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1 Bakgrund
Enligt beslut i Riksdagen ska deponering och förbränning av osorterat avfall upphöra
från och med 1994. I �Aktionsplan Avfall�, slår naturvårdsverket fast att i princip bör
allt lättnedbrytbart organiskt material behandlas genom rötning eller kompostering [1].
En av målsättningarna i denna aktionsplan är att organiskt avfall inte ska deponeras
efter år 2005. Det innebär att organiskt avfall från hushållen kommer att sorteras ut och
tas tillvara. Mycket talar för att biologisk avfallsbehandling blir allt viktigare och i
framtiden kommer att svara för en betydligt större andel av avfallsbehandlingen. De
biologiska avfallsbehandlingsmetoderna passar in i ett framtida kretsloppssamhälle.

Det källsorterade organiska materialet kan antingen komposteras på plats där det upp-
kommer (lokal kompostering) eller samlas in och transporteras till någon central an-
läggning för behandling (kompostering eller rötning). Öppen kompostering är en lång-
sam process som kräver stora ytor och en omfattande skötsel. Öppen kompostering kan
dessutom ge miljöproblem som okontrollerad gasavgång, lukt, lakvattenproblem m.m.
Därför finns det intresse för slutna processer som kan kontrolleras och styras m.a.p.
både nedbrytning och emissioner.

Under 1980-talet byggdes ett 20-tal storskaliga separerings- och komposteringsanlägg-
ningar runt om i landet. Vid dessa anläggningar produceras även idag kompost från
osorterat hushållsavfall. Under senare år har de flesta kommuner i Sverige, i större eller
mindre omfattning, startat källsortering av material och fraktioner ur hushållsavfall.
Intresset för framställning av biogas från källsorterat organiskt material har ökat under
90-talet. Idag ser man på avfall som en förnyelsebar energikälla. Ny teknik, depone-
ringsförbud och införande av deponiskatt på organiskt avfall samt bidrag (från den s.k.
kretsloppsmiljarden) till finansiering av biogasanläggningar är andra faktorer som har
ökat intresset för biogas.

Arbetsmiljöförhållanden vid anläggningar som producerar kompost och energi har inte
undersökts i någon större utsträckning. Ett flertal undersökningar om kompostering/-
rötning av hushållsavfall behandlar tekniska aspekter, kompostkvalitet men berör sällan
arbetsmiljöaspekter. Tidigare IVL-undersökningar om andra sorters behandling av hus-
hållsavfall har visat att bl.a. damm, mikroorganismer kan ge arbetsmiljöproblem [2,3].
Kompostering/rötning innebär att arbetsmiljön förändras, vilket kan innebära både för-
bättringar i arbetsmiljön eller att nya arbetsmiljörisker uppstår.
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2 Målsättning
Utgående från kartläggning av äldre och nyare behandlingsmetoder för hushållsavfall
ska åtgärder föreslås för att eliminera eller minska riskerna i arbetsmiljön

3 Metoder
En litteraturstudie har gjorts för att kartlägga hälsorisker med damm, mikroorganismer,
endotoxiner samt gaser som bildas vid kompostering/rötning.

Mätning av halterna damm, mikroorganismer (både levande och döda bakterier och
mögelsvampar), endotoxiner samt gaser utfördes vid tre komposteringsanläggningar,
A, B och C, samt vid en biogas- och komposteringsanläggning, D. Vid samtliga anlägg-
ningar provtogs organiskt damm och mikroorganismer. Ett direktvisande instrument
(RAM-1) användes också för kartläggning av dammkällor och dammspridning. Vid
anläggning B och C provtogs också endotoxiner. Vid anläggning D gjordes också mät-
ningar av ammoniak, svavelväte, dimetylsulfid och organiska syror (ättiksyra och myr-
syra) samt koldioxid.

Provtagningspunkterna placerades vid de platser där personalen vistades mest eller där
halterna förväntades vara höga.

Vid varje mätning uppmättes också halten av mikroorganismer utomhus. Under hela
undersökningen togs 49 prover på mikroorganismer, 19 dammprover och 12 endotoxin-
prover.

Metoder för provtagning- och analys av de ovannämnda luftföroreningarna finns i
bilaga 1.

I varje anläggning mättes också buller.

4 Kompostering/rötning av hushållsavfall

4.1 Vad är kompostering/rötning av hushållsavfall och varför
vill man kompostera/röta?

Kompostering är en aerob nedbrytningsprocess av avfall som också alstrar värme. Vid
kompostering bryter mikroorganismer (svampar och bakterier) ner organiskt material
till en jordliknande produkt d v s kompost. Mikroorganismernas aktivitet påverkas av
syretillgång, tillgång på vatten, pH-värde, temperatur, samt näringsinnehåll i materialet.
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Vid komposteringsprocessen förbrukas syre och energirika ämnen (kolhydrater, protei-
ner, fetter m.fl.) medan koldioxid, vatten och värme avgår, se figur 1. Värmen som av-
går vid kompostering går oftast till spillo.

Organiskt avfall
(kolhydrat, protein, fett)

Socker, fettsyror
aminosyror m.fl.

Lägre fettsyror
(mjölksyra, etanol)

Ättikssyra Koldioxid, vätgas

Koldioxid, vatten BIOGAS
(metan, koldioxid, svavelväte)

Hydrolys

Syre

Aerobisk process Anaerobisk process

Figur 1. Aerobisk och anaerobisk nedbrytning av organiskt avfall

Rötning av avfall innebär en mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material utan
syretillgång (anaerobisk process). Vid rötning bryts proteiner, kolhydrater och fetter ner
och det bildas huvudsakligen metan och koldioxid. Denna gasblandning kallas biogas.
Beroende på process och teknik vid rötningen får man varierande metanhalter, men det
ligger normalt mellan 50-80%. Utöver biogasen återstår efter rötningen en restprodukt
kallad rötrest. Rötresten innehåller organiskt material som kan användas för att öka
mullhalten i åkermark. Innehållet av fosfor och kalium i rötresten gör den till ett intres-
sant gödningsmedel.

Motiven för att  kompostera/röta avfall är bl.a. att man vill:

! minska avfallets volym

! producera jordförbättringsmaterial och behålla så mycket som möjligt av
växtnäringsämnena

! producera biogas som kan omvandlas till värme och elkraft eller fordons-
bränsle
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! avlägsna patogener(dvs sjukdomsalstrande bakterier) och parasiter

! minska lukt

4.2 Komposterings- och rötningstekniker

Kompostering kan ske öppet eller i slutna utrymme, t.ex. i en reaktor eller i en roterande
trumma. Vid kompostering i slutna utrymmen kontrolleras och styrs vanligtvis tempe-
ratur, syrehalt, pH och fuktighet. I reaktor eller roterande trumma komposteras materia-
let bara en kortare tid, oftast endast en till två veckor. Under denna korta tid bryts bara
det lättast nedbrytbara materialet ned. Därefter läggs materialet i sträng eller bädd för
efterkompostering. Detta sker i de flesta fall utomhus under en betydligt längre tid, ofta
2-3 månader.

Bland reaktorbaserade tekniker för kompostering av avfall finns bl.a. boxkompostering,
containerkompostering, tunnelkompostering, trumkompostering, kanalkompostering,
tornkompostering och våt kompostering. De viktigaste komposteringsteknikerna be-
skrivs närmare i bilaga 2.

Den mest intressanta rötningstekniken är s.k. reaktorrötning som bygger på att rötning
sker i någon form av sluten behållare. Det finns flera varianter av reaktorrötning be-
roende på vilken process man tillämpar: våt resp torr rötning, mesofil och termofil röt-
ning, enfas- eller tvåfasrötning, totalomblandad rötning, ensteg eller flerstegsprocesser,
kontinuerliga eller satsvisa processer. Dessa processer beskrivs närmare i bilaga 2.

5 Hälsorisker vid kompostering/rötning av hus-
hållsavfall

5.1 Allmänt

Ett flertal arbetsmoment vid komposteringsanläggningar kan ge exponering för höga
halter av luftburna bakterier och mögelsvampar. Personal som arbetar vid komposte-
ringsanläggningar drabbas ibland av feber, influensaliknande symptom, irritationer i
övre luftvägar, ögoninflammation och mag-tarmsbesvär (illamående och diarré). Flera
fall av arbetsrelaterade lungsjukdomar som t.ex. astma, aspergillosis har rapporterats
bland personal som arbetar med kompostering. För närvarande har man inte identifierat
vilka specifika agens (organiskt damm, bakterier, mögelsvampar, toxiner m.fl.) som
orsakar hälsoproblem vid kompostering.

Höga halter av mikroorganismer kan också förekomma i t.ex. bomullsindustri, lantbruk,
sågverk, reningsverk m.fl.. I dessa miljöer har de som drabbats av ODTS (Organic Dust
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Toxic Syndrome) eller allergisk alveolit exponeras för halter som överstiger 106 mikro-
organismer/m3 och oftast var de mer än 109 mikroorganismer/m3. I bilaga 3 finns en
sammanställning av de symptom/sjukdomar som kan orsakas av exponering för orga-
niskt damm och mikroorganismer samt dessas metaboliter.

Vid kompostering/rötning av hushållsavfall bildas en mängd olika gaser. Det bildas bl.a.
svavelföreningar (t.ex. svavelväte, merkaptaner, sulfider), organiska syror (t.ex. ättik-
syra, myrsyra), alkoholer, ketoner, aldehyder, estrar, kväveföreningar (t.ex. ammoniak,
aminer), metan, koldioxid m.m. Flera av dessa föreningar är intressanta ur arbetsmiljö-
synpunt om de förekommer i höga halter. I bilaga 4 finns uppgifter (toxdata, explo-
sionsgränser i luft, hygieniskt gränsvärde m.m.) för ämnen som ingår i biogas och andra
ämnen som kan avges under komposterings/rötningsprocessen.

5.2 En sammanställning av svenska och utländska undersök-
ningar

! Vid en undersökning av arbetsmiljön vid svenska avfallsverk i mitten av 1980-talet,
gjordes en sammanställning över arbetsmiljömätningar vid ett flertal avfallsförbrännings-
anläggningar och komposteringsanläggningar [4]. Arbetsmiljöfaktorer som damm, mikro-
organismer, gaser, klimat, ergonomi m.fl. som bedömts orsaka problem har ingått i sam-
manställningen. Enligt denna undersökning kan personalen som arbetar med kompostering
exponeras för höga halter av bakterier och mögelsvampar. Denna bedömning gjordes efter
jämförelse av de uppmätta mikroorganismerhalterna (1 800 - 1 200 000 bakterier/m3, 15
000 - 260 000 gramnegativa bakterier /m3 samt 250 - 1 025 000 mögel-svamp/m3) med
riktvärden för totalantalet bakterier (5 000 bakterier/m3) resp totalantalet gramnegativa
bakterier  (1000 bakterier/m3), bestämt som kolonibildande enheter med Andersen sampler
[5] Dessa riktvärden sattes i början av 1980-talet, för att förebygga mag-tarmbesvär hos
personal vid avloppsreningsverk. Genom att bygga övertäckningar och förbättra på annat
sätt har halterna sjunkit men det förekommer fortfarande problem. Vilka bakterier som
förekommer spelar också en betydande roll.

! En undersökning av personal som arbetade vid Laxå komposteringsanläggning rap-
porterade subjektiva besvär i form av huvudvärk, feber och diarré hos personalen [6].
Resultaten av undersökningen visade inte vilket ämne i arbetsmiljön som orsakade de
observerade symptomen utan att dessa besvär kan förmodligen relateras till de gram-
negativa bakterierna som förekommer vid olika arbetsprocesser.

! Vid mätningar av damm och mikroorganismer vid en komposteringsanläggning i
Strömstad uppmättes låga dammhalter (0,2-3,1 mg/m3) och antalet bakterier uppgick till
500 000 bakterier/m3 i maskinhallen [7]. Vid kompostomlastningen av gammalt avfall
gick bakteriehalten upp till 200 000 bakterier/m3. Halterna endotoxiner var låga (högst
0,03 µg/m3). Enligt samma undersökning bedömdes miljön i processkontrollen och
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kontrollrummet som riskmiljöer.

! I en studie av utomhuskompostering av hushållsavfall och slam med mekanisk luft-
ning [8], bestämdes förekomst och hur stor andel som levde efter 5 dagar. Av de in-
ympade testorganismerna, Salmonella tyhimurium, poliovirus typ 1 samt ägg av
svinspolmask (Ascaris suum), hade halten av de naturligt förekommande bakterierna
reducerats 10 - 1000 gånger, medan testorganismerna var avdödade redan efter 5 dagar.
Studien visade också att Bacillus cereus, som är sporbildande, kunde om luftnings-
riktningarna ej växlades, åter tillväxa i processens slutfas. Samma fenomen iakttogs i
vissa försök även för gruppen koliforma bakterier.

! I en fallstudie [9] rapporteras att fyra av 13 arbetare vid en komposteringsanläggning
(hushållsavfall och slam) fick ODTS-liknande symptom som huvudvärk, trötthet, illa-
mående och diarré. Dessa symptom uppträdde strax efter arbetets början och försvann
till nästa morgon. Liknande hälsoproblem har senare rapporterats i en dansk undersök-
ning av mag-tarmsymptom (illamående, diarré eller kräkningar) bland arbetare vid träd-
gårdskomposteringsanläggningar [10].

! En studie som rör personal som hanterar slam vid komposteringsanläggningar och
som exponerats för höga halter gramnegativa bakterier och mögelsvampar [11]. Dessa
personer visade en förhöjd nivå av IgG antikroppar mot ett flertal mikroorganismer
funna i komposten. I en annan studie har rapporterats ett fall av allergisk alveolit [12].
Enligt denna studie har en ung arbetare, som arbetade med kompostering av parkavfall,
efter två månader utvecklat allergisk alveolit och aspergillosis mot Aspergillus fumiga-
tus.

! Ett fall av ODTS har konstaterats bland arbetare som komposterat träflis och löv
[13]. Denna arbetare utvecklade allergisk lunginflamation och ODTS -liknande symp-
tom tolv timmar efter arbetet. Höga halter av mögelsporer, gramnegativa bakterier och
endotoxiner har förmodligen orsakat dessa symptom. Vid en annan studie uppmättes
höga halter bakteriehalter vid för- och efterkompostering av hushållsavfall (2 x 106

bakterier/m3 resp 2 x 108 bakterier/m3) [14]. Samma forskargrupp har i en senare studie,
bland arbetare som vände kompost utomhus, rapporterat höga dammhalter (>10 mg/m3)
och höga halter av Aspergillus fumigatus (8 x 106 mögelsvampar/m3) [15] I denna studie
varnas för potentiell risk för utveckling av astma, allergisk alveolit och infektioner.

! I en studie [16] har konstaterats att de mest förekommande mögelsvamparna vid
kompostering är Aspergillus fumigatus och Penicillium arter.

! I en fallstudie [17] raporteras att de sjukdom/besvärsymptom som feber, influensa-
liknande symptom, irritationer av luftvägarna, ögoninflammation och mag-tarmbesvär
(illamående och diarré]) som kan drabba personal vid komposteringsanläggningar också
finns bland personal som arbetar med avfallsförbränning och avfallssortering. Den enda
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skillnaden ligger i exponeringsnivåerna.

! Lätt inflammation i luftvägarna och mag-tarmkanalens slemhinnor har rapporterats
bland renhållningsarbetare som arbetar med insamling av källsorterat avfall i Kristian-
stad [18]. Generellt rapporterade renhållningsarbetare fler symptom i jämförelse med
kontrollgrupp (kommunalanställda). Bland de undersökta renhållningsarbetarna var det
vanligare med diarré och ovanlig trötthet. I samma undersökningen redovisades låg
exponering för endotoxiner, under det föreslagna riktvärdet. Beträffande glukan var
medelexponeringen ca 19 ng/m3. Enligt samma källa behövs flera undersökningar innan
säker slutsats rörande risker för sjukdom kan dras.

! I en studie [10] har rapporterats låga halter av gramnegativa bakterier och endotoxi-
ner vid ett flertal danska komposteringsanläggningar. I två danska undersökningar [19,
20] har rapporterats höga halter av gramnegativa bakterier (~105 bakterier/m3) och
endotoxin (~30 ng/m3). Det finns få studier om lättflyktiga organiska föreningar (VOC)
från komposten. Upp till 4,2 mg/m3 ammoniak och 2,8 mg/m3 svavelväte mättes under
de två första veckorna av lagringen av organiskt hushållsavfall [19]. Andra föreningar
som ättikssyra, dimetylsulfid och limonen fanns också i proverna. I en studie av kom-
postemissioner till luft har identifierats 93 VOC från kompost från hushållsavfall [21].
Bland dem fanns tetrakloretylen, dimetyldisulfid, limonen och benzaldehyd.

! I en undersökning [22] av arbetsmiljön vid en holländsk komposteringsanläggning
redovisades låga halter av svavelväte (0,05 ppm) och lättflyktiga oorganiska ämnen
(halten av toluen, xylen och naftalen var <100 µg/m3) samt halter av limonen (140
mg/m3) som tangerar det hygieniska gränsvärdet för limonen (150 mg/m3). I samma
undersökning var totalantalet bakterier 28 000 bakterier/m3 (med Andersen sampler) i
anläggningens processhall. Denna halt ansågs vara hög vid jämförelse med ett proviso-
riskt tyskt riktvärde för totalantalet bakterier och gramnegativa bakterier (10 000 bakte-
rier/m3) i arbetsmiljön. De mest frekventa svamparna i proverna tillhörde svampsorterna
Aspergillus och Penicillium som relateras till lungsjukdomar. Pseudomonas (en gram-
negativ bakterie) fanns i det kladdiga skiktet som täckte processhallens väggar, enligt
samma källa [22].

6 Luktproblem vid kompostering/rötning. Var luktar
det mest och varför?

Ett flertal luktande ämnen avges vid kompostering/rötning. av hushållsavfall beroende
på avfallets sammansättning, se tabell 1. Protein är efter cellulosa den största bestånds-
delen i avfall. I animala produkter är muskler och blod rika på protein. Proteinrikt avfall
är en källa för bildning av svavelföreningar.
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Lukttröskeln varierar mellan individer och beroende på olika störande faktorer. Tabell
anger medelvärden.

Tabell 1 Några vanliga förekommande luktämnen vid kompostering/rötning och deras lukttröskel [23].

Kemisk förening Lukttröskel (ppb)

Ammoniak 37
Dimetylsulfid 10
Etylmerkaptan 0,19
Limonen
Metylmerkaptan 1,1
Metylsulfid 1,1
Svavelväte 1,1
Ättiksyra 1 (ppm)

Vid komposteringsanläggningar uppstår lukt genom hela behandlingskedjan: -mottag-
ning, förbehandling, komposteringstrummor, kompoststrängar och efterbehandling.
Lukten varierar beroende på avfallets sammansättning, dess ålder samt anläggnings-
utformning.

Vid rötning av avfall bildas också flera ämnen som kan ge luktproblem. Kring en röt-
ningsanläggning uppstår lukter från bl.a. avfallsmottagning, och avfallsförbehandling.
Rötresten avger också lukt fast den brukar lukta mindre än det ursprungliga avfallet.
Luktproblem kan också uppstå vid driftstopp.

Lukten vid kompostering kan också utgöra ett yttre miljöproblem. Emissionskälla till
yttre miljön är bl.a. den utsugna luften från slutna system som t.ex. rågasen från för-
behandlingsprocessen. Denna luft kan lätt fångas och föras vidare till ett biofilter och
luktreduceras. Andra luktkällor är luktemissioner från levererat färskt material, upp-
byggnad av kompoststrängar och omstackning av komposthögar.

7 Lagar, föreskrifter och råd om utförande av kom-
postering/rötning

7.1 Kompostering och allmänt om rötning

Allmänna anvisningar för utförande av biogasanläggningar är under utarbetande vid
Svenska Gasföreningen. Det finns inga föreskrifter som utgetts av myndigheter som är
utformade för biogasanläggningar. Däremot finns generella föreskrifter som gäller för
både kompostering och rötning av avfall. Bland föreskrifter från Arbetarskyddssty-
relsen, som berör verksamheten vid komposterings/biogasanläggningar, gäller AFS
1997:12 Biologiska ämnen,  AFS 1996:2 Hygieniska gränsvärden, AFS 1992:10 Buller,
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AFS 1980:11 Åtgärder mot luftföroreningar, AFS 1994:2 Farliga ämnen och AFS
1994:39 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrift om tryckkärl och andra
tryckbärande anordningar och AFS 1997:7 Gaser.

Buller är en arbetsmiljöfaktor att beakta vid kompostering/rötning. Om personalen ut-
sätts för buller som överskrider värdena i tabell 2 ska åtgärder vidtas för att minska
exponeringen. Ett tidsplanerat åtgärdsprogram ska utarbetas för de arbetsplatserna där
bullernivåer är för höga [24]. Man ska också informera sin personal om risker med bull-
ret och se till att de använder hörselskydd tills bullerproblemet åtgärdas.

Tabell 2 Gränsvärden för buller [24]:

Ekvivalent ljudnivå under en 8-timmars arbetsdag 85 dB(A)
Maximal ljudnivå (med undantag för impulsljud) 115 dB(A)
Impulstoppvårde 140 dB(C)

Följande föreskrifter från Statens Industriverk och Sprängämnesinspektionen gäller
också vid kompostering/rötning: SIND-FS 1981:2 Föreskrifter om hantering av brand-
farliga varor, SIND-FS 1983:2 Föreskrifter om klassning vid verksamhet med brand-
farliga varor (avser klassning av explosionsfarliga utrymmen till vägledning för val av
elektriska installationer, SÄIFS:1989:11 Föreskrifter och allmänna råd om tillstånd till
hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

I Danmark tillämpas Arbetstillsynens �At-meddelelse nr 4.04.21, august 1992. Arbejde
på affaldssorteings- og komposteringsanlaeg� [25]. I meddelandet beskrivs hälsorisker,
planering och utförande av arbete, rengöring/städning samt personlig skyddsutrustning.

7.2 Biogasanläggningar

Regler och anvisningar för biogasanläggningar är under utarbetande vid Svenska Gas-
föreningen. BGA-98 (biogasanvisningar -98), som ges ut i slutet av 1998, kommer att
ersätta de gamla �Allmänna anvisningar för utförande av biogasanläggningar�. I de nya
anvisningarna ska bl.a. ingå om myndighet och tillstånd, olika teknik och konstruktion,
drift och underhåll av biogasanläggningar samt om miljö och emissioner [26 ]. De nya
anvisningarna kommer inte att ersätta�Energigasnormer (EGN)� som ges ut av Svenska
Gasföreningen.

Det är viktigt att biogasanläggningarna uppfyller vissa säkerhetskrav eftersom biogasen
är brännbar och kan bilda explosiv blandning med luft. Metan som är huvudkomponent
i biogasen har explosionsgräns i luft mellan 5-15 vol%.

Säkerheten inklusive och explosionssäkerheten ska vara hög vid framställning av bio-
gas. Därför kräver myndigheterna övervakning av biogasanläggningar. Man kräver



11

A98202

också att det i varje anläggning ska finnas driftföreskrifter med säkerhetstekniska
aspekter, en teknisk anläggningsbeskrivning samt drifts- och underhållsföreskrifter samt
en klassningsplan (enligt SIND-FS 1983:2). Klassningsplanen ska följa SS 42 1 08 20,
klassning av explosionsfarliga områden. I klassningsplanen anges riksområdets indel-
ning i zoner, (dess utsträckning såväl horisontellt som vertikalt) och explosionsgrupp
samt temperaturklass som gäller för riskområdet,

Riskområden för en biogasanläggning delas in i zoner enligt nedan:

Zon 0 Riskområde i vilket explosiv gasblandning förekommer ständigt eller långvarigt.
T.ex. inuti rötkammare, rötrestlager, gasklocka och gasledningar

Zon 1  Riskområde i vilket explosiv gasblandning kan förväntas förekomma tillfälligt
under normal drift. T.ex. Gaskompressorum och gasutrustningsrum, området runt
utsläppställe från säkerhetsventiler och runt öppningsbart gasfilter samt runt
axeltätningar på gaskompressorer

Zon 2  Riskområde i vilket explosiv gasblandning inte väntas förekomma under normal
drift och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt. T.ex. ett
område på 1,5 m runt rötkammare, gaskompressorrum och gasutrustningsrum och
inne i en gastorkrum och i ett gasrum

Vid biogasanläggningar finns det arbete som kan innebära explosions- och brandrisk
samt risk för kvävning/förgiftning. Det gäller framför allt arbete i utrymmen där gas kan
finnas. Exponering för biogasen kan förekomma bl.a. vid filterbyte, när packning läcker
eller när en anslutning är otät. De explosionsfarliga områden ska om möjligt hållas
skilda från tändkällor som t.ex. öppen eld, hetarbeten eller elutrustning. Där tändutrust-
ning måste införas gäller särskilda krav. Öppen låga, användning av mobiltelefon samt
elutrustning ska betraktas som tändkällor.

Sprängämnesinspektionen anser att metanhalten under en fjärdedel av LEL ska betrak-
tas som gasfritt. Det här betyder inte att det är ofarligt att exponeras för dessa halter av
biogas eftersom den innehåller andra gaser som koldioxid, svavelväte, m.fl..

Arbete inom explosionsklassade områden kan vara riskfyllda. I bilaga 5 anges förslag
till rekommendationer vid arbete inom dessa områden.

Enligt Räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102) ställs det krav på beredskap vid anlägg-
ningar där verksamheten innebär risk för olyckshändelse. Det krävs att arbetsgivaren
upprättar en beredskapsplan för nödsituation med detaljer om räddningsåtgärder inom
anläggningen i händelse av stor olycka.
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8 Studerade fall

8.1 Komposteringsanläggning A

Driftstart: 1979
Regi: kommunal
Antal anställda: 7
Mängd inkommande material: ca 20 000 ton avfall/år
Avfallstyper: osorterat hushållsavfall, slam (20% TS), spån,

industriavfall, latrin och gödsel

8.1.1 Beskrivning av komposteringsanläggning A

Vid komposteringsanläggning A behandlas avfall i två processlinjer med separata mot-
tagningsficka och blandningstrumma, se figur 2 och figur 3. Mottagningshallen ventile-
ras med självdrag. De två portarna till hallen hålls öppna under hela arbetsdagen.

Avfall som tippas i mottagningsfickan matas vidare till en långsamt roterande bland-
ningstrumma, se fig 4. Materialet blandas och sönderdelas i trumman i ca 18 timmar.
Trummornas motorer alstrar högt ljud i lokalen.

Efter trumman passerar materialet en magnet för att sedan  fortsätta på en öppen band-
transportör till en rotersikt för grovsortering av stora materialbitar (plast och textil).

Figur 2. Mottagningshall och kontrollrum (till vänster, bakom rutorna ovanför tippfickorna)
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Materialet siktas igen i en finsikt för att få en finare fraktion. Det siktade materialet pas-
serar en vindsikt som avskiljer glas och andra tyngre bitar från råkomposten.

Med hjälp av lastmaskiner läggs råkomposten utomhus. Komposten vänds och omlagras
med lastmaskin.

Den färdiga komposten används för eget bruk i upplaget och en liten del går till försälj-
ning.

Hela anläggningen sköts från ett kontrollrum placerat ovanför tippfickorna. Lukten från
soporna känns ibland inne i kontrollrummet.

Figur 3. Skiss över komposteringsanläggning A.

Figur 4. Blandningstrumma
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8.1.2 Inkommande material

I tabell 3 anges de olika avfallsslag som behandlades vid komposteringsanläggning A
under 1997.

Tabell 3 Avfallslag som behandlas vid komposteringsanläggning A.

Avfallstyp Mängder (ton)

Osorterat hushållsavfall (matrester, plastrester, 9 313
Pappersrester mm)
Slam från reningsverk (20% TS), 2 029
Latrin  30
Industriavfall 8 000

8.2 Komposteringsanläggning B

Driftstart: 1981
Regi: kommunal
Antal anställda: 4-6
Mängd inkommande material: ca 35 000 ton avfall/år
Avfallstyper: osorterat hushållsavfall, lättare industriavfall,

kontorsavfall, gallerrens från reningsverk, och
latrin

8.2.1 Beskrivning av komposteringsanläggning B

Vid komposteringsanläggning B framställs kompost och en brännbar fraktion som
skickas till förbränning samt en metallfraktion.

Avfall tippas i en tippficka i en inbyggd mottagningshall (1) se figur 5. Mottagnings-
hallen är försedd med ett vattensprinklersystem (längs tippfickan) som kan sättas igång
vid tippning av kraftigt dammande avfall. Vattensprinklern kan startas från kontroll-
rummet eller av lastbilförare i mottagningshallen. Mottagningshallen är ingen perma-
nent arbetsplats men här arbetar man ibland med bl.a. manuell utsortering av skrym-
mande avfall, metallister och plastremsor m.m. som kan finnas i avfallet. Det dammar
extra mycket vid tippning av sågspån enligt personalen.
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Figur 5. Mottagningshall och kontrollrum.

Med en gripskopa förs avfallet över på ett band (2), se figur 7. Inkommande avfall sön-
derdelas i en långsamroterande rivare (3). Rivaren har placerats i ett explosionssäkert
utrymme med kraftig ventilation. Erfarenhetsmässigt vet man att explosionsrisken är
mindre med långsamroterande rivare än med hammarkvarn. Explosionsrisk finns dock
om avfallet innehåller gasflaskor eller antändbara vätskor.

Via en kedjetransportör (4) går avfallet vidare till en trumsikt (5) (hål < 45 mm). I trum-
sikten separeras kompostmaterialet från den brännbara fraktionen. Järnmaterial tas bort
med en magnet. Allt brännbart material komprimeras sedan i en komprimeringsstation
(7) för vidare transport till förbränning.

Efter metallavskiljningen (9) fortsätter kompostmaterialet på en inkapslad kedjetrans-
portör (8) till en homogeniserings- och blandningstrumma (13). Metallfraktionen trans-
porteras till en gemensam container (11).

Efter blandningstrumman förs materialet med reversibel avlastarvagn (14) till en kom-
posthangar, (en utomhusyta med endast tak över kompostområdet), se fig 8. På den här
ytan läggs stackar automatiskt upp. En vändningsmaskin (15) som går på magnetspår
vänder automatiskt stackarna enligt fastlagt program.
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Figur 6. Trumsikt

Efter ca 14 veckor transporteras grovkomposten till en bandmatare (16). Via kedjetrans-
portören (17) och klumpupplösaren (18) förs grovkomposten vidare till en trumsikt (19)
(hål < 10 mm) för finkompostering. I lokalen för finkompostering ligger överallt ett
tjockt lager av fint damm. Finkomposten överförs med hjälp av en kedjetransportör (20)
till ett lager, medan siktresten uppsamlas i container för borttransport.

Hela anläggningen sköts från ett kontrollrum. En kranförare bevakar hela anläggningen
m.h.a. två TV-skärmar i kontrollrummet luktar det sopor trots att rummet har separat
ventilation. Damm och lukten kommer in i kontrollrummet från intilliggande rivare-
rummet och maskinhall samt från en stor och otät glasvägg mot mottagningshallen.

8.2.2 Inkommande material

I tabell 4 anges de olika avfallsslag som behandlades vid komposteringsanläggning B
under 1997.

Tabell 4 Avfallslag som behandlas vid komposteringsanläggning B

Avfallstyp Mängder (ton)

Osorterat hushållsavfall (matrester, plastrester, 29 022
pappersrester mm)
Kontorsavfall
Latriner
Industriavfall
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Figur 7. Skiss över komposteringsanläggning B.

Figur 8. Komposthangar.
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8.3 Komposteringsanläggning C

Driftstart: 1981
Regi: kommunal
Antal anställda: 10
Mängd inkommande material: ca 40 000 ton/år
Avfallstyper: osorterat hushållsavfall, industriavfall, affärs-

avfall, slam, latrin och trädgårdsavfall

8.3.1 Beskrivning av komposteringsanläggning C

Vid komposteringsanläggning C framställs kompost och en brännbar fraktion för för-
bränning. Allt avfall passerar en vågstation och tippas i en inbyggd mottagningshall.
Mottagningshallen ventileras med självdrag. Mottagningshallens framsida är alltid
öppen vid tippning. Ett vattensprinklersystem finns monterat längs tippfickan för att
minska dammet i mottagningshallen. Med en gripskopa förflytas avfallet från tippfickan
till ett band, se figur 5. Sedan mals avfallet i en hammarkvarn, se figur 6.

Efter malning, passerar avfallet en magnetavskiljare. Därefter fortsätter avfallet till en
rotersikt, där papper och plastavfall utsorteras till avfallsbränsle. Sikten är en roterande
trumma (hål 50 mm). Avfall större än 50 mm transporteras till en komprimator och blir
en bränslefraktion. Resterande avfallsdel i huvudsak bestående av komposterbart mate-
rial blandas med slam från reningsverk till en s k råkompost. Det våta slammet tippas på
golv i en slamhall. Den stora porten till slamhallen hålls alltid öppen. Med en kran som
styrs från kontrollrummet förs slam till en sluten transportör för vidare transport till en
slamblandare.

Figur 9 Tipphall (kontrollrummet längst bak)



19

A98202

Figur 10. Processchema över komposteringsanläggning C.

Med hjullastare transporteras råkomposten till en öppen förkomposteringsplatta, se figur
11. Denna platta är en gjuten betongplatta försedd med luftkanaler. Här komposteras
råkomposten i fem veckor. Därefter vänds komposten och vid behov vattnas det. Efter
ytterligare fem veckor flyttas komposten till en efterkomposteringsplatta. Här läggs
komposten i strängar för kompostering i 10-12 veckor. Vid behov vattnas komposten
under komposteringsförloppet.
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En del av den färdiga komposten behandlas i en efterbehandlingsanläggning, som består
av en kvarn och finsikt. Efter malning och siktning läggs komposten på lager där den får
eftermogna i ca sex månader.

Hela anläggningen styrs från ett kontrollrum. Kontrollrummet har separat ventilation.

Figur 11. Efterkompostering utomhus

8.3.2 Inkommande material

I tabell 5 anges de olika avfallsslag som behandlas vid komposteringsanläggning C
under 1997.

Tabell 5 Avfallslag som behandlas vid komposteringsanläggning C.

Avfallstyp Mängder (ton)

Osorterat hushållsavfall (matrester, plastrester, 14 660
pappersrester mm)
Affärsavfall 679
Slam 7 622
Industriavfall 14 050
Latrin  93
Trädgårdsavfall 534
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8.4 Biogas- komposteringsanläggning D

Driftstart: 1997
Regi: kommunal
Antal anställda: 2
Mängd inkommande material: 9 000 ton/år
Avfallstyper: komposterbart hushållsavfall, matrester från

storkök/handel/restauranger

8.4.1 Beskrivning av biogas- och komposteringsanläggning D

Vid biogas- och komposteringsanläggning D rötas och komposteras organiskt avfall
från hushåll, storkök, handel och restauranger. Slutprodukterna blir biogödsel samt bio-
gas som kan användas till värme, kraftvärme eller fordonsdrift.

Soppåsarna tippas i mottagningsbunkern. Här finns en tippficka för strukturmaterial (ris,
kvistar eller dyl.) och en tippficka för soppåsar. Här kan det lukta mycket om sopor
ligger orörda flera dagar vid driftstopp. Mottagningsfickorna finns i samma lokal där
förbehandling sker, därför sprids lukten till hela processhallen, se figur 7. Vid tippning
hålls portarna stängda för värmens skull och för att den befintliga ventilationen inte ska
störas.

Avfallet matas fram genom en öppen skruvtransportör till en påsöppnare. Plastpåsarna
siktas bort och avfallet förs vidare till en spiralsikt (40x80 mm) och sedan till en mag-
netavskiljare där eventuella kapsyler och andra järnföremål fångas upp. Avfallet trans-
porteras till en kvarn för malning (20x20 mm).

Anläggningen sköts via ett kontrollrum. Kontrollrummmet som ligger mellan mottag-
ningsbunkern och förbehandlingsdelen har separat ventilation. Trots det kan det lukta
inne i kontrollrummet.

Med hjälp av en kolvpump förflyttas avfallet till biogastanken. På väg till biogastanken
förvärms den malda blandningen till ca 40oC. I biogastanken hålls en temperatur på
55oC för att bakterierna i rötningsprocessen ska arbeta så effektivt som möjligt. Avfallet
rötas under 16 till 18 dagar.

Biogastanken har en volym på 360 m3 finns i ett separat rum. Här är det varmt eftersom
tanken avger värme p.g.a. att biogastanken saknar isolering. Den här lokalen har klas-
sats som zon 1-2.
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Biogasen som bildas under rötningsprocessen pumpas till ett gaslager. Kvar i tanken
finns en blöt rötrest.

Rötresten transporteras till 8 st komposteringsboxar där strukturmaterial tillsätts. Varje
komposteringsbox rymmer 180 m3. Under komposteringsprocessen som pågår mellan
25 och 30 dagar blandas och syresätts materialet för att få ett homogent material. Om-
blandningen sker genom att ett skrapgolv skrapar ut det understa lagret ur boxen till en
skruvtransportör. Materialet förs vidare m.h.a. flera skruvtransportörer och läggs högst
upp i samma komposteringsbox. Den färdiga biomullen lagras på en platta utanför an-
läggningen.

All luft från anläggningen renas biologiskt innan den släpps ut. Biofiltret som är 7 m
hög och 5,5 m i diameter har en kapacitet för 40 000 m3/h. I biofiltret, finns flera lager
av perforerade cylinderformade plastrullar på vilka det växer mikroorganismer. Dessa
har en tvättande effekt på luktpartiklarna i den utströmmande luften.

Biogasen lagras i en stor �plastpåse� (som liknar en lunga) med flytande lock och vat-
tenlås. Denna �påse� expanderar när biogasen kommer in.

Figur 12. Processchema över komposterings- och biogasanläggning D.
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8.4.2 Inkommande material

I tabell 6 anges de olika avfallsslag som behandlades vid biogasanläggning D under
1997.

Tabell 6 Avfallslag som behandlas vid biogas- och komposteringsanläggning D

Avfallstyp Mängder (ton)

Komposterbart hushållsavfall (matrester, 8 000
Matrester från storkök/handel/restauranger 1 000

9 Sammanställning av resultat och slutsatser
Här nedan redovisas mätresultat av dammhalter, halter av mikroorganismer, halter gas-
formiga luftföroreningar bullernivåer och ev luktproblem samt nivån på säkerheten.

9.1 Mottagning av avfall (mottagningshall, slamhall)

Tippning av avfall vid samtliga anläggningar, alstrade lite damm, se tabell 7, 8, 9, 10.
Mätning av kortvariga dammhalter med RAM-1 visade inte heller några tillfälliga höga
dammhalter, (högst 3,5 mg/m3 vid anläggning C Vid tippning av hushållsavfall/-
industriavfall vid anläggning B (Falkenberg) uppmättes den högsta dammhalten (3,1
mg/m3), som var drygt hälften av hygieniska gränsvärdet för organiskt damm (5
mg/m3). Den lägsta dammhalten uppmättes i mottagningshallen till anläggning A. Vått
avfall och hallens konstruktion (liten hall med stora portar som ger korsdrag) har för-
modligen bidragit till denna låga dammhalt. Det brukar damma betydligt mer vid tipp-
ning av spån enligt personalen. Tippning av vått avfall vid komposterings- och biogas-
anläggning D gav mycket låg dammhalt.

Vid tippning av avfall fanns det stora variationer i halten mikroorganismer i luft mellan
de olika anläggningarna, se tabell 11, 12, 13, 14. Tippning av hushållsavfall/industri-
avfall vid anläggning B gav den högsta halten av mikroorganismer (14 137 200 bakte-
rier/m3 och 5 236 00 mögelsvamp/m3). Denna bakteriehalt ligger klart över den nivå vid
vilken man anser att symptom/sjukdomar kan uppkomma. I mottagningshallen till an-
läggning A uppmättes mycket lägre mikroorganismhalter (17 510 bakterier/m3 och
35 020 mögelsvamp/m3) än vid övriga anläggningar.

Vid tippning av avfall kan det lukta mer eller mindre bl.a. beroende på hushållsavfallets
sammansättning och ålder. Ju längre tid avfall ligger orört i tippfickan desto mer luktar
det.
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Från mottagningsfickan till anläggning D spreds en stark och obehaglig lukt dels för att
avfallet låg länge i mottagningsfickan och dels för att ventilationsystemet inte klarade
att ventilera lokalen. Dessutom hölls porten stängd för att ventilationen i lokalen skulle
fungera. Driftstopp i övriga delar av anläggning D bidrog också till lukten.

Mottagning av latrin är ett svårt arbetsmoment på grund av den obehagliga lukt som
spreds i hela anläggningen. Vid tippning av latrin eller gallerrens från reningsverk direkt
i tippfickan till anläggning B, ligger lukten kvar i flera dagar.

Tippning av slam vid anläggning C sker i separat lokal. Övrig hantering av slam görs
mekaniskt och slutet.

Buller utgör inget stort problem i mottagningshallarna vid de undersökta anläggningar-
na. I mottagningshallarna är bullernivån ganska låg (under 85 dB(A)) med undantag för
kortvariga bullertoppar vid själva tippmoment, se diagram 1.

Endotoxinhalterna var mycket låga, mindre än 3 ng/m3, vilket innebär att hälsoriskerna
p.g.a. endotoxiner torde vara försumbara.

9.2 Förbehandling av avfall (metalldetektor, rivare, kvarn)

Erfarenhetsmässigt vet man att rivning/malning av avfall är ett moment som kan alstra
damm eftersom det  Det är svårt att få kvarn och rivare täta. Vissa avfallsfraktioner kan
ge driftstopp i kvarnen vilket kan innebära mer kontakt med damm för personalen i
samband med reparationsarbeten. Dunkar med rester av brandfarliga kemikalier, gas-
flaskor eller dyl., som kan finnas bland soporna, utgör dessutom en explosionsrisk. Där-
för placeras oftast kvarn och rivare i ett avskilt och explosionssäkrat utrymme.

Rivning av avfall vid komposteringsanläggning B gav en dammhalt på 2,7 mg/m3

(halva hygieniska gränsvärde för organiskt damm) trots kraftig tilluft i lokalen. Den
relativt höga dammhalten beror sannolikt på att rivaren står helt öppen. Den lägsta
dammhalten uppmättes intill rivaren till anläggning A, som är inbyggd i blandnings-
trumman och därmed helt inkapslad. I kvarnhuset till anläggning C låg det mycket spill
runt kvarnen som tydde på dammläckage. Den uppmätta dammhalten (0,4 mg/m3) intill
kvarnen låg dock klart under det hygieniska gränsvärdet för organiskt damm, eftersom
kvarnen just hade reparerats.



A98202

Tabell 7. Uppmätta dammhalter vid komposteringsanläggning A Tabell 8. Uppmätta dammhalter vid komposteringsanläggning B
Plats/arbetsmoment Dammhalt (mg/m3) Plats/arbetsmoment Stationära mätningar

(mg/m3)
Mätningar med RAM-1

(mg/m3)
Mottagningshall <0,2 Mottagningshall 3,1 0,5
Blandningstrumma och rivare <0,2 Rivare 2,7 2
Grovsikt <0,2 Processhall
Finsikt <0,2 -blandningstrumma 1,5 1,3
Kontrollrum <0,2 - trumsikt (grovsikt) 2,6
Hygieniskt gränsvärde. (NGV)1) 5 Finlinje

- trumsikt (finsikt) 102 110
Stränghangar 0,08
Kontrollrum 0,5 0,6
Hygieniskt gräns-
värde. (NGV)1)

5

Tabell 9. Uppmätta dammhalter vid Komposteringsanläggning C. Tabell 10. Uppmätta dammhalter vid biogas och
komposteringsanläggning D (full drift).

Plats/arbetsmoment Stationära mät-
ningar

(mg/m3)

Mätningar med RAM-1
(mg/m3)

Plats Stationära mät-
ningar

(mg/m3)

Mätningar med
RAM-1
(mg/m3)

Mottagningshall
Kvarnhus

1,7 3,5 Mottagningshall
! intill tippfickan <0,1 0,05-0,12

Processhall
- rotersikt

0,4
0,2 0,3

Lokal för förbehandling
  ! intill kvarn 0,1 0,05

- slamblandare 0,2 Kontrollrum 0,05
Slamrum
Kontrollrum <0,1

0,08
0,07

Lokal med komposteringsboxar
  ! intill box 4-5 0,2 0,12

Hygieniskt gränsvärde.
(NGV)1) 5

Lokal med biogastank
  ! intill biogastank 0,05
Hygieniska gränsvärde NGV1) 5

 (NGV)1)= Nivågränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exposition under 8 timmar
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Intill rivare till komposteringsanläggning B var både bakterie- och mögelsvamphalterna
(2 408 560 bakterier/m3 resp 3 595 390 mögelsvamp/m3) förhöjda. För anläggningar C
och D var de uppmätta mikroorganismhalterna vid rivare och kvarn de högsta i hela
anläggningen, se tabell 13 och 14. Intill den inbyggda rivaren till anläggning A var hal-
terna av bakterier och mögelsvamp (28 050 bakterier/m3 och 18 700 mögelsvamp/m3)
lägst. Dessa mikroorganismhalterna var endast en tiopotens högre än utomhushalterna.

Ättiksyra, myrsyra och ammoniak fanns i låga halter intill kvarnen till biogasanläggning
D. Dessa ämnen och andra luktande ämnen med låg lukttröskel, som bildas vid rötning,
skapar luktproblem. Malning av rötresten som sker i denna kvarn avger också olika
luktande gaser. Till denna lokal sprids också lukt från öppna transportband och från
ibland stillastående avfall från mottagningsfickan (som finns i samma lokal, utan av-
skiljningsvägg).

Endotoxinhalten var så låg (<10 ng/m3) att den inte utgör någon fara för hälsan.

Höga bullernivåer är vanliga i samband med rivning eller malning av avfall. Det bull-
rade mycket intill kvarnen till anläggning C (90 dB(A)). Denna kvarn står i en separat
lokal och personalen använder hörselskydd vid vistelsen i lokalen. Kvarnens hydraul-
aggregat vid anläggning D alstrade också mycket buller (89 dB(A)). När kvarnen är
igång ökar ljudnivån i hela anläggningen D, se diagram 1. Motorer till rivare till anlägg-
ning A och B alstrar nästan lika höga bullernivåer (90 dB(A) resp 90 dB(A)) som i de
två andra anläggningarna. Generellt saknades bullerdämpning i förbehandlingslokalerna
till samtliga anläggningar. Motorerna till olika processdelarna saknade inkapsling. Där-
för gav kvarnar och rivare höga bullernivåer som överskred gränsvärdet för buller.

9.3 Kompostering (blandningstrumma, grovsikt, komposte-
ringsbox)

Avfallsbehandling i blandningstrumma och grovsikt gav upphov till låga dammhalter.
Den högsta dammhalten (1,5 mg/m3) uppmättes intill blandningstrumman till anlägg-
ning B. Vid samma mätpunkt. var dammhalten tillfälligt 2,6 mg/m3 mätt med RAM-1.
I lokalen med komposteringsboxar vid anläggning D var dammhalten låg.

Grovsikten av avfall vid anläggning B gav den högsta mögelsvamphalten (2 996 000
mögelsvampar/m3). Den högsta bakteriehalten (1 181 000 bakterier/m3) uppmättes vid
behandling av rötrest, i lokalen med kompostboxar till anläggning D. Denna förhöjda
bakteriehalt uppmättes i lokalen då endast två boxar, av de totalt åtta komposterings-
boxarna, var i gång. Avfallsblandning i trumman till anläggning A visade de lägsta hal-
terna av bakterier och mögelsvampar (28 050 bakterier/m3 resp. 18 700 mögel-
svamp/m3).
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Endotoxinhalten var låg (<12 mg/m3). Denna halt utgör ingen hälsorisk.

Halterna av myrsyra och ammoniak var låga (ca 1/5 del av NGV resp 1/3 del av NGV) i
lokalen med komposteringsboxar, se tabell 15. Halten av ättiksyra var minst 3/4 delar av
NGV eller högre. Det går inte att ange noggrannare ättiksyrahalt eftersom provtagarens
kontrollskikt gav kraftigt genomslag p.g.a. den höga luftfuktigheten (76%) i lokalen. I
samma lokal var koldioxidhalten upp till 2 4000 ppm. Den höga temperaturen och luft-
fuktigheten samt gasemissioner i lokalen påverkar luftkvaliten - luften känns �tung�.

Trumning och siktning av avfall avger mindre lukt till lokalerna än kompostering av
rötresten i komposteringsboxarna. Slamblandaren avger endast en svag lukt som inte
känns i övriga delar av lokalen.

Bullernivåerna vid avfallsbehandlingen i blandningstrumma och sikt är generellt höga
(> 85 dB(A)), se diagram 1. Buller som alstras från kvarnen till lokalen för rötrestkom-
postering höjer ljudnivån i lokalen dock ligger den under gränsvärdet.

9.4 Efterbehandling av kompost (strängar, finsikt)

Finsikt av kompost inomhus innebär mycket hög dammexponering. Omfattande
dammläckage och brist på ventilation var de avgörande skälen för den mycket höga
uppmätta dammhalten (102 mg/m3) vid finsikt vid anläggning B. Denna dammhalt var
20 gånger högre det hygieniska gränsvärdet för organiskt damm (5 mg/m3).

Det är inte bara höga dammhalter som uppmätts vid finsikten till anläggning B utan
också mycket höga halter av bakterier och mögelsvamp (98 592 760 bakterier/m3 resp.
40 662 550 mögelsvamp/m3). De här halterna ligger nära de nivåerna vid vilka man
anser att symptom/sjukdomar kan uppkomma. En analys på E-coli bakterier visade inga
levande E-coli bakterier i provet.

En stark jordlukt fyllde finsiktlokalen till anläggning B. I övrigt är luften i denna lokal
tung att andas p.g.a. det stora dammläckaget från trumman.

Endotoxinhalten var så låg (4,8 ng/m3) att den sannolikt inte utgör någon fara för hälsan.

Finsikten till anläggning C bullrade starkt. Ljudnivån vid finsikten i anläggning B låg
under 85 dB (A), se diagram 1.

Automatisk vändning av råkompost i komposthangaren alstrar lite damm. Vid vändning
av råkompost med vändmaskin kan föraren exponeras för damm om vändmaskinen sak-
nar partikelfilter i tilluftsintaget till förarhytten.
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Tabell 11 Uppmätta halter av mikroorganismer vid Tabell 12. Uppmätta halter av mikroorganismer vid
komposteringsanläggning, A. komposteringsanläggning, B.

Plats Totalantal bak-
terier/m3

Totalantal mögel-
svamp/m3

Plats Totalantal
bakterier/m3

Totalantal
mögel-
svamp/m3

Endotoxin
(ng/m3)

Utomhus <12 530 2 530 Utomhus 75 730 86 550
Mottagningshall 17 510 35 020 Mottagningshall 14 137 200 5 236 00 3,3
Blandningstrumma och rivare 21 820 21 820 Rivare 2 408 560 3 595 390 9,6
Blandningstrummas utlopp 28 050 18 700 Processhall
Grovsikt 365 010 29 750 -blandningstrumma 96 450 124 010 2,4
Finsikt 33 710 22 470 - trumsikt (grovsikt) 680 000 2 996 000 12
Rondering/underhåll Finlinje
     anställd 1 (Sten) 970 470 203 120 - trumsikt (finsikt) 98 592 760 40 662 550 4,8
     anställd 2 (Leif) 1 086 720 469 260 Kontrollrum 1 615 890 526 100 3,6
Kontrollrum <10 950 32 860

Tabell 13. Uppmätta halter av mikroorganismer vid Tabell 14. Uppmätta halter av mikroorganismer vid biogas
Komposteringsanläggning C. och komposteringsanläggning D.

Plats Totalantal
bakterier/m3

Totalantal mögel-
svamp/m3

Endotoxin
(ng/m3)

Plats totalantal bakterier/m3
låg drift full drift

totalantal mögelsvamp/m3
låg drift full drift

Utomhus 35 060 11 690 Utomhus < 8 600 15 000 8 600 45 000
Mottagningshall 126 050 116 350 0,09 Mottagningshall

! intill tippfickan 320 000 255 00
Kvarnhus 381 990 549 690 0,9 Lokal för förbehandling

  ! intill kvarn 40 000 577 000 32 000 356 000
Processhall
- rotersikt 333 030 388 540 0,8

Lokal med komposteringsboxar
  ! intill box 4-5 1 181 000 412 000 115 000 177 000

- slamblandare 96 250 202 120 1,1 Lokal med biogastank
  ! intill biogastank 28 000 21 000 <9 000 28 000

Slamrum 38 790 58 180 0,15 Kontrollrum <11 000 142 000 <11 000 840 000
Kontrollrum 34 110 93 800 0,8
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9.5 Biogasframställning (biogastank)

Denna del berör endast anläggning D eftersom biogas endast framställs vid rötning.
Biogastanken till anläggning D finns i ett separat utrymme.

Låga halter av damm och mikroorganismer (21 000 bakterier/m3 resp 28 000 mögel-
svamp/m3) uppmättes i lokalen där biogasen framställs. Både biogastanken och band-
transportör för rötrest är inkapslade.

Halterna av ättiksyra (0,7 mg/m3), myrsyra (0,05 mg/m3) och ammoniak (1,3 mg/m3)
var mycket låga intill biogastanken.

Det var mycket varmt (32oC) och ganska torrt (30% luftfuktighet) i lokalen eftersom
biogastanken saknar värmeisolering. Den höga temperaturen och lukten från den slutna
bandtransportören för rötrest, påverkar luftkvaliteten i lokalen- luften känns inte bra.

Ljudnivån i lokalen varierar då kvarnen i processlokalen sätts igång. Det bullrar 52 dB
A när kvarnen står still. Ljudnivån går upp till 82 dB A då kvarnen sätts igång.

Säkerhetsaspekten är viktig vid en arbetsplats med biogasframställning. Inne i biogas-
tanken är zon 0 och själva lokalen är klassad som zon 1-2 . I lokalen sker en kontinuer-
lig övervakning av metan och koldioxid. I kontrollrummet mäts och övervakas bl.a.
gasmängden, gaskvantitet, gastrycket, gastemperaturen, syrgashalten. Larm, automatisk
avstängning, driftindikeringar mm visas i kontrollrummets panel. Vid allt svetsarbete
kontrolleras med en explosimeter att det är gasfritt.

9.6 Styrning av anläggning (kontrollrum)

Samtliga anläggningar sköts från ett kontrollrum. Här vistas personalen en stor del av
sin arbetstid. Dammhalterna i de undersökta kontrollrummen varierade mellan <0,1 -
0,5 mg/m3, och kan anses vara mycket låga.

Mikroorganismhalter i kontrollrummen varierade mellan olika anläggningar. Den hög-
sta mikroorganismhalten fanns i kontrollrummet till anläggning B (1 615 890 bakte-
rier/m3 resp 526 100 mögelsvamp/m3). Det är anmärkningsvärt att den högsta halten av
mögelsvamp (840 000 mögelsvamp/m3) uppmättes i kontrollrummet till anläggning D.
Bakteriehalten (142 000 bakterier/m3) i samma lokal var högre än i kontrollrummen till
anläggningar A och C.

I kontrollrummet till anläggning C uppmättes högre mögelsvamphalt (93 800 mögel-
svamp/m3) än i slamrummet (58 180 mögelsvamp/m3) till samma anläggning. Nästan
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Tabell 15. Luftföroreningar vid olika lokaler vid biogas och komposteringsanläggning D.
Plats Svavelväte

mg/m3
Dimetylsulfid

mg/m3
Ättiksyra

mg/m3
Myrsyra
mg/m3

Ammoniak
mg/m3

Koldioxid
ppm

låg drift full drift låg drift låg drift full drift låg drift full drift låg drift full drift låg drift     full drift
Lokal för förbehandling
  ! intill tippficka
  ! intill kvarn <0,17 <0,25 <0,38 <1,0 2,2 <1,5 0,1 0,15 0,3

625 (tippning)
 825 (ej tippning)

525 1 075

Lokal med kompos-
teringsboxar
  ! intill box 3-4 <0,17 <0,25 <0,43 <2,2 >9b) <3,0 0,9 0,87 5,9 a)

1350 (närmast
processhallen)

1050 1 975
2 400 (längst bort
bryggan

Lokal med biogastank
  ! intill biogastank <0,17 <0,25 <0,35 <2,1 0,7 <3,8 0,05 0,76 1,3 950        575
Kontrollrum <0,15 <0,25 <0,41 <1,0 0,9 <2,1 0,1 < u.d.g. 0,2 875 (3 pers.)  575 (en person)
Hygieniska gränsvärde
NGV2) 14 1 ppm 13 5 18 5 000 ppm

a) ett prov uppmätt under 15 min vid samma mätpunkt, visade 2,2 mg/m3

b) genomslag i kontrollskikt
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samma mögelsvamphalt som i övriga delar av anläggningen fanns i kontrollrummet till
anläggning A, se tabell 11.

Mycket låga endotoxinhalterna har uppmätts i kontrollrummet till anläggning B och C,
se tabell 12 och 13.

Halterna av ättiksyra (0,9 mg/m3), myrsyra (0,1 mg/m3) och ammoniak (0,2 mg/m3) var
mycket låga halter i kontrollrummet till anläggning D.

Tippning av latrin i mottagningsfickan till anläggning B sprider en mycket obehaglig
lukt till kontrollrummet (endast en glasvägg skiljer dem åt). De övriga anläggningarna
hade inte luktfria kontrollrum, dock var luktproblemet mindre än vid latrinhantering vid
anläggning B.

Kontrollrum är den tystaste arbetsplats i samtliga anläggningar. Det bullrade högst (64
dB A) i kontrollrummet till anläggning D.

10 Sammanfattande slutsatser och förslag till före-
byggande åtgärder

Generellt varierade förekomsten av luftföroreningar (damm, mikroorganismer, endo-
toxiner och gaser) vid kompostering/rötning beroende på processteknik, avfallssamman-
sättning och anläggningsutformning.

I många avseende är de identifierade arbetsmiljöproblemen vid kompostering/rötning
likartade de som uppkommer vid övrig avfallshantering i inbyggda anläggningar (t.ex.
sortering, återvinning, förbränning och utvinning av deponigas). Skillnaden ligger i
exponeringsnivåerna.

Nedan sammanfattas de arbetsmiljöproblem som konstaterats vid denna undersökning
samt ges förslag till åtgärder för arbetsmiljöförbättringar.

!  Om förekomst av damm och mikroorganismer och endotoxiner.

Kompostering av osorterat hushållsavfall kan ge upphov till damm vid såväl tippning
som i hela komposteringsprocessen. Rötning av källsorterat avfall, som består av en våt
komposterbar fraktion, ger däremot betydligt lägre dammrisk. Tillsats av strukturma-
terial (bark, ris kvistar eller dyl.) kan öka risken för dammbildning.
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Generellt föreligger det skillnader mellan halterna mikroorganismer vid varje process-
del för respektive anläggning. Oftast var halterna av bakterier och mögelsvamp högre
och ibland mycket högre än de uppmätta utomhushalterna vid resp anläggning. Den
generella exponeringen för mikroorganismer vid kompostering/rötning av hushållsavfall
skiljer sig från de nivåer som tidigare uppmätts vid sortering av hushållsavfall vid
svenska anläggningar [3]. Det är främst totalantalet bakterier som är högre vid kom-
postering/rötning av hushållsavfall. En annan skillnad är de mycket höga mikroorga-
nismhalterna p.g.a. kraftig dammläckage från finsikt inomhus (komposteringsanlägg-
ning B).

Kontrollrum till två anläggningar (komposteringsanläggning B och biogasanläggning
D) visade förhöjda nivåer av mikroorganismer jämfört med de uppmätta utomhushalter-
na vid respektive anläggning.

Bakteriehalten var oftast högre än mögelsvamphalten. Bland de identifierade bakterier-
na fanns Bacillus (sporbildande bakterie som överlever i torra miljöer), Pseudomonas
(gramnegativa bakterie, vanlig i allt material av vegetabilisk ursprung) och Streptomy-
ces (aktinomycet som förknippas med respiratoriska problem), se bilaga 6.

Bland de dominerande svamparna fanns Penicillium sp, Aspergillus sp, Aspergillus
niger, Aspergillus fumigatus, Wallemia, Rhizopus, Paecilomyces varioti, Aureobasidium
m.fl., se bilaga 6. Dessa svampar, i halter högre än 106 sporer/m3 och framförallt högre
än 109 sporer/m3, har vanligen förekommit i miljöer där man rapporterat lung-
symptom/lungsjukdomar. Halter högre än 106 mögelsvampar/m3 har hittats i flera
lokaler vid en av de studerade anläggningarna (komposteringsanläggning B).

För närvarande saknas hygieniska gränsvärden eller riktvärden att jämföra de uppmätta
halterna mikroorganismer med. I miljöer där halten mikroorganismer är högre än 109

mikroorganismer/m3 vet man erfarenhetsmässigt att mikroorganismer bidrar till hälso-
problem. I låghaltmiljöer är sambanden mycket mer osäkra. Eftersom kunskap om dos-
respons-samband inte är tillräcklig idag, är det svårt att bedöma låghalternas (<106 mik-
roorganismer/m3) påverkan på personalens hälsa.

Exponeringsnivån för endotoxiner var väsentligt lägre än vad man från andra undersök-
ningar vet kan ge upphov till luftvägssjukdomar.

!  Om gasformiga luftföroreningar

Begränsat innehåll av organiskt material (matrester m ) och kontinuerlig lufttillförsel i
processen bidrar till att gasemissioner till arbetsmiljön vid kompostering av osorterat
avfall blir begränsade. De få undersökningarna som är gjorda vid komposteringsanlägg-
ningar tyder inte heller på att gasformiga luftföroreningar utgör ett stort problem ur
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arbetsmiljösynpunkt. Rötning av källsorterat hushållsavfall (organiskt avfall rikt i kol-
hydrat, protein, fett) innebär däremot risk för emission av ett flertal gaser till arbets-
miljön. I vår undersökning har vi hittat ammoniak, ättiksyra, myrsyra och koldioxid i
varierande halter i olika lokaler vid en biogasanläggning. Uppbyggnad av biogas-
anläggning D (samtliga processer sker i inbyggda lokaler), otäta mellanvägar p.g.a.
skruvtransportör samt svårigheter att hålla god ventilation i anläggningens olika lokaler,
har avgörande roll för spridningen av ämnen från de olika processdelarna.

De starkt luktande ämnen med låg lukttröskel, som bildas vid rötning, skapar också
luktproblem i arbetsmiljön. Det luktar i hela biogasanläggningen, redan från tippfickan
eftersom rötningen av avfall redan har startat innan det levererats till anläggningen. Det
luktar mindre vid komposteringsanläggningar eftersom luft tillförs kontinuerligt i pro-
cessen (aerobisk nedbrytning av avfall). Undantaget är tillsättning av latrin direkt i
mottagningsfickan.

!  Om buller

Sönderdelning och malning av avfall samt motorer till olika apparater bidrar till höga
bullernivåer vid samtliga undersökta anläggningar. Generellt saknades ljudabsorbenter
och avskärmningar i lokalerna. Motorerna var inte inkapslade.

De bullernivåerna som uppmätts intill trummorna och siktarna vid komposterings-
anläggningar ligger nära eller överskrider heldagsvärdet för buller (85 dB A). I vissa
bullriga lokaler (kvarnhus, lokal med rivare) i de besökta anläggningarna uppehåller sig
personalen endast kortare stunder.

Tekniken för att reducera buller är till stor del känd. Det finns ett flertal undersökningar
i anläggningar med likartad bullersituation där det ges olika förslag för att minska bul-
ler. Att bullerproblem trots allt förekommer i anläggningarna beror förmodligen på att
problemet inte tillräckligt har beaktats under projektering eller efteråt.

!  Om övriga arbetsmiljöfaktorer

Klimatförhållanden i de undersökta anläggningarna varierade. Varmast var i lokalen
med biogastanken (32oC resp 30% relativ fuktighet) och i lokalen med komposterings-
boxar (26oC resp 74% relativ fuktighet). Den höga temperaturen i lokalen med biogas-
tanken beror på att biogastanken saknar värmeisolering.
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"  Några förslag till förebyggande åtgärder för bättre arbetsmiljö

Gemensamma rekommendationer vid kompostering/rötning

# En inbyggd mottagningshall bör ha väl fungerande ventilation: väl dimensione-
rad tilluft och effektiva utsug. Det bästa är att separera mottagningshallen från
övriga anläggningsdelar.

Avfall bör ligga så kort tid som möjligt i mottagningsfickan. Inget avfall bör ligga
kvar i mottagningsfickan efter dagens slut eller över helgen.

# Latrin ska inte tippas i mottagningsfickan. Eventuell tillförsel av latriner och
gallerrens ska ske separat och slutet.

# Väl fungerande underhåll av processmaskiner är en förutsättning för att hålla 
damm och mikroorganismer på låg nivå.

# Finsiktning ska helst göras utomhus, under tak.

# Nästan allt reparationsarbete innebär kontakt med avfall  och ev exponering för
damm/mikroorganismer eftersom man öppnar de slutna systemen (påsöppnare,
kvarn, skruvar mm). Därför är det viktigt att byta arbetskläder efter varje repara-
tionsarbete.

# Kontrollrum bör vara fritt från luftföroreningar eftersom personalen vistas här
stor del av sin arbetstid. Kontrollrum ska ha separat och välfungerande ventilation
(med övertryck) för att förhindra onödig exponering för luftföroreningar. Mikro-
organismhalter i kontrollrum borde inte vara mycket högre än utomhushalter.
Kontrollrum bör byggas så avskilt som möjligt från övriga delar av anläggningen.

Personal med smutsiga arbetskläder bör inte arbeta i kontrollrummet eftersom det
innebär risk för spridning av mikroorganismer.

# Vid varje anläggning bör bullerkällorna inventeras och ett tidsplanerat buller-
åtgärdsprogram tas fram. Åtgärder kan göras direkt på maskin eller annan buller-
källa. Inbyggnad av bullerkälla samt komplettering med ljudabsorbeter i lokalerna
minskar bullret för personalen. Användning av hörselskydd i bullriga lokaler är av
stor vikt tills man löser bullerproblemet

# Man ska sträva efter god skötsel/städning av hela anläggningen. Det är av stor
vikt att man arbetar efter fasta rutiner. Städningen bör helst göras med centralsug.
Torrsopning bör inte förekomma. Personlig skyddsutrustning ska användas vid
städning om anläggningen saknar dammsugare eller centralsug. Lågtrycks-spol-
ning av ytorna rekommenderas framför högtrycksspolning (risk för aerosoler).
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# Vid allt arbete i lokaler som kan innebära exponering för damm, mikroorga-
nismer eller gaser bör personlig skyddsutrustning användas.

$ Vid allt arbete som medför damning rekommenderas följande personlig
skyddsutrustning:

* Vid korttidsarbete (högst 15 min) rekommenderas halvmask med partikelfilter,
P3, kombinerat med skyddsglasögon eller helmask med partikelfilter, P3.

* För längre arbetsmoment bör ett fläktdrivet andningsskydd med partikelfilter,
P3, användas. Fördelar med det sistnämnda skyddet är att de inte ger något and-
ningsmostånd och att det är inte något problem att de inte sluter tätt för personer
med skägg eller glasögon. Fläktdrivet andningsskydd kräver mer underhåll än
konventionella halvmasker och även utbildning av personalen så att de använder
utrustningen på rätt sätt.

$ Vid allt arbete som medför exponering för gaser vid rötning rekommenderas
fläktdrivet andningsskydd med kombinerat gasfilter (A2, B2 och K2). En gasvar-
nare för koldioxid rekommenderas vid långvarigt arbete i lokalen med komposte-
ringsboxar.

Rekommendationer vid rötning

# Avfallsflödet genom en biogasanläggning ska vara kontinuerligt. Det är viktigt
att kvarn/rivare och övriga förbehandlingsanordningar har tillräcklig kapacitet att
behandla de levererade avfallen så att man inte behöver stoppa avfallsflöden från
mottagningsfickan

# Man bör sträva efter slutna system och så få processdelar (kvarn, transport-
band, sikt m.m.) som möjligt i samma lokal eller i inbyggda lokaler.

# Långvarig utomhuslagring (utan regnskydd) av strukturmaterial, som är ett
näringsrikt material för mikroorganismer att växa i, bör undvikas.

# Kvarnen bör helst stå i ett separat rum med god ventilation för att hindra sprid-
ningen av illaluktande gaser till andra lokalen vid t.ex. transport av avfall (avfall
som rötats under ett par dagar i en komposteringsbox) samt rötrest.

# För att förebygga olyckor bör personalen som arbetar med biogas, vara utbil-
dad och väl insatt i biogasens risker. Man bör också känna till faran och känna
igen riskfyllda områden.

Vid läcksökning bör man använda en tillförlitlig utrustning samt vara utbildad i
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dess användning. Lämplig utrustning är t.ex. en explosionsskyddad bärbar metan-
mätare, eventuellt kombinerad med O2- mätning. Denna utrustning bör kalibreras
före varje användning.

# Vid ev. arbete i lokalen med biogastanken bör lokalens temperatur sänkas t.ex.
genom t.ex. extra ventilation.
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Bilaga 1

Provtagnings- och analysmetoder av damm,
mikroorganismer, endotoxiner samt olika gaser
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Provtagnings- och analysmetoder av damm, mikroorganis-
mer, endotoxiner samt olika gaser

Mikroorganismer (bakterier och mögelsvamp)

Provtagning gjordes med Nucleporefilterkassett (25 mm polykarbonatfilter med en
porstorlek på 0,8 µm). Luft sögs genom filtren med hjälp av bärbara, batteridrivna SKC
pumpar med ett flöde inställt på cirka 2,0 l/min. Mikroorganismerna analyserades med
avseende på totalantal och antal levande organismer. De i proven dominerande levande
bakterier och mögelsvampar artbestämdes.

Provtagnings- och analysmetoden finns beskriven som CAMNEA-metoden [1].
CAMNEA-analysen är en kombination av fluorescensmikroskopi och odling, en
kombination av totalhaltbestämning och levandehaltbestämning. Det insamlade provet
tvättas av från filtret. En del av den uppsamlade suspensionen används för odling. En
annan del används för kvantifiering av totalantalet sporer och bakterier i luften.
Mikroorganismerna färgas med akridinorange och samlas upp på ett filter för
fluorescensmikroskopiering. De fixeras med formaldehyd. Behandlingen underlättar
räkningen eftersom de flesta mikroorganismerna färgas gula och blir lätta att skilja från
andra partiklar. Omräkningfaktor från mikroskop var 27,612.

Pegasus Lab AB i Uppsala analyserade samtliga prover.

Damm

Dammproverna provtogs på vägda cellulosaacetatfilter (Milliporefilter) med porstorlek
0,8 µm. Luft sögs genom filtren med hjälp av portabla SKC pumpar med ett flöde
inställt på cirka 2,0 l/min.

Dammanalyserna utfördes av Analytica AB i Täby.

Endotoxiner

Endotoxiner provtogs med Nucleporefilterkassett (25 mm polykarbonatfilter med en
porstorlek på 0,4 µm). Luft sögs med hjälp av portabla SKC pumpar med ett luftflöde
inställt på cirka 2,0 l/min.

Endotoxinanalyserna utfördes av Pegasus Lab AB i Uppsala. Uppsamlat endotoxin
analyserades med en kromogen version av Limulus amebocyt lysat-testet (LAL).
Metoden bygger på att endotoxin löses upp i vatten, vari lyserade
amöbocyter från serum i dolksvanskräfta (Limulus poluphemus), tillsätts. En
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spädningsserie av vattenlösningen görs och vid närvaro av en viss mängd endotoxin
koagulerar lysatet och mängden endotoxin kan bestämmas spektrofotometriskt vid 405
nm. Detektionsgränsen var 0,1 EU/ml, som motsvarar ca 0,01 ng/ml.

Svavelväte

Svavelväte provtogs med kolrör med tvättat aktivt kol och förfilter, (0,5 µm teflon, 25
mm diameter). Luft sögs med hjälp av portabla SKC pumpar med ett luftflöde inställt på
cirka 0,2 l/min.

Analysen av kolrören gjordes enligt �Hydrogen sulfide method 6013� Issue I 1994
NIOSH Manual of analytical methods. Detektionsgränsen är 7 µg/prov. Analysen
utfördes av Yrkes- och Miljömedicinska Kliniken i Örebro.

Dimetylsulfid

Dimetylsulfid provtogs med kolrör Luft sögs med hjälp av portabla SKC pumpar med
ett luftflöde inställt på cirka 0,2 l/min.

Analysen av kolrören gjordes med gaskromatografi, Grusmetod 1013,
Arbetarskyddsstyrelsen 1979. Detektionsgränsen är 0,01 mg/prov. Analysen utfördes av
Yrkes- och Miljömedicinska Kliniken i Örebro.

Organiska syror- ättiksyra och myrsyra

Ättiksyra och myrsyra provtogs med adsorbentrör med tvättat silikagel (på samma
provrör). Luft sögs med hjälp av portabla SKC pumpar med ett luftflöde inställt på cirka
0,25 l/min.

Analysen av ättiksyra och myrsyra gjordes enligt Formic acid method 2011 Issue 2
1994 NIOSH Manual of analytical methods 4th editions. Detektionsgränsen för är
ättiksyra 0,02 mg/prov och för myrsyra är 0,003 mg/prov. Analysen utfördes av Yrkes-
och Miljömedicinska Kliniken i Örebro.

Ammoniak

Ammoniak provtogs med diffusionsprovtagare som har utvecklats av IVL i Göteborg.
Provtagaren består av en liten cylinder (25 mm diameter, höjd 12 mm)som är öppen i
ena änden och innehåller ett impregnerat filter i botten. Provtagaren utnyttjar
molekylernas termiska diffusion. Detektionsgränsen är 0,2 µg/m3.
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Analysen genomfördes av IVL i Göteborg.

Koldioxid

Koldioxid mättes med direktvisande instrument (RIKEN RI-411A). Instrumentet är
försett med en IR-källa vars strålning passerar ett filter, valt så att det
våglängdsspektrum som absorberas av CO2 tillåts passera vidare för att träffa detektorn

Referenser
[1] Palmgren U m fl. Collection of airborne microorganisms on nucleopore filters,

estimation and analysis, CAMNEA method. Journal of Applied Bacteriology,
61:401-406 (1986).
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Sammanställning över olika komposterings- och
rötningstekniker
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Komposteringstekniker [1]

Reaktorbaserade komposteringstekniker finns i många varianter. De viktigaste anges
nedan

Duktäckt kompostering. Komposteringen sker utomhus men täckt med en semipermea-
bel duk under komposteringsförloppet

Containerkompostering. Komposteringen sker i mobila stålcontainrar som under
komposteringsprocessen ställs upp utomhus på en hårdgjord markyta

Boxkompostering. Komposteringen sker i stationära boxar av betong eller trä som kan
placeras utomhus eller inuti en sluten hall.

Tunnelkompostering. Komposteringen sker i en "tunnel", dvs i ett långsmalt utrymme
med botten, väggar och tak. Tunnlarna kan utföras i betong eller stål och placeras
utomhus eller inuti en sluten hall.

Trumkompostering. Komposteringen sker i en långsamt roterande trumma av stål.
Trummorna kan placeras utomhus eller inuti en sluten hall.

Kanalkompostering. Komposteringen sker i parallella "kanaler", dvs i långsmala utrym-
men med botten och väggar av betong eller trä som byggs upp inuti en sluten hall.

Bäddkompostering. Komposteringen sker i form av bäddar, dvs materialet sprids ut på
relativt stora ytor inuti en sluten hall.

Tornkompostering. Komposteringen sker "vertikalt" i torn eller silos, dvs processen
bygger mera på höjden än på bredden.

Brikollare-kompostering. Kompostmaterialet pressas till en slags ventilerade briketter
som staplas på varandra och komposteras i en sluten hall.

Våtkompostering. Komposteringen äger rum i vätskefas i någon form av sluten cistern
som syresätts genom inblåsning av luft.

Rötningstekniker [1]

Reaktorbaserad rötning kan tekniskt utformas på flera olika sätt och vid beskrivning av
olika processer brukar man använda begrepp såsom våt-torr, mesofil-termofil, enstegs-
flerstegs, enfas-tvåfas, kontinuerlig-satsvis och totalomblandad - pluggflöde. Reaktorns
utformning skiljer sig också i olika processer.
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Begreppet våt respektive torr rötning används något oegentligt för att ange torr-
substanshalten (TS) vid själva rötningen. Våta processer arbetar vid en torrsubstanshalt
av upp till ca 15 vikt%. Vid dessa TS-halter har blandningen av torrsubstans och vatten
vätskeliknande egenskaper och kan t ex pumpas och röras om på mekanisk väg. Våta
processer är därför ofta totalomblandade.

Torra processer arbetar vid en torrsubstanshalt över ca 25 vikt%. Vid dessa TS-halter
har blandningen av torrsubstans och vatten en grötliknande konsistens och mekanisk
omrörning försvåras. I torra processer sker materialtransporten vanligen genom s k
pluggflöde.

Varianter på de renodlade processerna förekommer. Processer där TS-halten är kring
15-20% kallas ibland för halvtorr rötning.

Mesofil rötning sker i temperaturintervallet 30-40°C med hjälp av anaeroba, mesofila
bakterier. Termofil rötning sker i temperaturområdet 50-60°C med hjälp av anaeroba,
termofila bakterier.

I enstegsprocesser sker rötningen som namnet anger i ett steg, dvs hela det anaeroba
nedbrytningsförloppet sker i en och samma rötkammare.

Flerstegsprocesser karakteriseras av att nedbrytningens första delförlopp, hydrolys och
syrajäsning, sker i en eller flera tankar varefter det för-jästa materialet förs över till en
tank som optimeras för nedbrytningens slutförlopp, dvs metanbildningen.

Enfasrötning betyder att rötningen sker i en och samma fas, dvs i en blandning (suspen-
sion) av torrsubstans och vatten. Vid tvåfasrötning frånskiljs det fasta, suspenderade
materialet efter vissa behandlingssteg och endast substans löst i processvätskan rötas
vidare i ett s k metaniseringssteg. Tvåfasrötning är därmed alltid en två eller flerstegs-
process.

Vid kontinuerliga processer sker tillförsel och bortförsel av material kontinuerligt, dvs
reaktorn fylls på och töms fortlöpande med små mängder i förhållande till reaktor-
volymen. Motsatsen är satsvisa processer där reaktorn fylls respektive töms i sin helhet
före respektive efter rötningen. I satsvisa processer är uppehållstiden eller behandlings-
tiden alltid densamma och "garanterad" för allt material i reaktorn. Så är inte alltid fallet
vid kontinuerliga processer (se nedan).

Totalomblandad rötning sker som tidigare nämnts vid våta processer där den låga torr-
substanshalten möjliggör en mekanisk omblandning av hela materialet i reaktorn.
Pluggflöde är av motsvarande skäl förknippat med torra processer där den höga torr-
substanshalten gör att ingen totalomblandning äger rum utan materialet rör sig som en
plugg genom reaktorn.



4

A98202

Reaktorns utformning varierar för olika processer. Våt, totalomblandad rötning sker i
regel i cirkulära cisterner, vanligen placerade utomhus. Torr rötning med pluggflöde
förekommer i många olika utföranden, t ex i cirkulära torn som brukar placeras utomhus
eller i liggande cylindrar eller rektangulära behållare som placeras inomhus.

Vid tvåfas rötning kan den första fasen ske i flera olika utföranden medan den andra
fasen, dvs metanisering av substans som är löst i processvätskan, vanligen brukar ske i
någon form av torn eller cistern som innehåller inerta fyllkroppar (anaerobfilter).

REFERENSER

[1] Wannholt L, Biologisk behandling av hushållsavfall i slutna anläggningar i
Europa- Sammanfattning, RVF Rapport 98:6, Renhållningsverksföreningen, 1998
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Sammanfattning av symptom/sjukdomar som kan
orsakas vid exponering för organiskt damm, mikroor-
ganismer och endotoxiner
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Sammanfattning av symptom/sjukdomar som kan orsakas vid
exponering för organiskt damm, mikroorganismer och endo-
toxiner

Normalt orsakar mikroorganismer i vår omgivning inga problem. Bakteriehalten i
utomhusluft varierar normalt mellan 100 och 1 000 bakterier/m3 luft [6, 7] (mest under
sommar och höst och minst vintertid). Halten mögelspor utomhus kan ligga mellan 100
(på vintern) och 10 000 mögelsvampar/m3 (under sommar och höst) [8].

Hälsoproblem kan uppkomma när människan exponeras för höga halter
mikroorganismer. Andra faktorer som avgör om mikroorganismer utgör en hälsofara är
mikroorganismernas egenskaper (som varierar beroende på arten), exponeringsväg och
mottagarens känslighet.

Mikroorganismernas hälsopåverkan kan grovt indelas i två typer: infektioner och -
överkänslighetsreaktioner. Överkänslighetsreaktionerna kan vara allergiska och icke
allergiska och sker utan att mikroorganismerna tillväxer i kroppen som är fallet vid
infektioner. Infektioner behandlas ej vidare här.

Följande sjukdomar/symptom kan orsakas av inandning av mikroorganismer:

% Allergisk Alveolit. Allergisk alveolit (allergisk pneumonit) är en välkänd allvarlig
lungsjukdom, med ett långdraget förlopp (kan pågå i flera månader). Den beror på en
immunreaktion efter inandning av  mikroorganismer eller andra allergen (allergifram-
kallande ämnen). Allergisk alveolit innebär att alveolerna blir inflammerade och att
lungfunktionen gradvis försämras. Symptomen är torrhosta, illamående, andfåddhet,
trötthet, feber, och muskelvärk. Sjukdomen kommer ibland smygande med rethosta och
andfåddhet. Allergisk alveolit kan ge en gradvis nedsättning av lungfunktionen och
bestående lungskador. Sjukdomen kan vara svår att skilja från lunginflammation.

Fall av allergisk alveolit har inträffat vid arbete inom lantbruk [25], i justerverk [5],
samt vid hantering av mögelangripen bränsleflis [23, 24].

% Akut Toxisk Alveolit eller Organic Dust Toxic Syndrome" (ODTS). Vid in-
andning av damm med höga halter av svampsvampar, bakterier eller endotoxiner har
rapporterats en toxisk reaktion med hög feber och frossa, muskel- och ledsmärtor samt
allmänna influensaliknande symptom. Feberreaktionen med symptom i luftvägarna
startar 4 till 8 timmar efter exponeringen. Symptomen är kortvariga och försvinner efter
ca 1-3 dygn.

ODTS har rapporterats i miljöer med exponering för bomullsdamm, spannmålsdamm,
damm i lokaler med svin och höns, mögeldamm och dimma från luftbefuktare.
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% Allergisk astma och rhinit

Allergisk astma kan orsakas av mögelsvampar som Alternaria och Cladosporium.
Symptomen är väsande pipande andning, andnöd som uppstår i direkt anslutning till
exponeringen.

Kronisk snuva (rhinit), inflammation i näsans slemhinna, är den vanligaste formen av
allergi mot svamp.

% Kroniska inflammatoriska förändringar i luftvägarna med tryckkänsla i brös-
tet och hosta. Byssinos.

Luftsvägs- och lungirritation med andnöd som uppträder efter inandning av organiskt
damm från bomulls- och hårproduktion. Besvären kommer i regel efter arbetet. Dessa
symptom har också rapporterats från mjölkproducerande bönder, från personer som ar-
betar i svinhus samt från lantbrukare som exponeras för spanmålsdamm. Dammet från
dessa miljöer har en komplex sammansättning. Därför är det svårt att dra slutsatser om
betydelsen av mikroorganismer eller toxiner från mikroorganismer.

% "Mukös membran irritation"

Symptom som irritation i ögon (sveda, klåda och tårar) och besvär från de övre luft-
vägarna (nysningar, klåda och rinnande näsa) har rapporterats från många olika miljöer
(t ex sågverk, spannmålshiss). Det är inte helt kartlagt vilken betydelse
mikroorganismer har vid uppkomst av dessa symptom.

% Symptomen vid endotoxinexponering.

Liknande symptom som vid ODTS kan uppträda vid inandning av endotoxin (endotoxin
är en komponent i det yttre membranet hos gramnegativa bakterier). Symptomen efter
exponering för endotoxiner når sin kulmen efter 4-6 timmar och är i regel borta efter 12
timmar. Ett klassiskt exempel på detta är feber orsakad av endotoxiner från
luftbefuktare ("humidifier fever"). Detta kan inträffa i lokaler med luftbefuktare med
stillastående vatten. Om vattnet i behållaren är tillräckligt förorenat, kan bakterier växa
till då befuktaren är avstängd under en tid, t ex en helg. När befuktaren startas igen
sprids det förorenade vattnet som nu innehåller höga halter Gram-negativa bakterier och
därmed endotoxiner i lokalen.

I tabell 1 redovisas vid vilka ungefärliga halter endotoxiner olika symptom kan
uppkomma.
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Tabell 1 Sammanställning av symptom på endotoxinexponering och den ungefärliga halt vid vilken
symptom kan uppträda [28]. Halterna anger medelhalter över en hel arbetsdag

Symptom Ungefärlig tröskelvärde, ng/m3

Minskad FEV1,0* 100-200

Andnöd 300-500

Feberattack efter arbetet 500-1000

* FEV1,0 är den luftvolym som man kan blåsa ut på 1,0 sekund. Minskad FEV1,0 är ett tecken på ett ökat
andningsmostånd.

Ur tabellen kan utläsas att risken för symptom hos en person är mycket liten om denne
utsätts för genomsnittshalter omkring 20 ng/m3 eller därunder. Vid halter runt 20 ng/m3

förekommer inga symptom hos det stora flertalet exponerade. Vid något högre halter,
cirka 100 ng/m3 kan vissa personer få en försämrad lungfunktion, som kan mätas som
minskad FEV1,0.
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Kort sammanfattning av egenskaper och hälsorisker för ett
flertal föreningar som kan avges vid kompostering/rötning av
hushållsavfall

AMMONIAK

CASnr: 7783-06-4

Formel: NH3

Hygieniskt gränsvärde: NGV: 25 ppm (18 mg/m3)
      TGV: 50 ppm (35 mg/m3)

Explosionsgräns i luft: 16-25 vol%

Lukttröskel: 5 mg/m3

Hälsorisker: Ammoniak har en starkt stickande lukt. Ammoniak verkar starkt
irriterande på ögon, hud och luftvägar. Inandning av Ammoniak under
lång tid kan ge luftrörskatarr.
I nedanstående tabell anges förhållande mellan effekt och engångs-
exponering för ammoniak

Dos (mg/m3)                                 Effekt                                     
500 Irritation djupt ner i lungorna
105-140 Tårflöde
70 Irritation i svalg, andningshämning
ca 35 Irritation i ögats bindehinna, i näsa och svalg

DIMETYSULFID

CASnr: 75-18-3

Formel: CH3-S-CH3

Hygieniskt gränsvärde: NGV: 1 ppm (Anm: nivåvärdet 1 ppm gäller för summan
av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metyl-
merkaptan

Explosionsgräns i luft:

Lukttröskel: 2,5 ppb

Hälsorisker: Dimetylsulfid har en mycket obehaglig lukt. Dimetylsulfid verkar
irriterande på ögon, hud och luftvägar. Dimetylsulfid kan även ge
huvudvärk och trötthet. Skadeverkningarna är i övrigt dåligt undersökta
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KOLDIOXID

CASnr: 124-38-9

Formel: CO2

Hygieniskt gränsvärde: NGV: 5 000 ppm (9 000 mg/m3)
       KTV: 10 000 ppm (18 000 mg/m3)

Explosionsgräns i luft: ej explosiv

Lukttröskel: ingen lukt

Hälsorisker: Vid 10 000 kan andningshastigheten öka. Exponeringen för både kolmo-
noxid och koldioxid ökar surheten i blodet och förlänger tiden för åter-
hämtning efter exponering. Vid 40 000 ppm och därutöver kan koldi-
oxid ge huvudvärk, yrsel och hjärtklappning. Vid 70 000 ppm kan med-
vetslöshet inträda. Utgången kan bli dödlig

METAN

CASnr: 74-82-8

Formel: CH4

Hygieniskt gränsvärde: finns ej

Explosionsgräns i luft: 5-15 vol%

Lukttröskel: ingen lukt

Hälsorisker: Metan är ej giftig i sig. I höga halter kan metan undantränga luftens syre 
och därigenom förorsaka kvävning

MYRSYRA

CASnr: 64-18-6

Formel: HCOOH

Hygieniskt gränsvärde: NGV: 3 ppm (5 mg/m3), KTV: 5 ppm (9 mg/m3)

Explosionsgräns i luft: 18-57 vol%

Lukttröskel:

Hälsorisker: Ångorna av myrsyra verkar starkt irriterande på ögon och andningsvägar
och kan ge frätskador. Inandning av myrsyra kan ge hosta, illamående och i svårare fall
lungskador. Exponering för låga halter av myrsyra under en längre tid kan ge frätskador
på tänderna, inflammationer i näsa och svalg samt luftrörskatarr.
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SVAVELVÄTE

CASnr: 7783-06-4

Formel: H2S

Hygieniskt gränsvärde: NGV: 10 ppm (14 mg/m3)
      TGV: 15 ppm (20 mg/m3)

Explosionsgräns i luft: 4,3-45,5 vol%

Lukttröskel: 0,015 ppm

Hälsorisker: Svavelväte är en mycket giftig gas. Vid lägre halter kan symptom som
trötthet, huvudvärk och irritation i luftvägarna inträda. Vid stigande
halter finns det risk för lungödem
I nedanstående tabell anges verkningarna av svaveväte vid olika halter i 
luften

Halt (ppm)                          Effekt                                     
500 Hjärnan kan skadas m bl a andningsförlamning 

som följd
300 Livshotande lungsjukdom (lungödem)
150 Luktsinnet förlamas så att man inte märker lukten 

av svavevätet
50 Ögonskador
3-5 Lukten obehaglig

ÄTTIKSYRA

CASnr: 64-19-7

Formel: CH3COOH

Hygieniskt gränsvärde: NGV: 5 ppm (13 mg/m3) KTV: 10 ppm (25 mg/m3)

Explosionsgräns i luft: 5.4-16 vol%

Lukttröskel: 1 ppm

Hälsorisker: Ättiksyra har starkt stickande lukt. Ättiksyra verkar starkt irriterande och 
frätande på andningsvägar, ögon och hud. Inandning av höga halter kan 
ge livshotande lungskador. Vid exponering för lägre halter under en 
längre tid kan det uppstå frätskador på tänderna, inflammationer i näsa 
och svalg samt luftrörkatarr. 25 ppm ättiksyra irriterar näsa och ögon.
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Förslag till rekommendationer vid arbete inom
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Förslag till rekommendationer vid arbete inom explosions-
klassade områden

& Rökning och införande av eld är förbjudet i hela byggnaden, 
liksom gnistbildande apparater som t ex mobiltelefon, 
personsökare, radio m.m.

& Vid ingrepp i gasfarligt utrymme ska:

' gastillförseln vara avstängd med automatiska huvud-
avstängningsventiler och/eller med manuella ventiler

' utrymmet ventileras under så lång tid så att risk för 
kvävning/förgiftning eller explosion förhindras. Vid osäkerhet 
ska luftkvaliteten kontrolleras med explosimeter. Halten 
metan i luft bör ej överskrida 0,5% .

' allt hett arbete vid reparationsarbete får endast göras efter 
särskilt tillstånd av ansvarig driftchef eller dennes ställföreträ-
dare

'alla verktyg, material och instrument ska vara 
explosionsskyddade
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Identifierade bakterier och mögelsvampar vid respektive anläggning

Svampar och bakterier har artbestämts genom odling. Vid artbestämning av respektive
aggregat kommer den art som under givna odlingsbetingelserna (näringsmedium,
temperatur, fuktinnehåll och tid) är dominant att registreras. Mindre dominanta arter
undertrycks, varför de inte kan bestämmas.

I tabell 1 redovisas vilka mögelsvampar som identifierats i proverna. I samtliga
anläggningar förekom nästan samma typen av bakterier eller mögelsvampar, se tabell 2,
3, 4 och 5.

Tabell 1    Identifierade mögelsvampar och bakterier

Identifierade mögelsvampar
Penicillium spp, Penicillium variable, Penicillium verrucosum
Aspergillus spp, Aspergillus fumigatus (rp), Aspergillus niger (rp), 
Aspergillus versicolor, Aspergillus ochraceus
Paecilomyces (tp, rp), Sterilt mycel, Wallemia, Botrytis, Fusarium
Jäst, Oidiodendron, Doratomyces, Scopulariopsis, Eurotium, Mucor,
Cladosporium, Dematiaceous, Chrysonilia, Trichoderma, Phoma, Rhizopus (rp)

Identifierade bakterier
Blandflora, Bacillus, Streptomyces (rp), Pseudomonas (tp)

Förklaringar:  (tp) =toxinproducerande mikroorganismer (rp) = mikroorganismer som kan ge
problem i andningsvägarna

Penicillium spp och Aspergillus niger som identifierats i proverna sätts i samband med
lungsjukdomar, inom lantbruk och justerverk, om halterna är högre än 109 mögelsvam-
par/m3.

Det är känt att Aspergillus fumigatus kan orsaka allergisk aleveolit om den förekommer
i höga halter. Begreppet aspergillos förknippas med denna svamp som kan infektera
lungorna. Denna svamp är termotolerant vilket innebär att den tål höga temperaturer

Paecilomyces som också fanns i proverna är en mögelsvamp som ofta förekommer på
trämaterial och spannmål. Denna svamp kan bilda sporer som lätt kan bli luftburna i
stora antal. Den kan då orsaka allergisk alveolit. Paecilomyces bildar även ämnen som
har cytotoxisk effekt (cellgift). Denna svamp överlever i höga temperaturer.

Cladosporium som fanns i många prover är en svamp som är mycket vanlig på fuktig
trämaterial och i utomhusluft. Det är känt att Cladosporium kan ge problem hos
allergiker.

Streptomyces är en bakterie som till utseende liknar en svamp och som också fungerar
som en sådan. Streptomyces kan bilda sporer vilket innebär att den överlever torka.
Denna bakterie förknippas med respiratoriska problem.

Blandflora som identifierats i proverna består av korta stavformade gramnegativa
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bakterier som nästan alltid finns i naturliga material. Vanligt förekommande släkten är
Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Artrobacter, Corynebacterium, Micrococcus,
Proteus m fl. Inom de här släktena har man inte sett orsakssamband till ohälsa.

Nedan redovisas samtliga identifierade bakterier och mögelsvampar vid respektive
anläggning.

Tabell 2 Identifierade bakterier och mögelsvamp vid komposteringsanläggning. A.

Plats Identifierade bakterier Identifierade mögelsvamp

Utomhus
ej identifierade Penicillium spp (48%), Cladosporium (30%),

Dematiaceous (2%), Sterilt mycel (20%)

Mottagningshall
Normalflora (65%), Streptomyces
(10%), Bacillus (20%)

Penicillium spp (96%), Cladosporium (1%),
Mucor (1%), Chrysonilia (1%), Rhizopus (1%)

Kontrollrum Normalflora (70%), Streptomyces
(20%), Bacillus (15%)

Penicillium spp (76%), Cladosporium (14%),
Trichoderma (5%), Aspergillus niger (5%)

Blandningstrumma och
rivare

Normalflora (90%), Streptomyces
(2%), Bacillus (8%)

Penicillium spp (89%), Cladosporium (9%),
Mucor (1%)Aspergillus niger (1%)

Blandningstrummas
utlopp

Normalflora (95%)Streptomyces
(2%), Bacillus (3%)

Penicillium spp (45%), Cladosporium (40%),
Aspergillus fumigatus 5%), Aspergillus niger
(5%), Mucor (5%),

Grovsikt
Normalflora (86%), Streptomyces
(2%), Bacillus (12%)

Penicillium spp (79%), Cladosporium (5%), Jäst
(10%), Mucor (4%), Eurotium (2%)

Finsikt Normalflora (92%), Streptomyces
(2%), Bacillus (6%)

Penicillium spp (63%)Cladosporium (30%),
Aspergillus fumigatus 1%), Jäst (6 %)

Rondering/underhåll
     anställd 1 (Sten) Normalflora (98%), Streptomyces

(1%), Bacillus (1%).
Aspergillus spp (2%), Penicillium spp (59%),
Cladosporium (25%), Jäst (8%), Mucor (2%),
Phoma (2%), Penicillum variabile (2%)

     anställd 2 (Leif) Normalflora (80%), Streptomyces
(2%), Bacillus (18%).

Aspergillus spp (1%), Penicillium spp (70%),
Cladosporium (16%), Jäst (8%), Aspergillus
versicolor (1%), Aspergillusochraceus (1%),
Eurotium (1%), Penicillum variabile (1%),
Chrysonilia (1%)
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Tabell 3 Identifierade bakterier och mögelsvamp vid komposteringsanläggning. B

Plats Endotoxin
(ng/m3)

Identifierade bakterier identifierade mögelsvamp

Utomhus Normalflora, Bacillus Aspergillus fumigatus Cladosporium
Penicillium spp, Aspergillus niger,
Jäst

Mottagningshall 3,3 Normalflora,Streptomy-
ces, Bacillus

Aspergillus fumigatus Cladosporium,
Mucor, Penicillium spp, Aspergillus
niger, Penicillium variabile Rhizopus

Kontrollrum 3,6 Normalflora,
Streptomyces, Bacillus

Aspergillus fumigatus, Mucor, Chry-
sonilia, Penicillium spp Aspergillus
niger Rhizopus Aspergillus ochraceus

Rivare 9,6 Normalflora,
Streptomyces, Bacillus,
Bacillus mucoides

Aspergillus fumigatus, Mucor, Peni-
cillium spp, Aspergillus niger Paeci-
lomyces, Chrysonilia, Aspergillus
ochraceus,

Processhall

-blandningstrumma 2,4
Normalflora,
Streptomyces, Bacillus,
Bacillus mucoides

Penicillium spp Aspergillus niger
Aspergillus spp Chrysonilia
Wallemia

- trumsikt (grovsikt) 12
Normalflora,
Streptomyces, Bacillus,
Bacillus mucoides

Penicillium spp, Aspergillus niger,
Aspergillus spp, Mucor, Rhizopus

Finlinje

- trumsikt (finsikt) 4,8
Normalflora, Streptomy-
ces

Aspergillus fumigatus, Cladosporium,
Penicillium spp, Aspergillus niger,
Aspergillus spp, Eurotium,
Chrysonilia

Tabell 4 Identifierade bakterier och mögelsvamp vid komposteringsanläggning C

Plats Identifierade bakterier identifierade mögelsvamp

Utomhus
Normalflora Penicillium spp, Aspergillus fumigatus,

Cladosporium, Sterilt mycel, Botrytis,
Fusarium, Oidiodendron

Mottagningshall
Normalflora, Streptomyces, Cladosporium, Penicillium spp Aspergillus

niger, Alternaria,  Botrytis

Kontrollrum
Normalflora, Streptomyces
(75%), Bacillus

Penicillium spp, Aspergillus fumigatus,
Aspergillus niger, Penicillium verrucosum,
Penicillium variabile, Mucor

Kvarnhus
Normalflora, Streptomyces
(90%)

Penicillium spp, Aspergillus fumigatus,
Paecilomyces, Aspergillus niger, Rhizopus

Processhall

- rotersikt

Normalflora, Streptomyces,
Bacillus

Penicillium spp, Aspergillus fumigatus, Jäst,
Aspergillus niger, Rhizopus, Mucor, Aspergillus
ochraceus

- slamblandare
Normalflora, Streptomyces
(60%), Bacillus

Penicillium spp, Aspergillus fumiga-tus,
Aspergillus spp, Sterilt mycel, Paecilomyces,
Aspergillus niger, Eurotium, Botrytis

Slamrum
Normalflora, Streptomyces
(99%)

Penicillium spp, Aspergillus fumigatus,
Aspergillus spp, Cladosporium, Penicillium
variabile, Wallemia, Sterilt mycel
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Tabell 5 Identifierade bakterier och mögelsvamp vid komposterings- och biogas-
anläggning D

Plats identifierade
bakterier

identifierade
mögelsvamp

Utomhus Blandflora (100%) Aspergillus fumigatus (17%), Penicillium
spp (75%), Cladosporium (4%)Eurotium
(4%)

Lokal för förbehan-
dling
  ! intill kvarn

Blandflora (80%),
Streptomyces(20%)

Aspergillus fumigatus (86%), Aspergillus
niger (2%), Penicillium spp (2%),
Doratomyces (6%), Mucor (2%),
Scopulariopsis (2%)

Kontrollrum Blandflora (30%),
Streptomyces(70%)

Aspergillus fumigatus (50%)Penicillium
spp (17%) Paecilomyces (8%),
Scopulariopsis (17%)Trichoderma (8%)

Lokal med kompos-
teringsboxar
  ! intill box 4-5?

Blandflora (78%),
Streptomyces(22%)

Aspergillus versicolor (1%)Aspergillus
fumigatus (89%)Aspergillus niger (1%),
Penicillium spp (7%)Doratomyces (1%),
Mucor (1%)

Lokal med
biogastank
  ! intill biogastank

Blandflora (30%),
Streptomyces(70%)

Aspergillus fumigatus (45%)Penicillium
spp (19%) Paecilomyces (9%),
Scopulariopsis (27%)
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