  

Utvidelsen av Mjøsanlegget vil gi en betydelig bedring av luktforholdene i området rundt 
Roverudmyra Miljøpark. Luktbelastningen, gitt som maksimal månedlig 99 % timefraktil, vil 
kunne reduseres fra rundt 11 til rundt 1 ou/m3 for mest berørte nabo ved at håndteringen av 
våtorganisk flyttes inn i anlegget. Dette er innenfor myndighetskrav.  

Maksimal månedlig 99 % timefraktil lik 1 ou/m3, betyr at timemiddel på 1 ou/m3 ikke 
overstiges i mer enn 7 timer per måned. Ved et timemiddel på 1 ou/m3 vil det tidvis kunne 
være merkbar lukt. 

Reduksjonen forutsetter også at luktutslipp ved åpning av port til mottaksbunker blir mindre 
ved at den bygges inn og at luktkonsentrasjonen rett innenfor port er tilstrekkelig lav. Det er 
også forutsatt at biofilteret gir tilstrekkelig reduksjon og evt. kompletteres med annen 
luktbehandling.  
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1. Innledning 
 
Mjøsanlegget AS ønsker å gjennomføre en analyse av lukt i forbindelse med utvidelse og 
ombygging av biogassanlegget på Roverudmyra i Lillehammer. Fylkesmannen i Oppland 
ønsker i forbindelse med behandlingen av utslippstillatelse at luktutredningen ikke bare 
belyser selve Mjøsanlegget, men også hele Roverudmyra Miljøpark, og at det utarbeides en 
risikovurdering med hensyn på hendelser som kan medføre ulemper med lukt til 
omgivelsene. 
 
Aquateam fikk oppdraget med å gjennomføre denne luktanalysen, som er en utredning av 
luktrisiko og spredning av lukt nå og etter utvidelse og ombygging. Aquateam, ved Karina 
Ødegård var på befaring på anlegget den 7. november og fikk en gjennomgang av anlegg og 
prosess med Hjellnes Consult, ved Knut Olav Furuseth og Bjørn Prødel Halvorsen. I 
forbindelse med prøvetaking av Molab den 22. november gjennomførte Aquateam en ny 
befaring med tanke på luktrisikovurderingen, og fikk bistand fra driftsleder Ulf Nielsen ved 
Mjøsanlegget. Det er i tillegg blitt stilt en rekke spørsmål på epost knyttet til driftsforhold, som 
er besvart via Hjellnes Consult. 
 
Aquateam har stått for luktrisikovurderingen, innhenting av meteorologiske og topografiske 
data, spredningsberegninger i modellen CALPUFF og rapporten. 
 
Molab har stått for prøvetaking og målinger av lukt. 
 
Vurderingen omfatter lukt tilknyttet mer enn 40 definerte hendelser/prosesser i forbindelse 
med: 

• Papir 
• Landbruksplast 
• Hageavfall 
• Forbehandling og omlasting av våtorganisk avfall 
• Kompostering og ettermodning av våtorganisk kompost 
• Kompostering av biogjødsel 
• Lagring av flytende biogjødsel 
• Deponi og lagune 
• Gassanlegg 
• Bygg- og riveavfall 
• Mjøsanlegget, inkl. hendelser og utslippspunkter 

 
Analysen beskriver dagens situasjon, og konsekvensene for fremtidig situasjon med de tiltak 
som er planlagt i prosjekt «Nye Mjøsanlegget». Det vektlegges at både totalsituasjonen i 
forhold til lukt fra Roverudmyra Miljøpark og bidraget fra Nye Mjøsanlegget belyses. 
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2. Metode 
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i utkastet til retningslinjer for vurdering av lukt, som 
Klima og Forurensningsdirektoratet lager i samarbeid med Fylkesmennene. Retningslinjene 
setter opp rammer for en luktrisikovurdering og for hvordan luktemisjon beregnes og hvordan 
en atmosfærisk spredningsmodell skal anvendes. 
 

 Luktmålinger 2.1.
For å få et bilde av hvor mye lukt som slipper ut fra eksisterende anlegg er det i tillegg til 
befaring tatt utgangspunkt i luktmålinger, som er gjennomført av Molab as. Målingene er 
foretatt 22. november og 11. desember 2012. Basert på informasjon fra anlegget og Molab er 
det foretatt vurderinger og beregninger av luktutslipp (luktemisjon). 
 
Standarden NS-EN 13725 «Luftundersøkelse - Bestemmelse av luktkonsentrasjon ved 
dynamisk olfaktometri» beskriver generelle krav til prøvetaking og spesifikke krav til 
apparatur og måling av luktkonsentrasjon ved dynamisk fortynning og bruk av trenet 
luktpanel. Molab bruker et panel på fire personer, og luktpanelistene sniffer kontrollert på 
først en svært fortynnet og deretter gradvis mindre fortynnet luktprøve. Når alle 
luktpanelistene har kjent at det er en lukt tilstede, beregnes fortynningsfaktoren som gir en 
blanding av prøve og luft, som 50 % i en populasjon - rent statistisk - ikke vil kunne 
fornemme. En fortynningsfaktor på eksempelvis 500 tilsvarer en luktkonsentrasjon på 
500 ouE/m3. 
 

 Beregning av luktemisjon 2.2.
Luktemisjonen må i spredningsmodellen angis som en luktfluks i luktenheter per sekund, 
ouE/s. Da målingene er i ouE/m3 må det derfor gjøres en omregning basert på målt eller 
estimert volumfluks av luft i kubikkmeter per sekund, m3/s. Dette kan være en utfordring i 
forhold til ventiler, dører, porter og åpne vinduer, som ikke har en klart definert luftstrøm. 
Luftstrømmen er da estimert med utgangspunkt i VDI 3880, som beskriver et rammeverk for 
å tilnærme luftutskiftingen i rom med passiv ventilasjon. Fra passive flater vil luktfluksen 
være produktet av arealspesifikk luktfluks (ouE/m2s) og flate (m2). Den arealspesifikke 
luktfluksen måles ved hjelp av et flukskammer, som har en kontrollert laminær luftstrøm over 
en tydelig definert del av overflaten. 
 

 Luktrisikovurdering 2.3.
Luktrisikovurderingsmetodikken KVALUR er benyttet som verktøy i forarbeidet med denne 
rapporten, og den er benyttet etter mønster av NS 5814 Krav til risikoanalyser. KVALUR-
metoden har til hensikt å vurdere risiko for lukt hos mest berørte nabo. For hver luktkilde og 
hendelse beregnes en luktindeks, og er denne mindre enn 0,1, kan kilden eller hendelsen 
utelates fra videre konsekvensvurderinger. 
 
KVALUR-metoden er en probabilistisk risikovurderingsmetode1 utviklet spesifikt for vurdering 
av luktrisiko. Hensikten med metoden er å angi luktrisikoen som en indeks som angir 
hvorvidt hendelsen kan anses som relevant for lukt hos berørt nabo. Metoden er tilpasset 
bruk av spredningsmodeller, og kan også i noen tilfeller benyttes for et første estimat av 
luktfluks fra en kilde. 
 
En probabilistisk risikovurdering er karakterisert av to størrelser: sannsynligheten for en 
hendelse, og konsekvensen av hendelsen når den inntreffer. Disse multipliseres sammen og 
produktet blir et numerisk uttrykk for risikoen. I KVALUR-metoden normaliserer vi denne 
størrelsen mot avstanden til nabo. 

                                                
1 Se f.eks. Wikipedia for mer om probabilistisk risikovurdering: http://en.wikipedia.org/wiki/Probabilistic_risk_assessment 
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2.3.1. Hensikt 
Risiko i forhold til lukt handler om hvor ofte lukthendelser inntreffer og hvilken konsekvens 
hver hendelse får. Med luktrisiko menes her ikke risiko for lukt på bedriftens område, men 
risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo eller i berørt område. 
 
Hensikten med en luktrisikovurdering er å gi en vurdering av risiko for lukt fra en virksomhet 
både samlet og for enkelthendelser, aktiviteter og prosesser. 
 
Vurdering av risiko kan gjøres på mange plan og innenfor de fleste områder. I forhold til lukt 
er det relevant for bedriften å få en oversikt over hvilke aktiviteter, hendelser og prosesser 
som gir lukt, og ut fra forventet frekvens og sannsynlig konsekvens kan det da gjøres tiltak 
tilpasset risikoen. 
 
En luktrisikovurdering kan med fordel være en kontinuerlig del av driften. Enhver endring i en 
aktivitet, prosess eller prosedyre kan medføre en endret luktrisiko, og anlegget bør derfor i 
kritiske tilfeller ha en løpende oversikt over eksisterende luktrisiko i tilknytning til sin egen 
drift. 
 
I en luktrisikovurdering skal uønskede hendelser også vurderes, slik at situasjoner som 
avviker fra normal driftssituasjon også blir belyst. 
  

2.3.2. Elementer i en risikovurdering 
En luktrisikovurdering kan gjennomføres etter mønster av NS 5814 Krav til risikoanalyser. 
Alle aktiviteter, hendelser og prosesser gjennomgås da i forhold til sannsynlighet og 
konsekvens i forhold til luktemisjon. For å kunne sammenlikne luktrisikoen fra hver aktivitet 
er det fordelaktig om luktrisikoen kvantifiseres. 
 
Viktige komponenter i luktrisikovurderingen er vurdering av: 
 

• hvilke prosesser, hendelser og uønskede hendelser som kan inntreffe 
• sannsynlighet for at en prosess, hendelse eller uønsket hendelse kan skje 
• årsak til hendelsen/prosessen 
• konsekvens når det skjer 
• risiko 

 

2.3.3. Identifisering av prosesser, hendelser og uønskede hendelser 
Alle aktiviteter med mulig luktrisiko søkes identifisert. Det betyr at alt arbeid der masser eller 
prosesser med mulig lukt håndteres, søkes identifisert. I denne identifikasjonsprosessen er 
det lett å overse hendelser, som ikke er ønskede, eller som ikke er del av planlagt drift eller 
utslipp. Typiske punkter, som lett kan overses, er 
 

• diffuse utslipp ved håndtering av masser, åpning av ventiler o.l. 
• diffuse utslipp ved åpning av porter og dører 
• lekkasjepunkter/diffuse utslipp fra bygninger og arealer 

 
I tillegg tilkommer åpenbare punkter, som 
 

• piper, skorsteiner, utløp fra kanaler og ventilasjon 
• kummer og avløp 
• lokaliteter for mottak og utlevering 



 

Dato: 02.01.2013 Side 8 : 40 Rapport nr: 12-049   Versjon nr: 1
Dok.ref: KE92HDAC

 

• eventuelle åpne arealer, slik som arealer med kompost, råvarer, produkter på lager, 
deponi, dammer og basseng 

• prosesspunkter, slik som f.eks. separasjon, kverning, blanding, henstand, lufting, 
modning, etc. 

 

2.3.4. Årsaksanalyse 
Årsaksanalysen tar utgangspunkt i hver enkelt, uønsket hendelse. Den er ofte svært 
kortfattet. Eventuelle årsakskjeder, som kan lede fram til den uønskede hendelsen, 
beskrives. Det tas hensyn til årsaksfjernende tiltak og eventuelle andre forhold som innvirker 
på årsakskjeden. En årsakskjede termineres dersom luktrisikoen knyttet til aktivitet eller 
prosess er liten. 
 
Årsaksanalysen kan utelates, dersom den ikke anses for relevant eller med sannsynlighet 
ikke vil medføre risikoreduserende innsikt. 
 

2.3.5. Sannsynlighet 
Sannsynligheten kan tilnærmes med hvor ofte hendelsen kan forventes å skje, eller hvor ofte 
den skjer. 
 
For hendelser som er en del av den planlagte driften, bør det være relativt enkelt å estimere 
hvor ofte og hvor lenge. 
 
For uønskede hendelser er det lett å underestimere den reelle sannsynligheten, da tanker 
som “det skal ikke skje” kan bli dominerende i vurderingen. Sannsynlighet og målsetting er 
ikke det samme og bør ikke forveksles. Hvor ofte det faktisk har skjedd eller hvor ofte det 
skjer i egen virksomhet eller hos tilsvarende virksomheter, bør legges til grunn. 
 
Et typisk eksempel er branntilløp i forbindelse med deponi eller kompost. Det skal ikke skje 
og det er derfor en tendens til at det ikke legges inn i en vurdering. Likevel viser det seg at 
det kan skje flere ganger i løpet av et år, og det skal derfor tas med i en luktrisikovurdering. 
 
Sannsynligheten for en hendelse kan evalueres ved bruk av erfaringsdata ved eget eller 
tilsvarende anlegg. 
 
Sannsynligheten kan angis kvantitativt som forventet frekvens og varighet, f.eks. som andel 
av timene per år. Da lukt beregnes på timebasis, er minste enhet 1 time, slik at det for hver 
gang en hendelse inntreffer, regnes en hendelsestime. Innenfor en hendelsestime benyttes 
den største minuttvise luktemisjonen. Så lenge det er en sannsynlighet for at en hendelse vil 
skje, må sannsynligheten naturlig nok settes større enn null. 
 
sannsynlighet (P) = antall hendelsestimer (ty) per år / 8760 timer per år 
 

� =
��

8760
 

 
Antall hendelsestimer per år kan godt være mindre enn 1, dersom hendelsen inntreffer 
sjelden. Ved sesongvariasjoner kan sannsynligheten for en hendelse godt angis sesongvis, 
f.eks. ved at det beregnes sannsynlighet per måned eller kvartal. 
 
I forbindelse med spredningsberegninger i forhold til lukt beregnes gjerne maksimal månedlig 
99 % timefraktil2. For å tilnærme dette korrigeres sannsynligheten for en hendelse, slik at en 

                                                
2 Se «trimefraktil» i vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av begrepet. 
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hendelse som skjer mer enn 1 % av tiden anses som kontinuerlig. Dette gjøres ved at den 
korrigerte sannsynligheten (Pkorr) settes 100 ganger større enn P, og dersom Pkorr blir større 
enn 1, settes den lik 1. 
 

�	
�� = 100� 
�	
�� > 1⇒ �	
�� = 1 

 

2.3.6. Konsekvens 
Konsekvensen i forhold til lukt, kan normalt angis som hvor mange som vil bli berørt, eller i 
hvilken avstand en kan forvente å kjenne lukt. 
 
Identifikasjon av beliggenhet og avstand til eventuelle berørte naboer og områder er derfor 
nødvendig, slik at estimerte konsekvenser kan ses i forhold til dette. 
 
Spesielle forhold, som kan påvirke konsekvensen, er viktig å få identifisert. Dette er gjerne 
forhold knyttet til meteorologi og topografi, slik som inversjonseffekter og 
kanaliseringseffekter. Lukt har en tendens til å “renne” nedover i terrenget ved lite vind i kaldt 
vær, og det kan være relevant å ta hensyn til dette i en risikovurdering. 
 
Innenfor hvilken avstanden det kan forventes lukt kan estimeres ved: 
 

• Erfaringsdata ved bruk av driftspersonell og/eller naboer 
• Målinger eller estimater av luktemisjon og en forenklet spredningsberegning 

 
Konsekvensen kan angis kvantitativt som influensområdet for hendelsen, og den kan være 
vurdert utfra erfaring. En hendelse som kan luktes en km unna, gis da et influensområde på 
1 km. Alternativt kan luktemisjonen ved hendelsen/prosessen estimeres og influensområdet 
beregnes, f.eks. gjennom en forenklet spredningsmodell eller gjennom beregninger i OML3. 
Kriteriet for influensområde bør uansett ligge nærmest mulig opptil krav som stilles i en 
eventuell utslippstillatelse. 
 
Dersom luktemisjonen er kjent, enten den er målt eller beregnet, kan konsekvensen (K) fra 
bakkenære kilder anslås utfra følgende uttrykk: 
 

� = 1,8��,�� 
 
der Q er luktemisjonen angitt som luktenheter per sekund (ou/s), og K angir influensområdet 
i meter.4 
 

2.3.7. Luktrisiko 
Luktrisiko er en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Dersom både sannsynlighet 
(frekvens) og konsekvens (influensområde) er kvantifisert, kan risikoen gis et tall: 
  
risiko = sannsynlighet x konsekvens = frekvens x influensområde 
 
Mange aktiviteter skjer på forskjellige steder på et anlegg og avstand til nærmeste berørte 
nabo kan variere, og når maksimal månedlig 99 % timefraktil legges til grunn for vurdering av 
lukt, vil 7 hendelsestimer i løpet av en måned kunne gi uønsket utslag. Det kan derfor være 
hensiktsmessig å foreta en form for vekting i forhold til dette. Indeksen for luktrisiko (I) kan 
derfor angis som: 

                                                
3 OML er en dansk spredningsmodell, som tidligere er mye brukt i forbindelse med lukt. 
4 Uttrykket har fremkommet ved modellering av en bakkenær kilde i OML.  
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� =
�	
���

����

 

 
der Pkorr er korrigert sannsynlighet, K er influensområdet i meter og dnabo er avstand til 
nærmeste berørte nabo i meter. 
 

2.3.8. Tolkning 
Tolkning gjøres i forhold til indeksens størrelse og bør ses i sammenheng med eventuelle 
tiltak, som kan endre spredningen.  
 

Tabell 1. Tolkning av luktrisikoindeks, KVALUR-metoden. 

Luktrisikoindeks Tolkning 
I≥1 Indeks større enn 

eller lik 1 
Stor risiko for at hendelsen vil medføre lukt hos nærmeste 
berørte nabo. Ikke akseptabelt. Må gjennomføre 
risikoreduserende tiltak. 

0,5≤I<1 Indeks større enn 
eller lik 0,5 og 
mindre enn 1 

Middels til stor risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo. 
Kan være til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres, og 
risikoreduserende tiltak må vurderes. 

0,1≤I<0,5 Indeks større enn 
eller lik 0,1 og 
mindre enn 0,5 

Liten til middels risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo.  
Er ikke til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres, men 
risikoreduserende tiltak bør vurderes. 

I<0,1 Indeks mindre enn 
0,1 

Liten risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo, ved at 
lukthendelsen enten inntreffer såpass sjelden at det må 
anses som tilforlatelig, eller hendelsen avgir så lite lukt at 
ingen blir berørt. Aksepteres. Risikoreduserende tiltak kan 
vurderes. 

 

 Spredningsberegninger 2.4.
For å beregne konsekvens av luktutslipp er det benyttet en atmosfærisk spredningsmodell, 
CALPUFF. I Norge vil en vanlig røykfanemodell ikke kunne simulere de komplekse 
vindsystemene som følger av daler og fjorder. En røykfanemodell vil normalt forutsette at en 
forurensning beveger seg i en rett linje, og så gjøres det en form for korreksjon for å tilnærme 
enkle terrengeffekter. Aquateam benytter derfor istedenfor en «puff»-modell, som tar hensyn 
til at lokale vindsystemer ikke er uniforme og at en forurensing beveger seg i tid og rom med 
skiftende vind, temperatur og terreng.  
 
Til modelleringen er terrengdata levert av Nordeca, og grunnlaget for det meteorologiske 
datasettet er levert av Lakes Environmental. 
 
Resultatene vurderes opp mot maksimal månedlig 99 % timefraktil. Da CALPUFF ikke 
beregner denne størrelsen selv, vises plot som angir antall overskridelser av normverdi gitt i 
retningslinjene for lukt (her 1 ouE/m3). 1 % av timene en måned tilsvarer ca. 7 timer. På årlig 
basis vil maksimal månedlig 99 % timefraktil derfor ligge i intervallet 7 til 87 overskridelser 
per år, mens den på månedlig basis kan tilnærmes med 7 overskridelser. For et utvalg av 
naboer er maksimale månedlige 99 % timefraktiler beregnet utfra timevise 
immisjonskonsentrasjoner.5 
 
Visualisering av kartdata og spredning er gjort i CALPUFFView med kartdata fra Nordeca og 
i Google Earth. 

                                                
5 Se “immisjon” I vedlegg 1 for definisjon av begrepet. 
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2.4.1. Generelt om spredningsmodeller 
Her følger noen generelle betraktninger rundt atmosfæriske spredningsmodeller, som gir en 
begrunnelse for hvorfor Aquateam velger å benytte CALPUFF til denne type oppdrag. 
 
En atmosfærisk spredningsmodell kan benyttes for å forutsi eller beregne spredning av 
kjemiske stoffer, aerosoler og partikler i luft. Det er viktig å ha med seg at uansett 
kompleksitet, vil modellen kun være en modell, som søker å gi et bilde av virkeligheten. 
Naturen er kompleks og det er et nærmest uendelig antall effekter som kan påvirke et utslipp 
og hvordan det spres i omgivelsene. Det vil si at det aldri vil være 100 % samsvar mellom 
modell og virkelighet. Det er likevel et mål at de mest signifikante effektene tas med i 
modellen som benyttes. Det finnes mange forskjellige modeller med forskjellige nivåer av 
kompleksitet og hvor mye modellen kan ta hensyn til vil variere fra modell til modell, og også 
kvaliteten på dataene modellen mates med. 
 
En av de mest benyttede modellene i Norge er amerikanske AERMOD, som er en 
røykfanemodell. Modellen har som utgangspunkt at utslippet går i en rett linje med gaussisk 
fordeling, og effekter som kan påvirke vindretningen, og derved spredningen, tar modellen i 
utgangspunktet ikke hensyn til. Det forutsettes at innenfor en time er vindretningen den 
samme over hele modellområdet. Dette er normalt en gyldig forutsetning i flatt og moderat 
kupert terreng, eller når utslippet går ut gjennom en svært høy pipe. AERMOD har relativt 
gode korreksjonsalgoritmer for enkelte terrengeffekter, men dette endrer ikke 
grunnforutsetningen i modellen, som medfører at kanaliseringseffekter og komplekse 
vindsystemer ikke vil bli tatt med i modellen. 
 
Innen lukt er den danske modellen OML også en del benyttet. Rent teknisk er modellen 
relativt lik AERMOD, men korreksjonsalgoritmene for terreng er enklere. Modellen er godt 
egnet for dansk type terreng. 
 
Amerikanske CALPUFF skiller seg fra AERMOD og OML ved at den er en PUFF-modell. Det 
vil si at den, enkelt sagt, regner på et utslipp i et mindre volum (en «puff»). Så søker den å 
beregne hvordan vind, temperatur, varmegradienter, terreng og andre relevante effekter 
påvirker bevegelsen og fortynningen av dette volumet. Dette innebærer at komplekse 
terreng- og vindeffekter kan bli tatt hensyn til. Modellen vil også kunne håndtere situasjoner 
med fullstendig vindstille, noe røykfanemodeller ikke gjør. Røykfanemodeller løser normalt 
dette ved å «late som» om vinden blåser svakt i en tilfeldig valgt retning. 
 
Siden modellene har en usikkerhet, og har forskjellige tilnærmingsmetoder, vil de ulike 
modellene gi noe forskjellige resultater. De viktigste forskjellene mellom ulike modeller er 
hvilken spredningsdynamikk som ligger til grunn. F.eks. er OML og AERMOD basert på en 
gaussisk spredning utfra en røykfanebetraktning, mens CALPUFF benytter gaussisk puff og 
lagrangiansk/euleriansk spredningsdynamikk. Forskjellen mellom modellene vil variere med 
kompleksitet. Med få kilder i flatt terreng er forskjellene minst. 
 
I tillegg er det i de forskjellige modellene lagt opp til at det trekkes ut forskjellige statistiske 
utvalg. I mange modeller beregnes 98 eller 99 % timefraktil for et helt år eller en tidsperiode, 
mens OML angir maksimal månedlig 99 % timefraktil for beregnet tidsperiode. Poenget er at 
forskjellige statistiske utvalg vil vise de samme resultatene forskjellig. I Norge er det blitt 
vanlig å vurdere luktutslipp utfra maksimal månedlig 99 % timefraktil, og dette er et krav i 
utkastet til retningslinjer for vurdering av lukt. Luktbelastning kan da likevel visualiseres som 
antall overskridelser av normverdi, men maksimal månedlig 99 % timefraktil for mest berørte 
resipient må da i tillegg beregnes. 
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Noen av modellene er modulbaserte, og det finnes da gjerne moduler for beregning av 
forskjellige effekter, slik som f.eks. effekt av topografi og bygninger. I OML tas det noe 
hensyn til bygninger og topografi, men situasjoner med betydelige kanaliseringseffekter 
fanges ikke opp. Mulighetene i eksempelvis AERMOD er bedre i forhold til å ta hensyn til 
spesielt topografi, da korreksjonsalgoritmene for terreng er noe mer omfattende. CALPUFF 
er derfor bedre egnet enn AERMOD i komplekst terreng, i områder med komplekse 
kystvindsystemer og i områder med terreng i perioder med mye vindstille. Alle modellene vil 
kunne brukes, men resultatene må tolkes utfra de begrensningene de har.  
 
Uansett valg av modell, er det viktig ved modellering av luktutslipp at modellene tar hensyn til 
bygningers effekt på utslippet. Veldig ofte er luktutslipp plassert slik at turbulens rundt 
bygninger i perioder vil trekke noe av utslippet ned på bakkenivå. Dette er en effekt, som kan 
ha en betydelig effekt på de lokale immisjonsverdiene. 
 

2.4.2. Generelt om inndata i spredningsmodeller 
Modellberegningen kan aldri bli bedre enn dataene som legges inn. Målet er her å gi et 
realistisk estimat av et utslipp og rapportere et statistisk utvalg, slik at utslippet kan relateres 
til et definert krav. 
 
I områder med komplekst terreng og dersom modellen kan ta hensyn til terrengeffektene, er 
det viktig å legge inn topografiske data av tilstrekkelig oppløsning. Slike topografiske data 
kan kjøpes eller lastes ned som DEM (digital elevation model), DTM (digital terrain model) 
eller SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) med typisk oppløsning på 10 m til 1 km. En 
høy oppløsning (10 m) vil gi mer detaljert informasjon om terrenget enn lav oppløsning 
(1 km). Et alternativ for enkle problemstillinger kan være å lese av terrengdata manuelt fra 
topografiske kart. For beregning av luktspredning er oppløsning bedre enn 100 m å 
foretrekke, noe avhengig av type terreng og hvilken modell som benyttes. F.eks. vil 
AERMOD i mindre grad benytte seg av høy oppløsning på terrengdata når avstanden fra 
kilden blir større. En tommelfingerregel for OML er at terrengdata lenger vekk enn 20 ganger 
høyden til luktkilden ikke er relevant. For CALPUFF bør kvaliteten på terrengdataene være 
like gode over hele modellområdet.  
  
Værdata er også viktige for en spredningsberegning. Værdataene må inneholde mer 
informasjon enn temperatur, nedbør og vind. Det betyr at de fleste værstasjoner i Norge ikke 
vil gi tilstrekkelig informasjon til å kunne beregne spredning, og det må eventuelt kombineres 
data fra flere stasjoner. Det er også ønskelig at værdataene inneholder informasjon om de 
forskjellige luftlagene i atmosfæren. Dette blir viktigere for komplekse vindsystemer og 
dersom det skal beregnes spredning over større avstander. Værdataene skal være på 
timebasis og dekke minimum et år. Meteorologi er et enormt fagområde og det er brukt mye 
ressurser på å lage modeller, som kan forutsi vær. Mange av disse modellene kan også 
benyttes til å interpolere hvordan været var på et gitt sted og et gitt tidspunkt. MM56 er en slik 
modell, og det er mulig å kjøpe data tilpasset de fleste spredningsmodeller. 
  
I tillegg til topografi og meteorologi vil spredningsmodellen trenge data for de forskjellige 
utslippskildene. Er det punktkilder som går gjennom en skorstein (pipe), diffuse areal- eller 
volumkilder, behandles disse forskjellig av modellen. Data om bygninger nær kilden er også 
relevante for å kunne ta hensyn til turbulenseffekter rundt bygninger (downwash-effekten). I 
tillegg trengs det data for temperatur på utslipp, mengder luft og konsentrasjon av det som 
skal beregnes (her: lukt). 
 
Et annet sett med inndata er med hvilken oppløsning og hvordan spredningen skal beregnes. 
Her kan det være stor forskjell på de ulike modellene. I CALPUFF benyttes ordet «reseptor» 
                                                
6 Pennsylvania State University / National Center for Atmospheric Research numerical mesoscale limited-area, nonhydrostatic, 
terrain-following sigma-coordinate model 
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for å betegne en lokalitet der vi ønsker å hente ut data om spredning. En alternativ 
betegnelse kan være resipient. Generelt ønsker vi at reseptorer skal plasseres i 1,5 m høyde 
over bakken, noe som tilsvarer vanlig gjennomsnittlig høyde for nesa vår når vi står. 
Reseptorer kan legges inn i modellen som kvadratiske eller sirkulære nett med definerte 
avstander mellom hver reseptor, eller plasseres ut enkeltvis, f.eks. der vi har et spesielt 
ønske om mest mulig korrekte beregninger. 
 
For å kunne visualisere utslippet, kan det også være nødvendig å hente inn kartdata. Dette 
er data som modellen selv ikke har bruk for, men som gjør det enklere for oss å tolke 
resultatene. I denne rapporten er FKB-data (Felles KartdataBase) benyttet. Google Maps, 
Google Earth og andre kartkilder kan også benyttes, men bruksområdet kan være begrenset 
av vilkår for bruk. 
 

2.4.3. Meteorologi 
Det meteorologiske datasettet er 
i dette arbeidet levert av Lakes 
Environmental. Utgangspunktet 
for de meteorologiske dataene 
er et MM5-modellert 3D-datasett 
over et område på 100x100 km, 
delt inn i et rutenett på 4x4 km 
med senter ved Hamar. 
Datasettet dekker med andre 
ord hele Mjøsområdet med 
værdata for hver 4. kilometer, og 
inneholder data for hver time i 
2011. Det er lagt inn 
dominerende landskapstype i et 
rutenett på 200x200 m i 
modellområdet, slik at 
landskapets ruhet kan 
hensyntas og blandingshøyde 
og andre modellparametere 
beregnes av modellen.  
 
Modellområdet er på 4x4 km og 
delt inn i et meteorologisk 
rutenett på 100 m. Dvs. at hele 
modellområdet er delt inn i 
40x40 = 1600 celler, som det 
beregnes et unikt meteorologisk datasett for. Det er i tillegg for hver celle, definert 11 
vertikale punkter på henholdsvis 0, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1200, 2000, 3000 og 4000 m 
over bakkenivå, hvilket innebærer totalt 17600 vind-, trykk- og temperaturdata for hver time. 
 
De topografiske rådataene (terrengdata) og FKB er levert av Nordeca og produsert av 
Statens Kartverk. 
 

NORTH
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WEST EAST

4%
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12%

16%

20%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 12,0

  9,0 - 12,0

  6,0 -  9,0

  3,5 -  6,0

  2,0 -  3,5

  0,5 -  2,0

Calms: 2,21%

Figur 1. Vindrose for Mjøsanlegget, 10 m høyde. Vindrosen 
viser retning det blåser fra. 
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Figur 2. Topografiske data. Modellområdet er markert med rød firkant. 

 

2.4.4. Definisjon av reseptorer 
Det er definert et sirkulært reseptornett med sentrum i Mjøsanlegget på Roverudmyra og 
med koordinater 581508 m øst og 6772307 m nord i UTM 32V. Det er plassert reseptorer 1,5 
m over bakke i 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1250, 1500 og 1750 m fra nettets 
sentrum (Figur 3).  

 
Figur 3. Plassering av reseptornett. Rød firkant markerer området som er modellert. 
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Det er i tillegg i modellen plassert 4 individuelle reseptorer lokalisert hos naboer i anleggets 
nærhet. Reseptorene registrerer lukt 1,5 m over bakken (Tabell 2, Figur 4). For disse 
reseptorene beregnes maksimal månedlig 99 % timefraktil.  
 

Tabell 2. Plassering av individuelle reseptorer i modellen. 

Nabo Koordinater Adresse Avstand til Mjøsanlegget (biofilter) 
N1 (581255, 6772955) Åsmarkvegen 241 ca. 700 m 
N2 (581136, 6772984) Åsmarkvegen 235 ca. 775 m 
N3 (581942, 6772789) Åsmarkvegen 320 ca. 650 m 
N4 (582089, 6772677) Åsmarkvegen 341 ca. 690 m 
 

 
Figur 4. Plassering av individuelle reseptorer i forhold til Mjøsanlegget. 

 
Disse naboene er valgt, da disse er antatt å være mest berørte naboer, hvilket er 
dimensjonerende for vurdering av luktbelastning.  
 
Lillehammer sentrum er med andre ikke del av den detaljerte modellberegningen. Det er 
derfor gjort en ekstra modellberegning, med noe grovere inndeling, som dekker et område på 
17x17 km rundt Roverudmyra, for å illustrere totalutslippet i forhold til Lillehammer. 
 
  

N2 
Mjøsanlegget 

N3 N4 

N1 



 

Dato: 02.01.2013 Side 16 : 40 Rapport nr: 12-049   Versjon nr: 1
Dok.ref: KE92HDAC

 

3. Oversikt over anlegget 
Anlegget har beliggenhet på Roverudmyra rett sørøst for Lillehammer sentrum (Figur 5). 
Anlegget består av mange aktiviteter fordelt over et område på ca. 400x600 m (Figur 6). 
Aktivitetene er gjennomgått i detalj i kapittel 4. 
 

 
Figur 5. Roverudmyra avfallsanlegg ligger i midten av stort rødt kvadrat. Kvadratet viser 
området som er lagt inn i spredningsmodell. (Bilde: Google Earth)  

 
Oversikt over anleggsområdet 

L1 Papirmottak 

L2 Landbruksplast 

L3 Hageavfall  

L4 Oppmalt hageavfall 

L5 Kompostering av våtorganisk avfall 

L6 Kompostering av biogjødsel/biorest 

L7 Basseng, flytende biogjødsel/biorest 

L8 Basseng, flytende biogjødsel/biorest 

L9 Mjøsanlegget 

L10 Deponi – åpen flate 

L11 Bioceller 

L12 Deponi – lukket 

L13 Gassanlegg – energisentral 

L14 Bygg- og riveavfall 

L15 Omlasting – restavfall og sikterest 

L16 Ettermodning og sikting av våtorganisk 
kompost 

L17 Forbehandling av våtorganisk avfall 

L18 Lagune 

L19 Jordprodukter 

Figur 6. Oversikt over de forskjellige anleggsdelene på Roverudmyra avfallsanlegg. Rødt angir 
en definert luktkilde. 
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4. Luktrisikovurdering av Roverudmyra Miljøpark 
Luktrisiko for hele Roverudmyra Miljøpark, slik det drives nå og hvordan den vil bli etter 
utvidelse av Mjøsanlegget, er vurdert med KVALUR-metoden. Resultatene er vist i Figur 7 
og oppsummert i Tabell 3. Risikovurderingen omfatter også uønskede hendelser. Se kapittel 
4.1 og 4.2 for detaljer. Svært mange av aktivitetene på Roverudmyra vil kunne ha stor 
variasjon i forhold til avgivelse av lukt. Det er derfor viktig å se på denne vurderingen i en 
større sammenheng og ha lav terskel for å revurdere enkelte luktkilder. Spesielt luktkilder 
som kan vurderes som potente, men som inntreffer såpass sjelden at de ikke anses som stor 
luktrisiko, krever at innarbeidet beredskap opprettholdes. På et anlegg av denne type vil det 
være mange hendelser som gir en form for luktrisiko. Flere av kildene vil være vanskelig å 
måle direkte, mens andre vil variere mye i løpet av året. Det finnes derfor ingen fasit som kan 
si at «så mye lukter det fra Roverudmyra» med to streker under svaret. Vurderinger i forhold 
til lukt bør være under stadig revisjon, og vurderes i forhold til at de har en usikkerhet. 
 

  
Figur 7. Luktrisikovurdering med KVALUR-metoden av Roverudmyra avfallsanlegg. Nå og etter 
utvidelse av Mjøsanlegget. Nummer foran hendelse er hendelsenummeret, som refererer til 
beskrivelse i kapittel 4.1 og 4.2. 
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Tabell 3. Oppsummering av luktrisikovurdering, inndelt etter risikoklasse. Stjerne (*) markerer 
ikke-planlagte eller sjeldne hendelser ved Mjøsanlegget. Nummer foran hendelse er 
hendelsenummeret, som refererer til beskrivelse i kapittel 4.1 og 4.2. 

Risikoklasse Nå-situasjon Etter utvidelse 
Stor risiko for lukt hos nabo 7.2 svikt i biofilter* 

7.1 biofilter 
7.8 råtnetank skumming* 
7.10 åpning av port 
7.6 tømming av råtnetank* 
7.9 utblåsing av 

sikkerhetsventil* 
4.2 vending av 

våtorganisk kompost 
13.1 våtorganisk 

forbehandling 
4.1 våtorganiske 

kompostranker 

7.2 svikt i biofilter* 
7.8 råtnetank skumming* 
7.9 utblåsing av 

sikkerhetsventil* 
7.1 biofilter 
 

Middels til stor risiko for lukt 
hos nabo 

6.1 flytende biogjødsel 
8.2 deponi – lukket flate 
11.2 tømming av sikterest 
4.3 flytting av våtorganisk 

kompost 

8.2 deponi – lukket flate 
7.6 tømming av råtnetank* 
 

Liten til middels risiko for lukt 
hos nabo 

12.1 ettermodning, 
våtorganisk kompost 

8.3 gasslekkasje på 
deponi 

12.2 sikting av våtorganisk 
kompost 

11.3 sikterest på 
omlastningsplate 

3.2 kvernet hageavfall 
14.1 lagune 
8.1 deponi – åpen flate 
13.3 sikting av våtorganisk 

(forbehandling) 
10.1 bygg- og riveavfall 
3.1 hageavfall 
11.1 tømming av søppelbil 
5.1 biogjødsel kompost 

8.3 gasslekkasje på 
deponi 

7.10 åpning av port 
3.2 kvernet hageavfall 
6.1 flytende biogjødsel 
9.2 oppgraderingsanlegg 
14.1 lagune 
8.1 deponi – åpen flate 
10.1 bygg- og riveavfall 
3.1 hageavfall 
5.1 biogjødsel kompost 

Liten risiko for lukt hos nabo 9.1 liten fakkel brenner 
dårlig/brenner ikke 

5.2 vending av 
biogjødselkompost 

2.1 landbruksplast 
5.3 flytting av 

biogjødselkompost 
13.2 kontainer med 

sikterest 
7.7 utslipp utjevningstank 
7.5 flytting av fersk 

biogjødsel 
7.3 silrest 
7.4 fersk biogjødsel 
1.1 papir 

9.1 liten fakkel brenner 
dårlig/brenner ikke 

9.3 søl av lukttilsetning 
5.2 vending av 

biogjødselkompost 
2.1 landbruksplast 
5.3 flytting av 

biogjødselkompost 
7.5 flytting av fersk 

biogjødsel 
1.1 papir 
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 Hendelser og aktiviteter med vurdert luktrisiko – nå-situasjon 4.1.
Vurderingen av de enkelte hendelser og aktiviteter er vist i underkapitler. Hver hendelse er 
redegjort for i egen tabell. Luktfluks er enten beregnet utfra målinger eller erfaringer gjort på 
anlegget. Der luktkilder ikke er målt, er det benyttet data fra litteratur eller fra Aquateams 
egen erfaringsbase. Inndelingen i kapittel 4.2, som omhandler vurdering av fremtidig 
situasjon ved Nye Mjøsanlegget, er identisk med inndelingen av dette kapittelet.  
 

4.1.1. Papirmottak 
Papirmottaket er ikke antatt å være noen stor luktkilde. Det er likevel vurdert. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 1.1  Lager av papir  690 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR  

<10 <10 Kontinuerlig - 0,01 
Årsaksanalyse 

Lukt fra papir ved lagring. Ca. 1.600 m2 med papir. Antatt 0,005 ou/m2s. 
Kommentarer 

Ingen relevant kilde. Men vurdert.   
L1H1 

4.1.2. Landbruksplast 
Landbruksplast tas i mot hele året, men mest i april – september. I følge GLØR er rutinene 
nylig endret, slik at plasten presses i en plastpresse og fraktes bort jevnlig. Det blir da ikke 
liggende ute i lengre tid, hvilket reduserer luktmengden.  
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 2.1 Utelager av landbruksplast 550 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

<75 <30 Kontinuerlig -  0,05 
Årsaksanalyse 

Tas i mot hele året, men mest i april – september.  
Kommentarer 

Lukten fra landbruksplasten kan kjennes ca. 30 m unna. 
L2H2 

4.1.3. Hageavfall 
Hageavfallet ligger på den øverste delen av asfaltflaten, der det nå komposteres våtorganisk 
avfall. Hageavfallet avgir noe lukt ved henstand, flytting og ved kverning. Det kvernes fire 
ganger per år, i ca. 1 uke hver gang.  
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 3.1  Hageavfall - henstand  580 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

320 <80 Kontinuerlig -  0,13 
Årsaksanalyse 

Ca. 640 m2. Et barklager har gjerne en luktfluks på mindre enn 1 ou/m2s. Ikke målt. Antar 0,5 ou/m2s. 
Kommentarer 

   
L3H3 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 3.2  Oppmalt hageavfall – henstand 600 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

1.100 175 Kontinuerlig - 0,29 
Årsaksanalyse 

Ca. 530 m2. Et barklager har gjerne en luktfluks på mindre enn 1 ou/m2s. Ikke målt. Antar 1 ou/m2s. 
Kommentarer 

Selv om denne kilden vurderes som liten til middels risiko for lukt hos nærmeste nabo, bør ikke denne 
lukten anses som skjemmende i et område med mye skog.  

L4H4 
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Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 3.3  Oppmaling av hageavfall 600 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

3.000 330 4 ganger per år 1 uke 0,57 
Årsaksanalyse 

Det kvernes ca. 200 m3/t. Poreluften i et barklager kan ha en luktkonsentrasjon over 100.000 ou/m3. 
Dersom det antas en luktkonsentrasjon på 100.000 ou/m3 og at 50 % av volumet er poreluft som frigis 
ved håndtering vil luktfluksen kunne bli ca. 3.000 ou/s. 
Kommentarer 

Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15. 
L3H38 

4.1.4. Kompostering av våtorganisk avfall og rejekt 
Komposteringen av våtorganisk avfall og rejekt er per i dag en betydelig aktivitet i forhold til 
lukt. Lukten avgis ved etablering, henstand, vending og flytting. 
  
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 4.1   Kompostranker – våtorganisk – henstand  650 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

21.000 1.160 Kontinuerlig - 1,8 
Årsaksanalyse 

Dekker en flate på ca. 3.200 m2. Målt 4 ou/m2s.  
Kommentarer 

Ved måling var rankene 1 dag gamle og var vendt tidligere samme dag. Det kan forventes noe mer 
lukt, spesielt ved vending noe lenger ut i prosessen. 

L5H5 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 4.2 Kompostranker – våtorganisk – vending  650 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

38.000  1.700 4x/uke 2 2,6 
Årsaksanalyse 

Frigjøring av lukt ved vending. Det vendes ca. 5 m per minutt, dvs. ca. 0,3 m3/s. Det er målt en 
luktkonsentrasjon inne i 1 dag gamle ranker på 84.000 ou/m3. Denne vil bli betydelig høyere noe 
lenger ut i komposteringsforløpet. Dersom vi antar en luktkonsentrasjon på 250.000 ou/m3 og at 50 % 
av volumet er poreluft som frigis (konservativt), vil det medføre ca. 38.000 ou/s. 
Kommentarer 

Vending skjer i tidsrommet kl. 7-15. 
L5H6 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 4.3 Kompostranker – våtorganisk – flytting  650 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

4.500 430 ? ? 0,66 
Årsaksanalyse 

Ved flytting av kompost vil det være en ekstra lukt fra punktert flate, overflatefluks fra det som 
transporteres og ved frigjøring av poreluft når skuffen tømmes. 

Lukt fra punktert flate: <150 ou/s (3,5 m2 tverrsnitt og 40 ou/m2s) 

Lukt ved transport: <120 ou/s (3 m2 overflate på skuffe og 40 ou/m2s) 

Lukt ved tømming av skuffe: Ca. 100.000 ou/m3 i 50% av volumet på skuffe, 5,3 m3, frigjøres raskt. 
Minste midlingstid er 1 minutt, hvilket gir 4.400 ou/s. 
Kommentarer 

Denne luktkilden inntrer ikke samtidig med hendelse 4.2. Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15. 
Frekvens og varighet er ikke kjent, men ses i sammenheng med hendelse 4.2. 

L5H7 
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4.1.5. Kompostering av biogjødsel 
Komposteringen av fast biogjødsel er per i dag en liten aktivitet i forhold til lukt. Lukten avgis 
ved etablering, henstand, vending og flytting. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 5.1 Kompostranker – biogjødsel – henstand 650 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

275 70 Kontinuerlig - 0,11 
Årsaksanalyse 

Ca. 550 m2. Biogjødselen som var lagt ut til kompostering, var helt fersk og det var ikke blandet inn 
struktur. Målt spesifikk luktfluks 0,03 ou/m2s. Denne vil bli noe høyere når det blandes inn struktur. 
Antas 0,5 ou/m2s. 
Kommentarer 

   
L6H8 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 5.2 Kompostranker – biogjødsel – vending  650 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

300 75 1x/uke 1 0,08 
Årsaksanalyse 

Frigjøring av lukt ved vending. Målt poreluftkonsentrasjon 940 ou/m3. Denne kan antas å være noe 
lav, da det var lagt opp ferskt biogjødsel, og den hadde lav aktivitet. Ved kompostering kan det 
forventes at den blir noe høyere, da det er ferdig utråtnet materiale. Det vendes ca. 5 m per minutt, 
dvs. ca. 0,3 m3/s. Dersom vi antar en luktkonsentrasjon på 2000 ou/m3 og at 50 % av volumet er 
poreluft som frigis (konservativt), vil det medføre ca. 300 ou/s. 
Kommentarer 

Skjer mellom kl. 7 og 15 
L6H9 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 5.3 Kompostranker – biogjødsel – flytting 650 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

<50 <25 ? ? 0,04 
Årsaksanalyse 

Med samme betraktninger som hendelse 4.3, men med poreluft på 1.000 ou/m3 og antagelse om at 
overflatefluks også er 1/100 vil det avgis 45 ou/s. 
Kommentarer 

Skjer mellom kl. 7 og 15. Skjer ikke samtidig med hendelse 5.2. Frekvens og varighet er ikke kjent, 
men ses i sammenheng med hendelse 5.2. 

L6H10 

4.1.6. Flytende biogjødsel 
Flytende biogjødsel eller våt biorest fra Mjøsanlegget vil avgi lukt. Per i dag ligger det i åpne 
bassenger (a og b). Noe lukt vil også kunne avgis ved håndtering i form av henting. Den 
risikoen er ikke nærmere vurdert og er ansett som liten. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

6.1 a/b  Tanker med flytende biogjødsel – henstand 580 / 730 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

7.000 / 3.800 570 / 385 Kontinuerlig - 0,97 / 0,52 
Årsaksanalyse 

Lukt fra overflate - biogjødsel. Det ble ikke gitt tilgang til å måle denne overflatefluksen. 
Gjødselbeholdere fra grisehold har eksempelvis spesifikk luktemisjon på 8-50 ou/m2s. Det antas her 
10 ou/m2s. Beholderne har henholdvis et areal på omtrent 700 og 380 m2. Ved frost vil det kunne fryse 
til på overflaten og det blir mindre lukt. 
Kommentarer 

   
L7H11/L8H12 
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4.1.7. Mjøsanlegget 
Mesteparten av ventilasjonsluften i Mjøsanlegget går gjennom biofilter, og vil normalt renses. 
I tillegg kan det komme en del lukt i forbindelse med åpning av port til mottaksbunker, hvilket 
blottlegger mottaksbunkeren, og i forbindelse med hendelser som skumming, tømming av 
råtnetank og lignende. Per i dag er det også noen mindre luktutslippspunkter knyttet til rejekt, 
utjevningstanken og ferdig utråtnet fast biogjødsel. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.1 Normalutslipp biofilter 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

105.000 3.300 Kontinuerlig - 4,9 
Årsaksanalyse 

Anlegget ble i sin tid prosjektert for å trekke av luft fra følgende prosessdeler: 

• Råvaremottaket (mottaksbunker) 
• Mellomlageret, det innvendige betongbassenget midt inne i bygget. Dette er nedstrøms rett 

etter råvaremottaket, og matavfallet er her grovkvernet og tilsatt vann. Flytende avfall går 
direkte i dette mellomlageret. Mellomlageret er i fremtidig løsning tenkt brukt kun til 
mottakstank for flytende avfall 

• Utjevningstanken (Tett tank nedstrøms termisk hydrolyse (THP). Antar ganske sterk lukt pga. 
at den er rett etter THP) 

• «Plastavskiller», dvs en roterende sikt som står ute. Innkapslet, men her damper det en god 
del. Drives kontinuerlig. Denne skal bort i fremtidig løsning. 

• 2 stk. sentrifuger. Disse skal beholdes. 

Luften går gjennom et biofilter. Gjennom biofilteret går det rundt 50.000 m3/t, og denne ble målt til 
42.000 ou/m3 den 22. november. Biomassen ble deretter skiftet den 6. desember og ny måling foretatt 
11. desember. Da ble det målt 7600 ou/m3. Dette gir en luktfluks på 105.000 ou/s og en renseeffekt på 
82 %. For at risikoindeksen skal komme ned mot 1, kan det antydes et behov for mer enn 98 % 
renseeffekt, hvilket gir en luktkonsentrasjon etter biofilter på 680 ou/m3. 
Kommentarer 

Se kommentar under hendelse 7.2.  
L9H13 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.2 Delvis eller fullstendig utfall av biofilter 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

580.000  10 km 2 / år 1 dag / 24 t 8,2 
Årsaksanalyse 

Utfall i biofilter vil medføre at luft fra prosessdeler i anlegget kan slippes ut urenset. Det vil si at 
biofilteret da har redusert eller ingen renseeffekt. Over biofilteret ble det 7. november målt en 
konsentrasjon på 42.000 ou/m3. Med en luftmengde på 50.000 m3/t, tilsvarer dette 580.000 ou/s.  
Kommentarer 

Molabs måling av volumfluks på 50.000 m3/t er nok i overkant. I samtale med Marco Venzi den 14. 
desember ble dette diskutert og pga. svært høy lufthastighet måtte han måle hastigheten i scrubberen. 
Målepunktet kunne ikke traverseres i mer enn 1 retning, og utfra målepunktets plassering kan det 
antas at det er en ujevn fordeling av luftstrømmen i tverrsnittet. Utfra rørdimensjon før scrubber kan 
det antas som sannsynlig at målingen gir et overestimat av total luftmengde til biofilter. Da denne 
luftmengden også er benyttet til beregning av total luktproduksjon i anlegget vil den også være noe 
overestimert. Det ble vurdert å gjøre en nedjustering av luftmengden i beregningene, men en slik 
nedjustering bør være basert på faktiske målinger og eventuelt grundige beregninger på hele 
luktventilasjonsystemet. Hendelse 7.10 vil også påvirkes av disse vurderingene.  

L9H13b/L9H39 
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Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.3 Silrest etter sterilisering / før bioreaktor 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

40 20 Kontinuerlig - 0,03 
Årsaksanalyse 

Plast og andre ting som ikke er blitt siktet fra, men som siles vekk før bioreaktor. Dette legges i binge 
på utsiden av anlegget. Ca. 2 m2. Ikke målt. Antar  20 ou/m2s. 
Kommentarer 

   
L9H14 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.4  Fersk biogjødsel - henstand 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

5 5 Kontinuerlig - 0,01 
Årsaksanalyse 

Fast biogjødsel legges midlertidig i binge på utsiden av anlegget. Ca. 10 m2. Antar 0,5 m2/s (jfr. 
hendelse 4.1). Jo varmere denne massen er, desto mer vil den lukte innledningsvis. 
Kommentarer 

   
L9H15 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.5  Fersk biogjødsel – flytting 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

<50 <25 ofte - 0,03 
Årsaksanalyse 

Ved flytting av biogjødselen vil det kunne avgis noe lukt. Jfr. hendelse 5.3. 
Kommentarer 

Skjer ikke samtidig med hendelse 5.3. 
L9H16 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.6 Tømming av råtnetank 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

500.000 9 km Hvert 2. år 24 1,9 
Årsaksanalyse 

Tømming av råtnetank kan antas å gi like mye lukt som ved overskumming. Det er erfaring med at 
lukthendelser har medført lukt helt ned til Lillehammer sentrum (8 km).  
Kommentarer 

   
L9H32 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.7  Utslipp fra utjevningstanken 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

40 20 Ofte - 0,03 
Årsaksanalyse 

Utjevningstanken er en tett tank med luktavtrekk. Rejektskruen knyttet til utjevningstanken gir noe lukt. 
Samme gjelder rejekthåndteringssystemet.  
Kommentarer 

Eksisterende rejektsystem vil forsvinne etter ombygging. Antar samme lukt som fra rejekt.   
L9H33 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.8  Overskumming, råtnetank 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

500.000 9 km 1/år 24 4,1  
Årsaksanalyse 

Råtnetanken har erfaringsmessig hatt overskumming ca. 1 gang per år. Antatt at dette har effekt i 24 
timer. Influensområdet kan være inntil 8 km, hvilket innebærer en luktfluks på ca. 410.000 ou/s. 
Kommentarer 

   
L9H34 
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Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 7.9 Blåsing av sikkerhetsventil 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

1.000.000 14 km Hvert 5. år 1 0,04 
Årsaksanalyse 

Blåsing av sikkerhetsventil skjer sjelden (ikke registrert). Det antas her 1 hendelsestime hvert 5. år. 
Dersom 50 m3 slippes ut i løpet av 1 minutt, så vil en luktkonsentrasjon på 1 million ou/m3 gi en 
luktfluks på 835.000 ou/s. Antar her konservativt 1.000.000 ou/s.  
Kommentarer 

   
L9H36 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 7.10 Åpning av port for innkjøring av våtorganisk avfall 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

80. 000 2,8 km Ofte - 4,1 
Årsaksanalyse 

Mottakshallen er på ca. 580 m3. Målt luktkonsentrasjon i hallen er 53.000 ou/m3. En luftutskifting på 
inntil 10/t (1,6 m3/s, 5800 m3/t) vil gi en luktfluks på ca. 80.000 ou/s ved åpning. Dersom porten står 
åpen og det antas at ventilasjonen trekker 20.000 m3/t og 1,6 m3/s går ut gjennom port, og at 
luktkonsentrasjonen som er målt er representativ for luktavgivelsen i mottaksbunkeren (da estimert til 
295.000 ou/s), vil luktfluksen ut fra port reduseres til ca. 65.000 ou/s etter en stund.  
Kommentarer 

Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15. Se kommentar for hendelse 7.2. 
L9H37 

4.1.8. Deponi 
Deponiet produserer gass. Omtrent 50 % av deponiet har per i dag oppsamling av gass, men 
etter utvidelsen av deponigassoppsamlingssystemet, som ble foretatt i sommer, vil 100 % av 
deponiet være dekket. Det antas at det kan hentes ut ca. 250 m3/t, og metaninnholdet var i 
2011 45 % i ca. 150 m3/t. Et godt laget og drevet deponigassanlegg samler opp ca. 70-75 % 
av gassen som produseres. Resten forsvinner ut av deponiet. Den viktigste gassen i et 
deponi i forhold til lukt er H2S, da den normalt gir det suverent største bidraget til 
luktkonsentrasjonen. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

8.1  Overflate, åpen del av deponi 770 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

800 140 Kontinuerlig - 0,18 
Årsaksanalyse 

Lukt fra utildekket del av deponi. Ca. 200 m2. Ikke målt. Antatt 4 ou/m2s.  
Kommentarer 

   
L10H17 
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Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

8.2  Overflate, lukket del av deponi 875  
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

12.500 830 Kontinuerlig - 0,95 
Årsaksanalyse 

Det vil til enhver tid være mindre lekkasjer av gass på et deponi. Moderate anslag tilsier i snitt rundt 
0,5 ou/m2s (Bowly, 2003), men dette vil avhenge av hvordan gassanlegget driftes og hvor effektivt den 
samler opp gassen som produseres i deponiet. Areal på lukket deponi: ca. 25.000 m2. 

Dersom en antar at gassoppsamlingen er 75 % effektiv (godt anlegg), vil de resterende 25 % (83 av 
333 m3/t) slippe ut diffust og gjennom lekkasjer i deponiet. En snittkonsentrasjon på 1.000 ppm H2S 
tilsvarer en luktkonsentrasjon på ca. 2.000.000 ou/m3 og samlet potensiell luktfluks fra deponiet vil da 
være 45.000 ou/s, hvilket tilsvarer en arealspesifikk fluks på ca. 1,8 ou/m2s. Nå vil noe H2S omsettes i 
deponidekket, men gasstapet i deponiet kan også antas å variere med lufttrykk og nedbør. En samlet 
luktfluks på 12.500 ou/s er derfor et moderat anslag. 

Deponigassoppsamling, som ikke styres også etter H2S-konsentrasjon, kan gi større risiko for 
luktutslipp fra deponiet, ved at det ikke tas ut tilstrekkelig med gass fra områder med høyt innhold av 
H2S. Dette vil da istedenfor ledes ut av deponiet utenom gassoppsamlingen, bl.a. som gassutslipp fra 
deponioverflaten. Dette vil mest typisk gi utslag i og etter perioder med regn og lavtrykk. 

En italiensk studie (Sironi et al., 2005) anslår luktfluks fra tildekket deponioverflate med 
gassoppsamling til mellom 4 og 8 ou/m2s. Dette er høyere enn det som her er målt fra ferskt 
våtorganisk avfall og stemmer ikke med inntrykket på deponiet. Bedre anslag på lukt fra deponiet vil 
kreve mange målinger over tid. 
Kommentarer 

   
L12H18 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

8.3  Ekstraordinære gasslekkasjer på deponi  875 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

6.000  515 1/år 2d 0,35 
Årsaksanalyse 

Et utslipp på 10 m3/t med 1.000 ppm H2S tilsvarer ca. 6.000 ou/s. Antar her at dette kan inntreffe i 
inntil 2 dager per år. Det forutsettes jevnlige inspeksjoner og at tiltak igangsettes løpende. 
Kommentarer 

 Kommer på toppen av mindre lekkasjer på deponiet.  
L12H35 

4.1.9. Gassanlegg 
Med gassanlegg menes det der gassen samles og evt. fakles. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 9.1 Fakkel tenner ikke / brenner dårlig 760 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

280 / 28.000 70 / 1.400 Ofte / 1/år - / 1 0,09 / 0,02 
Årsaksanalyse 

Det er 3 fakler, på henholdsvis 50, 400 og 800 m3/t kapasiet.  Ved tenning av 50 m3/t vil 1.000 ppm 
H2S tilsvare ca. 28.000 ou/s. 99 % forbrenning gir 280 ou/s. Det antas at de nye faklene (de største)  
brenner rent, og det er de som brukes mest. 
Kommentarer 

 Ved befaring 22. november brant den minste fakkelen og det var tydelig H2S-lukt rundt fakkel.  
L13H19 
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4.1.10. Bygg- og riveavfall 
Det er noe lukt i forbindelse med bygg- og riveavfall. Det er likevel vurdert som en liten 
luktkilde. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 10.1 Mottak, mellomlager og håndtering av bygg- og riveavfall 780 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

500 100 Kontinuerlig - 0,13 
Årsaksanalyse 

Noe av fallet som håndteres har lukt. Denne er skjønnsmessig satt til 500 ou/s. 
Kommentarer 

Det er ikke sett på som hensiktsmessig å se nærmere på denne luktkilden.   
L14H20 

4.1.11. Omlastningsplate 
På omlastningsplaten håndteres det mye våtorganisk avfall, som kommer med 
komprimatorbil. I tillegg mellomlagres sikterest før bortkjøring. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 11.1 Tømming av søppelbil 820 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

500 100 Kontinuerlig - 0,12 
Årsaksanalyse 

En komprimatorbil inneholder 6 tonn. Komprimert restavfall har gjerne en egenvekt på 0,4 tonn/m3. 
6 tonn tilsvarer da 15 m3. Avfall tømmes i løpet av 2-5 minutter, og noe lukt vil avgis. Mengde lukt vil 
kunne variere sterkt. En konservativ betraktning er et influensområde på 100 m, hvilket tilsvarer 500 
ou/s. Ca. 10 dager per dag, tilsier at dette er å betrakte som en kontinuerlig kilde. 
Kommentarer 

Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15. 
L15H21 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 11.2 Tømming av sikterest på plate eller i bil 820 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

8.500 645 Ofte Minutter 0,79 
Årsaksanalyse 

Det var vanskelig å måle poreluftkonsentrasjon i sikteresten pga. mye plastmateriale. Målt 
poreluftkonsentrasjon i våtorganisk ranke, var 84.000 ou/m3. Målinger på andre lokaliteter av poreluft i 
kvernet avfall, har tidligere vist nivåer i området 10.000 – 600.000 ou/m3, og det er også observert 
ekstremverdier på over 3 mill. ou/m3, hvilket understreker mulig variasjon. Da det ikke er her en 
nedkverning, reduseres sannsynligheten for de mest ekstreme verdiene. Det kan derfor antas at 
100.000 ou/m3 er representativt for hva som kan være i sikteresten. Dersom vi antar at 50 % av 
skuffens volum på 10 m3 er poreluft som frigis ved tømming/omlasting av sikterest, vil dette midlet 
over ett minutt tilsvare 8.500 ou/s. 
Kommentarer 

Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15. 
L15H22/L15H23 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

11.3  Sikterest på omlastningsplate – henstand 820 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

1.800 235 Kontinuerlig - 0,29 
Årsaksanalyse 

Målt 3 ou/m2s. Kan antas å være noe høyere på deler av massen. Tar høyde for inntil 600 m2 
overflate.  
Kommentarer 

   
L15H24 
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4.1.12. Sikting og ettermodning av våtorganisk kompost 
Når komposten er ferdig i ranker flyttes den og legges i store hauger til ettermodning. Dette 
er komposten som ikke har gått gjennom biogassanlegget. Ettermodnet kompost siktes ca. 
to ganger per år. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

12.1 Våtorganisk kompost – ettermodning 635 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

2.800 315 Kontinuerlig - 0,49 
Årsaksanalyse 

Stort areal. Noe svært aktivt. Noe lite aktivt. 20 %: 0,8 ou/m2s, 80 %: 0,1 ou/m2s > snitt: 0,3 ou/m2s. 
Regner 0,5 ou/m2s. 5.500 m2 > 2.800 ou/s.  
Kommentarer 

0,8 ou/m2s på aktiv flate er lavere enn forventet. Forventet verdi: 1-5 ou/m2s. De beregnede arealene 
inkluderer avrenning og dammer, som skyldes mye nedbør eller høy vannstand. 

L16H25 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

12.2  Våtorganisk kompost – sikting 635 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

1.500 210 2x/år 1 måned 0,33 
Årsaksanalyse 

Kapasitet på trommelsikt: ca. 25 tonn/time. Grov kompost har gjerne en egenvekt på rundt 0,7 
tonn/m3.  I tilfelle tromles rundt 36 m3/t. Dersom vi antar at hele dette volumet er poreluft med en 
konsentrasjon på 100.000 ou/m3 (målt: 71.000 ou/m3) gir dette 1.000 ou/s. I tillegg vil det midlertidig 
være noe økt luktfluks fra det som er siktet. 
Kommentarer 

Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15. 
L16H26 

 

4.1.13. Forbehandling av våtorganisk avfall (utenfor Mjøsanlegget) 
Våtorganisk avfall flyttes ned til forbehandlingshallen for sikting. Det er lukt fra 
sikteprosessen og fra alle overflater inne i hallen. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

13.1  Lagring av råvarer før/etter sikting 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

25.000 1.300 Kontinuerlig - 1,9 
Årsaksanalyse 

Inne i hallen ble det målt 1.500 ou/m3 i 8 m høyde. Dersom vi antar at viftene, som drar 60.000 m3/t, 
står for hele luftutskiftingen, vil dette gi 25.000 ou/s. Det ble målt ca. kl. 17, når trommelsikten ikke er i 
drift.  
Kommentarer 

   
L17H27 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 13.2 Kontainer med sikterest 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

35 20 Kontinuerlig - 0,03 
Årsaksanalyse 

Antar et areal på 6,5 m2. Med 5 ou/m2s vil luktfluksen være <35 ou/s. Ikke signifikant i forhold til 
utslippet fra hallen. 
Kommentarer 

   
L17H29 
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Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

13.3  Sikting av våtorganisk avfall 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

500 100 Daglig 8 0,15 
Årsaksanalyse 

Det siktes ca. 25 tonn/time. En egenvekt på 0,4 tonn/m3 gir 68 m3/t. En poreluftkonsentrasjon på 
25.000 ou/m3 (målt 18.000 ou/m3) i hele volumet gir en frigivelse av < 500 ou/s. 
Kommentarer 

Dette kan være en for lav verdi i situasjoner med høyere poreluftkonsentrasjon, men det må anslås at 
dette er innenfor usikkerheten i hendelse 13.1.  Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15. 

L17H30 

4.1.14. Lagune 
Lagunen brukes til flytende avfall, som infiltreres i deponiet. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

14.1  Lukt fra overflate av lagune 832 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

1.100 170 Kontinuerlig - 0,21 
Årsaksanalyse 

Lagunen har en luktende overflate. 275 m2. Antar 4 ou/m2s (ikke målt).  
Kommentarer 

   
L18H31 

 

 Hendelser og aktiviteter med vurdert luktrisiko – etter utvidelse av 4.2.
Mjøsanlegget  

Flere hendelser knyttet til forbehandling og alternativ behandling (kompostering) vil utgå når 
forbehandlingen flyttes inn i Mjøsanlegget og det får større kapasitet og bedre mottak. 
 

4.2.1. Papirmottak 
Ingen endring 
 

4.2.2. Landbruksplast 
Ingen endring 
 

4.2.3. Hageavfall 
Ingen endring 
 

4.2.4. Kompostering av våtorganisk og rejekt 
Utgår 
 

4.2.5. Kompostering av biogjødsel 
Mengde våtorganisk gjennom anlegget vil øke fra ca. 14000 tonn/år til inntil 30000 tonn/år. 
Dette vil medføre en omtrentlig dobling av rankeareal for biogjødselkompostering. De andre 
hendelsene vil være uendret. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 5.1-rev Kompostranker – biogjødsel – henstand 650 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

550 110 Kontinuerlig - 0,17 
Årsaksanalyse 

Ca. 1.100 m2 ranker, en dobling i rankeareal. Antas 0,5 ou/m2s. 
Kommentarer 
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L6H8b 

4.2.6. Flytende biogjødsel 
Ingen endring utover at det antas overdekning. Ekstra lagerbehov vil dekkes inn hos lokale 
bønder. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

6.1 a/b - rev Tanker med flytende biogjødsel – henstand 580 / 730 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

700 / 380 127 / 90 Kontinuerlig - 0,22 / 0,12 
Årsaksanalyse 

Lukt fra overflate - biogjødsel. Det ble ikke gitt tilgang til å måle denne overflatefluksen. 
Gjødselbeholdere fra grisehold har eksempelvis spesifikk luktemisjon på 8-50 ou/m2s. Det antas her 
10 ou/m2s. Beholderne har henholdvis et areal på omtrent 700 og 380 m2. Ved frost vil det kunne fryse 
til på overflaten og det blir mindre lukt. Det antas at overdekning gir 90 % reduksjon. 
Kommentarer 

   
L7H11b/L8H12b 

 

4.2.7. Mjøsanlegget 
En økning fra 14000 tonn/år til inntil 30000 tonn/år vil i utgangspunktet medføre en dobling i 
luktproduksjonen. Dette medføringer endringer i hendelse 7.1 og 7.2. Hendelse 7.3, 7.4, 7.5 
og 7.7 utgår. Frekvensen for tømming av råtnetank, hendelse 7.6, justeres fra hvert 2. år til 
hvert 5. år. Hendelse 7.8 og 7.9 antas uendret. Hendelse 7.10, åpning av port, nedjusteres 
da tømming blir helt innebygget. 
 
Forbehandlingen av våtorganisk avfall flyttes inn i Mjøsanlegget og det er antatt at den 
merproduksjonen av lukt det medfører i anlegget er innenfor usikkerheten i de anslagene 
som er gitt. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.1-rev Normalutslipp biofilter 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

9.500 695 Kontinuerlig - 1,0 
Årsaksanalyse 

Målt lukt fra anlegget er den 11. desember 42.000 ou/m3 i en luftstrøm på 50.000 m3/t. Dette tilsvarer 
en luktmengde på 580000 ou/s, eller 1,2 mill ou/s justert for endring i tonnasje. Endring i 
forbehandlingen vil medføre en noe større luktproduksjon i anlegget. Dette ledes til biofilteret. Dersom 
det antas samme luftmengde, 50.000 m3/t til biofilter, tilsvarer dette 90.000 ou/m3, og biofilteret må ha 
en renseeffekt på 99 % for at luktkonsentrasjonen etter biofilter skal ligge rundt 680 ou/m3. Dette 
tilsvarer en luktfluks på 9.500 ou/s. 
Kommentarer 

Se kommentar for hendelse 7.2 i kapittel 4.1.7. Det er antatt at biofilteret fremdeles er bakkenært, som 
i dag.  

L9H13c 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.2-rev Delvis eller fullstendig utfall av biofilter 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

300k / 1.250k  7 km / 16 km 2x/år / hvert 5. år 1 dag / 24 t 5,3 / 1,4 
Årsaksanalyse 

Utfall i biofilter vil medføre at luft fra prosessdeler i anlegget kan slippes ut urenset. Det vil si at 
biofilteret har redusert eller ingen renseeffekt. Anlegget produserer 1.250.000 ou/s. Det antas her at 
det bygges et firedelt biofilter, slik at utfall av en del medfører en luktfluks på 320.000 ou/s dersom den 
ikke stenges av. Det er her tatt høyde for fullstendig utfall hvert 5. år. 
Kommentarer 

Se kommentar for hendelse 7.2 i kapittel 4.1.7.     
L9H13d/L9H39b 
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Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

7.6-rev Tømming av råtnetank 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

500.000 9 km Hvert 5. år 24 0,74 
Årsaksanalyse 

Tømming av råtnetank kan antas å gi like mye lukt som ved overskumming. Det er erfaring med at 
lukthendelser har medført lukt helt ned til Lillehammer sentrum (8 km).  
Kommentarer 

   
L9H32b 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

 7.10-rev Åpning av port for innkjøring av våtorganisk avfall 675 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

1.500 210 Ofte - 0,31 
Årsaksanalyse 

Det forutsettes her at portene åpnes raskt og lukkes under tømming. Det forutsettes videre at 
luftutskiftingen er slik at luktkonsentrasjonen rett innenfor porten holdes under 1.000 ou/m3. Under 
disse betingelsene vil luktfluksen kunne antas å være redusert til 1.500 ou/s.  
Kommentarer 

Hendelse skjer i tidsrommet kl. 7-15.  
L9H37b 

4.2.8. Deponi 
Ingen endring 
 

4.2.9. Gassanlegg 
Oppgraderingsanlegg for biogass vil kunne gi noe lukt. Lukten vil være knyttet til selve 
oppgraderingen og til tilsetning av lukt i den ferdig oppgraderte biogassen. Mindre fakling. 
 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

9.2 Lukt fra oppgraderingsanlegg 760 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

1.500 / 200 210 / 60 Kontinuerlig - 0,27 / 0,07 
Årsaksanalyse 

Det anslås 1.500 ou/s i CO2-avgassen fra oppgraderingen. Dette anslaget er basert på tall fra et annet 
oppgraderingsanlegg med omtrent tilsvarende størrelse. Ved rensing gjennom kullfilter kan utslippet 
reduseres til 200 ou/s.  
Kommentarer 

   
L13H40 

 
Hendelsenummer Kilde / Aktivitet / Hendelse Avstand til nabo, m 

9.3 Lukt fra søl av lukttilsetning til biogass 760 
Luktfluks, ou/s Influensområde, m Frekvens Varighet, t IKVALUR 

250 65 Ofte - 0,09 
Årsaksanalyse 

Biogass tilsettes gjerne lukt når den er oppgradert. Dersom det f.eks. benyttes tetrahydrotiofen (THT) 
kan små søl erfaringsmessig kjennes inntil mer enn 60 m unna. Dette tilsvarer 250 ou/s, eller 0,9 mg 
THT per sekund.  
Kommentarer 

   
L13H41 

4.2.10. Bygg- og riveavfall 
Ingen endring 
 

4.2.11. Omlastningsplate 
Våtorganisk fraksjon fjernes. 
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4.2.12. Sikting og ettermodning av våtorganisk kompost 
Utgår 
 

4.2.13. Forbehandling av våtorganisk 
Flyttes inn i biogassanlegget.  
 

4.2.14. Lagune 
Ingen endring 
 
 
 
  



 

Dato: 02.01.2013 Side 32 : 40 Rapport nr: 12-049   Versjon nr: 1
Dok.ref: KE92HDAC

 

5. Luktemisjon fra Roverudmyra Miljøpark og immisjon i 
nærområdet 

Luktrisikovurderingen i forrige kapittel benyttes her for å sette opp samlet luktutslipp fra 
Roverudmyra Miljøpark per i dag og etter planlagt utvidelse av Mjøsanlegget.  
 

 Luktemisjon  5.1.
Kun hendelser med luktrisiko større enn eller lik 0,1 anses å være relevante for 
normalsituasjonen. Samlet luktutslipp for normalsituasjon er gitt i Tabell 4, og viser at samlet 
luktemisjon er estimert å bli redusert med mer enn 90 %. Luktutslippene i Tabell 5 er ikke 
medtatt i summen, men vil komme i tillegg når disse inntreffer. Totalvurderingen av 
luktimmisjon vil i liten grad påvirkes av disse to aktivitetene, slik de er vurdert her. Tabell 6 
oppsummerer antatt luktemisjon ved hendelser, som ikke er tatt med i vurderingen av 
normalsituasjonen.  
 
Luktemisjonen er lagt inn i CALPUFF sammen med meteorologi og topografi for beregning 
av luktimmisjon. Kilder som kun er aktive på dagtid, er lagt inn i tidsrommet 7-15 hver dag, 
mens flytende biogjødsel er satt som inaktiv ved 0 ˚C og lavere da den antas å få en ishinne 
som vil hindre luktavgivelse. 
 

Tabell 4. Samlet luktemisjon ved normal drift før og etter utvidelse av Mjøsanlegget for daglige 
aktiviteter med luktrisiko større enn eller lik 0,1. Nummer foran hendelse er hendelsenummeret, 
som refererer til beskrivelse i kapittel 4.1 og 4.2. 

Hendelse / prosess 2012 Etter 
utvidelse 

Kommentar 

ou/s  
Hageavfall 3.1 Ukvernet 320 320  

3.2 Kvernet 1100 1100  
Våtorganisk avfall 4.1 Ranker 21000   

4.2/4.3 Vending/flytting 38000  kun dagtid 
11.1 Tømming av bil 500  kun dagtid 
11.2 Tømming av sikterest 8500  kun dagtid 
11.3 Sikterest 1800   
12.1 Ettermodning 2800   
13.1 Forbehandlingshall 25000   
13.3 Sikting 500  kun dagtid 

Biogjødsel 5.1 Ranker 275 550  
6.1a Flytende 7000 700 kan fryse til 
6.1b Flytende 3800 380 

Mjøsanlegget 7.1 Biofilter 105000 9500  
7.10 Port 80000 1500 kun dagtid 

Deponi 8.1 Åpen del 800 800  
8.2 Lukket del 12500 12500  
14.1 Lagune 1100 1100  

Bygg- og riveavfall 10.1 Mottak 500 500  
Sum (avrundet)   310000 29000  
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Tabell 5. Ekstra luktemisjon ved sjeldne, periodiske aktiviteter - definert innunder normal drift - 
med luktrisiko større enn eller lik 0,1, før og etter utvidelse av Mjøsanlegget. Nummer tilknyttet 
hendelse er hendelsenummeret, som refererer til beskrivelse i kapittel 4.1 og 4.2. 

Hendelse / prosess 2012 Etter 
utvidelse 

Kommentar 

ou/s  
Hageavfall 3.3 Kverning 3000 3000 kun dagtid 
Våtorganisk 
kompost 

12.2 Sikting 1500  kun dagtid  

 

Tabell 6. Luktemisjon ved mulige hendelser med luktrisiko større enn eller lik 0,1 ikke medtatt i 
normalsituasjonen. Nummer tilknyttet hendelse er hendelsenummeret, som refererer til 
beskrivelse i kapittel 4.1 og 4.2. 

Hendelse / prosess 2012 Etter 
utvidelse 

Kommentar 

ou/s  
Mjøsanlegget 7.2 Biofilter – utfall 580000 1250000 100 % utfall 

7.6/7.8 Tømming av 
råtnetank / skumming 

500000 500000  

deponi 8.3 Gasslekkasje deponi 6000 6000  
oppgradering 9.2 Urenset     1500  
 

 Luktimmisjon – nå-situasjon 5.2.
Luktemisjonen i Tabell 4 gir en luktimmisjon som illustrert i Figur 8 for nå-situasjonen. I 
Tabell 7 er nøkkeldata for fire naboer i henholdsvis Åsmarkvegen 241 (N1), 235 (N2), 320 
(N3) og 341 (N4) vist. For disse er høyeste beregnede maksimale månedlige 99 % timefraktil 
beregnet til 11 ou/m3. Anbefalt normverdi i utkast til luktveileder er 1 ou/m3 for samme 
statistiske utvalg. 
 
Dette er for normalsituasjon og som tabellen viser vil kverning av hageavfall og sikting av 
kompost i liten grad påvirke disse tallene. Utslipp fra Mjøsanlegget via port og biofilter står for 
en del av luktbildet hos naboene. 
 
Ved svikt i biofilter, tømming av råtnetank eller ved overskumming er det en betydelig 
sannsynlighet for at minst en av naboene vil kjenne en del lukt. Dette er illustrert i Figur 9, 
som viser antall timer med timemiddel større enn eller lik 1 ou/m3 dersom utslippet er 
kontinuerlig. For våre fire naboer er denne sannsynligheten mellom 4 og 13 % for hver time 
utslippet varer.  
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Figur 8. Nå-situasjon. Alle luktkilder med luktrisiko større enn eller lik 0,1 unntatt kverning av 
hageavfall og sikting av våtorganisk kompost. Kotene viser antall timer per år med beregnet 
lukttimemiddel større enn eller lik 1 ou/m

3
. Maksimal månedlig 99 % timefraktil lik 1 ou/m

3
 

ligger i intervallet 7 – 87 timer. 

 

Tabell 7. Nå-situasjon. Beregnet maksimal månedlig 99 % timefraktil og luktbelastning hos 
nabo, angitt som sannsynlighet for lukttimemiddel større enn eller lik 1 ou/m

3
 en vilkårlig time i 

året (pc≥1OU) og maksbelastning (maks), gitt som maksimalt beregnet timemiddel 
(ekstremverdi). «Alle kilder» inkluderer Mjøsanlegget. Stjerne (*) angir kilder ikke medtatt i sum 
for «alle kilder» og sum for «Mjøsanlegget». 

Maksimal månedlig 
99 % timefraktil 

Nabo 

N1 N2 N3 N4 

7,3 ou/m
3
 7,2 ou/m

3
 5,4 ou/m

3
 11 ou/m

3
 

Kilde 

pc≥1OU maks pc≥1OU maks pc≥1OU maks pc≥1OU maks 

% ou/m3 % ou/m3 % ou/m3 % ou/m3 

alle kilder 6,8  46 6,2  35 2,7  83 2,1  71 

Hageavfall 0,00  0,3 0,00  0,2 0,00  0,3 0,00  0,4 

 /ved kverning* 0,01  1,2 0,00  0,5 0,02  2,2 0,02  2,0 

Våtorganisk 0,89  21 1,2  16 0,40  42 0,34  29 
 / ved sikting av 
kompost* 0,90  21 1,2  17 0,40  43 0,34  30 

Biogjødsel 0,14  3,0 0,08  3,9 0,02  2,9 0,00  0,9 

Mjøsanlegget 3,0  38 2,6  20 1,1  39 0,80  41 

Biofilter 1,7  38 1,4  20 0,76  34 0,61  37 

Biofilter svikt* 12 212 13 112 5,4  187 4,7  203 

Skumming o.l.* 1,1  12 1,3  12 0,67  15 0,55  14 

Åpen port 0,18  16 0,15  9,7 0,10  37 0,10  30 

Deponi 0,17  2,3 0,13  2,4 0,08  3,0 0,08  3,0 

 /ved gasslekkasje* 0,29  3,6 0,26  3,6 0,15  4,4 0,14  5,5 
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Figur 9. Utslipp gjennom biofilter alene ved svikt i biofilter. Plottet viser antall timer i løpet av et 
år med timemiddel større enn eller lik 1 ou/m

3
 dersom utslippet er kontinuerlig.  

 

 Luktimmisjon – etter utvidelse 5.3.
Luktemisjonen i Tabell 4 gir en luktimmisjon som illustrert i Figur 10 for situasjonen etter 
utvidelse.  
 
I Tabell 8 er nøkkeldata for fire naboer i henholdsvis Åsmarkvegen 241 (N1), 235 (N2), 320 
(N3) og 341 (N4) vist. For disse er høyeste beregnede maksimale månedlige 99 % timefraktil 
beregnet til 1,2 ou/m3. Anbefalt normverdi i utkast til luktveileder er 1 ou/m3 for samme 
statistiske utvalg. Gitt usikkerhetene knyttet til beregningene viser beregningene med andre 
ord at det er mulig for Mjøsanlegget og Roverudmyra Miljøpark og drives innenfor 
luktveilederens anbefalte grenseverdi.  
 
Det vil kunne være en mindre tilleggsbelastning ved kverning av hageavfall. Ekstra utslipp 
ved svikt i biofilter eller ved skumming eller tømming av råtnetank vil også komme i tillegg. 
 
Deponiet vil kunne stå for en forholdsmessig større del av det totale luktutslippet etter 
utvidelsen. 
 
For å se på det større bildet er det gjennomført ekstra spredningsberegninger med noe 
grovere inndeling, men som dekker et område på 17 x 17 km. Resultatet er vist i Figur 11.  
 
Det bemerkes at det i nå-situasjonen er gjort beregninger utfra en luftstrøm gjennom biofilter 
på 50000 m3/t, noe som kan være noe overestimert. Videre er hendelser som skjer kun på 
enkelte ukedager antatt å skje hver dag. Beregningene er derfor konservative. 
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Figur 10. Situasjon etter utvidelse av Mjøsanlegget. Alle luktkilder med luktrisiko større enn 
eller lik 0,1 unntatt kverning av hageavfall. Kotene viser antall timer per år med beregnet 
lukttimemiddel større enn eller lik 1 ou/m

3
. Maksimal månedlig 99 % timefraktil lik 1 ou/m

3
 

ligger i intervallet 7 – 87 timer. 

 
 

 
Figur 11. Antall timer med lukttimemiddel større enn eller lik 1 ou/m

3
 i løpet av et år i 2012 

(venstre) og etter utvidelse (høyre). Grønt: 1-6 timer. Gult: 7-86 timer. Rødt: 87 timer eller mer. 
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Tabell 8. Situasjonen etter utvidelse. Beregnet maksimal månedlig 99 % timefraktil og 
luktbelastning hos nabo, angitt som sannsynlighet for lukttimemiddel større enn eller lik 
1 ou/m

3
 en vilkårlig time i året (pc≥1OU) og maksbelastning (maks), gitt som maksimalt beregnet 

timemiddel (ekstremverdi). «Alle kilder» inkluderer Mjøsanlegget. Stjerne (*) angir kilder ikke 
medtatt i sum for «alle kilder» og sum for «Mjøsanlegget».  

Maksimal månedlig 
99 % timefraktil 

Nabo 

N1 N2 N3 N4 

1,0 ou/m
3
 1,0 ou/m

3
 1,1 ou/m

3
 1,2 ou/m

3
 

Kilde 

pc≥1OU maks pc≥1OU maks pc≥1OU maks pc≥1OU maks 

% ou/m3 % ou/m3 % ou/m3 % ou/m3 

Alle kilder 0,35  4,2 0,34  2,6 0,30  3,9 0,24  5,3 

Hageavfall 0,00  0,3 0,00  0,2 0,00  0,3 0,00  0,4 

 /ved kverning* 0,01  1,2 0,00  0,5 0,02  2,2 0,02  2,0 

Biogjødsel 0,00  0,4 0,00  0,5 0,00  0,4 0,00  0,2 

Mjøsanlegget 0,10  3,5 0,14  1,8 0,11  3,1 0,13  3,3 

Biofilter 0,10  3,5 0,14  1,8 0,11  3,1 0,11  3,3 

Biofilter svikt* 15 458 16 241 6,9  403 6,2  438 

Skumming o.l.* 1,1  12 1,3  12 0,67  15 0,55  14 

Åpen port 0,00  0,3 0,00  0,2 0,00  0,7 0,00  0,6 

Deponi 0,17  2,3 0,13  2,4 0,08  3,0 0,08  3,0 

 /ved gasslekkasje* 0,29  3,6 0,26  3,6 0,15  4,4 0,14  5,5 

Gassoppgradering 0,00  0,4 0,00  0,5 0,00  0,8 0,00  0,8 
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6. Konklusjoner 
Utvidelsen av Mjøsanlegget vil gi en betydelig bedring av luktforholdene i området rundt 
Roverudmyra Miljøpark. Maksimal månedlig 99 % timefraktil vil kunne reduseres fra rundt 11 
til rundt 1 ou/m3 for mest berørte nabo ved at håndteringen av våtorganisk avfall flyttes inn i 
anlegget. Dette vil være i overensstemmelse med et luktkrav på 1 ou/m3, angitt som 
maksimal månedlig 99 % timefraktil hos mest berørte nabo.  
 
Maksimal månedlig 99 % timefraktil lik 1 ou/m3, betyr at timemiddel på 1 ou/m3 ikke 
overstiges i mer enn 7 timer per måned. Ved et timemiddel på 1 ou/m3 vil det tidvis kunne 
være merkbar lukt. 

Reduksjonen krever også at luktutslipp ved åpning av port til mottaksbunker blir mindre ved 
at den bygges inn og at luktkonsentrasjonen rett innenfor port er tilstrekkelig lav. Det er også 
forutsatt at biofilteret gir tilstrekkelig reduksjon og evt. kompletteres med annen 
luktbehandling. 

 
Svikt i biofilter vil gi konflikt med et luktkrav på 1 ou/m3, angitt som maksimal månedlig 99 % 
timefraktil. Luktmengdene fra Mjøsanlegget er i tillegg såpass store at det stilles store krav til 
rensegrad. Selv en 25 % reduksjon av renseeffekt i biofilteret vil være nok til at mest berørte 
nabo vil kunne få en for stor luktulempe. Etter biofilter kan maksimal luktfluks være inntil i 
underkant av 9500 ou/s, hvilket tilsvarer en luktkonsentrasjon lavere enn 680 ou/m3 ved 
50000 m3/t. Den 11. desember ble det målt en konsentrasjon etter biofilter på 7600 ou/m3. 
Dagens biofilterløsning vil med andre ord ikke være tilstrekkelig. Å lede luften fra biofilteret 
inn i et avkast vil endre spredningsdynamikken å kunne øke toleransen noe. 
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1. Kort om lukt 

Mennesker kan skille mellom opp til 10 000 forskjellige lukter. Evnen til å oppfatte lukt varie-
rer fra person til person. For eksempel kan 2 prosent av en testgruppe merke visse luktstof-
fer ned til en tiendedel av den konsentrasjonen der halvparten av testgruppen merker lukten. 
Økes konsentrasjonen ytterligere 10 ganger vil nesten alle registrere lukten. En liten andel av 
befolkningen merker ikke lukt i det hele tatt.  
 
Det er derfor helt vesentlig i håndtering av lukt å erkjenne at lukt er en sansefornemmelse og 
per definisjon ikke en direkte objektivt målbar størrelse. Ved å benytte standardiserte meto-
der, kan det likevel etableres en form for objektivitet knyttet til lukt. 
 
Gjennom luktesansen kan vi være uhyre følsom for visse lukter. Et av de sterkest luktende 
stoffet vi kjenner er metylmerkaptan, som finnes i hvitløk og råtnende kjøtt. Det kan spores i 
en konsentrasjon på mindre enn et nanogram (en milliarddels gram) per liter luft. 
 
Forholdet mellom luktintensiteten og konsentrasjonen av luktstoffer i lufta er ikke proporsjo-
nalt. En reduksjon av luktkonsentrasjonen på 90-95 prosent gir en oppfattet reduksjon av 
luktintensiteten på 40-50 prosent. Men dette vil variere mye mellom ulike type lukter. Det kan 
derfor være en stor teknisk/økonomisk utfordring å fjerne lukt.  
 
Dårlig eller vond lukt kan skape mistrivsel. Fra naturens side er det en måte for oss å sanse 
at noe ikke er helt som det skal, f.eks. ved å advare oss mot dårlig, bedervet mat. Ubehage-
lig lukt over tid kan forstås som en stressfaktor som kan redusere trivsel og helse. På den 
annen side, vil lukt som er ubehagelig for en person kunne oppfattes som uproblematisk for 
en annen. Oppfatning av lukt er derfor svært subjektivt og varierer fra person til person.  
 
Avfallsdeponier, komposteringsanlegg og anlegg for behandling av slam er eksempler på 
luktkilder som ofte skaper luktklager. Avstanden mellom luktkilde og naboer er en vesentlig 
faktor, i tillegg til geografiske forhold, generell vindretning og hvordan anleggene drives. Hvor 
plaget man blir av lukt er avhengig av flere faktorer. Hva slags forhold man har til luktkilden 
vil ofte ha stor betydning. Er bedriften en hjørnesteinsbedrift, vil toleransen for ubehagelig 
luktutslipp kunne være større for lokalbefolkningen enn for et anlegg som ikke er viktig for 
sysselsettingen i nærmiljøet. 
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2. Ordliste 

I ordlisten er det listet opp en del ord, som kan være vanlig forekommende i forbindelse med 
lukt. 
 
BAT 
Best Available Technology (BAT) er et begrep som benyttes ved regulering av utslipp, og 
refererer til renseteknologien. BAT innebærer at kravet om renseteknologi endres med tiden 
samtidig med at teknologien forbedres. Bokstavelig kan dette tolkes som et pålegg om å be-
nytte beste (dokumenterte) teknologi uavhengig av en kostnad-nytte-analyse, men i praksis 
blir kostnaden tatt i betraktning. 
 
Driftsplan 
En driftsplan vil ha et bredt fokus hvor miljøaspektet, inkl. lukt, er et av temaene. Planen skal 
vise den tekniske tilretteleggingen av driften og hvordan driften skal gjennomføres for å mi-
nimalisere luktgenereringen, inkludert hvilke luktrelevante styring- og kontrollparametre som 
planlegges tatt i bruk. Hvordan enkelte elementer og oppgaver utføres vil gjerne være mer 
spesifikt beskrevet i driftsrutiner og prosedyrer. 
 
Egenkontrollrapport 
De fleste virksomheter som har fått en utslippstillatelse er forpliktet til å sende konsesjons-
myndigheten en egenkontrollrapport. Rapporten skal omfatte alle vesentlige utslipp som 
følger av bedriftens virksomhet. Dette omfatter de komponenter som det er satt spesifik-
ke vilkår til i utslippstillatelsen og andre utslipp som følger av bedriftens aktivitet. 
 
Elektroniske neser 
Elektronisk nese er et sensorsystem med spesifikke sensorer og et gjenkjenningssystem 
som benyttes til å sanse «luktmolekyler» på en måte som kan relateres til den menneskelige 
nesen.  
 
Emisjon 
Luktemisjon er luktutslippet til virksomheten, og den angis i luktenheter per tidsenhet (ouE/s). 
 
Feltluktpanel 
En utvalgt gruppe personer som er trent til å gjenkjenne bestemte lukter, og rapporterer lukt-
bildet fra bestemte posisjoner og tidspunkter.  
 
FKB 
Felles KartdataBase. En stor database, som benyttes for generering av kartdata. 
 
Fraktil 
Se prosentil. 
 
Immisjon (luktimmisjon, immisjonsgrense, immisjonskrav) 
Immisjonen er konsentrasjonen av en forurensende forbindelse i et definert område på bak-
kenivå (1,5 m over bakken), som er forårsaket av en bestemt virksomhet. Luktimmisjon angis 
som et statistisk utvalg i ouE/m3, eksempelvis som maksimal månedlig 99 % timefraktil.  
 
Innebygging av virksomheter 
Den forurensende delen av virksomheten foregår under tak, og med tilstrekkelig ventilasjon 
slik at alt utslipp går gjennom avkast (punktkilder). 
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Innelukking av prosesser 
Enkeltdeler av prosessmaskineriet lukkes inne og avgasser samles i en kanal som ledes 
kontrollert ut i avkast (punktkilder). 
 
Kommunikasjonsplan 
Planen skal uttrykke hva virksomhetens ønsker å få til bl.a. for å unngå luktplager og hvor-
dan dialog og samarbeid med naboer kan bidra samt hva som tenkes gjort overfor egne an-
satte. 
 
Kontrollparameter 
Med en kontrollparameter er det her ment informasjon fra et instrument, verktøy, sensor eller 
tilsvarende, som kan brukes til å kontrollere at virksomheten har vært innenfor definerte krav. 
Loggføring av sanseopplevelser kan under gitte betingelser benyttes, eksempelvis i form av 
luktpanel eller naboundersøkelser. 
 
Luktenheter  
Luktenheter representerer mengden av forbindelser i en gassprøve som medfører lukt, og er 
et nødvendig begrep for å kvantifisere lukt siden lukt er en sansbar størrelse som er vanske-
lig å kvantifisere ved kjemisk analyse. I henhold til Norsk Standard (NS-EN 13725) skal 
luktenheter benevnes som ouE (europeiske luktenheter). Se også luktkonsentrasjon, immi-
sjon og luktterskel. 
 
Lukthendelser/ Luktklager 
En luktklage som registreres og knyttes til et bestemt geografisk sted og tid kalles en lukt-
hendelse. En lukthendelse som rapporteres representerer en time av døgnet. Dersom lukt-
klager skal kunne nyttes for å beregne lukktfrekvens, må klagen knyttes til tid og sted og ses 
i sammenheng med driftsloggen for den dagen og vindretning.  
 
Lukthåndteringsplan  
Planen skal gi en beskrivelse av de metoder som skal tas i bruk for å oppdage og iverksette  
tiltak hvis det oppstår situasjoner hvor luktutslippene blir vesentlig større enn forventet/tillatt.  
 
Luktintensitet 
Luktintensitet refererer til styrken av sanseinntrykket av en lukt, og er en subjektiv størrelse. 
F.eks. sier Stevens lov at luktintensiteten (I) er proporsjonal med luktstoffkonsentrasjonen (C) 
opphøyd med en faktor n (0,2 < n < 0,8). I= k·Cn 
 
Luktkonsentrasjon 
Luktkonsentrasjonen i en gassprøve er den fortynningsfaktor som er nødvendig for at 50 % 
av befolkningen ikke skal detektere lukten i prøven. Luktkonsentrasjon angis i europeiske 
luktenheter per kubikkmeter (ouE/m3). Se også luktenheter. 
 
Luktrisikovurdering 
Vurderingen skal beskrive luktpotensialet ved hvert enkelt trinn i prosessen, kartlegge spred-
ningsforholdene og beregne/vurdere sannsynligheten for luktplager i omgivelsene både ved 
normal drift og i ”verst tenkelig” situasjoner både mht. luktgenerering og spredning. 
 
Luktstoffer 
Forbindelser som reagerer med reseptorer i nesen og gir et sanseinntrykk av lukt. Forbindel-
sene er enten i gassform eller på små aerosoler eller partikler.  
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Luktterskel (1 ouE) 
Luktterskelen er den konsentrasjonen en forbindelse har når gjennomsnittet av befolkningen 
kan detektere lukten, som da vil tilsvare 1 ouE. Den kjemisk målbare konsentrasjonen vil va-
riere fra forbindelse til forbindelse. For eksempel trengs det svært lave konsentrasjoner av 
H2S for at gjennomsnittet av befolkningen skal detektere denne lukten, 0,5 ppb er luktterske-
len til H2S, mens det er først ved 40 ppb at gjennomsnittet av befolkningen detekterer buta-
nol. Dvs. at 40 ppb er luktterskelen til butanol. 
 
Lukttime 
En time regnes som en lukthendelsestime dersom det i løpet av denne timen fornemmes 
gjenkjennbar lukt eller det er beregnet en immisjonsverdi på 1 ouE/m3 eller høyere angitt som 
timemiddelverdi. 
 
Maksimalt minuttmiddel per time 
Maksimal minuttmiddel per time: Det høyeste gjennomsnittsminuttet i løpet av en time. I lø-
pet av en time vil luktkonsentrasjonen variere. Ved vanlige forhold til maksimalt minuttmiddel 
i løpet av en time være en faktor 2 til 8 høyere enn timemiddel. 
 
MM5 
MM5 (Pennsylvania State University / National Center for Atmospheric Research numerical 
mesoscale limited-area, nonhydrostatic, terrain-following sigma-coordinate model) er en mo-
dell, som kan brukes til å generere stedsspesifikke værdata.  
 
Olfaktometri 
Olfaktmetri er en metode for å bestemme hvor mange ganger man må fortynne en luktprøve 
for å komme til luktterskelen. Normalt brukes et luktpanel, slik at lukten måles ved bruk av 
menneskelige neser ved kontrollert fortynning via et olfaktometer. 
 
ouE/m3 
Europeiske luktenheter per kubikkmeter luft. En europeisk luktenhet tilsvarer en lukts terskel-
konsentrasjon, dvs. den konsentrasjon der 50 prosent av en populasjon kan kjenne at det er 
en lukt. 1 ouE tilsvarer lukten fra 123 µg n-butanol (40 ppb). Luktspredningen skal i modellen 
beregnes ut fra luktfluksen, dvs. mengde emittert lukt pr. tid (ouE/s). Benevnes ofte i dBouE 
(desibel av luktkonsentrasjon). Som for lyd, er lukt en størrelse, som i forhold til opplevd in-
tensitet, best tallfestes på en logaritmisk skala. Desibel-skalaen er en slik skala. 
 
Prosentil/fraktil 
Prosentil er et statistisk begrep som betegner et statistisk utvalg. Eksempel: 99 prosentil er 
den verdien hvor 99 prosent av verdiene ligger under, og 1 prosent ligger over. Tilsvarer 
99 % fraktilen. 
 
Reseptor 
Et begrep som gjerne brukes i forbindelse med modellering og som betegner en lokalitet det 
beregnes immisjonsverdier for. Normalt plasseres en reseptor 1,5 m over bakken. 
 
Spredningsmodell 
En modell som kan beregne luktspredning til omgivelsene med hensyn på topografi, meteo-
rologi og emisjonsdata. 
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Styringsparameter  
Som et hjelpemiddel ved driften av en virksomhet er det behov for å få signaler som viser om 
prosessene går som de skal eller ikke. En enkel styringsparameter kan være en tempera-
turmåler. Siden parameteren skal brukes i styringen av prosesser er det viktig at informasjo-
nen kommer tidsnok til å kunne gjennomføre justeringer. Lukt sanset av driftspersonell kan 
også brukes som styringsparameter, men det stresses at dette i tilfelle må loggføres. 
 
Temperaturinversjon  
En temperaturinversjon er et meteorologisk fenomen i atmosfæren der temperaturen øker 
med høyden og ikke lenger minker med høyden som den vanligvis gjør. Siden kaldluft er 
tyngre enn varmluft vil et luftlag med en inversjon være svært stabilt, og dette kan føre til at 
toppen av luftlaget virker som et lokk der luften blir fanget innenfor laget. En inversjon kan 
ofte oppstå ved bakken, og kan da føre til at forurensning som smog kan samle seg opp i 
større konsentrasjoner enn i situasjoner uten inversjoner. Temperaturinversjoner oppstår ofte 
om vinteren i klarvær på grunn av stor varmeutstråling fra bakken. Inversjoner kan også 
stoppe konveksjonsprosesser. 
 
Timefraktil 
Timefraktil er et statistisk begrep som betegner et statistisk utvalg av timene. Eksempel: 
99 % timefraktil er verdien hvor 99 % av timeverdiene ligger under, og 1 % ligger over. Som i 
praksis betyr at konsentrasjonskravet kun kan overskrides syv timer i måneden, når den er 
angitt som maksimal månedlig 99 % timefraktil. Betegner et statistisk utvalg. 
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Prøvene ble tatt av Molab den 22.11.2012 i henhold til norsk standard NS-EN 13725. 

 

RESULTATER  

Prøve merket: 

Analysedato: 23.11.2012 
 

1. Biogjødsel (L6): 

Overflate 

2.  Biogjødsel (L6): 

Poreluft 

3. Usiktet  

kompost (L16): 

Aktiv overflate 

4. Usiktet 

kompost (L16): 

Inaktiv overflate 

Parameter Enhet KA-074834 KA-074847 KA-074838 KA-074837 

luktkons. i dB dBouE 20,3 ± 1,0 29,8 ± 1,8 35,5 ± 2,1 24,2 ± 2,2 

luktkonsentrasjon ouE/m
3
 110 940 3 600 260 

luktkons. 95%-

intervall 

ouE/m
3
 85 – 130 630 – 1 400 

 

2 200 – 5 800 160 - 430 

 

Prøve merket: 

Analysedato: 23.11.2012 
 

5. Usiktet  

kompost (L16): 

Poreluft 

6. Våtorganisk 

ranke (L5): 

Overflate A 

7. Våtorganisk 

ranke (L5): 

Overflate B 

8. Våtorganisk 

ranke (L5): 

Poreluft 

Parameter Enhet KA-074846 KA-074841 KA-074842 KA-074848 

luktkons. i dB dBouE 48,5 ± 1,9 42,3 ± 1,8 33,0 ± 1,9 49,3 ± 0,88 

luktkonsentrasjon ouE/m
3
 71 000 17 000 2 000 84 000 

luktkons. 95%-

intervall 

ouE/m
3
 46 000 –  

110 000 

11 000 – 25 000 1 300 – 3 100 69 000 –  

100 000 

 

Prøve merket: 

Analysedato: 23.11.2012 
 

9. Omlasting 

(L15): Sikterest 

overflate 

10. Biogassanlegg 

(L9): Før biofilter 

11. Biogassanlegg 

(L9): Etter 

biofilter 

12. Forbehandl. 

(L17): Siktet 

overflate 

Parameter Enhet KA-074843 KA-074845 KA-074835 KA-074840 

luktkons. i dB dBouE 41,5 ± 1,9 47,2 ± 1,0 46,2 ± 1,5 38,3 ± 2,4 

luktkonsentrasjon ouE/m
3
 14 000 53 000 42 000 6 700 

luktkons. 95%-

intervall 

ouE/m
3
 9 200 – 22 000 42 000 – 67 000 30 000 – 59 000 3 900 – 12 000 

 



   Ordrenummer: 48669            Side 2 av 3 

 

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller 
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser. 

 

Prøve merket: 

Analysedato: 23.11.2012 
 

13. Forbehandl. 

(L17): Usiktet 

overflate 

14. Forbehandl. 

(L17): Gulv 

overflate 

15. Forbehandl. 

(L17): Romluft 8 

m høyde 

16. Forbehandl. 

(L17): Usiktet 

poreluft 

Parameter Enhet KA-074839 KA-074836 KA-074844 KA-074849 

luktkons. i dB dBouE 38,0 ± 2,2 35,0 ± 2,2 31,8 ± 2,4 42,5 ± 1,3 

luktkonsentrasjon ouE/m
3
 6 400 3 200 1 500 18 000 

luktkons. 95%-

intervall 

ouE/m
3
 3 900 – 10 000 1 900 – 5 200 860 – 2 600 

 

13 000 –  

24 000 

 

 

Figur 1. Grafisk fremstilling av luktmålingene. Usikkerhetsintervallet er angitt som 95 % konfidensintervall. Høyre akse angir 

desibelverdier, som teoretisk sett er mer i samsvar med opplevd luktintensitet enn det luktkonsentrasjon er (logaritmisk 

responskurve). 

 

ANALYSEINFORMASJON 

Dynamisk olfaktometri er en sensorisk bestemmelse av luktkonsentrasjon utført med et olfaktometer av 

typen ECOMA T07 og et luktpanel bestående av fire personer etter Norsk Standard, NS-EN 13725. 

Bestemmelsen blir foretatt innen 30 timer etter prøvetakingen, og angir luktgraden av en luftprøve som ouE 

(european odour unit)/m
3
. Analysen er akkreditert av NA. 

Analyseinformasjon. 

Parameter Metode/Analyseteknikk Relativ usikkerhet (%) Deteksjonsgrense Enhet 

Luktkonsentrasjon Olfaktometri /  

NS-EN 13725 

Usikkerhet oppgitt pr. resultat 5 ouE/m
3
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MERKNADER 

Avvik fra akkreditering 

Flukskammeret er laget av PE/div. plast (ikke blant tillatte materialer i NS-EN 13725) 

 

Spesifikk fluks for overflateprøver 

KA-nr. Beskrivelse Spesifikk luktfluks  

(ouE s
-1

 m
-2

) 

KA-074834 1. Biogjødsel (L6): Overflate 0,024 

KA-074838 3. Usiktet kompost (L16): Aktiv overflate 0,78 

KA-074837 4. Usiktet kompost (L16): Inaktiv overflate 0,056 

KA-074841 6. Våtorganisk ranke (L5): Overflate A 3,7 

KA-074842 7. Våtorganisk ranke (L5): Overflate B 0,43 

KA-074843 9. Omlasting (L15): Sikterest overflate 3,0 

KA-074840 12. Forbehandling (L17): Siktet overflate 1,4 

KA-074839 13. Forbehandling (L17): Usiktet overflate 1,4 

KA-074836 14. Forbehandling (L17): Gulv overflate 0,69 

 

Flukskammer 

Overflate areal:   0,50 m x 0,65 m = 0,325 m
2
 

Luftgjennomstrømning: 4,2 L/min 

Middelhastighet overflate: 0,14 cm/s 

 

Rankedimensjoner 

Biogjødsel (L6) pr. ranke:  3,5 m x 28 m x 1,2 m = 120 m
3
 (totalt 1 ranke)

 

Våtorganisk (L5) pr. ranke: 4,0 m x 80 m x 1,8 m = 580 m
3
 (totalt 4 ranker) 

Usiktet kompost (L16) andel aktiv overflate: 20 % (10 % - 30 %)  

 

Assosiasjoner luktpanel 

Dette er ikke en faglig vurdering av luktens karakter, kun oppsummering av assosiasjoner gjort av 

luktpanelet under bestemmelsen. 

KA-nr. Beskrivelse Luktens karakter/fri assosiasjon 

 

KA-074834 1. Biogjødsel (L6): Overflate Sur søppel 

KA-074847 2. Biogjødsel (L6): Poreluft Litt svovel, våt bark 

KA-074838 3. Usiktet kompost (L16): Aktiv overflate Dårlig katteånde, råtten fisk 

KA-074837 4. Usiktet kompost (L16): Inaktiv overflate Gamle bleier, ”nasty” 

KA-074846 5. Usiktet kompost (L16): Poreluft Litt som butanol, men mest søppel 

KA-074841 6. Våtorganisk ranke (L5): Overflate A Gjæret søppel 

KA-074842 7. Våtorganisk ranke (L5): Overflate B Gjæret søppel 

KA-074848 8. Våtorganisk ranke (L5): Poreluft Kjemisk, maling (xylener) 

KA-074843 9. Omlasting (L15): Sikterest overflate Søtaktig/fruktig søppel 

KA-074845 10. Biogassanlegg (L9): Før biofilter Sur søppel 

KA-074835 11. Biogassanlegg (L9): Etter biofilter Sur søppel 

KA-074840 12. Forbehandling (L17): Siktet overflate Søtaktig/fruktig søppel 

KA-074839 13. Forbehandling (L17): Usiktet overflate Typisk restavfall/søppel, ustelt kjøkken 

KA-074836 14. Forbehandling (L17): Gulv overflate Søtlig, kvalmt 

KA-074844 15. Forbehandling (L17): Romluft 8 m høyde Søtlig/fruktig søppel 

KA-074849 16. Forbehandling (L17): Usiktet poreluft Råtten frukt, maling (xylener) 
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RESULTATER  

Prøve merket: 

Analysedato: 12.12.2012 
 

1. Etter 

Biofilter 

2.  Før  

biofilter 

Parameter Enhet KA-075448 KA-075449 

luktkons. i dB dBouE 38,8 ± 1,5 46,3 ± 1,3 

luktkonsentrasjon ouE/m
3
 7 600 42 000 

luktkons. 95%-

intervall 

ouE/m
3
 5 300 – 11 000 31 000 – 57 000 

 

 

 

ANALYSEINFORMASJON 

Dynamisk olfaktometri er en sensorisk bestemmelse av luktkonsentrasjon utført med et olfaktometer av 

typen ECOMA T07 og et luktpanel bestående av fire personer etter Norsk Standard, NS-EN 13725. 

Bestemmelsen blir foretatt innen 30 timer etter prøvetakingen, og angir luktgraden av en luftprøve som ouE 

(european odour unit)/m
3
. Analysen er akkreditert av NA. 

Analyseinformasjon. 

Parameter Metode/Analyseteknikk Relativ usikkerhet (%) Deteksjonsgrense Enhet 

Luktkonsentrasjon Olfaktometri /  

NS-EN 13725 

Usikkerhet oppgitt pr. resultat 5 ouE/m
3
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MERKNADER 

Assosiasjoner luktpanel 

Dette er ikke en faglig vurdering av luktens karakter, kun oppsummering av assosiasjoner gjort av 

luktpanelet under bestemmelsen. 

 

KA-nr. Beskrivelse Luktens karakter/fri assosiasjon 

 

KA-075448 1. Etter Biofilter Forferdelig kvalm gjødsel/promp 

KA-075449 2. Før Biofilter Sur gjæring, ikke så kvalm som etter BF (NB!) 

 

Estimering av luftmengder 

Luftmengden til biofilteret er estimert til 50.000 m
3
/h, hvorav ca. 50 % av volumstrømmen antas å stamme 

fra mottakshallen for siktet organisk avfall, og de resterende 50 % fra ulike punktavtrekk i 

produksjonshallen. Utgangspunktet for estimatet er hastighetsmålinger i scrubber, samt vurdering av 

kanaldimensjoner. 

 

Mottakshallen for siktet organisk avfall har et volum estimert til ca. 550 m
3
. Porten har en bredde på ca. 5 

m og en høyde på ca. 12 m. 

 

Temperaturer 

Temperatur i kanalen før scrubber ble målt til 26 °C. I mottakshallen for siktet organisk avfall var 

temperaturen rundt 18 °C 




