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Siden 2002 har VandCenter Syd arbejdet med kloakering i det åbne land. Ca. 2.200 ejendomme er derfor 

ind til nu blevet udstyret med LPS-pumpe systemer. Lokalt er der efterfølgende opstået problemer med 

svovlbrinte i det tryksatte system. 

Traditionelt har svovlbrinten været bekæmpet med tilsætning af kemikalier (type?). I 6 pumpestationer er 

der derfor indrettet doseringssystemer til håndtering af kemikalietilsætningen. Doseringen af kemikalierne 

er styret efter medarbejdernes erfaringer og kendskab til de enkelte områder. Håndteringen af tromler 

med kemikalier er ikke uproblematisk og arbejdet omfatter bl.a. læsning, kørsel, nedhejsning i 

pumpestationer og bortskaffelse af tom emballage. 

I 2015 var omkostningerne til indkøb af kemikalier ca. 130.000 kr. Hertil kommer arbejdstid til håndtering, 

der er vurderet til samme størrelsesorden, dvs. samlede årlige omkostninger på mere end 250.000 kr. 

 

Pilotforsøg 
I 2016 blev der indledt et forsøg med at erstatte kemikalierne med aktiv kulfiltre kombineret med en 

såkaldt biomåtte, såkaldte hybrid filtre. 

Aktivt kul til lugtbekæmpelse i kloakker har længe været velkendt og er etableret på markedet. Ved at 

forene det aktive kul med en speciel mikstur af mikroorganisme, sker der en markant positiv forbedring af 

ikke blot effektiviteten man også filterets levetid. Biomassen stortrives i fugtigt miljø og lever af at "æde" 

den gas som det aktive kul fastholder. Den anvendte bakterie kultur er klassificeret klasse 1. Det er samme 

klasse som yoghurt bakterie, hvilket betyder det er totalt ufarligt for mennesker og dyr. Ved anvendelse af 

biomåtten er der to således to mekanismer som træder i kraft. Den ene er den almindelige passive 

optagelse af lugtpartikler på overfladen af den aktive kul. Porerne i kullet bliver alt for hurtigt tillukket, og 

derfor er filtrene blevet forbedret ved hjælp af mikroorganismerne. Den anden er det aktive stofskifte der 

sker mellem lugtpartiklerne og mikroorganismerne. Denne optager ikke bare lugtpartiklerne på overfladen, 

men nedbryder dem også. 
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Filtret har også en evne til at fastholde ammoniak og indeholder også en gasfordelermåtte, der fordeler 

gassen til hybridmåtten. De tre lag er bygget op som en sandwich, hvor gasfordelermåtten er tættest på 

gassen, derefter kommer ammoniakmåtten efterfulgt af hybridmåtten. 

 

VCS har samarbejdet med leverandøren af hybridfilterene og Ålborg Universitet som har foretaget målinger 

på systemet. 

I første forsøg er der opsat 5 stk. karmfilter efter hinanden nedstrøms, alle er monteret med hybridfilter og 

åben dæksel for udluftning, over en strækning på ca. 500 meter. 

Efter igangsætningen har Ålborg universitet lavet målinger på systemet for at kunne dokumentere effekten 

af filtrene. På hver lokalitet har vi målt svovlbrinte over og under filtrene samt trykforskel hen over filteret. 

Ud fra trykforskellen kan vi estimere luftudskiftningen fra kloakken og sætte tal på luftmængden per tid 

(flow) og retningen (altså hvorvidt kloakken suger luft ind eller puster luft ud). I sidste omgang har 

målingerne forløbet i tidsrummet 1. juli – 4 juli 2016. Dataene ser rigtig fine ud og viser at filtrene er i stand 

til at fjerne hovedparten af svovlbrinten. De to nedenstående figurer viser måledata fra lørdag 2. juli.  



 

 

De orange og blå linjer viser svovlbrintekoncentrationen henholdsvis over og under filteret (aflæses til 

venstre). Den røde linje viser luftudskiftningen i liter per minut (aflæses til højre). Negative værdier af 

luftudskiftningen betyder at kloakken puster luft ud og positive værdier betyder at kloakken suger luft ind.  

Den røde linje viser tydeligt at der er en trykforskel mellem kloakken og udeluften. Dette betyder at der vil 

ske en luftudskiftning. Tryktabet hen over filtrene er meget lavt; i størrelsesordenen 1-2 Pascal, hvilket 



svarer cirka til 0,1 – 0,2 mm vandsøjle, så luftudskiftningen vil ske mere eller mindre uhindret igennem 

filtret. 

Begge figurer viser at filtrene reducerer svovlbrintekoncentrationen i kloakluften væsentligt. Der er også en 

tydelig sammenhæng mellem luftudskiftningen og forekomsten af toppe i svovlbrintekoncentrationerne. 

Når der suges luft ind er der kun meget lidt svovlbrinte i toppen af brønden og ingenting over filtrene. I 

gennemsnit fjerner filtrene omkring 90% af svovlbrinten i den kloakluft som undslipper. Ser man derimod 

på de enkelte toppe, så er der tidspunkter hvor der slipper noget mere igennem, særligt i den opstrøms 

brønd. Her måles der flere gange mere end 5 ppm over filtrene. Den maksimale værdi over filteret er 40 

ppm, som blev målt kortvarigt mandag morgen. Dette vil helt sikkert kunne lugtes. Da måleudstyret blev 

indsamlet talte vi med nogle af beboerne på vejen. De havde bemærket at det var begyndt at lugte igen, 

sandsynligvis efter at kemidoseringen er stoppet. Lugten kom dog ikke som tidligere helt ind i huset, men 

kun ude på vejen omkring brøndene. 

Det viser sig at der stadig kommer lidt lugt oven ud af filterne og vi forsøge nu At lægge et hybridfilter 

ekstra i og efterfølgende skal målingerne så dokumentere effekten af dette. Alternativet vil være fortsat 

tilsætning af kemi men i meget små doseringer.  

Forbrug af kemi før opsætning var årligt 18.300 liter á ca. 4 kr. = 73.000 kr. Dertil skal lægges arbejdstid og 

kørsel, så de samlede årlige omkostninger for denne strækning er estimeret til 150.000 kr. 

Udgift til indkøb af filter er ca. 6.000 kr. pr. styk, dvs. 30.000 kr. for denne strækning. 

Nye filter koster ca. 1.000 kr. pr. stk. Og hvor tit skal de udskiftes? Vi ved det ikke, men en fornemmelse er 

ca. hvert 2. år. 

 

Efter succesen på første trækning er der indledt forsøg på en anden strækning hvor omkostninger til kemi 

og håndtering er ca. 70.000 kr. årligt. Her er der også anvendt 5 stk. hybridkarmfilter over en strækning på 

ca. 500 meter. Efterfølgende er der lukket for tilførsel af kemi. Disse forsøg har nu kørt i nogle måneder og 

har også vist sig at køre godt. 

 

Kommende forsøg 
Næste trin bliver forsøg med at lave undertryk i ledningen, for at undgå de lugte som kan opstå ved de 

åbne dæksler, når der bliver overtryk i ledningen. 

Dette forvendtes udført med en lille suger, monteret med et filter, afhænger af placeringen i forhold til 

beboelse. Desuden skal der installeres to tilbageløbsventiler på strækningen for at sikre at luften trækkes 

fra de rigtige ledninger. Effekten af disse tiltag vil også blive dokumenteret af Ålborg Universitet. 

Det er forventningen at installere systemet med filtrene og undertryk på yderligere 4 strækninger i løbet af 

2017. 

 

 



Fakta adapteret fra Wikipedia 
Svovlbrinte er brændbar, farveløs og en smule opløselig i vand, men noget bedre opløselig i alkohol. Det er 

en svag syre. Gassen er giftig, hvis lugt ofte beskrives som ”rådne æg”. Problemer med svovlbrinte 

optræder specielt i tilknytning til trykledninger med lang opholdstid, hvor svovlbrinten dannes under iltfrie 

forhold. 

De væsentligste problemer er generelt: 
• Lugt – svovlbrinte lugter som råddent æg, og kan ved selv små koncentrationer i luftfasen medføre 
lugtgener for beboere nær kloakanlæg. Over ca. 250 ppm lammes menneskers lugtesans og svovlbrinte 
lugter ikke længere grimt. 
• Korrosion – både metal- og betonkorrosion vil forekomme, når svovlbrinten er afgivet til atmosfæren 
på fugtige overflader. Korrosionen kan reducere betonrørs levetid fra de forventede 50-100 år til 
måske 5-10 år. 
• Sundhedsrisiko – svovlbrinte er en særdeles giftig luftart, der tidligere har forårsaget dødsfald 
blandt kloakarbejdere (se endvidere tabel 1). 
 

Svovlbrinte i luftfasen 
(ppm) 

Effekt 
 

0,002-0,2 Lugtgrænse 

10  Hygiejnisk grænseværdi for en arbejdsdag 

50-100 Alvorlig synspåvirkning 

150-250 Lammelse af lugtesansen 

300-500 Livsfarlig væskeansamling i lungerne 

500-1000 Stærk 

> 1000  Umiddelbar respirationsstop og død 

 
 

 


