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Sammanfattning  

Behandling av organiskt avfall orsakar luktemissioner som måste behandlas för att inte 
orsaka olägenheter för närboende. För att uppnå en lämplig reduktion måste luktemissioner 
studeras och utvärderas på ett representativt och reproducerbart sätt. En vanlig 
luktbehandlingsteknik för biologisk behandling är biofilter. Ett biofilter är en bädd av 
organiska material, oftast bestående av kompost och ett annat material för att höja bäddens 
porositet. Mikroorganismer i komposten använder luktande ämnen som näring genom att 
bryta ned dem. Resulterande produkter är främst koldioxid och vatten, mineraliska salter, 
några organiska ämnen, och mera mikroorganismer. Det här projektet syftar till att öka 
kunskapen om biofilter. Även om konstruktionen verkar vara enkel, är principen som styr 
funktionen komplex och känslig för variationer i driften. Filtermaterialet måste uppfylla 
flera krav för att vara passande för mikroorganismerna: hög fuktighet, rätt pH, rätt 
temperatur och tillgång på näringsämnen. Om driftstörningar uppstår i biofiltret är 
konsekvenserna så allvarliga att det kan leda till att processen måste avbrytas till dess att 
funktionen är återställd. Orsaken till driftstörningar är ofta svårt att definiera om 
driftpersonalen bara har tillgång till begränsade mätningar av driftparametrarna. 
 
Att kunna förutse driftstörningar anses vara en viktig kunskap för att säkerställa en 
kontinuerlig drift av anläggningen. En avsikt med detta projekt var därmed att identifiera 
vilka behov av ytterligare kunskaper som finns i dag, som till exempel bedömning av 
luktreduceringsgrad och förebyggande åtgärder för att undvika driftstörningar. 
 
Projektet indelades i två huvuduppgifter, en litteraturundersökning och en enkät som har 
skickats till anläggningar med biofilter. Litteraturundersökningen fokuserade på 
driftparametrarna som styr över biofilters funktion, som temperatur i inkommande gas och 
över biofiltrets bädd, relativ fuktighet hos inkommande gas och över biofiltrets bädd samt 
pH värdet, syrenivå och näringsämnen över biofiltrets bädd. En beskrivning av vilka 
värden som är optimala har gjorts, och vilka konsekvenserna blir om värdena avviker. 
Dessutom anges funktionsparametrar, som borttagningseffektivitet mm. 
 
Enkäten som skickades till anläggningarna kompletterades sedan med telefonintervjuer för 
att få fram en mer komplett beskrivning av varje biofilter. Resultatet som presenteras i 
rapporten är en sammanställning av de 11 av 17 möjliga som svarade. 
 
Från enkäten framgår tydligt att biofiltration i Sverige i dag är väldigt varierande. Nästan 
alla biofilter är unika när det gäller volym, inflöde, material och befuktning av bädden. 
Anläggningsägarna bedömer oftast att biofilter är en kostnadseffektiv luktreduceringsteknik 
som ger upphov till låga driftkostnader samt har låga underhållsbehov. Dessutom bedöms 
funktionen oftast som bra. Biofilter anses vara en lovande luktreduceringsteknik. En del 
operatörer är dock så missnöjda att de överväger att byta teknik och driftstörningar i 
biofilter, små eller stora, är inte ovanliga. Operatörerna tycker att de har en begränsad 
kunskap om biofilter och vill lära sig mer om sitt biofilter. Det finns idag i Sverige inga 
riktlinjer för hur ett biofilter skall skötas och dess funktion kontrolleras. På få anläggningar 
finns kunskapen om gassammansättningen som leds till biofiltret trots att 
dimensioneringen baseras på inflödet. Ett fåtal anläggningar har gjort olfaktometriska 
mätningar. Anläggningsägarna baserar sin bedömning om biofilters funktion på subjektiva 
upplevelser eftersom de oftast inte har gjort några studier eller mätningar som visar 
funktionen. Mätning av relativ fuktighet i bädden, pH, och temperatur är mycket 
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begränsade, trots att till exempel relativ fuktighet i bädden anses vara den viktigaste 
driftparametern för funktionen. 
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Summary 

Treatment of organic waste creates odour emissions which must be taken care of in order 
to avoid causing inconveniences for neighbours. To reach an adequate odour reduction, it 
is necessary to study and evaluate the odour emissions in a representative and reproducible 
way. 
 
A commonly used technique for odour reduction due to biological treatment of waste is 
biofilter. A biofilter consists of a bed of organic material often made of compost together 
with another material which increases the porosity of the bed. Microorganisms in the 
compost use odorous compounds as nutriment by decomposing them. Resulting products 
are mainly carbon dioxide and water, mineral salts, other organic compounds and more 
microorganisms.  
 
This project aimed at increase the knowledge about biofilters. Even if the construction 
seems to be simple, the principles which govern the function are complex and sensitive to 
operative variations. The material in the filter must fulfil several requirements in order to 
be appropriate for microorganisms: high relative humidity, the right pH, right temperature 
och supply microorganisms with nutriments. If disturbances occur in the biofilter, the 
consequences may be so serious that the process has to be stopped until function is 
restored. The cause of the disturbance is often difficult to define if the staff only has access 
to limited measurements of operative parameters. To be able to foresee disturbances is 
considered as important knowledge to ensure a continuous operation in the plant. Another 
objective of this project is thus to identify what further knowledge is requested today, as 
for example, assessment of the odour reduction level and preventive measures to avoid 
disturbances.  
 
The project was carried as a literature survey and a questionnaire sent to plants with 
biofilters. The literature survey focused on the operative parameters which govern biofilters 
function: temperature, relative humidity, pH inside the bed, oxygen level and nutriments 
over biofilters bed. Optimal values were reported together with the description of the 
possible risks when values diverge from the recommended ones. Moreover, the functions 
parameters were also listed, as removal efficiency etc. The questionnaire was sent to the 
plants using biofiltration as odour removal. The answers were completed by a telephone 
interviewes in order to gain a more complete description of each biofilter. From the 
questionnaire, it is clear that biofiltration is extremely variable in Sweden today. Each 
biofilter is unique in terms of volume, inflow, material, humidifying systems of the bed, etc. 
Moreover the different biofilters have been installed over a long period of time during 
which designs improvement have occurred. Plant operators estimate the biofilters costs to 
be relatively effective. They also estimate the operation costs as relatively low and the 
maintenance as relatively easy. Moreover the function is often considered to be good.  As a 
whole, biofilter is thus a promising odour removal technique. But some operators are 
displeased and they consider changing technique. Results show also that operative 
disturbances are not uncommon. Plant operators think that they have limited knowledge 
and want to know more about their biofilter. Few operators know the composition of the 
gas entering the biofilter as the dimensions have often just been based on the inflow. As 
few plants have performed olfactometrical measurements, plants considering the biofilters 
function to be good, based their assessment on subjective experiences. Measurement of 

3 
Biofilters luktreduceringsgrad, förstudie 



 

relative humidity, pH and temperature is very limited even if, as example, the relative 
humidity is considered as the most important operative parameter for function. 
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1 Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

Biologisk avfallsbehandling är ett område som växer fort men utvecklingsbehovet är 
fortfarande stort för att nå kostnadseffektiva och driftsäkra anläggningar som är väl 
accepterade av samhället. Ett problem som nämns ofta är att närboende upplever att det 
uppkommer störande lukter från dessa anläggningar vilket sänker deras acceptansnivå. Lukt 
är oftast i det sammanhanget en komplex blandning av kemiska ämnen med väldigt 
varierande lukttrösklar vid olika halter. Dessutom är lukt en subjektiv upplevelse. Olika 
individer reagerar olika på samma lukt. Följaktligen finns det idag inga rekommenderade 
metoder för att provta och mäta lukter i termer av intensitet och karaktär. Lukter påverkas 
också mycket av väderförhållanden som vind, regn och temperatur. Uppkomst av störande 
lukter kan därmed vara en momentan händelse vilket än mer komplicerar problematiken. 
 
Däremot finns det i dag ett antal luktbehandlingstekniker som används för att begränsa 
uppkomsten av lukter innanför och utanför anläggningen. Dessa tekniker är under konstant 
utveckling men principen som styr dem är ändå komplex eftersom många kemiska ämnen 
önskas behandlas samtidigt. Bland dessa tekniker framstår biofilter som en av de mest 
etablerade teknikerna med generellt sett, relativt låga startkostnader, relativt låga 
driftkostnader, relativt låga underhållkostnader samtidigt som funktionen bedöms vara 
relativt bra. I Tyskland har VDI (The Association of German Engineers) sedan 2004 
publicerat riktlinjer för drift, mätning och utvärdering av biofilter som biologisk gasrening 
[1]. Riktlinjerna avser inte enbart luktreduktion, utan alla användningsområden för biofilter. 
Men skötseln av biofiltret i Norden blir ofta inte prioriterat [2,3]. Det är upp till var och en 
att bestämma hur underhåll skall gå till. 
 
Biofilter har studerats utförligt under labbförhållanden, det vill säga under kontrollerade 
förhållanden. Men kunskapen om biofilter i mera okontrollerade förhållanden som i en 
anläggning har utvecklingsmässigt inte nått samma mognadsgrad. En konsekvens är att 
driftpersonal ofta har begränsade kunskaper om biofilter och har svårt att förutse 
eventuella driftstörningar.  
 

1.2 Problemformulering och mål 

I föreliggande projekt har befintliga kunskaper om biofilter samlats genom en 
litteraturundersökning. En sammanställning och beskrivning av svenska biofilter och 
erfarenhet omkring biofilter har tagits fram från en enkät för att öka kunskaperna omkring 
biofiltration och effektivisera vidare arbete. 
 
Projektets mål är att samla kunskaper om biofilter i Sverige, både på den teoretiska nivån 
och på den praktiska nivån, baserat på erfarenhet omkring biofiltration.  
 
De mätbara målen utgörs av: 

1. Att samla befintliga kunskaper om biofilter, och undersöka behovet av ytterligare 
kunskaper 

2. Att generera preliminära resultat som kan ligga till grund för vidare studier 
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3. Att skapa ett underlag för vidare fullskalestudier för att höja biofilters effektivitet 
och undvika driftstörningar 

 
Detta kan göras genom att utnyttja information framtagen från användning av biofilter och 
att ge målgruppen, driftansvariga på avfallsanläggningar, verktyg för att förebygga risk för 
driftstörningar. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till det biologiska delområdet inom Waste Refinery. 
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2 Litteraturundersökning  

2.1 Lukt från anläggningar 

Att det förekommer lukt under behandling av avfall i biogasanläggningar och 
kompostanläggningar är ett känt problem. Eftersom de flesta studier eller rapporter [4] 
bedömer att på sikt blir det inte enbart miljövänligt men också lönsamt att utvinna avfall i 
anläggningar är det viktigt att lösa de problem som uppkommer vid hantering och 
behandling av avfall. Lukt uppkommer i de olika stegen av processer och måste behandlas 
på ett eller annat sätt.  

2.2 Luktreduceringsteknik 

De olika luktreduceringsmetoder som används i svenska kompost- och biogasanläggningar 
finns beskrivna i detalj i Avfall Sverige rapport B2007:4 [5]. Principen förklaras i korthet i 
tabell 1. 
 
Tabell 1. Luktreduceringstekniker och dess principer 

Table 1. Odour removal techniques and their principles 
 
Vad händer 

med 
luktande 
ämnen? 

Princip Medel Teknik Volym 

Biofilter Flera tusen m3/h 
Bioskrubber  Mikroorganismer 
Biotrickler  

Kemikalier Dosering med 
kemikalier 

Flera tiotusen 
m3/h 

Ozonbehandling  
Ozon Ozonskrubber Flera tiotusen 

m3/h 
Positiva och 

negativa joner Jonisering Några tusen m3/h

Omvandlas Oxidation 

Bränsle (ex. 
propan) 

Termisk 
behandling  

Adsorption Kol Aktiv kolfilter  
Spädning luft Skorsten spädning  Förflyttas 

Kondensation Vatten Vattenskrubber  
 
Bland dessa tekniker är biofilter den vanligaste tekniken för luktreduktion i Sverige. 
 

2.3 Vad är biofiltration? 

Biofiltration [6, 7] är en teknik som används för att fånga och biologiskt nedbryta låga 
halter av gasformiga organiska ämnen i en stor mängd luft. Tekniken utvecklades 
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ursprungligen för luktreducering men har allt fler applikationer till exempel som 
kontrollenhet för eliminering av specifika kemikalier från industri. 
 
Tekniken är inte ny eftersom den användes redan 1923 som luktreduceringteknik men 
utvecklingen är konstant och dess funktion, livslängd och dess dimension i förhållande till 
kapacitet förbättras regelbundet. 
 
Fördelar med tekniken är: 

- Dess förmåga att omvandla föroreningar till inerta produkter såsom koldioxid och 
vattenånga. Föroreningar totalförstörs; 

- Det är miljövänligt eftersom det framställs inga eller få sekundära ämnen; 
- Biofilter kan vara ett kostnadseffektivt val som anpassas bäst till höga volymer av 

gas med relativt låga halter kemikalier; 
- Biofilter fungerar vid rumstemperatur och kräver ingen uppvärmning; 
- Det har en lägre energianvändning än konkurrenskraftiga teknologier. 

 

2.4 Princip  

Biofilter använder mikroorganismer för att bryta ner gasformiga komponenter till 
koldioxid, vattenånga, organiska salter och organisk biomassa. Biofilter är oftast uppbyggda 
av ett poröst material som är omgiven av en vattenfas innehållande mikroorganismer, så 
kallad biofilm. Principen är en 3-stegsprocess [8]: 

 
Figur 1: Schema över 3-stegsprocessen i biofilter 

Figure 1: Scheme of the 3- stage process in biofilters 
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Steg 1: Masstransport 
Ett ämne i gasfas passerar genom gränsskiktet mellan det porösa materialet och biofilmen. 
Om man antar att gasfas och vattenfas är vid jämvikt och att lufttryck i biofilter är konstant 
blir fördelningskoefficient mellan luft och vatten för enskilda ämnen direkt proportionellt 
till Henrys konstant. Henrys lag, som formulerades av den engelske kemisten William 
Henry, säger att partialtrycket för ett ämne i gasfas är linjärt proportionellt mot dess 
koncentration i en lösning som befinner sig i jämvikt med denna. En vanlig form av 
Henrys lag är: 
 

 
 
där P är partialtrycket för ämnet i gasfasen och c är dess lösta koncentration i lösningen 
som finns i kontakt med denna. KH är den så kallade Henrys konstant som är olika stor för 
olika gaser. 
 
Ju högre värde för Henrys konstant, desto större tendens har ett ämne att avgå till gasfasen. 
Många källor listar Henrys konstant för olika ämnen [9, 10]. Deshusses et al. [11] visade att 
det finns en tendens för ämnen med hög Henry konstant (dvs låg vattenlöslighet) att sämre 
brytas ned av biofilter. Men även ämnen med väldigt hög Henry konstant (hydrofoba) kan 
effektivt brytas ned av biofilter. Nedbrytningsmekanismer för hydrofoba ämnen är inte helt 
kända och mer forskning behövs för att förklara dem. 
 
Steg 2: Diffusion 
Ämnet diffunderar sedan genom biofilmen till en grupp av acklimatiserade 
mikroorganismer. 

 
Steg 3: Nedbrytning 
Ämnet oxideras direkt av mikroorganismer som i sin tur får fram energi (ämnet är i så fall 
ett primärt substrat, lättnedbrytbart) eller bryts ned av enzymer som frigörs av 
mikroorganismer (ämnet är därmed ett sekundärt substrat, långsamt nedbrytbart ämne). 
 
Omvandlingsgrad [1] av ämnen i biofilter styrs av: 

- Reaktionshastighet som är temperaturberoende dvs reaktionshastigheten ökar med 
ökande temperatur 

- Gasuppehållstid i biofiltret som beror på volymetrisk gasflöde, biofiltrets volym 
(tomt och fullt)    

- Halt i inkommande gas 
 

Samtidigt sker diffusion och upptag av syrgas och näring såsom kväve och fosfor i dessa 
tillgängliga former. 
 
Biofilter kan hantera blandningar av många kemikalier, men konkurrerande effekter mellan 
kemikalier kan vara stora. Dessutom kan en del ämnen vara skadliga för mikroorganismer. 
En blandning av lätt- och svårnedbrytbara ämnen kan därmed vara svårt att hantera för ett 
biofilter och lättnedbrytbara ämnen omvandlas med stor sannolikhet först medan mer 
komplexa ämnen riskerar passera biofilter utan att omvandlas. Det är därmed viktigt att 
utreda biofilter som hanterar blandningar från fall till fall. 
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Gasformiga föroreningars nedbrytbarhet beskrivs av Bohn [12] (Tabell 2). 
 
Tabell 2: Gasformiga föroreningars nedbrytbarhet 

Table 2: Biodegradability of gaseous compounds  

Lättnedbrytbara 
VOC* 

Lättnedbrytbara 
VIC** 

Måttligt 
nedbrytbara VOC 

Svårnedbrytbara 
VOC 

Alkoholer Svavelväte Kolväten Halogenerade 
kolväten 

Aldehyder Kvävoxider (utom 
lustgas) 

Fenoler Aromater 

Ketoner Svaveldioxid Diklormetan Koldisulfid 
Eter Saltsyra   
Estrar Ammoniak   
Organiska syror Fosfin   
Aminer Kiselväte   
Tioler Vätefluorid   
Andra ämnen med 
O, N, S 
funktionsgrupp 

   

* VOC: Flyktiga organiska ämnen 
** VIC: Flyktiga oorganiska ämnen 
 

2.5 Biofilm  

Bildning av biofilmen startar när friflyttande mikroorganismer fäster in på en yta genom 
svaga och reversibla van der Waals-krafter och hydrofobiska bindningar (Figur 2). Många 
bakterier kan släppa från ytan i detta steg. Om däremot mikroorganismerna inte separeras 
från ytan börjar de binda sig mer permanent genom starkare krafter som väte och kovalenta 
bindningar samt med olika bihang som sitter på mikroorganismernas cellyta såsom pili och 
flageller.  
 

 
 
Figur 2: Reversibel och irreversibel infästning av mikroorganismer på yta. 

Figure 2: Reversible och irreversible attachments of microorganisms on surfaces 
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De första mikrokolonierna underlättar bindning av andra celler genom att förse dem med 
nya bindningsplatser och på så sätt startar bildningen av en matris som håller biofilmen 
tillsammans (Figur 3). Som en del av denna matris finns olika exopolysackarider (EPS) som 
många mikroorganismer bildar under sin tillväxt och som utsöndras från bakteriecellen. 
Beroende av hur länge biofilmen får möjlighet att växa, bildas ett tredimensionellt nätverk 
med vatten och näringskanaler genom biofilmen. En biofilm består till största delen av EPS 
(75-95%) och till en mindre del av mikroorganismer (5-25%). 
 

 
 
Figur 3. Uppbyggnad av biofilm 

Figure 3: Growth of biofilm 

Biofilmens tjocklek beror på många faktorer som till exempel flödeshastigheten genom 
biofiltret, ytmaterialet och dess struktur. Biofilmens tjocklek varierar från 0,1 µm till mer än 
1 cm med ett medelvärde av 1 mm. Aktiviteten ökar med biofilmens tjocklek upp till en så 
kallad aktiv tjocklek. Över den nivån blir diffusion av näring en begränsande faktor. 

  
Figur 4. Princip av biofilm i ett biofilter 

Figure 4: Principle of biofilm in a biofilter 

 

2.6 Mikroorganismer 

2.6.1 Generellt 

De dominerande mikroorganismerna i ett biofilter, för att bryta ned VOC-ämnen, är 
mesofila (optimal tillväxt vid temperaturer mellan 20 och 45°C) och termofila (optimal 
tillväxt vid temperaturer mellan 45-65°C). Antalet mikroorganismer i ett biofilter är hög, 
mer än 109 är vanligt [12]. Den största delen är heterotrofa (använder organiska ämnen som 
energikälla) mikroorganismer där bakterier och jäst/mögel är dominerande. Dessa 
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mikroorganismer bryter ned inkommande VOC ämnen i inkommande gas till koldioxid, 
vatten och andra biprodukter. Om däremot inkommande gas även innehåller oorganiska 
ämnen (ammoniak, svavelväte) kan mikroorganismerna slå över och bli kemotrofa, dvs de 
får energi ifrån oxidation av oorganiska ämnen. Allmänt behöver mikroorganismer förutom 
olika kolkällor, näring i form av kväve, fosfor, kalium, svavel och olika spårämnen (Cr, Co, 
Cu, Ni, Zn, Fe) för sin tillväxt. I ett biofilter som är uppbyggt av naturligt material (torv, 
bark, kompostmaterial) finns det ofta näring tillgängligt för mikroorganismerna. Trots detta 
behövs det även i dessa filter en kontinuerlig tillförsel av näring t ex nitrat eller ammoniak 
för att upprätthålla en hög prestanda hos biofiltret.  
 
Det finns väldigt lite beskrivet i litteraturen vilka bakteriearter samt jäst/mögel som 
återfinns i olika biofilter. Mikroorganismer som identifierats är Thiobacillus sp., 
Acidithiobacillus sp., Pseudomonas sp., Rhodococcus sp., Arthrobacter sp. och Actinomyces sp. 
Sammansättningen av den mikrobiella floran beror på flera faktorer; biofiltrets 
packningsmaterial, näring i form av inkommande gas, pH samt vattenhalt. 
Mikroorganismers densitet är större nära ingången av inkommande gas där de 
acklimatiseras till att förbruka lätt nedbrytbara ämnen. Längre fram i bädden utvecklas 
mindre populationer av mikroorganismer som acklimatiseras till låga halter av mera 
komplexa ämnen. Även för nedbrytning av ett enda ämne kan mikrobiell population bestå 
av många olika arter. 
 
Ett optimalt pH ligger mellan 6 och 9. pH:t kan variera beroende på den inkommande 
gasen som skall renas och dess slutprodukt. I fall saltsyra eller svavelsyra bildas, sänks pH 
och en ökad tillväxt av jäst/mögel kan ske. En optimal vattenhalt ligger mellan 40 och 60 
vikt%. 

2.6.2 Mikrobiologiska analysmetoder 

Traditionellt används odlingsbaserade tekniker för att studera mikroorganismer i biofilter t 
ex MPN (Most Probable Number) och plattspridning av totalantalet heterotrofa bakterier. 
Nackdelen med dessa tekniker är att bara en liten del av mikrofloran fångas upp och antalet 
bakterier i biofiltret underestimeras. För att identifiera enskilda mikroorganismer kan 
tekniker som baseras på morfologi, gramfärgning, biokemiska analyser (API eller 
BIOLOG) användas. 
 
En annan identifieringsteknik är FAME (Fatty Acid Methyl Ester) som identifierar 
mikroorganismer baserat på deras sammansättning av fettsyror. Denna teknik är enbart 
tillämpbar på enskilda isolat och inte hela mikrobiella samhällen. 
 
Under senare år används alltmer tekniker som baseras på mikroorganismernas arvsmassa, 
DNA/RNA. FISH (Fluorescent in situ hybridisation) är en teknik som används för att 
studera olika mikrobiella samhällen. Metoden bygger på att specifika DNA prober binder 
till bakteriens ribosomala RNA som är en unik sekvens. Denna probe kan sedan detekteras 
med hjälp av mikroskop och fluorescerande infärgning som baseras på bakteriens viabilitet. 
Fördelen med denna teknik är att den kan appliceras in situ dvs. direkt på provmaterial. 
Nackdelarna är att metoden bara fångar upp levande och aktiva celler samt att sekvenserna 
som DNA proberna bygger på måste vara kända. 
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En annan DNA-baserad metod som används allt oftare för att studera sammansättningen 
av mikrobiella samhällen i biofilm är PCR-DGGE (Polymerase Chain Reaction Denaturing 
Gradient Gel Electrophoresis). Metoden är baserad på separation av lika långa DNA-
sekvenser men med olika sammansättning av nukleotider med hjälp av gelelektroforetisk 
separation [13,14]. Metoden är väldigt exakt och kan separera DNA-sekvenser som bara 
skiljer sig med en nukleotid. Med hjälp av PCR teknik som baseras på primrar 
(gensekvenser) från kända mikrobiella samhällen, som kan finnas i biofiltret eller med hjälp 
av universella primrar, amplifieras/kopieras mängder med DNA sekvenser som sedan kan 
synliggöras på gel. Med DGGE teknik har man i studier kunnat bevisa att 
sammansättningen av mikrobiella samhällen (så kallade mikrobiella shift) i ett biofilter 
ändras samtidigt som driftförhållandena ändras.  Till exempel har Sun et al. [15] observerat 
att den mikrobiella sammansättningen ändrades i ett biofilter då bäddens relativa fuktighet 
ändrades. I ett biofilter som renade toluen observerades att mängden mögel och 
actinomyceter minskade och mängden bakterier ökade när den relativa fuktigheten var hög.  
 

2.7 Biofilters bädd 

Bäddmaterialet har en central funktion och måste därmed uppfylla vissa krav. Först och 
främst måste bädden vara en optimal mikrobiell miljö där mikroorganismer kan leva och 
fortplanta sig. Detta innebär att det måste råda rätt fuktighet, rätt pH, rätt temperatur, ge 
mikroorganismer tillgång till näring (kväve, fosfor mm) och syre mm. 
 
Dess fysiska egenskaper är också viktiga. Materialet måste ha en stor specifik area och 
lämplig porstorlek för att optimera bindningsareor, sorptionsförmåga och antalet 
reaktionsplatser. Bädden bör ha en hög porositet för att förhindra tryckfall genom 
materialet, och maximera tiden för kontakt mellan gasflödet och biomassan. Den måste ha 
en låg densitet för att begränsa kompaktionsrisk och bra förmåga att adsorbera vatten, 
eftersom mikroorganismerna som binder sig fast på materialet behöver vatten. Optimalt 
skall biofiltret ha en lång livslängd och det skall vara lokalt tillgängligt. 
 
Packningsmaterialet kan antingen vara av naturlig eller syntetisk karaktär. Naturliga medier 
innehåller vanligen tillförsel av näring. Dessutom äger de naturligt en hög densitet av 
infödda mikrober och ett brett spektrum av mikroorganismer. Bland dessa har följande 
material använts [1,6,7]: 

- Träbaserat material: träflis, bark, blandning av kluvet trä och bark, pellets från 
kompost och bark, rötter, halmstrå, kokosnötfiber 

- Jordbaserat material: jord, torv och kompost 
- Kompost (biokompost från trädgårdsavfall mm) 

 
Syntetiska (eller inerta) medier måste förses med näring. Exempel på material som används 
är aktivt kol, keramisk pellets, polystyrenkulor, gummidäck, plast, polyuretanskum, 
lecakulor. Näring måste kontinuerligt tillföras för att upprätthålla mikrobiell tillväxt. 
 
En blandning av naturliga och inerta medier är ofta en bra kompromiss eftersom ett 
naturligt medium tillför näring och mikroorganismer, medan tryckfall begränsas tack vare 
inerta medier. Att välja anpassade medier kräver en komplett kostnadsbedömning. 
 
I tabell 3 listas egenskaperna för olika naturliga material. 
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Tabell 3: Naturliga material för biofilter, egenskaper 

Table 3: Natural material for biofilter, properties 

Material Porositet 
Fuktighet 
förmåga 

Näring 
tillförsel 

Livslängd Kommentarer 

Torv Medium Hög Hög Hög Bra källa av 
mikroorganismer

Jord Låg Hög Hög Hög  
Kompost Medium Hög Hög Hög  

Flis Hög Medium Medium Medium Bra att tillsätta 
för porositet 

Strå Hög Medium Låg Låg  
 
Driftstörningar kan uppstå i biofilter om mediet utsätts för kompaktion (som i sin tur 
orsakar en ökning av tryckfallet genom biofiltret) eller om det bildas sprickor eller kanaler. 
Eftersom gasen hittar den lättaste vägen finns ökad risk att gasen passerar mediet utan att 
brytas ned. Risk för kompaktion kan minskas om eventuella partiklar tas bort innan de når 
biofiltret eller om minst 60 % av materialet består av fraktioner med en diameter av mer än 
4 mm. Man kan också dela bädden i flera stödda lager vilket begränsar vikten av enskilda 
lager. 
 

2.8 Miljöfaktorer 

Ett fungerande biofilter kräver att vissa parametrar i bädden erhålls i ett visst intervall [7]: 
- Optimal fuktighet i mediet skall vara mellan 40 och 60 %; 
- Acceptabla pH-värden i mediet skall ligga mellan 6 och 9, optimalt är 7 till 8; 
- Optimal temperatur i mediet är mellan 30 och 40°C; 
- Tillgång till näring (kväve, fosfor, svavel och spårelement…); 
- Tillgång till syre. 

 

2.8.1 Fukthalt 

Optimal fuktighet varierar mellan 30 och 60 % [7] men det acceptabla området ligger 
mellan 35 och 65 procent. Det är viktigt att ha kunskaper om denna parameter för att 
snabbt kunna åtgärda variationer utanför det önskade området. 
 
Fukthalt i mediet är identifierat som den viktigaste parametern för biofiltrets drift [8, 16, 
17]. Det finns många anledningar till att behålla fuktigheten vid en viss nivå och, tyvärr, 
många orsaker till att det är svårt. Det bedöms att upp till 75 % [18] av uppkomna problem 
inom biofiltration har sin orsak i bristen av kontroll av fuktigheten. 
 
Att mäta fukthalt i media är inte enkel. Olika metoder har använts bland annat en metod 
baserad på viktmätningar [19]. För att bestämma fuktigheten kan en viss mängd medium 
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provtas och vägas direkt i labbet. Materialet torkas sedan under en natt vid 105°C och vägs 
igen därefter.  

 
Det är också möjligt att använda metoden på plats för de biofilter som är försedda med en 
möjlighet för automatisk vägning. Däremot kan enbart de biofilter som också är försedda 
med ett system för att ta bort partiklarna utnyttja den möjligheten, annars kan partiklarna 
orsaka felaktigheter i beräkningen. 
 
Ett antal sensorer har använts för att bedöma mediets fuktighet, som till exempel en  
TDR (Time Domain Reflectometer) sensor [20], en watermark sensor [21], en elektrisk 
kapacitor typ fuktighetssensor [22]. 
 
Biofiltrets medium måste ha ett optimalt vatteninnehåll vid installationen. För att undvika 
en snabb uttorkning av mediet måste inkommande gas vara mättad med vatten. Efter pre-
konditionering är gasen ofta vattenmättad till 95 %. Det innebär att de resterande 5 % 
måste tas upp av biofiltrets medium vilket till slut leder till uttorkning av mediet som måste 
bevattnas. Ett problem med organiska filter är att det utvecklas ökända hydrofobiska 
effekter i samband med en sänkning av den relativa fuktigheten. Detta innebär att ett 
material som har blivit alltför torrt inte längre kan ta upp vattnet. I de flesta fall måste 
därmed materialet bytas ut. 
 
Alltför våta medier leder emellertid till vattenlogging. Mediets porer är fyllda av vatten och 
blockeras därmed för gasflödet. Detta påverkar inte enbart effektivitet men leder också till 
syreförbrukning och därmed syrebrist. Eftersom en del av mikroorganismerna kan anpassa 
dessa ämnesomsättningar till anaerobiska förhållanden resulterar detta i metanframställning 
samt i framställning av produkter som är likvärdiga dem som bildas under kompostering av 
organiska ämnen och som är illaluktande. 
 
Ändringar i relativ fuktighet kan orsakas av ett ökat inflöde eller en ökad temperatur. 
Dessutom kan väderleksförhållanden som regn eller varmt väder också påverka den relativa 
fuktigheten. 
 
Två metoder används för att behålla fuktigheten inom det optimala området: 

- System för att spreja vatten på biofiltrets yta kan installeras för att snabbt kunna 
åtgärda en sänkning av relativ fuktighet 

- I vissa fall använder man en vattenskrubber före biofiltret. På så sätt befuktas 
inkommande gas till 100 % samtidigt som partiklar och ammoniak tas bort. Även 
andra vattenlösliga föreningar kan på detta sätt reduceras. 

 
Om fuktigheten blir för hög kan det vara aktuellt att torka materialet men då är 
återhämtningstiden ganska lång. 
 
I figur 5 illustreras hur biofilters effektivitet påverkas av relativ fuktighet i mediet: 
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Figur 5: Påverkan av relativ fuktighet  i media på biofilters effektivitet 

Figure 5: Influence of medias relative humidity (RH) on the biofilter effectiveness 

 

2.8.2 pH i media 

Acceptabla pH-värden i mediet bör ligga mellan 6 och 9, optimalt är 7 till 8 [7]. Om pH-
värdet sänks under 6 blir nedbrytningen långsammare och ökar risken för korrosion på 
komponenter som är gjorda av metall. 
 
Vissa ämnen i inkommande gas kan direkt eller indirekt orsaka en minskning av pH-värdet. 
De ämnen som orsakar en direkt sänkning av pH-värdet är för höga halter av organiska 
syror i inkommande gas eller när koldioxid och SO42- bildats under processen. De ämnen 
som orsakar en indirekt minskning av pH-värdet är till exempel svavelväte och andra 
svavelämnen som kan omvandlas till svavelsyra. Vissa studier har visats att över 10 ppm av 
svavelväte i inkommande gas orsakar en ökning av kolonin acidithiobacillus, som orsakar 
en överproduktion av syra som i sin tur förstör alla andra mikroorganismer som behandlar 
mer komplexa luktande ämnen [23]. 
 
Ammoniak och kväveföreningar som kan omvandlas till salpetersyra, samt klorerade 
organiska ämnen som kan omvandlas till saltsyra, kan också orsaka en minskning av pH. 
Dessutom om belastningen av VOC blir för hög finns det inte tillräckligt med elektron 
acceptor, vilket innebär att nedbrytningen kan bli partiell och stannar efter framställningen 
av syror.  
 
För att styra pH-värdet finns olika alternativ. Man kan välja ett medium som har en 
inherent buffringsförmåga (bäst är jord, sedan kommer kompost och träflis). Dessutom 
kan man blanda buffringsmaterial till biofiltrets bäddmaterial (ex: kalciumkarbonat, 
dolomit, ostronskal, kalksten, slamsten). Eventuellt kan man spreja mediet med en 
näringsrik lösning som innehåller en pH-buffer (Ca(OH)2, NaOH, NaHPO4, och 
NaHCO3). Till sist kan man eliminera syrakällor i inkommande gas (ex. ta bort ammoniak 
eller/och svavelväte). 
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2.8.3 Temperatur i media 

I och med att de effektivaste mikroorganismerna i biofiltret är mesofiler är den optimala 
temperaturen i mediet mellan 30 och 40°C [6] men mikroorganismer tolererar ett bredare 
temperaturområde. Dessutom finns det andra mikroorganismer som har ett annat optimalt 
område av temperaturer. Studier har visat att även när utomhustemperaturen är så låg som 
-20°C, kan temperaturen i biofiltret hålla sig runt 10-15°C vilket betyder att det inte finns 
behov av ytisolering eller uppvärmning av inkommande gas. Värme tillförs ändå av 
inkommande gas och av de exotermiska reaktioner som sker i biofiltret. Trots allt är det 
tydligt att reaktionshastigheten för nedbrytning (steg 3, se Figur 1) och diffusion genom 
biofilmen (steg 2, se Figur 1) ökar samtidigt som temperaturen. Men vattenlöslighet 
minskar samtidigt som temperaturen ökar och därmed minskar masstransfer mellan gasen 
och biofilmen (steg 1, se Figur 1). Öppna biofilter är känsligare än slutna system. På samma 
sätt är biofilter som är nedgrävda mindre känsliga än biofilter som byggts på marken.  
 

2.8.4 Tillgång till näring 

Näring som kväve, fosfor, svavel och spårelement är nödvändiga för mikroorganismernas 
livscykel, utöver kol som fås från luktande ämnen [7, 8]. Organiska medier, som kompost, 
förser mikroorganismer med tillräcklig näring i dess tillgängliga form. I nuläget har inte det 
acceptabla området varit definierat för tillgång av näring. Men vissa studier har visat att 
näringsbrist kan orsaka en sänkning av biofilters effektivitet. Till exempel, Corsi et al. [24] 
visade att funktionen försämrades för borttagning av toluen i ett biofilter när det 
tillgängliga kvävet var under 200 mg per kg torr media. Om inte tillräcklig näring finns 
tillgänglig (till exempel på grund av upptag av biomassa eller urlakning) växer biofilmen 
långsamt vilket påverkar biofilters funktion. Därför behövs ibland extern tillsättning av 
näring till mediet. Extern näring kan tillföras i solid form, som kväverik gödsel, som direkt 
blandas i biofiltrets bädd eller som en näringslösning (NH4NO3, K2HPO4). 
 
Ett syntetiskt medium måste förses med näring vid starten och senare regelbundet genom 
att spreja en lösning på biofiltrets yta. 
 
Kväve utgör typiskt 12 till 13 % av torrcellsmassan medan fosfor utgör 2 till 3 % [17]. 
Kväveformer som mikroorganismer kan använda är oftast oorganiska salter (nitrater) med 
joner som Ca2+, Mg2+, Na+ eller ammoniak. Organiska former av kväve är mindre 
tillgängligt för mikrobiellt upptag. Dessutom behövs minimala halter av spårmetaller krom 
(Cr), kobolt (Co), koppar (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), nickel (Ni), zink (Zn) och 
järn (Fe) för att bibehålla mikrobiell aktivitet. Eftersom spårelement finns i tillräckliga 
halter i kranvatten krävs oftast ingen tillsats av dessa.  
 

2.8.5 Syreinnehåll 

Dominerande mikroorganismer i biofilter är aeroba vilket innebär att de måste förses med 
syre. Heterotrof-bakterier kräver minst 5 till 15 % syre i inkommande gas för att överleva 
[1]. Men för de flesta biofilter är tillgången av syre tillräcklig och är därmed inte en 
begränsande faktor. Risken finns enbart om biofiltret överbelastas.  
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2.8.6 Inkommande gas 

Det är viktigt att studera inkommande gassammansättning för att försäkra sig om att gasen 
inte innehåller ämnen som sannolikt kan hämma mikroorganismer [1]. Ett typiskt exempel 
är svaveldioxid. Ett sådant ämne måste tas bort innan biofiltret. Samma åtgärd gäller för 
aerosoler, damm och fetter som har en tendens att sätta en plugg i biofiltret. Dessutom 
leder en alltför hög halt av föroreningar till ofullständig nedbrytning, dvs. bildning av syror 
under omvandling av alkoholer och aldehyder. 
 
pH-relevanta ämnen som svavelväte, ammoniak och organiska syror måste hållas på en 
tolerabel haltnivå eftersom alltför hög halt av dessa ämnen leder till försurning av biofiltrets 
medium och därmed till en ogynnsam miljö för mikroorganismer. Den tolerabla nivån sätts 
vid 5 mg/m3. 
 

2.9 Funktionsparametrar 

2.9.1 Gasflöde genom media 

Gasen strömmar genom små kanaler, porer och partiklars mellanrum [7]. Idealiskt kan 
processen föreställas som ett flöde genom många kanaler med olika diametrar. För att 
beskriva gasflödet genom bädden måste några antaganden göras. För det första antas 
gasflödet vara isotermiskt och vid invariabla förhållanden. För det andra antas 
temperaturen i bädden vara konstant och för det tredje antas gasen genom bädden vara 
okomprimerbar. Med dessa antaganden blir flödet genom biofiltret (Q i m3/h) en konstant 
som är en funktion av flödeshastighet (i m/s) multiplicerat med biofiltrets yta (m2). 
Flödeshastigheten kan uttryckas som flödeshastighet i kanaler multiplicerat med bäddens 
effektiva porositet. Aktuell flödeshastighet i kanaler av filtrets media (m/s) är i sin tur en 
funktion av porers diameter (i m) och tryckfallet (i Pa) genom filtret. 
 
Tryckfallet genom filtret är summan av alla motstånd genom rör, fuktare och mediabädd. 
Om tryckfallet ökar, till exempel på grund av kompaktion i bädden, ökar därmed 
flödeshastigheten vilket orsakar en sänkning av residenstiden. På samma sätt ju större 
porerna är, desto större är flödeshastigheten och därmed är residenstiden mindre. 
 
En viktig aspekt av mediet är också dess uniformitet i termer av till exempel porstorlek och 
distribution. Ett stort antal porer av likvärdiga diametrar leder till en relativt enhetlig 
flödeshastighet distribuerad genom biofiltret. 
 
I praktiken kan flödesdistribution visualiseras med hjälp av så rökpatroner, dimgeneratorer 
eller infraröda kameror [25]. 

2.9.2 Dimensionering 

Ett vanligt sätt att dimensionera ett biofilter är att beräkna en parameter som kallas ”Tom 
Bädd Uppehålls Tid” eller ”Tom Bädd Kontakt Tid” [8] (på engelska Empty Bed 
Residence Time, EBRT eller Empty Bed Contact Time, EBCT). Den definieras som 
biofiltrets volym (när det är tomt) genom luftflödet och uttrycks oftast i sekunder: 
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Med Vf: Biofilters volym (m3) 
Q: Flödet genom biofiltret (m3/h) 
 
En längre EBCT ger mikroorganismer mer tid för att bryta ner luktande ämnen. 
Rekommenderad EBCT varierar med ämnen och halter men är inte beroende av vilket 
medium biofiltret är uppbyggt av. Rekommenderad EBCT har baserats på ett medelvärde 
av halterna för specifika ämnen som beräknats från typiska anläggningar. 
 

 

Figur 5: Exempel av EBCT för några ämnen 

Figure 5: Example of EBCT for some compounds 

 
Den riktiga kontakttiden (τ), dvs. den tid luften verkligen spenderar i biofiltret är mycket 
kortare än EBCT eftersom mediet fyller det mesta av biofiltrets bädd. 
 
Mått av inkommande gas kan uttryckas på olika sätt: 

- Som en volymbelastning per yta: Q/A uttrycks i m3 gas/m2 biofilter/h. Här tas inte 
hänsyn till gassammansättning. 

- Som en volymbelastning per volym: Q/Vf uttrycks i m3 gas/m3 biofilter/h. Här tas 
inte hänsyn till gassammansättning. 

- Som en massbelastning per yta, eller som en massbelastning per volym. Här tas 
hänsyn till gassammansättning. 
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Med:  

A: Biofiltrets area (m2) 

CGi: Inkommande gas halt i g/m3 

Vanligen finns det två parametrar som används för att karaktärisera biofilters funktion och 
luktreduceringsgrad nämligen borttagningseffektivitet och borttagningsförmåga. 
 

2.9.3 Borttagningseffektivitet (RE) 

RE (Removal Efficiency=borttagniseffektivitet) i % [7] är den andel av ett ämne som 
behandlas effektivt i biofiltret. En borttagningseffektivitet av 100 % betyder att ett visst 
ämne i inkommande gas helt omvandlas i biofilter. 
 

 

2.9.4 Borttagningsförmåga (EC) 

EC (Elimination Capacity=borttagningsförmåga) (g/m3/h) [7] uttrycker hur många gram 
av ett ämne som behandlas effektivt per m3 biofilter och per timme.  
 

 
I de flesta biofilter, vid låg belastning, ökar borttagningsförmågan proportionellt med en 
ökande belastning upp till en platå som kallas den maximala borttagningsförmågan 
(punkten där EC har sitt högsta värde). Ökar man belastningen ytterligare efter den nivån 
börjar borttagningseffektiviteten (RE) sjunka. Den kritiska belastningen beskrivs som den 
punkt där borttagningseffektiviteten (RE) börjar avvika från 100 %.  
 
De två parametrarna, RE och CE, är användbara för att bedöma biofilters funktion. Men 
de är inte normaliserade till mängden mikroorganismer i biofiltret, därför varierar de med 
drifttid. Med andra ord gäller de för en viss status av biofilter (mängd mikroorganismer, 
tillgång till näring, temperatur…). 
 
I Tabell 4 sammanfattas de vanliga parametrar för biofilter [8]. 
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Tabell 4: Vanliga driftparametrarna 

Table 4: Common operation parameters 

Parametrar Typiska enheter Område 
EBCT sekunder 15-100 
Surface loading m3/m2/h 50-200 
Mass loading g/m3/h 10-160 
EC g/m3/h 10-160 
Önskad RE % 95-100 
 

2.10 Driftsläge utöver kontinuerlig drift 

2.10.1 Uppstart 

Vissa naturliga medier innehåller tillräckligt med olika mikroorganismer för att initiera 
nedbrytning av luktande ämnen [6, 7] och behöver inte ympas. Acklimatiseringstiden 
beskrivs oftast som den tid som behövs för att borttagningseffektivitet når 95 %. För 
lättnedbrytbara ämnen är startperioden mindre än tio dagar, medan för mer komplexa 
ämnen, eller för ämnen för vilka inga anpassade mikroorganismer finns initialt, kan tiden 
bli längre. 
 

2.10.2 Omstart 

Om processen stannas på grund av till exempel driftstörningar, förses mikroorganismerna 
inte längre med kol från luktande ämnen och biomassan börjar långsamt minska [26, 27]. 
När processen startas igen efter ett uppehåll blir det ungefär som en ny start fast 
omstartens acklimatiseringstider brukar vara kortare än för den ursprungliga starten. 
Vanligen gäller, att ju längre uppehållstiden är, desto längre blir tiden innan biofiltrets 
funktion totalt återställts. 
 

2.10.3 Varierande belastning 

Mikroorganismer anpassar sig till inkommande gassammansättning och utvecklas för att 
kunna hantera den. Men hastiga ändringar i sammansättningen kan orsaka en försämring av 
biofilters funktion. De flesta studier har visat att borttagningseffektiviteten varierar för 
olika ämnen under transient belastning även om RE-medelvärdet förblir relativt högt 
[26, 27, 28, 29, 30]. Relativt få studier [31, 32, 33] har fokuserats på att mildra effekterna av 
transient belastning. Men vissa lösningar har beskrivits, som till exempel en bädd av ett 
adsorbent material placerad före själva biofiltret, eller ett ändrat befuktighetssystem placerat 
före biofiltret.  
 

2.11 Underhåll 

Underhåll anger de totala aktioner som behövs för att identifiera och bedöma den aktuella 
konditionen av ett biofiltersystem, inklusive aktioner som behövs för att bevara eller 
återställa målsättningen för biofiltrets funktion. 
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I Tyskland har VDI i sina riktlinjer för drift, mätning och utvärdering av biofilter [1] 
detaljerade rekommendationer för underhåll.  

2.11.1 Generellt 

Krav och procedurer för drift av ett biofilter rekommenderar man att dokumentera i en 
driftmanual. I driftmanualen ska ingå: 

- Instruktioner för uppstart och omstart drift 
- Instruktioner för normaldrift (sommar och vinter) 
- Instruktioner för underhåll 

Dessutom ska följande dokument ingå: 
- Schematisk beskrivning av biofiltret 
- Troubleshooting checklist 
- Prestanda data 
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2.11.2 Kontrollparametrar 

I Tabell 5 [1] anges exempel på parametrar som bör följas och i vissa fall med vilken 
tidsintervall. 
 
Tabell 5: Parametrar att kontrollera 

Table 5: Parameters to control 

Parameter  Kontroll Tidsintervall 
Visuell bedömning  + 
sensorisk bedömning 

  Dagligen 

Funktionskontroll  
Biofilter 
Bevattningssystem 

 

  Skrubber  
  Mätinstrument  

Mätning och analyser 
Inkommande 
gas 

Temperatur   

  Relativ fuktighet   
  Volymetriskt flöde   
  Gassammansättning 1 till 2 gg per år 
  Lukthalt och karaktär 2 till 4 gg per år 

  Ammoniak 
(innan/efter)  

  Svavelväte (innan/efter)  
  Total kol  
 Media Flödes motståndskrafter  
  Vatteninnehåll 2 till 4 gg per år 
  pH värde  
  Konduktivitet  
  Totala antal bakterier  
  Andningsaktivitet  

  Oförbränt (loss on 
ignition)  

  Tungmetall halt  
  Bioluminescence test  

  Näringsinnehåll (C:N:P 
molar fraktion)  

 Biofilter 
lakvatten 

pH värde  

  Konduktivitet  
  Torrsubstans innehåll  

  Deponerade fasta 
material  
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2.11.3 Kontroll av medium 

I vissa fall är det nödvändigt att kontrollera mediets kondition, till exempel om man 
misstänker att mediets kondition har försämrats och skall besluta om media skall 
regenereras eller bytas. Om det skall bytas är det också viktigt att kontrollera att mediet inte 
är toxiskt mot till exempel olika växter och inte innehåller toxiska ämnen. Dessa tester 
innebär ofta en jämförelse med parametrar som mättes vid installation för att kunna 
bekräfta om mediets kondition har förändrats. För att försäkra sig om korrekt funktion av 
mediet och/eller för att identifiera försämringar bör följande parametrar bestämmas innan 
installation [1]: 

- pH värdet 
- Vatteninnehåll 
- Konduktivitet 
- N/P förhållande (Kväve/Fosfor) 
- Oförbrändhalt 

Oförbrändhalt: denna parameter ger information om organiskt innehåll och konsistensen 
hos filtrets medium. För att bestämma oförbrändhalten skall torr filtermedia oxideras till 
vatten och koldioxid vid 550°C. Förhållandet mellan den obrända fraktionen och den 
resterande askfraktionen indikerar i vilken omfattning mediet bryts ned. Om 
oförbrändhalten är låg indikeras ett mikrobiellt angrepp av mediet. 
 
Tabell 6: Test för kontroll av media 

Table 6: Test for control of media 

Test Förväntad information 
Oförbrändhalt 
 

Informera om organiska substanser, innehåll och 
konsistens 

Bestämning av tungmetaller Viktigt enbart om man misstänker att biofiltret kan ha 
kontamineras med tungmetaller (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, 
Zn, Hg) eftersom de är högst skadliga för 
mikroorganismer 

Adsorberbara organiskt bundna 
halogener (AOX) 

Viktigt enbart om man misstänker att biofiltret kan ha 
kontaminerats med AOX eftersom de är högst 
skadliga för mikroorganismer. Problem kan 
uppkomma om halten överskrider 300 mg/kg DS 

Bakteriell räkning Jämförs med inledande värden. Det finns 
referensvärden för ”bakteriell räkning” [1] för olika 
medier. 

Andningsaktivitet Mått för mikroorganismers aktivitet på filtrets 
medium. 

Bioluminescence test Informerar om närvaro av toxiska ämnen på filtrets 
medium 

Toxicitet test Indikera toxicitet av filtrets medium mot till exempel 
olika växter 

Fukt och/eller vatteninnehåll, 
medias porositet 

Jämförs med inledande värden  

Metoder som skall/bör användas för att utföra dessa tester finns beskrivna i VDI rapport 
[1]. 
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3 Metoder 

3.1 Enkät 

För att samla kunskaper från svenska användare har en enkät utformats där användare har 
ombetts att beskriva deras biofilter (material, storlek, vilken drifterfarenhet de har, vilka 
behov av information de har, mm). En del information finns redan tillgänglig i en rapport 
[5] samfinansierat av Avfall Sverige och SWECO VIAK där erfarenheter från reducerande 
luktåtgärder och luktbehandlingstekniker på svenska komposterings- och 
biogasanläggningar sammanställts och utvärderats, biofilter var en av dessa tekniker. 
Enkäten avser i detta projekt att samla kompletterande beskrivande information om själva 
biofilter. 
 
Enkäten bestod av tio huvudfrågor och skickades till anläggningar i Sverige som använder 
biofilter.  
 
1 – Biofilters design: Är anläggningens biofilter öppet eller slutet? 
2 – Biofilters dimensionering:  
 A – Vilka dimensioner har biofiltret? 
 B – Hur har filtret dimensionerats? 
3 - Leverantör och driftstart: 
 A - Vilken leverantör har levererat biofiltret? 
 B - Vilket år togs biofiltret i drift? 
4 – Biofilters bädd: 
 A - Vilka material är biofiltret uppbyggt av? 
 B - Hur fördelas materialen i biofiltret? 
5 – Inflödet: 
 A - Vilket gasflöde strömmar normalt genom filtret? 
 B - Vilket är det maximala flödet genom filtret? 
 C - Har ni kunskap om gassammansättningen i inkommande gas? 
 D - Kan gassammansättningen antas vara stabil eller varierande? 
 E - Hur sprids gasen i biofiltret? 
6 – Biofilters miljö - Vilken miljö råder i biofiltret? 
 A – Relativ fuktighet 
 B  - pH 
 C – Temperatur 
7 - Varifrån kommer luften som behandlas i filtret? 
8 - Vilka material/substrat behandlas i anläggningen? 
9 – Villkorskrav 
 A - Har anläggningen villkorskrav på luktreducering? 
 B - Finns specifikt villkorskrav på biofilter som teknik? 
10 - Finns någon annan luktreducerande teknik installerad? 
 
Enkäten skickades via e-post och efter ett par veckor kontaktades anläggningar för 
kommentarer i form av en telefonintervju. Frågorna var då mer specifika och täckte andra 
frågeställningar som styrning, underhåll, driftkostnader och upplevelse.  
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12 av 20 biogasanläggningar använder biofilter. Det är något mindre vanligt hos 
komposteringsanläggningar (5 av ungefär 20). Totalt nära hälften av anläggningarna har 
biofilter. 
 
En enkät skickades till de 17 anläggningar som har biofilter. Resultatet som presenteras 
nedan är en sammanställning av de 11 som svarade. 
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4 Resultatredovisning 

Biofilter i Sverige är väldigt varierande på alla möjliga sätt, fast de flesta är öppna system. 
Enbart två anläggningar har valt ett slutet system och dessa är relativt nybyggda 
anläggningar. Vem som har levererat biofiltret är också väldigt varierande. En del 
anläggningar har byggt det mesta själva, som till exempel i Gävle där man använt design 
från deras finska ägare Vapo, eller anlitat en konsult för dimensionering. Andra har valt att 
anlita ett företag för att utföra allt jobb från dimensionering till installation. Leverantörer är 
internationella företag (dansk, tysk) eller svenska företag. Dessa företag är Bigadan A/S 
(dansk), Bioplan (dansk, som har gått i konkurs), YIT, Läckeby Water m fl. 
 
På de flesta anläggningar upplevs biofiltrets funktion som bra eller tillfredställande, men 
andra anläggningar är så missnöjda att de överväger att byta teknik. Sju anläggningar 
upplever driftkostnaderna som låga, men två anläggningar, som till exempel byter 
bäddmaterialet relativt ofta, upplever driftkostnaden som höga. Många upplever också att 
underhållet är enkelt och inte tidskrävande. Underhållet är oftast relaterat till befuktning av 
biofiltret (vattenfyllning) eller helt enkelt för att rensa ogräs. 
 
Nästan samtliga har upplevt eller upplever driftstörningar. Vissa har uppkommit på grund 
av underdimensionering av biofiltret, eller på grund av nedbrytning av bädden som då blev 
mindre effektiv. Ett stort antal driftstörningar är relaterade till befuktning av biofiltret som 
till exempel att dysorna sattes igen på grund av partiklar, kanalbildning i bädden mm. 
 
Material/substrat: 
Anläggningarna behandlar för det mesta organiskt hushållsavfall, men också 
livsmedelsavfall och i flera fall slakteriavfall och gödsel. De flesta använder biofilter för att 
hantera svåra lukter förutom i Skövde där de starkaste lukterna bränns i en 
förbränningspanna.  
 
Andra luktreducerande tekniker: 
Sex anläggningar använder sig av en annan luktreducerande teknik som komplement till 
biofilter. Till exempel så använder Renova i Göteborg joniseringsteknik för luften från 
mottagningshallen. I Linköping hade man ett biofilter kopplat till gasreningen, men bytte 
till kolfilter, mycket på grund av att gasströmmen vintertid behövdes värmas upp för att 
uppnå en god effekt vilket innebar höga kostnader. Fyra anläggningar har också 
vattenskrubber innan biofiltret. 
 
En annan aspekt som tydligt framgår av enkäten är att dimensioner, val av material och 
flödet av inkommande gas är helt olika från fall till fall (se Tabell 7). I bäddmaterialet 
blandas oftast naturliga medier (innehåller vanligen tillförsel av näring) med olika trä sorter 
men även syntetiska media som lecakulor. En viktig parameter för val av material är att det 
är lokalt tillgängligt så att biofiltret kan behålla sina ekonomiska fördelar. 
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Tabell 7: Dimension av olika biofilter 

Table 7: Dimension of biofilters 

Anläggning Yta (m2) Djup (m) Volym (m3) 
Flöde in 
(m3/h) 

Renova (kompostering) 324  2  640  29000 
Borås (rötning) 160  ca 2  ca 300  ca 13000 
Helsingborg (rötning) 60  1,5  90  700 
Västerås (rötning) 2 x 112,5  1,8  202,5  25000 
Skövde (rötning) 20  1  20  1000 
Eskilstuna (rötning) 2 x 10  0,8  2 x 8  1500 
Linköping (rötning) 100 3  300  6000 
Kalmar (rötning) 84  0,3-0,4 33  3000 
Falkenberg (rötning) 154  1,2 163  18000 
Wrams Gunnarstorp (rötning) 130  4  520  13000 
Gävle (kompostering) 350  1  350  25000-29000
 
Tabell 8: Bäddmaterial 

Table 8: Bed material 

Anläggning Material Antal lager
Renova (kompostering) Ekbitar i botten, tallbark, grönflis (buskar och 

träd) 
 

1 

Borås (rötning) Lecamaterial varvat med barkkompost 12 
Helsingborg (rötning) Lera och en gummiduk med makadam som 

dränering. Blandning av furubark och 
reningsverks slam 

1+ 
dränering

Västerås (rötning) Trärötter, grovt material, bark och träflis 
blandade 

 

Skövde (rötning) Leca, bark och spån blandat, toppat med 1dm 
alunspån 

3 

Eskilstuna (rötning) Flis, leca och makadam 2 
Linköping (rötning) Flis, Torv, lecakulor 5-10 
Kalmar (rötning) 30% bark 70% flis 1 
Falkenberg (rötning) leca -två storlekar 2 
Wrams Gunnarstorp (rötning) leca -två storlekar 2 
Gävle (kompostering) Grovt ris, knubb (plankstumpar) 2 
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Skötseln av biofilter är också varierande från fall till fall som illustreras med följande 
exempel: 
 
Byte av material: 
De flesta har valt att i princip inte byta bäddmaterial (åtminstone så länge driftstörningar på 
grund av bäddmaterialet inte uppstår) medan två anläggningar (Linköping och i Gävle) 
byter material regelbundet. 
 
RH, T, pH: 
Driftparametrar som relativ fuktighet, temperatur och pH mäts i princip inte i de allra flesta 
anläggningar. Däremot anser man på samtliga anläggningar att relativ fuktighet i bädden är 
väldigt viktigt att hålla inom ett visst område, och många anser att detta är svårt. De flesta 
kontroller som utförs på biofilter är visuell kontroll för att försäkra sig om att materialet är 
fuktigt och att ogräs inte kan ställa till problem. En del mäter temperatur på inkommande 
gas men mätningarna är mest informativa och inte kopplat till åtgärder i de fall 
temperaturen avviker från normala värdet. 
 
Tabell 9: Relativ fuktighet, temperatur och pH, mätning och värden 

Table 9: Relative humidity, temperature and pH, measurements and values 

Anläggning RH T pH 
Renova mäts ej mäts ej mäts ej 
Borås mäts ej Temp och pH mäts 

varannan till var 
tredje vecka 

kontinuerlig 
mätning 

Helsingborg mäts ej mäts ej mäts ej 
Västerås  mäts kontinuerligt  
Skövde mäts ej mäts ej mäts ej 
Eskilstuna mäts ej mäts ej mäts ej 
Linköping mäts ej Temperaturen på 

gasen in till filtret 
mäts kontinuerligt 
(ca 20 °C) 

mäts ej 

Kalmar mäts ej/vet ej mäts ej/vet ej mäts ej/vet ej 
Falkenberg mäts ej mäts ej mäts ej 
Wrams 
Gunnarstorp 

mäts ej mäts ej mäts ej 

Gävle mäts ej 30-35  pH 4 till 7 i 
vattnet doseras 
med svavelsyra 

 
Befuktning: 
Installation för att befukta bädden samt dess styrningsgrad är också varierande från fall till 
fall. Fyra anläggningar har en vattenskrubber innan biofiltret, som uppfyller minst tre 
funktioner: att befukta gasen innan den når biofiltret, att ta bort ammoniak och att ta bort 
partiklar. Andra använder antingen vattenslingor eller dysor för befuktning och oftast 
underifrån. Befuktningen är oftast tidstyrd. 
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Inkommande gassammansättning: 
Få anläggningar har kunskap om inkommande gassammansättning. En del har mätt 
ammoniak och svavelväte men det är sällan. Dessutom har filtret dimensionerats efter 
inflödet och inte efter gassammansättningen. 
 
Luktutredning: 
Få anläggningar har utrett luktreduceringsgrad på deras biofilter. De flesta har begränsade 
kunskaper om gassammansättning både i kanalen och på biofiltrets yta fast vissa har mätt 
till exempel svavelvätehalt. Renova [34, 35] och Skövde har utfört olfaktometriska 
mätningar som visade bra reduktion upp till 98-99 % men är medvetna om att även 1 
procentenhets avvikelse räcker för att skapa obehaglig lukt. 
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5 Resultatanalys 

Biofiltration i Sverige i dag är en väl etablerad luktbehandlingsmetod. Dock är kunskapen 
begränsad när det gäller dess funktion i en mer eller mindre okontrollerad miljö (som 
påverkas av processen och väderförhållanden till exempel). Det framgår tydligt från 
litteraturundersökningen att de flesta studier om biofilter har utförts i labb under ganska 
kontrollerade förhållanden. Det framgår också tydligt från enkätstudien att få av 
anläggningarna har kunskap om funktionen och hur ett biofilter ska skötas och hanteras. 80 
% av de tillfrågade anläggningarna anger specifikt ett intresse av att få reda på hur deras 
biofilter fungerar. Biobädden kan byggas upp av flera olika material i flera olika 
utformningar. En stor fråga för anläggningarna är vilket/vilka bäddmaterial som är 
effektivast och när och hur operatörerna ska veta när biobädden ska bytas ut. Ingen 
anläggning har tagit hänsyn till vilka komponenter som ingår i luftströmmen då biofiltret 
har dimensionerats. Det finns dock tydliga exempel på att gassammansättningen har en stor 
inverkan och att biofilter i specifika fall underdimensionerats med hänsyn till gasens 
komponenter. Enkätstudien visar att de bedömningar som i dag görs av funktion och status 
är helt subjektiva då det saknas relevanta mätningar för att göra denna bedömning. 
 
En studie med fältmätningar kommer antagligen att svara på många frågeställningar 
omkring biofiltration. Steg 2 av studien, fältmätningar, kommer att utföras under hösten 
2009. 
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6 Slutsatser 

Biofiltration i biogas- eller komposteringsanläggningar är en vanlig luktreduceringsteknik i 
Sverige. Tekniken har som fördelar att vara enkel och ekonomiskt fördelaktig. Men även 
om konstruktionen verkar vara enkel, är principen som styr funktionen komplex och 
känslig för variationer i driften. En av de viktigaste aspekterna är att filtermaterialet måste 
uppfylla flera krav för att vara passande för mikroorganismerna: hög fuktighet, rätt pH, rätt 
temperatur och tillgång till näringsämnen. 
 
Tekniken används av ungefär hälften av Sveriges anläggningar, där man oftast är positivt 
inställda till tekniken. Med få undantag saknas relevanta mätningar för att bedöma de olika 
biofiltrens funktion. Markant är att befintliga biofilter i Sverige är väldigt varierande på alla 
möjliga sätt och att byggnation av biofilter med val av material, dimensionering mm oftast 
har överlämnats till externa företag. Det finns i dag i Sverige inga riktlinjer på hur ett 
biofilter ska designas, skötas och kontrolleras. Det är upp till varje anläggning att bestämma 
hur underhåll skall gå till. En av konsekvenserna är att skötseln av biofiltret ofta inte blir 
prioriterat. Det finns detaljerade riktlinjer i exempelvis Tyskland, som bör användas som 
inspiration. 
 
Att kunna förutse driftstörningar anses av alla anläggningar vara en viktig kunskap för att 
säkerställa en kontinuerlig drift av anläggningen. För att uppnå detta mål rekommenderas 
att regelbundet kolla biofiltrets miljöfaktorer och funktion. 
 
Viktigast är kontroll över mediet, som dess fukthalt, pH, temperatur, men mer grundliga 
tester bör utföras om problem uppstår, för att kontrollera om mediet kan genereras eller 
bör bytas. 
 
Det är önskvärt att ha utvärderat biofiltrets funktion och egenskaper innan driftstart som 
referens vid förnyade mätningar i de fall funktionen bedöms ha försämrats. Det blir då 
lättare att bedöma vad som kan vara orsak till problemet. 
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7 Rekommendationer och användning  

Resultatet från detta arbete visar, utifrån intervjuer av användare, hur biofiltration för 
luktreducering ser ut i Sverige idag. Dessutom beskrivs i rapporten biofilters principer, 
egenskaper, drift- och funktionsparametrar, information som kan användas av målgruppen, 
driftansvariga eller miljöansvariga som redan använder biofilter eller som planerar att 
använda tekniken. En annan aspekt som framgår från rapporten är att det saknas riktlinjer i 
Norden för att hjälpa användare att ha bättre kontroll på biofiltrets funktion, i motsats till 
andra länder som till exempel Tyskland. En rekommendation från projektgruppen är att 
låta sig inspireras från den tyska modellen och införa loggböcker, driftmanualer och pärmar 
med samlad information om biofiltret. Denna information är av stor vikt för att undvika 
driftstörningar, eller om en driftstörning uppstår, snabbt kunna åtgärda problemet. 
 
Fortsättningen av projektet med fältmätningar kommer att utföras under hösten 2009. Ett 
flertal fysiska, kemiska, mikrobiologiska och luktrelaterade parametrar skall mätas i kanalen 
som leder till biofiltret och på filtrets yta för att bedöma status. Dessa värden skall sedan 
behandlas för att beskriva biofiltrets funktion. Värden från anläggningar som upplever 
problem skall jämföras med värden från anläggningar som bedömer att deras biofilter 
fungerar tillfredställande. Dessa värden jämförs även mot publicerade optimala värden på 
respektive parameter. Utifrån dessa jämförelser kan det utvärderas vilka parametrar som 
har störst sannolikhet att vara avvikande och hur problemet kan åtgärdas. 
 
Slutligen skall resultatet sammanfattas med fokus på att bedöma den globala funktionen 
hos biofilter i dag, och förbättringspotentialen, att ge underlag till att skriva riktlinjer för att 
till exempel utveckla rutiner för hantering av biofilter (för att förbättra dess 
luktreduceringsgrad och för att underlättar underhåll) och för att identifiera 
framgångsfaktorer. 
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