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Projektløsninger til lugtproblemer fra VA-områder    31/5 2019  
 
Forudsætninger 
Generelt er der altid store lugtproblemer, når et pumpet spildevandsrør går ind i en gravitationsledning. 
Vores erfaring er, at de fleste lugtproblemer fra pumpet spildevand kommer fra LTA-systemer (lavtrykspumpe). 
 
Opholdstiden i den pumpede linje bliver sædvanligvis lang, hvilket skaber høje niveauer af svovlbrinte. 
I de projekter, vi har været i, har maksimumsniveauerne været ca. 400 ppm, men gennemsnittet over et´ døgn er lavere. 
 

 
 
Hvis den efterfølgende gravitationsledning ikke har et naturlig fald/iltning (ilt stopper svovlbrinteprocessen), så 
eksploderer svovlbrinten i oppumpningsbrønden. Hvis der er en nærliggende bygning, kommer svovlbrinten ofte ind i 
husets udluftning over tag, og lugten strømmer ud af tagets udluftningsventil og ud i det omgivende miljø. 
 
Risici 
1. Lugtproblemer er bare toppen af isbjerget, men det er oftest her, at husejeren bliver opmærksom på svovlbrinten. 
2. Svovlbrinten æder alle typer materialer og reducerer systemets levetid. 
3. Svovlbrinten er en farlig gas allerede ved lave niveauer, men dødelig på mere end 200 ppm. Og, da det er lugtfri ved    
    højere koncentrationer, bliver det ekstra farlig. Brug altid advarselsmålere før inspektion i brønd. 
 
Problemløsning  
I de projekter, vi deltog i, har vi sænket topniveauet fra 400 ned til 50 ppm, og gennemsnittet er nul. 
Hvordan har vi gjort  

• Vi har lavet en beluftning med lugtfælde i direkte forbindelse med oppumpningsbrønden, det har vi gjort ved at 
a. Sætte et multikammerfilter i brønd, som etableres, og støder op til oppumpningsbrønden.  

I de tilfælde, hvor den er i jordhøjde, har vi fjernet det lukkede dæksel og erstattet det med et åbent dæksel 
med filteret er monteret underneden. Se tegning. 

b. Eller monter en Ø110 påhugning (rør) fra oppumpningsbrønden til en beluftningsbrønd ved siden af vejen. 
Hvis du vil have det skjult, kan det sættes i en brøndring med et udluftet dæksel. 
Betonringen har ingen bund, men er fyldt med singels for dræning, se billede.  
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• Efter installation måles ppm-niveauerne. Hvis de ikke falder tilstrækkeligt, og hvis lugten stadig er foruroligende, 
betyder det, at der ikke er noget naturligt træk i rørledningen.  
Dette skabes let ved at montere en tilsvarende løsning længere nede i styringssystemet.  
Evt. med ventilator og dermed tvangsstyret udluftning. 

 

 
Fordele ved Hybridfilter 
     • Lugtfri spildevandsmiljø 
     • Sikre arbejdsmiljø for brugerne 
     • Øget levetid for ledningsnet 
     • Økonomisk fordelagtig løsning 
          o Standardiseret produkt, som tåler fugt og vand 
          o Relativ lang tid mellem filterudskiftning (normalt 3 til 5 år) 
               • Hurtig og nem installation 

 
Produkter  
Multikammerfilter   

 
 

• Multikammerfilter leveres med motor/ventilator (aktiv beluftning) eller uden ventilator (passiv). 
• Ventilatormodellen fås med eller uden ATEX (gnistbestandig til eksplosionsklassifikation) 
• Luftstrøm fra 200 til 400m3/h 
• Multikammerfiltre kan tilsluttes parallelt 
 
Hybridfilter i brønddæksel 

  

• Brøndkarmsfilter er oftest monteret i gadeniveau. Dækslet bør have udluftningsriller - filteret har et sand/bladfang 
• Luftstrøm er max 30m3/h for Ø315, Ø425 og 50m3/h ved Ø600 og Ø650 
• Brøndkarmsfiltrene er velegnede til flydende belægninger i forskellige diametre Ø315, Ø425, Ø600 og Ø650 
 
Filtre til montering inde i pumpestationen, når omgivelserne oplever ubehag fra denne. 
• Filteret er bregnet til, hvor der er snæver plads samt udluftninger generelt 
• Filteret har en kapacitet på 100m3/h og med eller uden ventilator 

 
 
Minifilter og indbygningsfilter  
Til mindre behov som f. eks olie og fedtudskillere, individuelle afløb f. eks. 
faldstamme og udluftninger på tage etc. 
 
Minifilter type  
• DN 75 - 110 med aktivt kulfilter, kapacitet ca. 1,5m3 / time 
• DN 160 med aktivt kulfilter, kapacitet ca. 7,5m3 / time. 
• Indbygningsfilter Ø160, biologisk, ca. 20m3/h. Anvendes f.eks. ifm. elskabe og  
   mini-pumpestationer  
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Hybridfilter til pumpestationer og ledningsnet 
 
Hvad er Hybridfilter? 
Hybridfilter bruges til at minimere svovlbrintelugt fra brønde, pumpestationer og husets septiktank. 
 
Hvad indeholder filteret? 
Gasfordelerfilter, aktivt kul, ammoniakfilter og biomasse. Aktivt kulstof modstår normalt ikke fugt. 
Filteret har indbygget i hybridløsningen, at det tåler fugt og vand. 
Minifilter (110 og 160) indeholder kun aktivt kul, men indbygningsfilter Ø160 er et fuld Hybridfilter. 
 
Hvor de fleste af lugtproblemerne opstår. 
Det mest almindelige problem opstår efter pumpning af spildevand. Svovlbrinteprocessen starter i 
den iltfattige ledning/brønd. Lugten eskalerer, når vandet plasker ned i oppumpningsbrønden. Lugten 
trænger herefter ud gennem utætte låg uden Hybridfiltre. 
 
Hvorfor er brønde med Hybridfiltre så gode 
Fordi, hvis du tilføjer ilt/atmosfærisk luft stopper svovlbrinteudviklingen idet de åbne dæksler giver 
adgang og minimerer lugtproblemet. 
 
Er filtermaterialet giftigt? 
Nej det er i klasse1, samme klasse som yoghurt-bakterier. 
 
Hvad gør du med det filter, når det er opbrugt? 
Du lægger det i container til forbrænding. 
 
Hvornår skal filtrene udskiftes? 
Det afhænger af det miljø, de er i, hvor store svovlbrinteniveauerne er i systemet 
Erfaringerne viser, at normale levetid er efter ca. 3 til 5 år. 
De små filtre med henholdsvis DN 110 og 160 samme levetid. 
 
Sådan monteres filterkassetten eller udskiftning af filter 
Instruktion vedlagt forsendelsen. 
 
Hvor hurtigt vil effekten komme? 
Efter cirka et døgn.  Vil du fremskynde det, kan du hælde noget vand over filteret. 
 
Hvad sker der med snavs, der kommer ned på brøndkarmsfilteret? 
Brøndkarmsfiltrene indeholder et sand- og bladfang. Tømmes efter behov. 
Placer altid brøndkarmsfiltrene hensigtsmæssigt, dvs. hvor der ikke kommer en flod af vand ved 
skybrud. 
 
Er der nogen undersøgelser eller praktisk brug af produktet? 
Ja. Produktet er testet på institutter i Tyskland og Danmark og er siden 2013 blevet anvendt i praktisk 
brug. 70% af forsyningerne køber produkterne for at minimere lugtgener og levetid på ledningsnettet. 
Sverige:  
I Stockholm, Roslagsvatten, Arvika, Norrköping, Smedjebacken, Karlskoga, Linköping, Upplands 
Väsby, Växjö, Örebro og Uppsala anvendes filtre, hvor de fleste anvendes for at minimere lugtgener. 
 
Virker de om vinteren? 
Ja, optimal placering er i brønde, idet temperaturen i gennemsnit ligger på 11 grader.  


