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Forord
Det er gjennomført mange studier og undersøkelser av minirenseanlegg de
senere årene. En viktig erfaring fra disse undersøkelsene er at både service,
vedlikehold og rutinemessig tilsyn er viktig for at disse anleggene skal fungere
optimalt. En annen erfaring er at dess bedre kunnskap man har hos de som
prosjekterer, installerer og drifter disse anleggene jo bedre resultater vil man
oppnå.
Det er viktig at den som utfører service på minirenseanleggene har en
elementær prosesskunnskap slik at de rette tiltak iverksettes når anleggene ikke
fungerer tilfredsstillende. På samme måte vil tilsvarende prosesskunnskap være
helt nødvendig for de som på vegne av forurensningsmyndigheter skal føre tilsyn
med minirenseanlegg i spredt bebyggelse. Det skal tas prøver av utløpsvannet og
det skal stilles en diagnose dersom analyseresultatene ikke tilfredsstiller kravene.
Dette krever et minimum av prosessforståelse og kunnskap om hvordan ytre
faktorer som fremmedvann, feil bruk av anlegget, overbelastning osv. påvirker
anleggets drift. Bedre kunnskap i alle ledd bidrar til bedre resultater.
Denne håndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Avløp Norge,
Miljødirektoratet og Vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Øyeren og
Glomma Sør. Boka skal fungere som et hjelpemiddel for å øke kunnskapen hos
de som skal utføre service og tilsyn av minirenseanlegg, og vil inngå som pensum
i kurs som Avløp Norge holder.
Boka krever i utgangspunktet ingen spesielle forkunnskaper og tar for seg
grunnleggende teori innenfor avløpsrensing, samt beskriver praktiske eksempler
og utfordringer som målgruppa kan ha nytte av i sitt daglige arbeid.
Materialet er redigert og forfattet av Arild Eikum (Avløp Norge), Erik Johannessen
(COWI AS) og Tor Gunnar Jantsch (Driftsassistansen i Østfold), hvor de to
førstnevnte har skrevet kapittel 1 - 9. Jørgen Ove Myrre (BraVA Rådgiving AS) og
Lars Westlie (Hydrogeologi og Avløpsrådgiving) har bidratt med tekst til kapittel
10 og Rune Heggelund (Prosess-Styring AS) har bidratt med tekst til kapittel 7. I
tillegg har Willy Thelin (Sintef) bidratt med tekst til kap.2. Øvrige bidragsytere til
materialet har vært Anders Slangsvold Eikum (Eikum Miljøteknologi) og Monika
Tauteryte (Driftsassistansen i Østfold).
Alle illustrasjoner er tegnet av Thore Gunnar Dahle (www.dahleart.no).
Boka er utarbeidet som et delprosjekt under prosjektprogrammet
"Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse" og har vært styrt av
Vannområdet Haldenvassdraget, under ledelse av Finn Grimsrud. Fra
Miljødirektoratet har Terje Farestveit og Helga Gunnarsdottir bidratt med
innspill.
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Prosjektets styringsgruppe har bestått av Finn Grimsrud, Terje Farestveit, Helga
Gunnarsdottir, Jan-Einar Ruud (Avløp Norge), Synne Lømo (Glomma Sør), Kristian
Moseby (Øyeren), Marit Ness Kjeve (Morsa), Bodil Forsberg (Kungsbacka
kommun) og Emma Selin (Skövde kommun). Prosjektet er finansiert av
Miljødirektoratet og Avløp Norge.
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1 Betydningen av avløpsrensing i spredt bebyggelse

Avløpsvann er forurenset vann som må gjennomgå rensing før det slippes til
vannresipienter. Ulike vannresipienter kan være elver/bekker, kystvann og
innsjøer. I avløpsvann er det spesielt høyt innhold av organisk stoff og
næringssalter som kan føre til forurensning i resipienten. I tillegg inneholder
avløpsvann også større partikler/komponenter, som fekalier og dopapir. Dette er
også uønskede elementer i naturen og må fjernes fra avløpsvannet før det
slippes ut. I figur 1 er det vist hvor mange vannforekomster (vannresipienter)
som er påvirket av avløp fra spredt bebyggelse i Norge. Det er særlig elvene våre
som er sterkt påvirket. Mist påvirkning finner man langs kysten.
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Figur 1. Påvirkning i ulike vannresipienter fra avløp fra spredt boligbebyggelse i Norge (Vogelsang m.fl. 2013)

Det organiske stoffet i avløpsvannet er relativt lett nedbrytbart. Dvs.
mikroorganismer utnytter dette materialet for sin cellevekst. Dette skjer i
hovedsak ved at heterotrofe bakterier omsetter karbon til CO₂ i en prosess som
kalles respirasjon. I denne prosessen er det behov for oksygen. Det er i prinsippet
det samme som alle levende dyr gjør, inkludert mennesker. Dvs. vi spiser også
karbon, som det for eksempel finnes rikelig av i alle grønnsaker, og når vi gjør det
omsetter kroppen vår noe av dette til CO₂ som vi puster ut, og vi vet at vi trenger
oksygen for å puste.

Når avløpsvann med høyt innhold av organisk stoff slippes til resipienten vil
karbonet i det organiske stoffet altså bli "spist" av disse bakteriene, samtidig som
det slippes ut CO₂ og forbrukes oksygen. Dersom innholdet av organisk stoff ikke
reduseres vil det det ved utslippspunktet bli en veldig høy konsentrasjon. Under
slike forhold vil bakteriene ha svært gode betingelser for vekst. Siden man
forbruker oksygen i denne prosessen kan dette igjen føre til at vannet blir
oksygenfattig. Også andre dyr som for eksempel bunndyr som skjell og
sjøstjerner, eller krepsdyr og fisk, trenger også oksygen for å leve. Når vannet blir
oksygenfattig kan det derfor føre til at levevilkårene for disse organismene
forsvinner og vi får vassdrag som oppfattes som "døde", dvs. uten andre levende
dyr enn disse bakteriene. I særlig alvorlige tilfeller kan bakterieveksten som skjer
under nedbrytning av det organiske stoffet i avløpsvannet bruke opp så mye
oksygen over kort tid at for eksempel både fisk og krepsdyr dør av
oksygenmangel.
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Figur 2. Fiskedød i Kragerø-bekk som følge av kloakkutslipp (http://www.nrk.no/telemark/fiskedod-ikragero-bekk-1.11838290).

I urenset avløpsvann er det også ganske høyt innhold av næringssalter, eller
næringsstoffer som det også blir kalt. Dette er grunnstoffer som ved siden av
karbonet også er nødvendig for vekst for både planter og dyr. I avløpsvann er det
høyt innhold av særlig fosfor og nitrogen.
Når høye konsentrasjoner av slike stoffer slippes til en resipient kan dette føre til
en tilstand man kaller eutrofiering. Eutrofiering fører til økning av
planktonalgeproduksjon, særlig om sommeren. Dvs. man kan få
algeoppblomstring, med påfølgende svinn av oksygen ved bunnen der biomassen
brytes ned. Oksygensvinn i bunnvannet kan føre til ytterligere frigjøring av fosfor
fra sedimentene, akkumulert over lang tid gjennom naturlige prosesser. I
innsjøer med liten bufferkapasitet (slike har vi mange av i Norge), vil eutrofiering
kunne ha store konsekvenser for surhetsgraden (pH) i overflatevannet i
sommerhalvåret (den kan øke kraftig) – som igjen kan bidra til utryddelse av

naturlige planktonalgesamfunn og fremme andre mindre gunstige samfunn av
mikroorganismer, som for eksempel visse blågrønnalger (www.snl.no).
Tilførsel av næringsstoffer og organisk stoff kan derfor fremme uønskede forhold
i vannresipienter. Kildene til disse næringsstoffer i spredt bebyggelse er både
landbruksavrenning og husholdningsavløp. I forbindelse med avløpsvannet er
den eneste metoden å redusere disse utslippene å installere avløpsrenseanlegg. I
byer og større tettsteder samles avløpsvannet opp og sendes til et sentralt
renseanlegg før det slippes til resipienten. I spredt bebyggelse skjer dette i lokale
løsninger, som for eksempel prefabrikkerte minirenseanlegg. Disse anleggene
fjerner en betydelig del av det organisk stoffet i avløpsvannet, men kan i tillegg
redusere innholdet næringsstoffene fosfor og nitrogen.
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Figur 3. Algeoppblomstring i Vestre-Vansjø (foto: Eva Skarbøvik / Bioforsk).

Med hensyn til næringsstoff er det spesielt fosfor man er opptatt av i Norge.
Ideen med å fjerne kun fosfor er som følger: Som nevnt ovenfor er både nitrogen
og fosfor helt nødvendige stoffer for vekst. Dette gjelder alle organismer, både
planter og dyr, inkludert alger. Ved å fjerne en av disse vil man derfor hindre
vekst. Dvs. fjerner man for eksempel fosfor vil ikke alger ha nok av dette stoffet
til å vokse, og ved lave nok nivåer vil man dermed hindre at algeoppblomstringer
kan skje.
Det samme gjelder i prinsippet også organisk stoff og effekten av for høye utslipp
av det. Dvs. dersom man reduserer dette vil man unngå at bakteriene vokser til

slike store mengder at vannet blir oksygenfattig. Med andre ord: Det bærende
prinsippet i all avløpsrensing er å redusere innholdet av stoffer slik at uønsket
mikrobiell vekst i naturen holdes på så lavt nivå som mulig. Figur 4 viser at en
betydelig andel av vannresipientene i Norge er negativt påvirket avløp fra spredt
bebyggelse utgjør. Som figuren viser ligger avløp fra spredt bebyggelse på 4.
plass som den påvirkningstypen som påvirker flest resipienter.
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Figur 4. Oversikt over antall vannresipienter og påvirkningstyper for negativt påvirkede vannforekomster i
Norge (www.vann-nett.no).

2 Regelverk / rensekrav
2.1 Internasjonalt
2.1.1 Europeisk typegodkjenning (EN-12566-3, EN-12566-7)
Alle minirenseanlegg som selges i det norske markedet skal være CE merket.
Dette betyr at anleggene har vært igjennom en omfattende test som omfatter
både prosessmessige forhold så vel som tetthet og styrke. Passerer et anlegg
testen, som blant annet gjennomføres ved PIA Prufinstitut Für Abwassertechnik
GmbH (mer enn 80% av anleggene i Europa har vært testet der), kan anlegget
markedsføres i alle europeiske land samt USA.
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Figur 5. Oversiktsbilde over fasilitetene til PIA Prufinstitut Für Abwassertechnik GmbH

Vi skal ikke gå i detalj når det gjelder NS-EN 12566-3, 2005 testen men peke på at
man har prøvd å etterligne normalt bruksmønster under testing av anleggene.
Dette har man gjort ved å variere det daglige strømningsmønsteret av
vannmengden tilført anlegget (se tabell 1). Deretter testes anlegget i 38 uker
under varierende belastning slik som vist i tabell 2. I tillegg er det lagt inn
tømming av et badekar (2002) i løpet av tre minutter. Resultatene fra denne
testen legges til grunn for CE merkningen og tillater salg av produktet i alle EU og
EFTA land.

Tabell 1. Daglig strømningsmønster for funksjonstest iht. NS-EN 12566-3

Periode (h)

Prosent av daglig volum (%)

3

30

3

15

6

0

2

40

3

15

7

0

I tillegg til den internasjonale testingen som resulterer i CE merking av produktet
så har man i Norge en nasjonal ordning hvor SINTEF på vegne av Direktoratet for
byggkvalitet (DiBK) fungerer som en nøytral godkjenningsinstans og teknisk
kontrollorgan. Det vises til Vann, nr.4, 2014 for ytterligere informasjon om
ordningen (Thelin 2014).
”Teknisk Godkjenning for minirenseanlegg som er ment å være en hjelp for både
den enkelte huseier som skal installere et slik anlegg og kommunene som lokal
forurensningsmyndighet. Evalueringen er en frivillig ordning for leverandørene,
men kun etter at anleggene har gjennomgått EN-12566-3 og EN-12566-7. Alle
anlegg som har gjennomgått EN testen og er CE merket kan selges fritt i alle EU
og EFTA land."
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Tabell 2. Prøvingsplaner for testing av minirenseanlegg iht. NS-EN 12566-3

Sekvens
1

Egenskap

Medgått tid
(uker)
xa

Sekvensnavn:
BIOMASSEETABLERING
Daglig væskestrøm: nominell
Prøvetaking:
nei
2
Sekvensnavn:
NOMINELL
Daglig væskestrøm: nominell
Prøvetaking:
4 målinger
3
Sekvensnavn:
UNDERBELASTNING
Daglig væskestrøm: 50% nominell
Prøvetaking:
2 målinger
4
Sekvensnavn:
NOMINELL-STRØMBRUDDb
Daglig væskestrøm: nominell
Prøvetaking:
5 målinger
5
Sekvensnavn:
LAV PÅKJENNING
Daglig væskestrøm: nei
Prøvetaking:
nei
6
Sekvensnavn:
NOMINELL
Daglig væskestrøm: nominell
Prøvetaking:
3 målinger
7
Sekvensnavn:
OVERBELASTNINGC
Daglig væskestrøm: Nominell og overbelastning
Prøvetaking:
2 målinger
8
Sekvensnavn:
NOMINELL-STRØMBRUDDb
Daglig væskestrøm: nominell
Prøvetaking:
5 målinger
9
Sekvensnavn:
UNDERBELASTNING
Daglig væskestrøm: 50% nominell
Prøvetaking:
2 målinger
10
Sekvensnavn:
NOMINELL
Daglig væskestrøm: nominell
Prøvetaking:
3 målinger
aX er tiden produsenten har oppgitt at det tar å oppnå normal drift.
bEt strømbrudd på 24 timer organiseres 2 uker etter begynnelsen av
sekvensen.
cDet blir ordnet med overbelastning som varer timer i begynnelsen av
sekvensen.

6

2

6

2

6

2

6

2

6
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2.2 Nasjonalt
De viktigste lovgivende dokumentene for minirenseanlegg i 2007 er illustrert i
figur 6 nedenfor. Øverste nivå er Forurensningsloven med tilhørende
Forurensningsforskrift. Neste nivå er NS-EN 12566-3 – Små avløpsrenseanlegg for
opptil 50 pe – Del 3: Prefabrikkerte renseanlegg og/eller renseanlegg montert på
stedet for husholdningsspillvann. Til slutt har man lokal forskrift eller
retningslinjer, som dekket opp lokale behov, som nasjonal lovgivning ikke har
detaljert.

Forurensingsforskriften
Del 4 - Avløp, §11-12

Teknisk godkjenningsordn. (Sintef)/
EU- standard (EN12566-3; EN-12566-7)

Lokal forskrift
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Figur 6. Lovgivende dokumenter som regulerer produksjon, testing/prøving og drift av minirenseanlegg

Hver for seg er ikke noen av disse dokumentene fullstendig dekkende. En må
derfor se hele lovverket samlet, og der hvor det er mangler bør dette dekkes opp
gjennom lokal forskrift.
Siden NS-EN 12566-3 ikke inneholder spesifikk informasjon om drift og
vedlikehold av minirenseanlegg, er dette inkludert i vedlegg 2.3 til §11 i
Forurensningsforskriften.
En rekke momenter gjør at det i mange tilfeller er nødvendig med en lokal
forskrift. Vi har nedenfor listet opp noen slike:
Hvorfor er det nødvendig med lokal forskrift?
•

Ikke krav til utslippskontroll i Forurensningsforskriften

•

Prosentkrav i Forurensningsforskriften er umulig å etterprøve

•

Krav til drift og vedlikehold er for dårlig definert i
Forurensningsforskriften og i EN12566-3

•

Kommunens tilsyn og kontroll er for dårlig definert i
Forurensningsforskriften

Det er utarbeidet en felles lokal forskrift for Morsa-kommunene, med den
hensikt å ivareta momentene ovenfor. I tillegg var det ønske om at den lokale
forskriften skulle være et hjelpemiddel til de kommunale saksbehandlerne. Det
ble derfor også utarbeidet en veileder til selve forskriftsteksten, som vist i figur 7.
Foruten lokal forskrift ble det også utarbeidet en gebyrforskrift, hvor det ble
hjemlet at kommunene kunne innkreve gebyr for saksbehandlingen knyttet til
den lokale forskriften. Begge disse forskriftene er behandlet og vedtatt i
kommunenes politiske organer, mens veilederen er et administrativt verktøy og
er ikke behandlet politisk.
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Figur 7. Oversikt over dokumenter i felles lokal forskrift i Morsa

Videre, er det ikke spesifiserte krav til rensing i EN12566-3. Dvs.
anleggsprodusenten definerer hvilke renseeffekter de ulike anleggstypene skal
testes for. I den lokale forskriften i Morsa er dette hensyntatt ved at det kreves
at dokumentasjon på oppnådde renseresultater i testen skal legges ved
utslippssøknaden.
Bestemmelser om rensegrad er fastsatt som konsentrasjonskrav i den lokale
forskriften i Morsa, med følgende krav til utløpsvannet:
Tot-P <1,0 mg/l
BOF5 <25,0 mg/l
Foruten bestemmelsene nevnt spesielt ovenfor, ble det under utarbeidelsen av
forskriftene lagt stor vekt på bestemmelser knyttet til drift og vedlikehold, samt
kontroll og tilsyn. Det har vist seg at særlig drift- og vedlikehold er avgjørende for
god anleggsytelse, og det var derfor svært viktig at dette ble godt ivaretatt med
utfyllende bestemmelser i de nye lokale forskriftene.
Siden kommunen er forurensningsmyndighet, tilkommer det også plikt om å føre
tilsyn. I tillegg ble det vurdert at ved å gjennomføre aktiv kontroll av disse

anleggene, vil det også på sikt føre til at anleggene totalt sett oppnår bedre
ytelse. Utslippskontrollen skal gjennomføres som risikobasert tilsyn, slik at hele
anleggsmassen i gjennomsnitt kontrolleres minimum hvert annet år, hvor prøver
analyseres på akkreditert laboratorium for Tot-P og BOF5. Foruten å ta prøver
skal tilsynspersonellet også observere anlegget for å sjekke kvalitet på utført
service og vedlikehold.
I forskriften ble det også satt krav til at den som skal utføre selve kontrollen skal
ha fagkompetanse (fagkyndig virksomhet), og at leverandør/produsent ikke skal
kunne foreta utslippskontrollen selv. Alle anlegg skal være godt tilrettelagt for
prøvetaking på utløpet. Dette var det viktig å få inn da de tidlige undersøkelsene
viste at det for enkelte anlegg var svært krevende å få tatt ut representative
prøver.
Fra et forvaltningsmessig synspunkt er det viktig at drift og vedlikehold blir
ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Dette kan reguleres gjennom
bestemmelser i lover og forskrifter. Dessverre var dette ikke tilfredsstillende
ivaretatt i den nasjonale forskriften, og det ble derfor besluttet at dette måtte
reguleres strammere i lokal forskrift i Morsa-kommunene. Dette ble derfor en av
de punktene det ble mest vektlagt i utarbeidelse av den lokale forskriften.
I den lokale forskriftens i Morsa inngår det en rekke bestemmelser som setter
krav til både anleggseier og leverandør. Det er anleggseier som er ansvarlig for at
anlegget drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Gjennom forskriften
pålegges anleggseier at det inngås service/ vedlikeholdsavtale med godkjent
foretak, for å sikre at anleggene følges opp av personell som har den rette
kompetansen. Det stilles også krav til at serviceleverandøren skal ha
kompetanse, og leverandøren skal synliggjøre hvordan man sikrer at
servicepersonell har gjennomgått opplæring i en egen avtale med kommunen.
Anleggseier er videre forpliktet til å inngå service/ vedlikeholdsavtale med annet
godkjent foretak, skulle den opprinnelige serviceleverandøren opphøre å
eksistere ved f.eks. konkurs eller avvikling.
Den lokale forskriften i Morsa stiller videre krav til at det skal gjennomføres
service ved jevne intervaller, som følger:

•

Minirenseanlegg:

min. 2 x pr. år

•

Våtmarksfilter:

min. 2 x pr. år

•

Infiltrasjonsanlegg:

min. 1 x hvert 2. år

•

Fritidsbebyggelse:

min. 1 x pr. år for minirenseanlegg og
våtmarksfilter, og min. 1 x hvert 4 år for
infiltrasjonsanlegg

I den nasjonale forskriften er det både upresise og ikke godt nok spesifiserte
beskrivelser for hva som skulle gjennomføres ved hvert servicebesøk. Derfor er
det nødvendig å presisere dette i lokal forskriften. Et minimum av tiltak som skal
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gjennomføres ved service (og dokumenteres på servicerapporter) ble derfor
definert. Sjekkpunkter og tiltak som skal gjennomføres ved servicebesøk:

•

Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig
tvangskjøres)

•

Kjemikaliebeholder kontrolleres, og evt. etterfylles

•

Ødelagte deler repareres eller skiftes ut

•

Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager

•

Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomediet, etc. skal fjernes

•

Utløpsvannet skal kontrolleres med portabelt instrument (fotometer
m/digital skjerm) for ortofosfat PO4-P.

•

Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler

•

For anlegg med mekanisk beluftning i bioreaktor skal lufttilførsel
kontrolleres

•

Innløps- og utløpsdykker kontrolleres

•

Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av
overflate på filteret (våtmarksfilter)

•

Kontroll av vannivå i filterbedet (våtmarksfilter)

•

Kontroll om det er synlig oppslag/utsig av urenset avløpsvann
(infiltrasjonsanlegg)

•

Kontroll av vann-nivå i peilerør (infiltrasjonsanlegg)

Andre krav til serviceleverandører, som kan ha forebyggende virkning for å bedre
ytelsen til anleggene, ble også fremsatt i den lokale forskriften, blant annet:

•

Godkjent foretak (anleggs/serviceleverandøren) plikter å fremlegge kopi
av servicerapport på anmodning fra kommunen

•

Ved høy verdi på portabelt ortofosfat instrument, skal korrigerende tiltak
iverksettes, med rapport til kommunen.

Samlet vil de kravene og tiltakene beskrevet ovenfor bidra til at drift og
vedlikehold på disse anleggene gjennomføres på en måte som gjør at anleggene
har størst mulig forutsetning for å ha god ytelse.
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3 Forurensningsmengder og sammensetning
3.1 Begreper knyttet til vannkvalitet
Vannets kvalitet, eller vannkvalitet, er et ord som dekker svært mye og handler
først og fremst om hvilke stoffer som er i vannet. Ved å analysere de ulike
bestanddelene, såkalte vannkvalitetsparametere eller kun kortversjonen
parametere, i vannet vil man få et sett med verdier som gjør at man kan sette
opp det spesifikke vannets karakteristikk. I vannfaget er det svært mange ulike
parametere som forteller hvilken kvalitet vannet har, noen er mest interessante i
forbindelse med rensing av vann for drikkevannsproduksjon, mens andre er mer
interessante når man diskuterer avløpsvann. I denne håndboka konsentrerer vi
oss om de mest brukte parameterne og begrepene i forbindelse med
avløpsrensing.

3.1.1 Vannmengder
Vannmengder er jo i seg selv ingen parameter eller begrep som er knyttet til
vannets kvalitet, men selvsagt hvor mye vann det er snakk om. Vi diskuterer
uansett dette litt, da man i vannbransjen ofte bruker litt ulike begreper når man
diskuterer vannmengder. I vårt fagområde er vannmengder knyttet til mengder
vann som renner gjennom et anlegg per tidsenhet. Her er dette som regel angitt
enten som m³/t ("kubikkmeter per time") eller som l/s ("liter per sekund"). Når
man snakker om avløpsanlegg i spredt bebyggelse omtales også vannmengder
ofte som l/pe·d ("liter per person og døgn"), dvs. hvor mange liter avløpsvann en
person produserer daglig.
Det er 1000 liter per kubikkmeter, dvs. 1000 l/m³, og det er 3600 sekunder per
time, dvs. 3600 s/t. Når man skal regne om m³/t til l/s, eller omvendt, dividerer
eller multipliserer man ganske enkelt med 3,6. Hvordan dette henger sammen er
vist med følgende regneeksempler:

3,6

⁄ =

1 ⁄ =

3,6

⁄ ∙ 1000 ⁄
3600

1 ⁄ ∙ 3600 ⁄
= 3,6
1000 ⁄

=1 ⁄
⁄

I stedet for å bruke disse formlene kan man altså forkorte brøkene, som man
lærte en gang i tiden på ungdomsskolen, og dermed foreta den langt enklere
omregningen som følger:

3,6 ⁄
=1 ⁄
3,6

1 ⁄ ∙ 3,6 = 3,6

⁄

Når man snakker om vannmengder per husstand benyttes som nevnt ovenfor
begrepet liter per person og døgn (l/pe·d). I Norge er vannmengden per husstand
blitt definert til å gjelde 5 personer, dvs. når man snakker om vannmengder per
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husstand er det i realiteten mengden avløpsvann 5 personer produserer i
døgnet. Noen benytter også m³/d i denne forbindelse, og dette omregnes enkelt
ved å dividere med 1000. Dette illustreres ved følgende eksempel:

- På gården Bortilia i Glesbygda kommune bor det fem personer. De har sitt eget
minirenseanlegg. Hver person produserer 150 liter avløpsvann per døgn. Hvor
mange m³ avløpsvann blir dette per døgn?
:
150 ⁄

∙

∙5

= 750 ⁄ =

750 ⁄
1000 ⁄

= 0,75

⁄

3.1.2 pH
Begrepet pH er på norsk oversatt til surhetsgrad, altså parameteren forteller noe
om hvor surt vannet er. Parameteren pH er en forkortelse for "potenz Hydrogen"
(tysk uttrykk) og måles i en skala basert på 10-potenser. Denne skalaen går fra 1
til 14, hvor 1 er meget surt og 14 er meget basisk. Når pH i vannet er lik 7, så er
vannet "nøytralt". Koblingen potenser og hydrogen henger sammen med at
vann, som i utgangspunktet har den kjemiske formelen H₂O, vil avhengig av en
rekke faktorer "spaltes" slik at en del av H₂O-molekylene deles opp i H+ og OHioner. Når pH er lik 7 så inneholder vannet like mange H+ som OH- ioner, og jo
surere en løsning blir (dvs. pH lavere enn 7) jo større andel H+ ioner er det i
vannet. Selve skalaen er basert på den negative logaritmen til innholdet av H+
ionene. Vi skal ikke gå dypt inn i vannkjemien her, men eksempelvis: Når vi sier at
et vann har en pH verdi på 6, så betyr det i realiteten at den inneholder –log10-6
mol H+ ioner (=0,000001), og ved pH på 8 er innholdet –log10-8 mol H+ ioner
(=0,00000001) – altså mindre H+ ioner i vannet jo høyere pH verdi man har.
pH er en meget viktig parameter i all type vannbehandling. Når det gjelder
avløpsrensing er den svært viktig i forbindelse med kjemisk felling for reduksjon
av fosfor, samt for biologiske renseprosesser for reduksjon av organisk stoff
og/eller fjerning av nitrogen. For å oppnå gode fellingsbetingelser i den kjemiske
behandlingen bør vannet være litt surt, dvs. en pH verdi på 6 er normalt regnet
som en god verdi når man feller med aluminiumsbaserte fellingskjemikalier. For
at ikke de biologiske renseprosessene skal forstyrres bør pH ligge mellom 6 og 9.
Mer om dette i kapittel 4. For at ikke biologien i resipienten (vannforekomsten
som skal ta imot det rensede avløpsvannet) skal ta skade bør utløpsvannet fra et
avløpsrenseanlegg helst ligge i det "nøytrale området", dvs. pH verdi mellom 6
og 8. Dette kan være en utfordring ved bruk av etterpoleringsfilter eller
våtmarksfilter som er basert på kalkholdige filtermedia, hvor pH ofte er over 10
(Jenssen og Krogstad 2003, Heistad m.fl. 2006 og Jenssen m.fl. 2010).
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3.1.3 Suspendert stoff (SS)
Suspendert stoff, eller kortformen SS, er en parameter som forteller hvor mye
partikler det er i vannet. Parameteren gir informasjon om hvilken konsentrasjon
partiklene har i vannet og benevnes ofte mgSS/l eller gSS/m³. I noen
internasjonale publikasjoner blir også konsentrasjonsbegrepet angitt som ppm
SS, som står for "parts per million". Forholdet mellom de ulike
konsentrasjonsbegrepene er at de er helt like, dvs. mg/l = g/m³ = ppm.
SS konsentrasjonen bestemmes ved en såkalt "operasjonell" analyse, dvs. man
har blitt enige om at analysemetoden skal være standard og lik, og at
konsentrasjonen dermed er definert ved metoden. Det finnes både en norsk og
utenlandske standarder for hvordan analysen skal utføres. Den utføres ved at
man bruker et filter med 0,45 μm poreåpning. Filteret veies først, deretter
filtrerer man vannet, filteret tørkes i et tørkeskap og til slutt veies det igjen.
Differansen i vekt (g eller mg) mellom rent filter og filter med partikler på er
derfor målet på SS-konsentrasjonen når man tar hensyn til hvilken vannmengde
som er filtrert.
SS er noe man normalt fjerner i sedimenteringsbassengene i et
avløpsrenseanlegg. Kjemisk felling bedrer SS-reduksjonen, og et normalt
fungerende avløpsrenseanlegg bør ikke ha høyere SS konsentrasjon i utløpet enn
15-25 mgSS/l. Dersom det slippes for mye SS ut med det rensede avløpsvannet
vil det kunne føre til økte slammengder i resipienten og dermed endrede
bunnforhold og artsmangfold av bunndyr.

3.1.4 Turbiditet
Parameteren turbiditet er en kvalitetsparameter som forteller hvor grumsete
vannet er. Den benevnes ofte i en av tre former; FTU (Formazine Turbidity Units),
NTU (Nephelometric Turbidity Units) eller FNU (Formazine Nephelometric Units).
Heldigvis er alle disse parameterne like i verdi, dvs. 1 FTU = 1 NTU = 1 FNU.
Turbiditet måles med en optisk måleinstrument, som kalles turbidimeter. Dette
instrumentet måler lysintensiteten i en vannprøve, og innhold av partikler
(grums) gjør at lysstråler spres og intensiteten synker.
I forbindelse med avløpsrensing blir parameteren benyttet enten som
kvalitetsparameter på utløpsvann eller som styringsparameter for dosering av
fellingskjemikalier. For avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil det ikke være aktuelt
å bruke turbidimeter for dosering, da instrumentet krever hyppig rengjøring for å
ta representative målinger. Imidlertid vil det være svært aktuelt å benytte
instrumentet for måling av vannkvalitet på utløpsvannet fra renseanlegg i spredt
bebyggelse.
Det settes sjelden (aldri, i hvert fall hittil) krav til turbiditet i avløpsvann. Det som
imidlertid gjør parameteren attraktiv er at den som regel har en meget god
korrelasjon mot SS.

19

Figur 8. Eksempler på vannprøver med ulike turbiditetsnivåer.
(http://www.learnnc.org/lp/editions/mudcreek/6594 og
http://oos.soest.hawaii.edu/pacioos/focus/modeling/roms_turb.php)

Siden turbidimetre er transportable gjør det denne prøvemetoden veldig
attraktiv ved at den gir resultater umiddelbart, slik at man ikke trenger å ta med
en prøve inn til laboratoriet for analyse der. Det er derfor et stort
besparelsespotensiale i å ta turbiditetsmålinger sammenlignet med SS målinger,
når mange anlegg skal kontrolleres.
Siden det normalt ikke settes krav til turbiditet må parameteren kalibreres mot
SS og evt. Tot-P. Det er utført noen studier på dette, og en norsk studie antyder
at ved turbiditetsverdier på <10 NTU vil det være stor sannsynlighet for at
anlegget har god drift og akseptable utslippsverdier (Johannessen m.fl. 2014a).

3.1.5 Tørrstoff
Tørrstoff (TS) er en parameter som, på lik linje med SS og turbiditet, angir
innholdet av partikler i vannet. Til forskjell fra SS filtreres ikke TS prøvene, men
her tørkes hele prøven. Det betyr at også de minste partiklene (dvs. <0,45 μm)
blir målt, og TS konsentrasjonen vil alltid være større enn SS.
Metoden går ut på å veie prøven før og etter tørking i ovn ved ca. 105 °C. Når
man benytter metoden for å bestemme TS i vann angis dette som mg TS/l.
Denne metoden benyttes imidlertid mest innen avløpsbransjen til å måle TS
innholdet i slam, og ved kvantifisering av TS i slam benyttes oftest benevnelsen %
TS. Her er det viktig å få med seg at man snakker om vektprosent. I slamlageret
på et minirenseanlegg kan fort slamkonsentrasjonen komme opp i 4 % TS. Det
betyr altså at vektprosentmessig inneholder slammet 4 % TS og 96 % vann.
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Dersom vi antar at 1 liter slam veier nøyaktig 1 kg, vil et slam med 4 % TS
inneholde 960 gram vann og 40 gram TS. Angitt som vekt per volumenhet blir
dette 40 000 mgTS/l.

3.1.6 Organisk stoff
Innhold av organisk stoff i vann er normalt sett på som en forurensning. Dersom
store mengder organisk stoff følger med avløpsvannet til en resipient vil det føre
til mikrobiologisk omsetning der, med påfølgende oksygenmangel i vannet. Dette
kan igjen føre til at høyere organismer som fisk og krepsdyr får for lite oksygen
med påfølgende massedød som resultat. Avløpsvann fra husholdningen
inneholder som regel høye konsentrasjoner organisk stoff, og det er derfor svært
viktig at forsøker å redusere innholdet av dette i renseanlegget.
Organisk stoff måles med ulike typer analyser, hvor mest utbredte innenfor
avløpsbransjen er:
•
•
•

BOF5 (Biokjemisk oksygenforbruk i 5 døgn)
KOF (Kjemisk oksygenforbruk)
TOC (Totalt organisk karbon)

BOF5 og KOF er begge såkalte gruppeparametere som inkluderer alle typer
organisk materiale. Begge metodene er også svært mye brukt internasjonalt,
hvor de heter henholdsvis BOD5 (Biochemical oxygen demand) og COD (chemical
oxygen demand). Som det ligger i navnene måler de ikke organisk stoff direkte,
men oksygenforbruket som det organiske stoffet representerer under
nedbrytning. BOD5 testen benytter mikroorganismer for å måle
oksygenforbruket i løpet av 5 døgn når organisk stoff brytes ned. Det er derfor et
direkte uttrykk for hva som vil skje i et biologisk renseanlegg. Det er viktig i
denne sammenheng å poengtere at denne prosessen også vil skje i resipienten.

Figur 9. Illustrasjon av biokjemisk oksygenforbruk - BOF (Hovde, 1987).

Dersom vi gjennomfører analysen for biokjemisk oksygenforbruk uendelig lenge
(>30 dager) måler vi oksygenforbruket på alt det organiske stoffet som
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mikroorganismene er i stand til å bryte ned (BOFU). Da vil kjemisk oksygen
forbruk (KOF) og BOF i kommunalt avløp nærme seg hverandre i verdi.
KOF analysen er en ren kjemisk metode, hvor man for avløpsvann setter til
kaliumdikromat og koker prøven. Forbrukt dikromat måles og representerer
oksygenforbruket. Siden metodene angir oksygenforbruket er den korrekte
måleenheten gO2/m³ for begge to. Imidlertid benyttes ofte disse benevningene;
gBOF5/m³ og gKOF/m³. Parameteren TOC er mest vanlig å benytte på renset
avløpsvann, da metoden er sårbar når det er mye partikler i vannet. Selve
analysen er en forbrenningsprosess, hvor man måler utviklet mengde CO₂.
Benevningen er mgTOC/l eller gTOC/m³.
Det er selvsagt en sammenheng mellom disse parameterne, og mange
korrelasjoner er presentert i litteraturen. I tabellen nedenfor er det angitt
normale verdier for forholdstall mellom parameterne avhengig av
behandlingsprosess (se også kap. 4.2).
Tabell 3. Forholdstall i behandlet og ubehandlet avløpsvann (Crites and Tohnobanoglous, 1998)

Type avløpsvann

BOF5/KOF

BOF5/TOC

Ubehandlet avløpsvann

0,3 – 0,8

1,2 – 2,0

Etter forsedimentering

0,4 – 0,6

0,8 – 1,2

0,1 – 0,3

0,2 – 0,5

Etter biol. behandling

1)

1) uten nitrifikasjon

3.1.7 Fosfor
Fosfor er et meget viktig næringssalt for all biologisk vekst. Dette gjelder også
alger og andre mikroorganismer som lever i vannforekomster. Et av de bærende
prinsippene ved avløpsrensing er at man forsøker å redusere utslipp av
næringssalter til resipientene. Det vil si at ved å begrense organismenes tilgang
til et næringsstoff (enten fosfor eller nitrogen) vil veksten av f.eks. alger
begrenses. Ved høy tilførsel av næringssalter til en resipient vil man ofte oppleve
store negative konsekvenser som algeoppblomstring, med etterfølgende
redusert bruk av vannet som drikkevann eller til fritidsaktiviteter. Det er derfor
meget viktig å forsøke å redusere innholdet av fosfor i avløpsvannet.
Fosfor er et grunnstoff som kan foreligge bundet til partikler enten som
mineralprodukter, adsorpbsjonskomplekser eller som organisk bundet fosfor.
Det kan også foreligge som løst fosfor, og da i overveiende grad som fosfater,
enten som polyfosfater eller som ortofosfat. Om lag 60 % av avløpsvannets
fosforinnhold foreligger som løst fosfor, hvor 80-90 % av dette er ortofosfat
(Norsk Vann 2012).
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Den partikulære fraksjonen fosfor fjernes ved kjemisk koagulering og
sedimentering, mens den løste fraksjonen (overveiende ortofosfat) fjernes
normalt mest effektivt med kjemisk felling. I større anlegg er det også vanlig med
biologisk fjerning av fosfor, men dette er ikke utbredt i Norge.
Som nevnt er den dominerende fraksjonen løst fosfor i avløpsvann ortofosfat.
Ortofosfat er en svak syre som avhengig av pH verdien i vannet foreligger på en
av følgende former: H2PO4-, HPO42- eller PO43-. Som man kan se av disse formlene
er fosfat et negativt ladd ion, såkalt anion, og for å felle dette ut kjemisk benytter
man derfor kationer som f.eks. jern (Fe3+) eller aluminium (Al3+). Mer om
kjemiske fellingsprosesser i kap. 4.
Fosfor måles vanligvis med et spektrofotometer, hvor det er normalt å skille
mellom total fosfor og løst fosfor. Total fosfor benevnes ofte som mg tot-P/l
(eller g tot-P/m³), mens løst fosfor angir fosfatinnholdet og benevnes derfor
oftest som mg PO4-P/l (eller g PO4-P/m³). For å analysere på løst fosfor må
prøven filtreres først, mens for total fosfor må prøven kokes slik at det
partikulære fosforen frigjøres og kan måles. Da skal ikke prøven filtreres først.

3.1.8 Nitrogen
Ved siden av fosfor er nitrogen det andre næringssaltet som kan forårsake
negative konsekvenser for vannkvaliteten i resipienten. I Norge har det vært
mindre fokus mot dette næringssaltet, og kun noen få anlegg med Oslofjorden
eller Mjøsa som resipient har krav til reduksjon av nitrogen. I spredte
avløpsanlegg er det ikke normalt å kreve reduksjon av nitrogen. Internasjonalt er
det imidlertid langt mere fokus på nitrogen, og det er derfor viktig at man
kjenner til denne parameteren. I Sverige stilles det krav til fjerning av nitrogen
også ved minirenseanlegg.
Den helt dominerende formen for nitrogen i avløpsvann er normalt ammonium
(NH4+), som utgjør normalt mellom 60 – 80 % av nitrogen i ubehandlet
avløpsvann. Resterende nitrogen foreligger som organisk bundet nitrogen.
Normalt inneholder ubehandlet avløpsvann svært lave konsentrasjoner nitrat
(NO3-N) og nitritt (NO2-N).
Nitrogen fjernes fra avløpsvann for det meste ved bruk av biologiske
renseprosesser. I slike anlegg deles gjerne dette opp i nitrifikasjon og
denitrifikasjon, hvor man i nitrifikasjonsprosessen omdanner ammonium til
nitritt/nitrat og i denitrifikasjonsprosessen omdannes nitritt/nitrat til
nitrogengass som unnslipper til atmosfæren.
Nitrogen måles oftest kolorimetrisk ved bruk av spektrofotometer, hvor man
både kan måle de enkelte komponentene ammonium, nitrat eller nitritt samt
total nitrogen (tot-N) og enheten angis som mg N/l (eller gN/m³). En mye brukt
parameter tidligere har vært total Kjeldahl nitrogen, eller TKN, som er et
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analysemetode som gir informasjon om hvor mye ammonium og organisk
bundet nitrogen vannet inneholder. TKN = NH4-N + org-N mens Tot-N = NH4-N +
org-N + NO3-N + NO₂-N, dvs. TKN er et mål på Tot-N minus nitrat/nitritt-N.

3.2 Avløpsmengder og forurensningsstoffer i spredt bebyggelse
Det finnes få kilder i litteraturen som har fokusert på karakterisering av
avløpsvann i spredt bebyggelse. Dette har sin naturlige årsak i at det er vanskelig
å gjennomføre representative uttak av prøve. Det er for det første ikke installert
mengdemålere og det partikulære stoffet er ofte ikke knust slik at prøvetagere
ikke vil ta inn representative prøver.
Johannessen m.fl (2007) har sett nærmere på sammensetningen i en
litteraturstudie, og kom der frem til følgende sammensetning av avløpsvann i
spredt bebyggelse:
Tabell 4. Antatte innløpskonsentrasjoner i avløpsvann i spredt bebyggelse (Johannessen m.fl. 2007)

Parameter
SS
BOF5

g/pe*d
50
50

KOF
tot-N
tot-P
Forbruk (l/pe*d)

125
12
2,2

mg/l
333
333
833
80
15
150
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Det er imidlertid viktig å merke seg at vannforbruket endrer seg med antall
beboere i hus som er tilknyttet spredte avløpsløsninger. I en norsk undersøkelse
av 48 anlegg er det hentet inn 233 enkeltdata hvor dette er sett nærmere på
(Johannessen m. fl. 2014b), og resultatene er vist i figur 10 nedenfor.
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Figur 10. Spesifikk vannmengde per person fordelt etter antall personer i husstanden (Johannessen m.fl.
2014b).

Som det kommer frem av figur 10 synker den spesifikke avløpsmengden med
antall personer som bor i husstanden. Den gjennomsnittlige vannmengden var
på 148,8 l/pe*d, dvs. svært nære spesifikt vannforbruk angitt i tabell 4 ovenfor.
Dette stemmer godt med tidligere undersøkelser i Røyken kommune, som vist i
figur 11 (Vråle 2012).

Figur 11. Vannforbruk fra individuelle husvannmålere i 1980-82, samt i 2010, ved Sydskogen i Røyken
kommune (Vråle 2012).

Ved det største prøveinstituttet i Tyskland - PIA (Prüfinstitut für Abwassertechnik
GmbH), opererer man med spesifikke tall for fosfor og nitrogentilførsel som
følger; 2,5 gTot-P/pe*d og 11 gTot-N/pe*d (Dorgeloh 2015). Disse verdiene er i
samme størrelsesorden som tallene i tabell 4 ovenfor, og sammen med
vannmengdedata fra den norske undersøkelsen konkluderes det med at verdiene
i tabell fortsatt bør benyttes som sjablonverdier for innløpskonsentrasjoner på
spredte avløpsrenseanlegg.
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4 Innføring i renseprosesser for avløpsvann

4.1

Generelt

Rensing av avløpsvann kan deles inn i følgende delprosesser:
A. Mekaniske prosesser
B. Biologiske prosesser
C. Kjemiske prosesser
D. Separasjonsprosesser
Innenfor hver enkelt av disse delprosessene inngår forskjellige enhetsprosesser
som en del av behandlingen. De ulike delprosessene ovenfor har forskjellige
formål og funksjoner i rensingen av avløpsvannet, hvor mekanisk rensing i
hovedsak er knyttet til fjerning av større partikler og komponenter, mens
biologisk rensing reduserer innhold av organisk stoff og nitrogen. Kjemiske
prosesser blir i stor grad benyttet for reduksjon av fosfor, mens ulike
separasjonsprosesser blir benyttet for å fjerne partikler og suspendert stoff fra
avløpsvannet. I de etterfølgende kapitlene går vi igjennom disse prosessene
nærmere.

4.2

Mekanisk rensing

Mekanisk rensing er i litteraturen også kalt primærrensing, og benyttes vanligvis
som forbehandling foran biologiske og kjemiske renseprosesser. I noen tilfeller
benyttes mekanisk rensing som eneste behandlingstrinn. Der hvor mekanisk
rensing er eneste rensetrinn krever dette svært gode resipienter og gjelder som
oftest kystnære strøk på Vestlandet og i Nord-Norge.
Mekanisk rensing i et avløpsrenseanlegg kan løses ved bruk av ulike
prosessløsninger, hvor det vanligste er:
•
•
•

Forbehandling
Sedimentering
Siling

På større renseanlegg er det nødvendig i ha installasjon som forbehandler
avløpsvannet før det slippes til de biologiske og kjemiske renseprosessene.
Denne forbehandlingen har som hovedformål å fjerne større komponenter, som
man i bransjen omtaler som "avløpssøppel". Dette vil være komponenter som for
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eksempel fekalier, papir, kondomer, Q-tips, filler, fett, sand og stein, osv..
Forbehandlingen i et større renseanlegg vil normalt bestå av innløpsrister og
sand/fettfang. I renseanlegg i spredtbebyggelse vil denne forbehandlingen foregå
i en slamavskiller (septiktank), noe som er omtalt nedenfor.
Når man benytter seg av sedimentering på et større renseanlegg, skjer dette i et
eget sedimenteringsbasseng, hvor man må man fjerne slammet fra bassengene
og behandle dette separat. Sedimentering er også en separasjonsprosess, som vi
beskriver mer inngående i kap. 4.5 nedenfor.
I minirenseanlegg skjer dette i en slamavskiller (septiktank) hvor slammet lagres
over lengre tid i den samme tanken som sedimenteringen foregår.
Slamavskilleren fungerer også som forbehandling i et minirenseanlegg, hvor fett
og større partikler/gjenstander også fjernes fra avløpsvannet. Funksjon og
utforming av en slamavskiller er nærmere beskrevet i kap. 5.
Siling er ikke en metode som kan anbefales på anlegg i spredt bebyggelse, da
dette krever daglig ettersyn og jevnt uttak av silgods er nødvendig. Det er
imidlertid en metode som har økende utbredelse i tettsteder og byer som eneste
rensetrinn der hvor resipienten tillater det, eller som forbehandling til større
biokjemiske renseanlegg.

4.3

Biologisk rensing

Biologiske behandlingsprosesser inngår i nær sagt alle de minirenseanleggene
som markedsføres i Norge. Den biologiske prosessen i minirenseanlegg er
imidlertid bygget opp på forskjellige måter (se kap. 5). De grunnleggende
prinsippene for biologisk nedbrytning av organisk stoff er imidlertid de samme.
I forbindelse med biologisk behandling av avløpsvann er det en rekke faguttrykk
som går igjen og som det er viktig for en driftsoperatør av biologiske renseanlegg
å kjenne til. I listen nedenfor har vi satt opp de viktigste (Hovde 1987):
•
•
•
•

Aerob prosess. En biologisk behandlingsprosess under tilgang på oksygen.
Bakteriene som spiller hovedrollen i en slik prosess, er aerobe bakterier.
Anaerob prosess. En biologisk behandlingsprosess uten tilgang på
oksygen. Bakteriene i prosessen er anaerobe bakterier.
Fakultativ prosess. En biologisk behandlingsprosess der bakteriene er i
stand til å “jobbe” både med og uten tilgang på oksygen. Bakteriene i
prosessen kalles fakultative bakterier.
BOF eller biokjemisk oksygenforbruk. Den oksygenmengden som aerobe
mikroorganismer forbruker idet de bryter ned organisk stoff. Jo mer
organisk stoff som er til stede, jo mer oksygen blir forbrukt, forutsatt at
forholdene ellers er tilfredsstillende for mikroorganismene (se forøvrig
kap. 4.3.1).
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•

•

Suspendert bakteriekultur er en biologisk behandlingsprosess der
mikroorganismene som er ansvarlige for omformingen av det organiske
stoffet flyter fritt omkring i avløpsvannet. Prosessen kalles også for
aktivslamprosess.
Fastsittende bakteriekultur er en biologisk behandlingsprosess der
mikroorganismene som er ansvarlige for nedbrytningen av organisk stoff
fester seg til et medium, som stein eller plastmaterialer. Prosessen kalles
også en biofilmprosess.

Bakteriene har selvsagt en sentral rolle i alle biologiske prosesser. Bakteriene kan
ikke nyttiggjøre seg det organiske stoffet uten at det er oppløst i vannmassen.
Mye av det organiske stoffet er oppløst allerede når det kommer til
renseanlegget. Bakteriene er imidlertid i stand til å produsere enzymer som kan
løse opp det organiske stoffet slik at de kan bruke det som næring. Det oppløste
organiske stoffet blir fraktet inn i cellen ved hjelp av diffusjon. Bakteriecellen
bruker det organiske stoffet til vekst, vedlikehold og formering, og til energi for å
opprettholde vitale funksjoner. Dette er illustrert i figur 12 nedenfor.
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Figur 12. Bakterienes bruk av det organiske stoffet i avløpsvannet.

I tillegg til bakterier er det også andre organismer som tar del i
nedbrytningsprosessen, deriblant protozoer. Protozoer er encellede dyr (eks.
amøber) som lever stort sett av levende og døde bakterier og av annet dødt
organisk stoff. Mens bakteriene har en størrelse på ca. 1 μ og en
reproduksjonstid på 20-30 minutter, varierer protozoene i størrelse fra 10 μ –
200 μ, og de formerer seg atskillig langsommere.
Nedbrytning av organisk stoff i et minirenseanlegg gjennomføres på ulike måter
noe vi skal komme nærmere inn på senere. Vi har anlegg med suspendert
bakteriekultur, biorotoranlegg, anlegg med fastsittende bakteriekultur osv. Alle
disse anleggstypene kan i utgangspunktet se svært ulike ut men prosessmessig

har de mange fellestrekk. Vi skal se nærmere på dette og de faglige begrepene
som anvendes for å beskrive prosessene som finner sted i et biologisk
renseanlegg.

Figur 13. Aerob nedbrytning av avløpsvann (Hovde, 1987)

Figur 13 viser den prinsipielle nedbrytningen av organisk stoff i et biologisk
renseanlegg. Mikroorganismene som er ansvarlige for den nedbrytningen
forbruker oksygen i denne prosessen. Vi kaller dette biokjemisk oksygenforbruk
(BOF). Dette er også omtalt i Kap.3.
Nedbrytningen av organisk stoff i avløpsvann, her angitt som C5H7NO2 (dvs.
organisk stoff = C5H7NO2) kan også beskrives ved en kjemisk ligning, kalt
støkiometrisk ligning slik som vist nedenfor (Crites & Tchobanoglous, 1998):
C5H7NO2 + 5 O2 → 5 CO2 + NH3 + 2 H2O
Dette betyr at kjemisk oksygenforbruk (KOF) kan utrykkes som:
KOF =
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=

./0
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= 1,42 mg O2/mg C5H7NO2

Som formelen ovenfor viser forbrukes det altså 1,42 mg oksygen for hvert mg
organisk stoff som blir nedbrutt. Dette viser derfor at begrepet KOF egentlig er et
mål på hvor mye oksygen som forbrukes ved fullstendig nedbrytning av organisk
stoff.
Tidligere har vi beskrevet at dersom vi gjennomfører en BOF analyse over svært
lang tid (>30 dager) angitt som BOFU, blir BOF og KOF tilnærmet lik hverandre. I
tillegg viser Crites & Tchobanoglous at forholdet mellom BOF5/BOFU ≈ 0,68 (vil
selvsagt variere). Dette betyr at:
BOF5 = 0,68 * 1,42 = 0,97 mg O2/mg C5H7NO2
Vi har også et begrep kalt total organisk karbon (TOC) som ofte anvendes for å
angi organisk stoff i avløpsvannet både før og etter rensing. Dersom vi ser på
andelen av karbon (C) i det organisk stoffet i avløpsvannet får vi følgende:
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TOC =
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= 0,53 mg TOC/mg C5H7NO2

Basert på de forutsetninger vi har gjort får vi følgende (Crites & Tchnobanoglous,
1998):
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Hvorfor er disse forholdstallene av interesse i forbindelse med drift av
minirenseanlegg og hvorfor endrer forholdstallene seg avhengig av
behandlingsprosess. Erfaringene viser at et ubehandlet avløpsvann hvor
BOF5/KOF er større en 0,5 er lett å behandle i en biologisk prosess. Dersom
BOF5/KOF er mindre enn 0,3 er det sannsynligvis toksiske stoffer i avløpsvannet
som tilføres renseanlegget og skaper driftsproblemer. Årsaken kan ligge hos
huseier og bruken av anlegget.
Vi har allerede omtalt nitrifikasjon i kap. 3 uten gå nøyere inn på hva det egentlig
er. De fleste som er involvert i: drift av minirenseanlegg kjenner til begrepet
nitrifikasjon og denitrifikasjon og forbinder det som oftest med
flytslamproblemer i minirenseanlegget. På den andre siden så er vi opptatt av
det i tilknytning til fjerning av nitrogen i anleggene. Nitrogen er i likhet med
fosfor en bidragsyter i forbindelse med næringssalter til vassdragene våre (se
kap. 1 og 3).
Nitrogen avløpsvannet foreligger i hovedsak i form av ammonium (NH4). Dette
omdannes av spesielle bakterier til nitritt (NO2) og deretter til nitrat (NO3) som
vist skjematisk nedenfor.

Nitrifikasjons prosessen er avhengig av en rekke faktorer som i:
•
•
•
•

Innhold av organisk stoff i avløpsvannet
pH-verdi
Temperatur
Innhold av oksygen i vannet

Vi skal ikke gå i detalj på hvordan de ulike faktorene påvirker nitrifikasjonsprosessen, men temperaturen har stor betydning. Dette fremgår av figur 14, som
viser at nitrifikasjonen nærmest stopper opp når temperaturen i minirenseanlegg
kryper under 100 C. I praksis betyr dette to ting; vi får mindre flytslam vinterstid
og vi fjerner en mindre andel av nitrogenet i avløpsvannet. Det siste krever en
forklaring.
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Figur 14. Nitrifikasjonsbakterienes veksthastighet som funksjon av temperatur (BEW. de. 2015.
Bildungszentrum für die Entsorgungs – und Wasser – wirtschaft, GmbH).

Dersom oksygenet synker ned mot null i reaktorkammeret i et minirenseanlegg
vil nitrogen omdannes til nitrogen gass. Dette er vist i ligningen nedenfor.
2NO3 + H+ + organisk stoff

→

N2 + HCO3-

N2 er nitrogen gass som stiger til overflaten og trekker slampartikler med seg til
overflaten og forårsaker et flyteslamproblem. Dersom slampartiklene går i
utløpet påvirker dette renseresultatene.
På samme måte som nitrifikasjonsprosessen er avhengig av en rekke faktorer
som temperatur, pH og oksygeninnhold så kan vi si det samme om
denitrifikasjon. Som vi ser av figur 15 vil denitrifikasjonen reduseres når pH
overstiger ca. 7,5 eller synker under ca. 6,5.

Figur 15. Denitrifikasjonsrate som funksjon av pH (BEW.de 2015)

Figur 16 viser at temperaturen har også stor betydning for hvorvidt nitrat (NO3)
vil kunne omdannes til N2 gass. Ved temperaturer under 100C ser vi at denne
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prosessen reduseres betraktelig. I praksis betyr dette mindre problemer med
flyteslam i vinterhalvåret.
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Figur 16. Denitrifikasjonsrate som funksjon av temperatur (BEW.de 2015)

4.3.1 Varianter av biologiske behandlingsanlegg
Vi har tidligere beskrevet at mikroorganismer spiller en sentral rolle i alle
biologiske behandlingsanlegg. Den praktiske utforminger av hvordan den
biologiske prosessen gjennomføres kan imidlertid være svært ulik. Vi skiller
vanligvis mellom:
1. Anlegg med suspendert bakteriekultur

2. Anlegg med fastsittende bakteriekultur
I kapittel 5 beskriver vi nærmere hvordan hver enkelt leverandør av
minirenseanlegg har utformet den biologiske prosessen. Vi skal derfor
konsentrere oss om en generell beskrivelse av de to hovedgruppene nevnt
ovenfor.
Anlegg med suspendert bakteriekultur er det vi vanligvis omtaler som
aktivslamanlegg. De mindre anleggene (opptil 2000 pe.) ble ofte omtalt som
langtidsluftere på grunn av den lange hydrauliske oppholdstiden og lav organisk
belastning. Organisk belastning (også kalt slambelastning) er definert på følgende
måte:
Slambelastning =

7B <,=( /DøBF 8G4HøI8 4JH868KF76F
!% LL M NO" "P&! &

Det finnes mange varianter av aktivslamprosessen. Den vanligste er den som
prinsipielt er vist i figur 17.
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Figur 17. Prosessdiagram for aktivslamprosessen

Avløpsvannet sammen med aktive slammet går fra luftetanken til en
sedimenteringstank der avløpsvann og aktiv slam blir separert. Det biologisk
rensede avløpsvannet føres videre til neste renseprosess, eller til en resipient.
Det fraskilte aktive slammet blir splittet i to delstrømmer. Den ene er returslam
som blir pumpet tilbake til luftetanken der hvor det blandes med nytt råvann.
Overskuddslammet blir sendt til en slambehandlingsprosess eller kjørt bort som
overskuddslam.
Det finnes minirenseanlegg som anvender prosessen som vist i figur 17 hvor
vannet renner kontinuerlig inn og ut av anlegget (såkalt gjennomstrømningsanlegg). Det finnes imidlertid en annen type prosess hvor alle enhetsprosesser
som lufting, sedimentering og dekantering foregår i en og same reaktor. Denne
prosesstypen som er svært utbredt går under betegnelsen Sequencing Batch
Reactor (SBR) anlegg. Figur 18 illustrerer hvordan SBR prosessen fungerer.
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Figur 18. SBR anleggets ulike faser

I stedet for anlegg med suspendert bakteriekultur slik som omtalt ovenfor så kan
man benytte såkalt biofilmprosesser. Det vanlige er da å benytte biofilter eller
biorotor. Forskjellen på disse anleggene og anlegg med suspendert bakteriekultur
er at de bakteriene som bryter ned organisk stoff sitter festet til et medium
bestående av plast eller et naturlig material som stein. Dette er vist i figur 19.

Figur 19. Snitt gjennom biofilm på filtermedium (etter Hovde, 1987)

Avløpsvannet kommer i kontakt med filtermedium der bakterier og andre
mikroorganismer bygger seg opp. Biofilmen blir stadig tykkere. Noe av biofilmen
løsner fra filtermediet og sedimenterer i en etterfølgende sedimenteringstank.
Moderne biofiltre bruker PVC materiale som filtermedium istedenfor stein. Slike
syntetiske fyllmaterialer gir atskillig større spesifikk overflate (antall m² overflate
pr. m³ materiale) og større hulromsvolum enn steinfylling.
Et biofilter der det er brukt stein med diameter 10 cm, får en spesifikk overflate
på 40-60 m2/m3 og et hulromsvolum på 40-50%, mens et som bruker PVC som
filtermedium, får en spesifikk overflate på 100-200 m2/m3 og ca. 95%
hulromsvolum (Hovde, 1987).
Sammenlignet med aktivslam vil et biofilter tåle hydrauliske og organiske
sjokkbelastninger bedre enn et gjennomstrømningsanlegg. Ved bruk av biofiltre
er det så godt som alltid nødvendig å resirkulere avløpsvannet, om ikke annet for
å holde all biofilmen fuktig til enhver tid.
Som tidligere nevnt er et biorotoranlegg også en biofilmprosess. En biorotor
består av en rekke plane eller korrugerte sirkulære skiver av polystyren eller PVC.
Skivene sitter parallelt på en aksel som roterer langsomt. Om lag 40% av skivene
er neddykket i avløpsvannet i et basseng under biorotoren. Den prinsipielle
oppbygningen er vist på figur 20.
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Figur 20. Prinsippskisse av biorotor

Rotorbevegelsen gir bakteriene tilgang til oksygen når skivene er over vannet, for
å sikre den aerobe prosessen. Det bygger det seg opp biofilm på skivene, og når
tykkelsen blir 2-3 mm, vil det skalle av flak. Biofilm som har løsnet fra rotoren
fjernes fra avløpsvannet i en etterfølgende sedimenteringsprosess. I likhet med
biofilteret tåler biorotoren sjokkbelastninger relativt bra (Hovde, 1987).
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Figur 21. Biorotoranlegg

4.3.2
Lufting i biologiske anlegg
Tilførsel av oksygen ved lufting er helt nødvendig for at mikroorganismene skal
kunne bryte ned organisk stoff. Vi skal se litt nærmere på enkelte faktorer i
tilknytning til lufting.
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Figur 22. Sammensetning av luft

Dersom vi ser på oksygeninnholdet i luft så finner vi:
•

1 m3 luft inneholder 21% oksygen

•

21% oksygen utgjør 300 g surstoff.

Hvor mye oksygen som overføres fra luften til vannet avhenger primært av to
faktorer; avstand fra vannflaten og ned til lufter, samt om man anvender grov
eller fin diffusor. Figur 23 illustrerer betydningen av vanndyp for overføringen av
oksygen.

Figur 23. Overført oksygen til vannet som funksjon av vanndyp (Boller 2015).

Tabell 5 viser forventet oksygentilførsel for ulike typer luftesystem og at
overføring av oksygen til vann er lavere i avløpsvann enn i rent vann.
Tabell 5. Forventet oksygentilførsel med ulike luftesystemer (H. Ødegaard, 2014).

Luftesystem

O2-tilførsel Q

%,-

1R STUV ∙ 1WXXYSå[XWX\[]^Y]_

Rent vann

Avløpsvann

10-12

7,0-8,5

Middels finlufter

6-7

4,5-5,5

Grovlufter

5-6

4,0-4,5

Finlufter

`

Tidligere (kap. 4.3) har vi angitt det teoretiske oksygenbehov for å bryte ned
organisk stoff. I tillegg til dette kommer oksygenbehovet knyttet til nitrifikasjon,
noe som svært ofte finner sted i minirenseanlegg. I praksis anvendes 3 g O2/g
BOF5 fjernet (Boller, 2015). Et minirenseanlegg for 5 pe vil da ha behov for
følgende luftmengde:

BOF5/døgn = 5 pe * 60 g/p*d = 300 g BOF5/d
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Oksygenbehov g O2/døgn = 300 g BOF5/d * 3 g O2/g BOF5 = 900 g O2/døgn
Ved bruk av 5 g O2/m3 luft (se tabell 2) får vi følgende:
V m3/d =

a00 % ,- /b
9 % ,- /1R

= 180 m3 luft/døgn (1 m vanndyp)

Det er viktig at den luftmengden som tilføres er i stand til å opprettholde minst 2
mgO2/l i reaktoren. I tillegg skal også luftmengden som tilføres være i stand til å
holde det aktive slammet i omrøring.

4.4

Kjemisk felling

Fosfor er svært viktig i forbindelse med eutrofiering av våre vassdrag. Dette er
nærmere omtalt i kap. 1. Det er derfor ofte et krav at fosfor i avløpsvannet skal
fjernes i forbindelse med avløpsrensing.
I de fleste minirenseanlegg skjer dette i form av kjemisk felling med
aluminiumsalter tilsatt direkte i prosessen. Dette betegnes som simultanfelling
hvor det biologiske og kjemiske slammet er blandet. Noen anleggstyper
anvender imidlertid såkalt forfelling hvor fosfor fjernes før avløpsvannet
gjennomgår en biologisk prosess, mens andre anlegg igjen har tilsats av
fellingskjemikalie etter den biologiske prosessen, såkalt etterfelling. Se kap. 5 for
nærmere detaljer. I tillegg til disse to prosessene kan også fosfor fjernes ved
adsorpsjon hvor avløpsvannet filtreres gjennom et filtermateriale som har evnen
til å binde (holde tilbake) fosfor.
En rekke faktorer påvirker den kjemiske fellingen med metallsalter i et
minirenseanlegg. Vi kan blant annet nevne:
•

pH

•

kjemikaliedose

•

innblanding av kjemikalier

•

flokkulering

•

Anleggets størrelse og utforming av sedimenteringstank

Det vises til kap. 3 for informasjon om ulike former for fosfor i avløpsvannet.
Oppløselig uorganisk ortofosfat (PO43) er det endelige nedbrytningsproduktet i et
minirenseanlegg. Det er mikroorganismene som står for omdanningen av
organiske og komplekse uorganiske fosforforbindelser til ortofosfat. En liten
andel av dette benytter mikroorganismene til oppbygging av nye celler. Resten
kan vi fjerne ved kjemisk felling.

39

Vi kan benytte både jern (Fe) og aluminiumsalter (Al) for å fjerne ortofosfat. Vi
skal se på de kjemiske reaksjonene som finner sted.
For å lykkes med kjemisk felling er vi avhengig av at to ulike kjemiske reaksjoner
finner sted:
1. En forbindelse mellom Al eller Fe og ortofosfat (PO4).
2. En kjemisk forbindelse mellom Al eller Fe og bikarbonat ionet (HCO3-) i
vannet.
Vi skal se nærmere på begge reaksjonene (Hovde, 1987).
1. Aluminiumsulfatet blir oppløst i vann
Al2 (SO4)3 → 2 Al3+ + 3 SO422. Dette blir dosert til avløpsvannet der ortofosfater finnes.
Al3+ + PO43- → Al PO4
Graden av oppløselighet av AlPO4 -forbindelsen er pH-avhengig.
c de@ ⇄ c

g

+ de@ i

Det er ønskelig å felle ved en pH som gir minst mulig oppløselighet av AlPO4 forbindelsen. Også for jern er jernfosfatforbindelsen pH-avhengig.
j de@ ⇄ j

g

+ de@ i

Figur 24 viser løseligheten av aluminiumfosfat og treverdig jernfosfat som
funksjon av pH.
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Figur 24. Oppløseligheten for aluminiumfosfat og jernfosfat i rent vann (Hovde, 1987).

Vi nevnte ovenfor at vi er også avhengig av å få dannet en kjemisk forbindelse
mellom Al eller Fe og bikarbonat (lmei ), kalt alkalitet, i vannet for å få AlPO4
(eller FePO4) til å sedimentere i renseanlegget. Vi er med andre ord avhengige av
at metallhydroksydene blir dannet. Grunnen til dette er den gelatinaktige
konsistensen deres som hjelper til å binde metallfosfatene sammen til større
enheter. Denne prosessen kalles fnokkdannelse.
Den kjemiske reaksjonsligningen for aluminium og alkalitet kan vi skrive slik:
c ; ( e@ )3 + 6 HCei ⟶ 2 c (el)

↓

+ 3 e@ii + 6 me; (Hovde, 1987)

Vi kan sette opp en tilsvarende ligning for jern. Legg merke til at alkaliteten er
uttrykt som bikarbonat (lmei ). Det er fordi det vesentlige av alkaliteten
foreligger som lme i i vann med pH mellom 6 og 9. Dette pH-området passer
bra med pH på vanlig avløpsvann. I likhet med AlPO4 er oppløseligheten av
c (el) også pH-avhengig.
Figur 25 viser løseligheten av aluminiumhydroksid og treverdig jernhydroksid
som funksjon av metallkonsentrasjon (Fe eller Al) og pH.
Ved å sammenligne minimum oppløselighet av fosfater og hydroksider på figuren
ser vi at ved bruk av aluminium som fellingskjemikalium ligger minimum
oppløselighet for AlPO4 og Al(OH)3 omtrent på den samme pH-verdien. Dette må
anses som gunstig fordi Al(OH)3 kan regnes som en sedimenteringshjelp for
AlPO4.
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Figur 25. Oppløseligheten for aluminiumhydroksid og jernhydroksid i rent vann (Hovde, 1987)

Ved praktiske malinger av pH på eksisterende minirenseanlegg viser det seg at
ofte ligger man utenfor optimal fellings-pH slik som angitt i figur 24 og 25. Dette
er vist i figur 26. Kun 31 prosent av de 151 anleggene som ble undersøkt i Morsa i
2008 lå innenfor pH mellom 5,5 og 7 som ansees som et optimalt område.

Biovac

Kingspan

KWH Pipe

Odin

Wallax

8,0

pH

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

Figur 26. pH ved ulike minirenseanlegg i Morsa (Johannessen m. fl. 2008)

Klaro
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Nitrifikasjon finner ofte sted i minirenseanlegg og dermed forbruker alkalitet og
følgelig reduserer pH. En annen faktor som påvirker pH i anlegget er
vannkvaliteten på drikkevannet inn i boligen. Noen boliger har egen
vannforsyning fra brønn, mens andre har vann fra kommunal nett.
I områder med surt og bløtt vann inn til boligene kan det være vanskelig å få den
kjemiske fellingen til å fungere optimalt. Der man har egen vannforsyning fra
brønn blir også vann fra regenerering (syrevasking) av drikkevannsfilterne
enkelte ganger sluppet inn på minirenseanlegget. Dette vannet har svært lav pH
og følgelig kan sette minirenseanlegget ut av funksjon i en periode.
I forbindelse med kjemisk felling er mengden kjemikalier tilsatt i forhold til
fosformengden (de@i ) man ønsker å fjerne svært viktig. Dette vises i figur 27.
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Figur 27. Forholdet mellom doseringsmengde (mol Al/mol P eller mol Fe/mol P) og gjenværende PO4-P i
avløpsvannet (Tchobanoglous m.fl. 2014)

Figur 24 viser at vi må dosere ca. 3 mol Al (eller Fe) for å oppnå 0,1 mg P som løst
restkonsentrasjon av fosfor. Praktisk erfaring fra minirenseanlegg underbygger
dette selv om man i enkelte tilfeller kan oppnå lave restkonsentrasjoner av fosfor
også ved lavere doseringsmengder.

4.5 Separasjonsprosesser
Det benyttes mange forskjellige typer separasjonsprosesser i forbindelse med
rensing av avløpsvann, hvor det vanligste er:
•

Sedimentering

•

Flotasjon

•

Lamellsedimentering

•

Filtrering

Sedimentering er den dominerende typen i renseanlegg i spredt bebyggelse, og
vil blir gjennomgått i detalj nedenfor. De andre prosessene forekommer på en
del større renseanlegg men også der er sedimentering den vanligste løsningen. I
et flotasjonsbasseng tvinger man slammet til toppen, ved å pumpe trykksatt
vann som er overmettet med luft inn i vannstrømmen. Det frigjøres da
mikrobobler som slampartikler fester seg på og stiger til overflaten. Slammet
skrapes deretter av fra toppen. Lamellsedimentering fungerer i prinsippet på
samme måte som ved tradisjonell sedimentering, men her har man installert
skråstilte lameller i bassenget som vannet må strømme gjennom. Det øker den
effektive overflaten, og metoden benyttes i første omgang for å spare plass.
Filtrering benyttes i avløpsrensing kun som sluttpoleringstrinn. Det er normalt
ved anlegg som har svært strenge utslippskrav.
Sedimentering og forhold som påvirker sedimenteringen er svært viktig i
forbindelse med drift av minirenseanlegg. Avhengig av hvor i
avløpsrenseanlegget sedimenteringen foregår, snakker vi om forsedimentering,
mellomsedimentering og ettersedimentering.
Vanligvis så skiller vi mellom ulike former for sedimentering (Hovde 1987, Rich
1961, Tchobanoglous m. fl. 2014). I litteraturen brukes ofte forskjellige
betegnelser på ulike faser av et sedimenteringsforløp. Det vanligste er imidlertid
følgende (etter Hovde 1987):
•

Diskret sedimentering

•

Flokkulent sedimentering

•

Sonesedimentering

•

Kompresjon

Med diskret sedimentering mener vi at den enkelte partikkel bevarer sin identitet
mens den sedimenterer. Det vil si at den ikke blir påvirket av de andre partiklene
som den sedimenterer sammen med. Størrelse, form og egenvekt på partiklene
forandrer seg ikke.
Flokkulent (hindret) sedimentering er karakterisert ved at partiklene har en
tendens til å feste seg sammen når de kommer i berøring med hverandre. En
annen forutsetning som må være til stede for at det skal være flokkulent
sedimentering, er at konsentrasjonen av partikler må være forholdsvis lav.
I sonesedimentering er det en høyere konsentrasjon av partikler. Her er
partiklene så nær hverandre at kreftene mellom dem er sterke nok til at de blir
holdt i en viss avstand fra hverandre. Resultatet er at partiklene kan regnes som
en helhet, en sone, som sedimenterer sammen.
Kompresjon oppstår når partiklene kommer svært nær hverandre slik at de blir
presset mekanisk mot lagene under. Dette foregår i bunnen på et
sedimenteringsbasseng eller I en fortykker.
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I figur 28 illustreres dette ved at man følger skillet mellom klarvannsfasen og
slamfasen ved en vanlig sedimenteringsprøve i et måleglass. Det fremgår av
figuren at sedimenteringsforløpet for diskret (uhindret) sedimentering er
annerledes enn det vi finner ved flokkulent/hindret sedimentering.

Figur 28. Sedimenteringsforløp
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4.5.1 Overflatebelastning
I de fleste større renseanlegg er sedimenteringen en kontinuerlig prosess hvor
vann strømmer gjennom sedimenteringsbassenget mens partiklene synker til
bunnen i bassenget. Dette er vist i figur 29 som viser lengde- og tverrsnitt
igjennom et rektangulært sedimenteringsbasseng.

Figur 29. Rektangulært sedimenteringsbasseng

Vs = vertikal synkehastighet (m/time)
Vh = horisontal hastighet (m/time)
Q = vannmengde (m3/time)

A = sedimenteringsbassengets areal (b*l)
Den tiden partikkelen bruker på å tilbakelegge den horisontale avstanden l (th),
må være lik den tiden den bruker på å tilbakelegge den vertikale avstanden h (ts)
(Hovde, 1987):
th = ts =

st

u

=

[

dette gir

vh =

[∗

u

(ligning I)

Dersom vi ser på den horisontale vannmengden gjennom bassenget (Q m3/h) så
finner vi at
Q = vh * bassengets tverrsnitt = vh * b * h
Dette gir vh =

v

(ligning II)

w∗u

Dersom vi setter ligning I og II sammen får vi følgende:
v

w∙u

=

vs =

[∗

u

som gir Q = vs * l * b = vs * A

v 1R /"M1
x 1-

= m/time

Sedimenteringshastigheten på den partikkelen med laveste synkehastighet som
vi ønsker å fjerne er i tallverdi lik vannmengden dividert med overflatearealet av
bassenget.
Dette forholdet har fått navnet overflatebelastning og defineres som:
Overflatebelastning =

sP&&1 &%b (1R /")

L bM1 &" yM&%#wP## &% "# Py P (1- )

Ved sedimentering vil alle partikler med større synkehastighet enn forholdet
mellom tilført vannmengde og overflateareal av bassenget rekke å sedimentere.

4.5.2 Slamvolum indeks
Det er ett begrep som svært ofte blir anvendt for å beskrive et slams
sedimenteringsegenskaper nemlig slamvolum indeks.
Slamvolum indeks (SVI) er definert på følgende måte (Tchobanoglous, 1998)
SVI =

z4K2534J2 6886I 0 2GF (24/4) ∗ .000
Aøyy#" OOM&&u b (1%/ )

Slamvolumindeks (SVI) var i utgangspunktet ment å være en praktisk
driftsparameter for å beskrive et slams sedimenteringsegenskaper. SVI er
imidlertid avhengig av tørrstoffkonsentrasjonen og er i praksis ikke en fullgod
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parameter for å beskrive sedimenteringsegenskapene (Vesilind, 1968) til et slam.
To slam med svært forskjellige sedimenteringsegenskaper kan ha samme SVI
(dette er illustrert i figur 30).

Figur 30. Slamvolumindeks (SVI) kan bli lik for to ulike sedimenteringsforløp (Dick og Vesilind, 1970)

SVI målinger er uansett i utstrakt bruk og man kan normalt vurdere resultatene
på følgende måte:
God sedimentering

SVI<100

Middels god/dårlig sedimentering

SVI<150>100

Slamsvelling

SVI>150

Vi skal ikke gå nærmere inn på den praktiske bruken av SVI i forbindelse med
drift av minirenseanlegg. Det ligger en klar begrensning i at det ikke er praktisk
mulig å måle slammets tørrstoffkonsentrasjon i felt, dvs. metoden krever at man
tar en slamprøve og analyserer den for TS-innhold i laboratorium.
En sedimenteringsprøve i målesylinder er imidlertid en god praktisk metode som
kan benyttes i forbindelse med drift av minirenseanlegg. Parameteren man måler
kalles slamvolum (SV), og er et mål for slammets sedimenterbarhet og angir
slammets delvolum etter en gitt henstandstid i målesylinderen. Normalt benyttes
en 1000 ml målesylinder med henstandstid på 30 minutter. Man leser av på
skalaen på målesylinderen, og slamvolum (SV) angis som ml/l. Det vil si metoden
er lik den for SVI, men man tar ikke hensyn til tørrstoffinnholdet.
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5 Minirenseanleggenes prosessmessige oppbygging og
funksjon
Som beskrevet i kapittel 4 benytter alle anlegg biologiske og fysisk / kjemiske
prosesser for fjerning av henholdsvis organisk materiale og fosfor. De fleste
anleggene er opprinnelig utviklet for fjerning av organisk materiale, og utvides
prosessteknisk med kjemisk felling når utslippskravene også gjør det nødvendig
med fjerning av fosfor, slik tilfellet er de fleste steder i Norge. Vanlige biologiske
prosesser er: Satsvis bioreaktor (Sequencing batch reactor - SBR), biorotor,
biofilter og luftede fastfilmreaktorer. I Norge benyttes det biologiske trinnet i
anleggene til å fjerne organisk materiale, mens det internasjonalt er vanlig at
dette prosesstrinnet også reduserer nitrogen med nitrifikasjon/denitrifikasjon.
Fjerning av fosfor skjer med kjemisk felling ved hjelp av hovedsakelig
aluminiumsbaserte kjemikalier. De fleste anlegg bruker pre-polymerisert
aluminiumklorid (PAC) produkter eller aluminiumsulfat (ALS). I de anleggene som
bruker såkalt etterfelling skjer kjemikalietilsettingen enten rett i den biologiske
reaksjonstanken eller i overgangen til sluttsedimenteringen, og slammet som
produseres her kalles derfor for biokjemisk slam eller sekundærslam. Noen
anlegg tilsetter fellingskjemikaliet slik at det feller ut fosforen i slamavskilleren.
Slike anlegg kalles derfor for forfellingsanlegg.
Alle typer anlegg har enten separate eller innebygde primærsedimenteringstanker, også kalt slamavskillere. Her separeres grove partikler og uønskede
gjenstander i avløpsvannet. Dette er første behandlingstrinn, og er nødvendig for
å hindre svikt i etterfølgende biologisk og kjemisk behandling. For de fleste
anlegg fungerer slamavskilleren som lagringsvolum for både primærslam og
biokjemisk slam (sekundærslam). I det sistnevnte tilfelle pumpes vanligvis det
biokjemiske slammet fra sedimenteringsbassenget eller fra reaksjonstanken. En
slamavskiller skal også holde tilbake flytestoffer som f.eks. fett. Den prinsipielle
oppbyggingen av en slamavskiller er illustrert i figur 31 nedenfor. En slamavskiller
har som regel 2 eller 3 kammer hvor vannet ledes videre gjennom hull i
skillevegger eller dykkert. Slammet sedimenterer og samles opp i bunnen og
flytestoffer holdes tilbake med skjermvegg/dykkert.
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Figur 31. Prinsippskisse for 2 kamret slamasvkiller

5.1 Presentasjon av ulike anleggstyper
I kapittel 4 er ulike renseprosesser gjennomgått separat, hvor også
hovedfunksjonen og effekten i forbindelse med reduksjon av
forurensningsstoffer er belyst. Disse renseprosessene kombineres av de ulike
anleggsprodusentene på mange forskjellige måter. I det følgende vil vi gå
igjennom de ulike systemløsningene som er benyttet i Norge. Oversikt over
løsninger og hvilke leverandører som benytter de ulike kombinasjonene
fremkommer av tabell 6 nedenfor. Tabellen må imidlertid ikke betraktes som
helt dekkende fordi det kommer stadig nye CE merkede anlegg inn på det norske
markedet.
Tabell 6. Oversikt over anleggstyper i det norske markedet pr. februar 2016.

Prosesskombinasjon

Leverandører*

Biofilmreaktor (fastsittende) med etterfelling

Odin Miljø, IPEC

Biofilmreaktor (fastsittende) med forfelling

Ecobio (WehoMini)

Forfelling med etterfølgende sirkulasjonsfilter

Wallax

Satsvis bioreaktor - SBR

Biovac, Klaro, Ecobio (WehoPuts, Uponor Clean)

Biorotor med etterfelling

Kingspan (Biodisc)

Aktivslam med etterfelling

August

Moving Bed Bioreactor - MBBR med etterfelling

Kingspan (Biosafe)

Forfelling med etterfølgende biobed

Fann

Forfelling med etterfølgende rislefilter
Green Rock
*Der hvor en leverandør har flere anleggstyper er anleggstypen ført opp i parentes
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5.1.1 Biofilm reaktor med etterfelling
Dette prosessprinsippet benyttes i både Odin Miljø og Ipec sine minirenseanlegg.
Renseprosessene er prinsipielt illustrert i figur 32 nedenfor.

Figur 32. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på biofilm reaktor med etterfelling.

Vannet ledes fra slamavskilleren med enten selvfall, eller til en pumpekum for
pumpeoverføring (det siste alternativet er vist i figuren), til selve renseanlegget.
Dersom vannet renner med selvfall kan man si at anlegget har kontinuerlig
vanngjennomstrømning, mens med pumpeløsning har man et anlegg med satsvis
gjennomstrømning.
Det biologiske trinnet er basert på fastfilmprinsippet, hvor biomediet består av
sammenkoblede rør av plastnetting, som vist i figur 33 nedenfor. Spesifikk
overflate på biomediet er normalt 100-150 m2/ m3 netto volum i luftetanken.

Figur 33. Type biofilm medium for anlegg med fastsittende biofilm (venstre) og lufting av biofilm (høyre).
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Biotrinnet forsynes med luft fra blåsemaskin via perforerte rør som er plassert
under biomediet. Luften stiger så opp gjennom og mellom rørene. Fra biotrinnet
renner vannet med selvfall til kjemisk rensetrinn.
Fellingskjemikalier tilsettes i det biologiske rensetrinnet hvor lufting gir
turbulente forhold, slik at man sikrer best mulig innblanding av kjemikaliene og
fnokkdannelse for etterfølgende separasjonstrinn. I noen anlegg tilsettes
kjemikaliene ved innløpet til sedimenteringsbassenget.
Ettersedimenteringen kan være utformet med konisk bunn, og det sedimenterte
slammet pumpes med mammutpumpe tilbake til slamavskilleren. Den rensede
vannet trekkes av gjennom et dykket perforert rør eller gjennom en dykkert, og
renner normalt med selvfall til utslippspunktet.

5.1.2 Biofilm reaktor med forfelling
Dette prosessprinsippet benyttes i Ecobio's anlegg type WehoMini, og
renseprosessene er illustrert i figur 34 nedenfor.
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Figur 34. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på biofilm reaktor med forfelling

Forut for det biologiske rensetrinnet er det montert en slamavskiller. Fra
slamavskilleren renner avløpsvannet til et pumpekammer. Herfra pumpes vannet
til den første bioreaktoren. Vannet renner deretter med selvfall gjennom de
neste to bioreaktorene. Pumpene styres av nivå. Denne anleggstypen har derfor
ikke kontinuerlig, men satsvis vanngjennomstrømning. Mellom hver
pumpesekvens er det henstand i anlegget, og intet vann ledes til utløp. Luftingen
opprettholdes også i henstandsperioden.
Biofilm mediet er av samme type som vist i figur 33 ovenfor. Disse pakkene
beluftes av luftedyser plassert under biomediet. Biofilm/slam vil falle av
biomediet fra tid til annen, og sedimenterer i hvert kammer.

Bunnfelt slam pumpes til slamavskiller med mammutpumper fra hver
slamlomme hvert 20. min.
I forbindelse med returpumping av slam doseres fellingskjemikalier på røravgang
fra bioreaktor som er nærmest slamavskilleren. I returrøret har man turbulente
forhold slik at kjemikalieinnblanding og fnokkdannelse er mulig. Dvs. at kjemisk
felt slam samles i slamavskilleren og prosessen er derfor i prinsippet en
forfellingsprosess.

5.1.3 Forfelling med etterfølgende sirkulasjonsfilter
Dette prosessprinsippet benyttes i anleggene til Wallax, og renseprosessene er
illustrert i figur 35 nedenfor.
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Figur 35. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på forfelling med etterfølgende
sirkulasjonsfilter.

Opprinnelig var teknologien kun basert på kjemisk felling, men for å tilfredsstille
krav om reduksjon av organisk stoff er anleggene supplert med etterfølgende
biologisk filter av pukkstein. Det finnes også anlegg som kun tilfredsstiller krav til
fosfor-reduksjon, og da inngår ikke etterfølgende biofilter.
Innløpsvannet ledes til forbehandling i ytterringen. Dette er anleggets
forsedimentering eller slamavskiller. Via en støtutjevner ledes vannet til en
vippekar som sørger for mekanisk mengdeproporsjonal dosering av
fellingskjemikaliet. Fellingskjemikaliet tilsettes blandesyklonen via en
doseringsventil, som åpner mekanisk hver gang vippekaret gjør et utslag. I
syklonen blandes avløpsvann og kjemikalier slik at det dannes fnokker. Etter å ha
passert senter av syklonen sedimenterer fnokkene og danner kjemslamlager i
bunnen av innerringen. Under blandesyklonen ligger en tagget skibordsrenne og
det rensede avløpsvannet (klarsonen) trekkes via denne til utslipp, evt. til
biologisk etterpolering som vist i figur 36.

Dersom anlegget har et etterpoleringstrinn for biologisk rensing, ledes vannet fra
det kjemiske rensetrinnet med selvfall til en pumpestasjon. Herfra pumpes
vannet til et biologisk filter bestående av pukk. Fra det biologiske filteret ledes
avløpsvannet med selvfall tilbake til pumpestasjonen for resirkulasjon over en
tidsperiode på 23 timer før vannet ledes til utslipp en gang pr. døgn.

5.1.4 Satsvis bioreaktor (SBR)
Dette prosessprinsippet benyttes i anleggene til Biovac, Klaro, samt i Ecobio sine
anlegg WehoPuts og Uponor Clean. Renseprosessene er illustrert i figur 36
nedenfor. Biovac-prosessen er basert på ”Satsvis bioreaktor" etter det engelske
uttrykket "Sequential Batch Reactor” eller bare "SBR" prinsippet. For de minste
anleggene hvor det kun er et reaksjonskammer har også betegnelsen ”fill &
draw” eller FD prinsippet vært benyttet.
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Figur 36. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på satsvis bioreaktor (SBR).

Avløpsvannet renner først inn i slamavskiller. Her separeres grove partikler og
avløpssøppel. Noen anleggstyper har bufferlager etter slamavskilleren. Vannet
renner med selvfall fra slamavskiller til bufferlager. Fra bufferlager, eller direkte
fra slamavskilleren, pumpes vannet batch-vis til reaksjonskammeret ved hjelp av
mammutpumpe.
Slam fra reaksjonskammeret pumpes tilbake til slamavskiller og rentvann
(dekantat) pumpes til utløp, begge ved hjelp av mammutpumper. Luft besørges
av blåsemaskin.
Kjemikaliedosering skjer rett i reaksjonskammeret iht. en bestemt syklus.
Normalt er det 4-6 sykluser pr. døgn. En typisk reaksjonssyklus består av
følgende faser: Lufting - Sedimentering - Utpumping – Ventefase, og er illustrert i

kap. 4. I de mindre anleggsmodellene har anlegget ett reaksjonskammer, mens
større anlegg kan ha to eller flere reaksjonskammer. Vann ledes til utløp kun
gjennom utpumpingsperioden, hvilket betyr at anleggstypen ikke har
kontinuerlig vanngjennomstrømning.
Syklusene styres for noen anlegg på tid, mens andre anlegg har nivåstyring eller
kombinasjon av nivå- og tidsstyring. Ved lave belastninger vil anleggene gå i
ventefase eller dvalemodus. I ventefase og dvalemodus foregår verken inn- eller
utpumping, mens man har pulslufting i reaksjonskammeret. Denne pulsluftingen
er justerbar. Overskuddslam pumpes tilbake til slamavskilleren som dermed også
tjener som slamlager.

5.1.5 Biorotor med etterfelling
Dette prosessprinsippet benyttes i Kingspan sine anlegg av typen Biodisc, og
renseprosessene er illustrert i figur 37 nedenfor.
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Figur 37. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på biorotor med etterfelling.

Avløpsvannet ledes først til forsedimentering/slamavskilleren. Selve biorotoren
ligger som et delvis lukket basseng nede i forsedimenteringen. Biorotoren er
todelt, der det første trinnet (Biorotor #1) mottar avløpsvannet via et dykket
innløp fra forsedimenteringskammeret, og det andre trinnet (Biorotor #2) mottar
vann pr. koppeløftere (festet på biorotor #1). Fra Biorotor #2 løftes vannet til
sedimenteringsbassenget også via koppeløfter. Det rensede vannet renner så ut
av anlegget med selvfall via et dykket utløp (dykkert).
Mediet som mikroorganismene vokser på er utformet som korrugerte sirkulære
skiver, som roterer svært sakte. Hastigheten er normalt fast innstilt (dvs. ikke

justerbar), med ca. 2 runder pr.minutt. I hvert kammer, dvs. Biorotor #1 og #2, er
det festet mange av disse skivene tett sammen. Mikroorganismene får sin luft fra
omgivelsene hver gang de er over overflaten. Noe mindre enn halvparten av
skivediameteren er dykket til enhver tid. Det er ikke belufting med blåsemaskiner
i dette anlegget.
Slamavskilleren virker som et utjevningsvolum, og koppeløfterne sørger for
tilnærmet kontinuerlig gjennomstrømning i denne anleggstypen.
Fellingskjemikalier doseres mengdeproporsjonalt, styrt av vann-nivået og
tilsettes biotrinn 2 før transport til ettersedimenteringstank ved selvfall.
På de minste anleggene pumpes normalt ikke slam i retur til slamavskilleren, slik
at slam lagres både i slamavskilleren og i ettersedimenteringsbassengene i disse
anleggene. I nyere anlegg og større anlegg er det normalt å pumpe slam tilbake
til slamavskilleren.

5.1.6 Aktivslam med etterfelling
Dette prosessen er den langt vanligste løsningen ved større sentrale renseanlegg,
og er vist prinsipielt i figur 38 nedenfor.
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Figur 38. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på aktivslam med etterfelling

Vi er ikke kjent med at det finnes noen anlegg i Norge som bruker teknologien
slik den er vist ovenfor. Det foreligger imidlertid en variant, August, som benytter
aktivslamteknologi. I disse anleggene ledes avløpsvannet først gjennom et
grovfilter i innløpet for å stoppe større objekter, videre til en anaerob prosess
som også finfordeler biologiske partikler.

I luftesonen tilføres avløpsvannet oksygen gjennom en diffusor.
Fellingskjemikalie tilsettes i reaksjonskammeret, dvs. såkalt simultanfelling. I
sedimenteringstanken skilles det aktiverte slammet fra det rensede
avløpsvannet. Aktiv slam resirkuleres til både den anaerobe sonen og
reaksjonskammeret.
Renseprosessen er kontinuerlig og hele systemet drives av en ekstern
kompressor som forestår både lufting / og tilførsel av luft til mammutpumpe for
pumping av slam i renseanlegget.
5.1.7 Moving Bed Bioreaktor (MBBR) med etterfelling
Dette prosessprinsippet benyttes i Kingspan sine anlegg av typen Biosafe, og
renseprosessene er illustrert i figur 39 nedenfor.
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Figur 39. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på MBBR med etterfelling

I et MBBR anlegg benyttes biofilm prinsippet noe spesielt. Her vokser biofilmen
(altså mikroorganismene) på små biolegemer, eller bæremedie, som holdes
flytende i vannfasen. Reaksjonskammeret tilsettes luft for omrøring av
bæremediet og oksygentilførsel til bakteriene.
I Biosafe anleggene ledes vannet med selvfall gjennom prosessen, som består av
én tank med tre kammer: slamavskiller (forsedimentering), biokammer
(reaksjonskammer) og sluttseparasjon ved sedimentering.
Biofilmen faller av bæremediet når filmen har vokst seg tykk, og separeres ut i
ettersedimenteringstrinnet. Fellingskjemikalier tilsettes i biokammeret og
prosessen kan derfor defineres som et simultanfellingsanlegg. Sedimentert slam

pumpes i retur til slamavskilleren. Renset avløpsvann ledes til utløp med selvfall
og eventuelle flytestoffer holdes tilbake ved en "dykker".
5.1.8 Forfelling med etterfølgende biobed
Dette prosessprinsippet benyttes i anleggene til Fann, og renseprosessene er
illustrert i figur 40 nedenfor.
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Figur 40. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på forfelling med etterfølgende biobed

Denne prosessløsningen består altså av to separate tanker, hvor den første er en
slamavskiller og den andre er en biobed. Fellingskjemikalie for fjerning av fosfor
tilsettes på innløpsrøret til slamavskilleren, og kjemisk slam separeres ut med
sedimentering.
Avløpsvannet renner med selvfall gjennom anlegget. Biobeden består av
moduler med stor overflate som bakteriene gror på. Det er ingen separering av
bioslam i denne prosessen.

5.1.9 Forfelling med etterfølgende rislefilter
Dette prosessprinsippet benyttes i anleggene til Green Rock, og renseprosessene
er illustrert i figur 41 nedenfor.

Figur 41. Prinsippskisse av renseprosessene i et renseanlegg basert på forfelling med etterfølgende rislefilter

Denne prosessløsningen er prinsipielt lik den som er omtalt i foregående kapittel,
hvor fellingskjemikalie tilsettes på innløpet til slamavskilleren og kjemisk slam
fjernes fra avløpsvannet ved sedimentering. Denne løsningen består også av to
separate tanker: Slamavskiller og biokammer.
Avløpsvannet renner fra slamavskilleren til biokammeret med selvfall. I
biokammeret er det en beholder som er plassert over vannfasen. I denne
beholderen ligger det biolegemer (bæremedie) som bakteriene vokser på. Vann
fra den underliggende tanken pumpes over bæremediet og avløpsvannet risler
gjennom filtersengen, derfor kalles teknologien rislefilter. Rislefilteret ligger altså
"tørt" og det er luft i mellom biolegemene. Bakteriene får dermed oksygen fra
den omliggende luften. Sedimentert slam samles opp i bunnen av biokammeret
og pumpes i retur til slamavskilleren. Renset avløpsvann renner med selvfall til
utløp.
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6 Prøvetaking ved ulike anleggstyper
Prøvetaking av vannprøver ved minirenseanlegg krever at den som tar prøvene
har den nødvendige kunnskap om hva slags prøver man tar, og hvordan prøvene
best skal tas. Det er skrevet en egen rapport om prøvetaking i minirenseanlegg i
forbindelse med utredningsarbeider i Morsa (Johannessen m. fl. 2011). I tillegg er
det utarbeidet en Norsk Vann rapport med prøvetaking i avløpsrenseanlegg, som
gir en bred innføring i grunnleggende ferdigheter vedrørende prøvetaking av
avløpsvann og slam og fokuserer på arbeidsoppgavene og pliktene som
prøvetakeren har (Storhaug 2011). Vi henviser til disse rapportene for ytterligere
informasjon.

6.1 Prøvetakingsutstyr
Når man skal ta prøver at et minirenseanlegg er det nødvendig å ha riktig utstyr
tilgjengelig. Dette for å være best rustet for de ulike typer praktiske utfordringer
man møter. Man treffer på ulike løsninger og det er stor variasjon i hvordan man
må gå frem for å få tatt prøvene. Nedenfor har vi listet opp det man minimum
bør ha med seg.
A. Håndpumpe for vannprøver, Biltema Art. 26-0006 (2stk.)
B. Ekstra plastslanger som passer til pumpe.
C. Montert plastslange på en stiv lekte (ca. 1,50 m. lang)
D. 2 stk. beger m/håndtak og helletut
E. 2 stk. gradert, 1 liters målesylinder
F. Instrumenter for måling av driftsparametere (se kap. 7.1)
G. Verktøy:
1. Brekkjern
2. Knipetang
3. Skiftenøkkel
4. Pipesett
5. Løftekrok (Biltema Art. 16-474)
6. Spade/snøskuffe
7. Tape
H. Destillert vann/spruteflaske
I. Arbeidshansker, engangshansker
J. Standard nøkkel for skap (Biltema)
K. Kjøleboks for prøver
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Når prøven er tatt må også denne behandles i forhold til hvilke analyser som skal
utføres i laboratorium, og dette er beskrevet nærmere i kap. 6.4.

6.2 Stikkprøve vs. blandprøve
Det finnes ca. 15-20 ulike anleggstyper på det norske markedet og tallet øker
stadig. Det er imidlertid ca. 10 anleggstyper som utgjør den klart største andelen
av anleggene. De eksemplene og illustrasjonene vi har valg nedenfor er hentet
fra de anleggstypene som utgjør den største andelen i norske kommuner. I
forbindelse med uttak av vannprøver på minirenseanlegg er det viktig å følge
anleggsleverandørenes prøvetakingsprosedyrer.
Prøvetaking er en meget kritisk aktivitet i forbindelse med utslippskontroll fra
avløpsrenseanlegg. Det foreligger en del dokumentasjon som tar for seg emnet,
bl.a. SFT’s Veiledning for prøvetaking ved avløpsrenseanlegg (TA-514), Håndbok
om drift av avløpsrenseanlegg (NTNF’s Utvalg for drift av avløpsrenseanlegg),
NORVAR's Veileder for prøvetaking av avløpsvann (Farestveit og Hoel 1997),
samt mange utenlandske publikasjoner (f.eks. Tchobanoglous 2003, USEPA 1982;
WEF 2001). Felles for disse er at de omhandler prøvetaking ved større anlegg
basert på kontinuerlig gjennomstrømning. Det er viktig at prøvetaking er
tilpasset den reelle situasjonen, og ved minirenseanlegg er de hydrauliske og
delvis de prosessmessige forholdene annerledes enn ved større anlegg.
I hovedsak har tidligere undersøkelser av renseanlegg i spredt bebyggelse
benyttet stikkprøvemetoden for prøvetaking på utløpet fra renseanleggene
(Heltveidt 1994, Yri 2006, Johannessen m.fl. 2007, Johannessen m.fl. 2008,
Hübinette m.fl. 2008). Normalt anbefales ikke denne metoden for
utslippskontroll av større renseanlegg. Følgende momenter har imidlertid
tidligere vært vektlagt ved bruk av stikkprøvemetoden for utløpsprøver av
minirenseanlegg (Johannessen 2008):
•
Pga. anleggenes utforming er det svært vanskelig å ta
mengdeproporsjonale prøver. For de fleste av anleggstypene vil dette kreve
installasjon av tilleggsutrustning for mengdemåling. Dette vil være svært
kostbart. I praksis vil i tillegg mengdemåling på så små vannføringer det her er
snakk om gi svært usikre tall, basert på den teknologi som er tilgjengelig i dag.
•
Et alternativ kunne vært å benytte seg av tidsproporsjonale
døgnblandprøver. Denne metoden er imidlertid ikke å anbefale for anlegg som
forventes å ha store belastningsvariasjoner. Ved minirenseanlegg har man store
belastningsvariasjoner. Tidsproporsjonale døgnblandprøver er ikke noe annet
enn en serie med stikkprøver spredt ut over ett døgn. Valgt metode med
stikkprøver spredt over flere døgn, gir dermed en økt sikkerhet sammenlignet
med en serie tatt i kun ett døgn, da valgt metode også til en viss grad tar høyde
for ukevariasjon.
•
Tidligere erfaringer (Johannessen 2007 og 2008) viser at flere
anleggstyper har problemer med flyteslam ved prøvetakingspunktet. Med
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installasjon av en blandprøvetaker vil ikke dette kunne observeres, og faren for å
dra inn slam i prøven vil øke betraktelig. Prosesskunnskap og fagkompetanse er
således viktig i forbindelse med prøvetaking.
•
Et minirenseanlegg for ett enkelthus er dimensjonert for belastningen fra
5 personer. Dette tilsvarer ca. 0,75 m3 avløpsvann pr. dag. Anleggenes totale
volumer (inkl. slamavskiller) er i størrelsesorden fra ca. 5 – 7 m3. Ved jevn
belastning tilsvarer dette fra 7 til 9 døgns oppholdstid. Nå vet man imidlertid at
anleggene ikke er jevnt belastet. I de aller fleste tilfeller vil det største
vannforbruket skje i løpet av relativt korte tidsperioder i døgnet (f.eks. i
forbindelse med morgen og kveld). Dersom en antar at ca. 1/3 av døgnforbruket
kan skje i løpet av en times periode, dvs. maksimal belastning på 0,25 m3/h, vil
den hydrauliske oppholdstiden for disse anleggene være 20-28 timer. Dvs. om lag
ett døgns oppholdstid totalt, også ved maksimal belastning, noe som taler for at
stikkprøver kan benyttes.
Det ble derfor gjennomført en undersøkelse i 2009-11 hvor stikkprøver ble
sammenlignet med tidsproporsjonale blandprøver, hvor følgende konklusjoner
ble trukket:
• For prøveserier tatt hver 2. time gjennom døgnet er det ikke noe
gjenkjennbart mønster som tyder på at anleggets ytelse er påvirket av
normale variasjoner i innkommende vann. Den relative variasjonen i
renseeffekt er ubetydelig, og gir ikke grunn for å diskvalifisere stikkprøver.
Dette antyder at det i normal driftssituasjon er tilstrekkelig utjevning og at
resultatene vil være lite påvirket av når på døgnet en stikkprøve tas.
• Sammenligning av stikkprøver og blandprøver av et stort og representativt
antall anlegg viser at det ikke er statistisk signifikant forskjell i
analyseresultatene (se figur 42). Denne undersøkelsen viser at man kan
forvente likeverdige resultater uavhengig av prøvetakingsmetode.
• Blandprøver vil være langt mer kostbart for den enkelte husstand enn en
stikkprøve (over dobbelt så dyrt). Resultater i Morsa viser at det er lite
kostnadseffektivt å benytte blandprøver for disse anleggene.
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Figur 42. Sammenligning av gjennomsnittlige Tot-P konsentrasjoner for stikk- og blandprøver for samtlige
anleggstyper, samt gjennomsnittet for samtlige prøveserier (Johannessen m. fl. 2011)

6.3 Prøvetakingspunkt
Som det kommer frem av konklusjonene ovenfor er nøyaktighet i forbindelse
med selve prøvetakingen meget viktig. De ulike anleggstypene er forskjellig
utformet og de har forskjellige prosesskombinasjoner slik det fremkommer av
kapittel 5 ovenfor. Dette gjør at man må ta prøver på ulike steder i de ulike
anleggene. Eksempler på dette er beskrevet nedenfor.
Prøvetakingspunkt for WehoMini er i overflaten i siste stillekammer.
Stikkprøvene er tatt med målebeger, alternativt direkte i prøveflaske, som vist på
figuren nedenfor.
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Figur 43. Uttak av stikkprøve ved et WehoMini anlegg.

Prøvetakingspunkt for Klargester minirenseanlegg er i dykkert til utløp i
ettersedimentering. Prøvene er tatt med lensepumpe og slange. Ved uttak av
blandprøver ble slangen fiksert slik at slangestussen ikke kunne komme i
berøring med dykkertens innervegger.
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Figur 44. Uttak av stikkprøve fra et Klargester anlegg.

Prøvetakingspunkt for eldre modeller av Zapf Klaro minirenseanlegg er i
overflaten i reaksjonskammer. I denne forbindelse er det viktig å være på

anlegget i siste del av sedimenteringsfasen. Samtlige Zapf anlegg drives med lik
syklus tid, og tidsvindu for prøvetaking er oppgitt fra leverandør til å være
mellom kl. 11.30 og 13.00. Stikkprøver må tas med målebeger i
reaksjonskammerets overflate innenfor siste 1/2-time av
sedimenteringssyklusen.

Figur 45. "Tidsvindu" for riktig uttak av stikkprøve fra Zapf-Kalro anlegg kan leses av på displayet i
styreskapet.
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Klaro anleggene er SBR anlegg som prosessmessig er svært likt Zapf/Klaro
anlegget men er utformet noe annerledes. På disse anleggene tas prøven ut i
utløpsrøret utgang hvor det til enhver tid står igjen vann fra siste utpumping av
renset vann. Vann kan entes pumpes ut med lensepumpe eller tas med beger.

Figur 46. Zapf-Klaro anlegg sett ovenfra med utløpsrørets utgang midt i bildet.

Prøvetakingspunkt for Odin Maskin minirenseanlegg er i utgangspunktet tenkt
tatt direkte i utløpskammer, bygd nettopp for dette formålet. Dette har
imidlertid et lite volum, og det er tendens til begroing/ sedimentering der. Et
alternativ har derfor vært å ta prøver under vannspeilet i ettersedimentering
dersom det ikke er synlig flyteslam. I begge tilfeller bør lensepumpe og slange
benyttes.
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Figur 47. Uttak av stikkprøve fra Odin anlegg.

Prøvetakingspunkt for stikkprøver fra Biovac minirenseanlegg er i T-rør på
utløpsledningen, som vist på figuren nedenfor. I topplokket på T-røret er det
festet en slange ned til en viss avstand fra bunnen, hvor prøvene suges fra.
Denne slangen føres opp til mannelokk for enkel tilgang for prøvetaking. Prøven
suges ut med lensepumpe. Siden man ikke har visuell tilgang til vannet i T-røret,
kan dette føre til problemer med slaminndraging pga. biologisk vekst og
slamansamlinger i T-røret. En må derfor være oppmerksom på hva man suger
opp, for ikke å dra med seg slam i prøven.

Figur 48. Skisse for stikkprøvetaking ved Biovac anlegg (venstre) og prøvetaking i praksis (høyre).

Prøvetakingspunkt for Wallax minirenseanlegg er i pumpekum knyttet til det
biologiske etterpoleringstrinnet. Pumping til utløp fra denne pumpekummen
skjer nattestid. En studie utført i Morsa viser imidlertid at tidspunktet for
prøveuttak ikke er kritisk. Stikkprøvene må tas med målebeger/prøveflaske, eller
med sugepumpe som vist ovenfor.
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Figur 49. Uttak av stikkprøve fra pumpekum i et Wallax anlegg.

6.4 Håndtering av prøver for analyse i laboratorium
Når prøven er hentet ut av anlegget er det viktig at denne håndteres slik at
etterfølgende analyser i laboratorium blir representative. Forskjellige
parametere stiller ulike krav til preparering av prøvene.

Generelt bør man forsøke å levere alle prøver til laboratorium så snart som
mulig. Det er imidlertid ikke praktisk å kjøre til laboratorium etter hver
prøvetaking, og dagens "prøvefangst" blir dermed normalt samlet opp. Det er
heller ikke alltid mulig å få levert prøvene til laboratorium samme dag som
prøven er tatt. Det er derfor viktig å forsøke å holde prøvene så "ferske" som
mulig, og alle prøver bør derfor oppbevares i en kjøleboks under prøvetaking av
flere anlegg på samme dag.
Kjøling av prøvene er svært viktig i forbindelse med prøver som skal analyseres
for organiske parametere som BOF5 og KOF. Disse skal analyseres for innholdet
av "maten" til bakteriene, og dersom ikke prøven kjøles vil disse fortsatt bryte
ned det organiske materialet og prøven vil gi for lave verdier. Ved lave
temperaturer, som man vil ha i en kjøleboks, vil bakteriene gå i dvalemodus og
nedbrytningen stopper opp. Dersom man ikke har anledning til levere prøvene til
laboratorium samme dag som prøvene er tatt må de fryses ned etter endt
prøvetakingsdag.
Filtrering av prøver har bestemte formål, og det er viktig at dette kun gjøres når
bestemte analyser skal utføres. Normalt benyttes filtrerte prøver når man ønsker
å se nærmere på den "løste" fraksjonen av en parameter. I forbindelse med
avløpsrensing er dette særlig knyttet til parameterne fosfor og organisk stoff.
For fosfor er det normalt å filtrere prøvene når man vil ha et bilde på andelen av
ortofosfat (PO4-). Andelen PO4- i en utløpsprøve vil kunne gi verdifull informasjon
om hvor godt den kjemiske fellingen fungerer (jfr. kap. 4 og 7).
For BOF5 og KOF vil man ved å filtrere prøven før analyse få et bilde på løst, eller
filtrert, organisk stoff. I biologisk rensing av avløpsvann vil bakteriene først bryte
ned den løste fraksjonen, da dette kan tas opp av mikroorganismene uten bruk
av enzymer og de bruker mindre energi. Ved å analysere på filtrerte prøver vil
man dermed få informasjon om hvor mye lett nedbrytbart organisk stoff som
finnes i avløpsvannet.
Som nevnt ovenfor anbefales det at prøver skal fryses, dersom de ikke kan
leveres til laboratorium samme dag som prøven er tatt. Dette gjelder prøver som
skal analyseres for alle typer analyser, unntatt suspendert stoff (SS). Prøver som
skal analyseres for SS må ikke fryses da opptining av prøven vil bryte ned fibrene
i det suspenderte materialet, og man vil få en feiltolkning av analyseresultatene.
Innholdet av suspendert stoff vil også være påvirket av mikrobiell nedbrytning,
slik at lagring ikke er å anbefale. I realiteten er man derfor best tjent med at
prøver som skal analyseres for SS leveres til laboratorium samme dag som
prøven tas.
BOF5-analysen er også påvirket av pH. Dersom en prøve har høy pH, eksempelvis
etter et poleringsfilter med alkaliske egenskaper (f.eks. Filtralite-P), må prøven
først pH justeres. Dette kan man enkelt gjøre med å tilsette litt syre til
avløpsprøven. Videre vil det være viktig at BOF5-analysen utføres med
podemateriale da man ikke kan belage seg på at det finnes vitale
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mikroorganismer i en slik prøve. Dette er en prosedyre akkrediterte laboratorier
burde kjenne til og være i stand til å utføre, og det er derfor man ved
prøvelevering orienterer om slike forhold.
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7 Driftsparametere, målinger/analyser og observasjoner
For å ha god kontroll på om avløpsrenseanlegg fungerer etter hensikten er det
nødvendig å gjennomføre måling av det man kaller for driftsparametere. For god
drift av minirenseanlegg vil følgende parametere være nyttig å kontrollere i
forbindelse med servicebesøk fra leverandøren eller tilsyn fra kommunen.
•
•
•
•
•
•

Ortofosfat
pH
Turbiditet
Oksygen
Slamdybde
Temperatur

Målemetodene er gjennomgått nedenfor og avslutningsvis i dette kapitlet
gjennomgås hva disse driftsparameterne forteller oss om anleggets driftstilstand
og funksjon. Temperatur er ikke beskrevet nedenfor, og måles med et normalt
termometer, men kan også være en inkludert funksjon i pH-målere.

7.1 Måling av ortofosfat (løst fosfor)
Måling av ortofosfat (PO4-P) bør utføres i alle renseanlegg som skal fjerne fosfor.
Dette er en parameter som forteller om det er tilsatt nok fellingskjemikalier til å
felle ut løst fosfor. Før analyse bør prøven filtreres (gjelder ikke for måling av
totalfosfor).
Måling av ortofosfat er relativt enkelt å utføre med et fotometer, eksempelvis et
Pocket Colorimeter II fra Hach (se figur 50). Instrumentet måler fargeutslag som
følge av fosforinnholdet på vannet det måles på. Selve testen gjennomføres ved
at det tas ut en 10ml vannprøve i en egen kyvette tilpasset instrumentet. Denne
settes ned i målebrønnen på instrumentet og det gjøres en nullstilling mot
prøvevannet ved å trykke på "0" knappen. Det er viktig at kyvetten plasseres slik
manualen beskriver. Deretter tilsettes en reagens til prøven, som skaper farge
om fosfor er tilstede. Det er gjerne et pulver som tilsettes i kyvetten. Man vender
så kyvetten for å blande inn pulveret. Etter å ha avventet aktuell reaksjonstid for
reagensen settes kyvetten ned i målebrønnen igjen og man trykker på
avlesningsknappen og får måleresultatet i displayet. For Hach sitt instrument
vises resultatet som ortofosfatkonsentrasjon, dvs. som
mg PO4/l. For å omregne dette til "ren" fosforkonsentrasjon, må verdien deles
på 3 ( x0,326 ) for å få dette som mg P/l.
Pass på at kyvettene er tørre, rene og hele (ripefrie) når måling skal utføres.
Slitte / skadde kyvetter bør byttes ut med nye. Det finnes også
kontrollstandarder slik at det kan verifiseres at instrumentet måler riktig.
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Figur 50. Instrument for måling av ortofosfat (Prosess-Styring AS)

7.2 Måling av pH
Måling av pH foregår med et pH-meter, som består av et instrument og en
elektrode.
Elektroden er forbruksvare og må jevnlig skiftes ut. Gjennomsnittlig levetid for
elektroden er ca. 12 mnd. (9 – 15 mnd.) Instrumentet og elektroden må
kalibreres med jevne mellomrom for å opprettholde en god nøyaktighet på
målingen. Dette gjøres ved å sette elektroden i bufferløsning med kjent pH-verdi
og kjøre en kalibreringsrutine på instrumentet. pH-elektroden må rengjøres etter
behov. Dette utføres best med lunkent Zalo-vann og en børste. Elektroden må
lagres fuktig når den ikke er i bruk. Det leveres normalt med en beholder eller
lignende til å ha på tuppen av elektroden. Vær oppmerksom på at en pHelektrode normalt ikke tåler frost.

Figur 51. Utstyr for måling av pH (Prosess-Styring AS)
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7.3 Måling av turbiditet
For å måle turbiditet benyttes et turbidimeter. Instrumentet detekterer partikler
i væsken du måler på. Det tas ut en prøve som helles i en målekyvette, kyvetten
settes deretter ned i målebrønnen i instrumentet og leses av. Det er viktig at
kyvetten er hel og ren. Skadde eller slitte kyvetter bør byttes ut. Instrumentet
leveres med kalibreringsstandarder for kalibrering av instrumentet. Dette er
standarder som har en holdbarhetsdato og må byttes ut etter hvert.
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Figur 52. Instrument for måling av turbiditet (Prosess-Styring AS)

7.4 Måling av oksygen i vann
Det finnes oksygenmålere med solid sensor som tåler feltbruk. Måleren gir deg
raskt og presist måleresultat. Det er normalt ikke nødvendig å kalibrere
instrumentet innenfor et års bruk. Sensortuppen skal byttes etter et års bruk, når
den byttes så følger det med en liten "chip" som også byttes. Det ligger
kalibreringsdata for sensortuppen, slik at kalibrering ikke er nødvendig.
Instrumentet varsler deg når det nærmer seg tid for å bytte sensortupp.

Figur 53. Utstyr for måling av oksygen (Prosess-Styring AS)

7.5 Måling av slamdybde
Ved å benytte ett slamlodd kan slamdybden måles. Driftsassistansen i Østfold
(DaØ) benytter to typer feltutstyr for sine målinger i forbindelse med måling av
slamdybde. Det ene utstyret er vist i figur 54. Partech måler kun slamdybde hvor
sensoren senkes ned i væsken og vil gi utslag når slamteppet treffes. Man leser
så av dybden på kabelen som er merket pr. meter. Instrumentet er
forhåndskalibrert på en gitt SS-konsentrasjon. Utstyret er enkelt i bruk og egner
seg for bruk i felt. Vedlikehold: Kun skylles / rengjøres etter bruk.

Figur 54. Utstyr for måling av slamdybde (Prosess-Styring AS)

Det andre utstyret som benyttes er MultiTracker fra Cerlic i Sverige (se figur 56).
Dette utstyres gir i tillegg til dybde, også en tørrstoffprofil inntil 2% tørrstoff. Dvs.
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utover å definere plassering av slamteppe gir også denne måleren en SS-profil
gjennom vann/slamlagene.

Figur 55. Utstyr for måling av slamdybde og slamprofil (www.cerlic.com)

Det er også mulig å måle slamdybde uten bruk av instrumenter. Ved PIA
Prufinstitut Für Abwassertechnik GmbH i Tyskland, hvor majoriteten av
minirenseanlegg gjennomgår prosessdelen av testen iht. NS-EN12566-3,
benyttes et slamprøverør.
Slamprøverøret er åpent og i bunnen lukkes med en kuleventil. Røret skyves
sakte ned gjennom vann-/slamfasen til røret når bunnen av tanken. Det er svært
viktig at man gjøre dette i én og rolig bevegelse for å ikke røre opp slammet.
Når røret har nådd bunne lukker man ventilen forsiktig. Deretter løftes røret
sakte og forsiktig opp. Røret må være av gjennomsiktig plast og utvendig
markerer man avstanden fra bunnen for hver 10 cm.
Når røret er trukket opp, vil man ha en vann-/slamsøyle som representerer
hvordan vann og slamfasen ser ut i tanken. Slamnivået kan deretter måles ved å
lese av på skalaen som er påført på utsiden av røret. Et slamprøverør med
vann/slam er vist i figur 56 nedenfor.
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Figur 56. Slamprøverør for måling av slamdybde i et minirenseanlegg.

7.6 Analyser på laboratoriet
Dersom man vil ta flere analyser selv og ikke bruke et eksternt laboratorium så
finnes det utstyr som kan brukes for analyser av parametere utover de som er
gjennomgått ovenfor. Med et spektrofotometer og tilbehør kan man analysere
blant annet:
•
•
•
•
•
•

Totalfosfor
KOF
Jern
Aluminium
TOC
Nitrogen (Tot-N, NH4, NO3, NO₂)

Figur 57. Utstyr for å analysere andre parametere i laboratoriet (Prosess-Styring AS)
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7.7 Vurdering av driftsparametere
Et servicebesøk fra leverandøren som huseier har inngått en serviceavtale med
omfatter selvsagt visuell kontroll av alle mekaniske og elektriske komponenter i
anlegget. I tillegg til dette bør det måles driftsparametere for å en indikasjon på
hvor godt anlegget fungerer med hensyn på renseresultater. Samtidig så gjør
man en rekke observasjoner knyttet til unormalt kjemikalieforbruk, slammets
sedimenteringsegenskaper (se kap. 4), mengde og farge på fastsittende
bakteriekultur osv. I tabell 7 er det satt opp en feilsøkingsskjema basert på
feltmålinger som kan benyttes for å vurdere eventuelle tiltak for å bedre
anleggets funksjon.
Tabell 7. Målinger i felt – mulig årsak og foreslåtte tiltak
PARAMETER

MÅLT VERDI
svært lav (<4,0)

pH
lav (<6,0)
Høy (>8,0)
Ortofosfat (PO 4 -P)
(angitt som mg P/l)

PO4-P (>0,5 mg/l)
PO4-P (>2,0 mg/l)

MULIG ÅRSAK

TILTAK

Vann fra regenering av
Kontakt huseier
drikkevannsfilter. Utilsiktet utslipp.
Nitrifikasjon
Doseringsmengde for høy
Utilsiktet utslipp
For lav/høy pH I anlegget
For lav kjemikaliedosering
Tomt for kjemikalier
Alt for lav kjemikaliedos.

Kontroller kjemikaliedose
Kontakt huseier
Øk kjemikaliedosering
Kontroller pH
Etterfyll kjemikalier
Øk kjemikaliedosering

For lav pH på grunn av nitrifikasjon. Kontroller kjemikaliedos.
Moderat (>10<20
FTU)
Turbiditet (FTU)
Høy (>20 FTU)

For høy pH på grunn av utilsiktet
utslipp.
For lav kjemikaliedos.
For lav kjemikaliedos.
Hydrauliske forhold (kun
gjennomstrømningsanlegg)

Ved høy pH kontakt
huseier.
Juster kjemikaliedosering
Kontakt huseier
(fremmedvann,
stor belastning)

Utsiktet utslipp
Oksygen (mg O 2 /l)
(måles ikke rutinemessig ved service)

Lav (<3,0 mg O2/l)

Vår/sommer
Temperatur ( 0 C)

(<4,0 0C)

Overbelastet anlegg (for mange pe
Kontakt huseier
tilknyttet)
Kontroller luftesystem
Diffusorer er tette/ute av drift
(blåsemaskin/diffusorer)
Kontroller slamnivå/
Utilsiktet organisk utslipp
bestill tømming
Mye slam i anlegget
Lav temperatur kan bety innlekking
Kontakt huseier
av grunnvann eller takvann
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7.8 Vurdering av observasjoner
Dersom et anlegg ikke fungerer som forutsatt så vil det ofte skyldes
utenforliggende årsaker som det kan være vanskelig for service personell å fange
opp og ikke minst dokumentere.
Det er ikke kun anleggenes egne komponenter og drift/vedlikehold av disse som
påvirker anleggenes drift. Undersøkelser utført i Morsa og Haldenvassdraget
viser at det kan være svært mange årsaker til at minirenseanlegg ikke fungerer
optimalt. Årsaker knyttet til utenforliggende forhold er nærmere diskutert i
kapittel 8. I figur 58 nedenfor ser man et kakediagram som viser de ulike
årsakene til feil hos anlegg som ikke hadde tilfredsstillende renseresultater.
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Figur 58. Prosentvis fordeling av årsaker til dårlig ytelse på minirenseanlegg (Johannessen m fl. 2013)

I tabell 8 er det angitt observasjoner som kan gjøres ved service på anlegget og
som vil kunne bidra til å stille riktig diagnose på anlegg som ikke fungerer
optimalt. Noen av disse observasjonene er også knyttet til ytre faktorer, og disse
er nærmere diskutert i kapittel 8.

Tabell 8. Observasjoner i felt – mulig årsak og foreslåtte tiltak
OBSERVASJON

Lukt

Unaturlig farge
på utløpsvannet
Lavt nivå
i kjemikalietank

Vannivå i anlegget
Tilgjengelighet til anlegget
(også vinter)
Skade på lokk,
instrumentskap etc.

Flytslam/slamflukt

MULIG ÅRSAK
Overbelastet anlegg.
Mye slam i anlegget.
Mangelfull lufttilførsel
(lavt O2 i anlegget).

TILTAK
Ta kontakt med huseier.
Kontroller luftesystem i anlegget.

Feil bruk av anlegget
(hjemmeindustri, servicevirksomhet)
Fremmedvann inn på anlegget
(taknedløp, utslippsledningen til anlegget).
Feil dosering.

Ta kontakt med huseier om
hvilke stoffer som slippes ut.
Ta kontakt med huseier.

Stor hydraulisk belastning.
Utløpsledning tett.

Sjekk taknedløp.
Vurder unormal temp. i anlegget.
Kontroller hydraulisk belastning.
Ta kontakt med huseier.

Installasjon/tildekking av anlegg.

Ta kontakt med huseier om forbedringer.

Huseiers aktivitet på eiendommen.
Denitrifikasjon
Anlegg fullt av slam
Slamsvelling

Fremmedlegemer

Sjekk ventilasjon av anlegget.

Feil bruk av anlegget

Ta kontakt med huseier.
Utbedring av skadene ved service.
Fjern flytslam.
Tøm for slam.
Ta kontakt med huseier
vedrørende bruk av anlegget.
Informer huseier.
Fjern gjenstander i anlegget.
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7.9 Tiltak ved uønskede observasjoner
Tabell 7 og 8 i foregående avsnitt gir en oppsummering av tiltak dersom man
har observasjoner og målte driftsparametere som ikke er ønskelig. I det
følgende gir vi en nærmere beskrivelse av prosessmessige forklaringer og
mulige tiltak for å bedre situasjonen. I disse beskrivelsene diskuteres også
andre utfordringer som ikke er nevnt i tabellene ovenfor.
•

Luktproblemer
Dette avviket kjennes ved at det lukter avløp/kloakk rundt anlegget, før
man åpner lokket ned til anlegget.
Årsak: i) Anlegget er overbelastet, ii) det er for mye slam i anlegget, iii) det
er problemer med luftinnblåsingen eller iv) det er problemer med
avluftingssystemet.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Dersom man mistenker at anlegget er
overbelastet bør man ta en prat med huseier for å få dette stadfestet.
Eksempel kan være at det er oppført en ekstra bolig på tomten. Anlegget
bør skiftes ut til et større anlegg som er dimensjonert for de faktiske
forholdene. ii) Anlegget må tømmes for slam, iii) Blåsemaskin må
repareres, evt. rør/slanger som er løsnet eller tette må repareres, iv) Også

her bør man ta en prat med huseier. Som oftest skyldes dette mangler ved
avluftingssystemet ("lufting over tak"). Rørlegger bør evt. kontaktes og
løsning finnes i fellesskap.

•

•

Utløpsvannet er blakket
Dette avviket ser man når avløpsvannet fremstår som "uklart" eller
"grumsete". Fargen på avløpsvannet er ofte også lysere enn normalt og
skyldes meget små partikler i avløpsvannet. Måling av turbiditet vil
bekrefte dette, hvor verdier over ~20 FTU sammenfaller med et "grumset"
utseende.
Årsak: i) Feil pH for kjemisk felling, ii) feil mht. kjemikaliedosering, iii)
utilsiktet utslipp / feil bruk eller iv) hydrauliske forhold.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Blakking av utløpsvannet kan skyldes
at anleggets pH enten er høyere eller lavere enn hva som er optimalt for
den kjemiske fellingen. Måling av pH i anlegget (etter doseringspunktet) vil
avdekke dette. Kontakt med huseier kan være nødvendig for å avdekke
årsaksforhold. Dersom det er for lav pH kan dette skyldes enten
nitrifikasjon i anlegget pga. lav belastning (eksempelvis dersom det er få
beboere (1-2 pers), eller utslipp fra huset. Ved nitrifikasjon pga. lav
belastning kan det være aktuelt regulere luftingen for å hindre at
nitrifikasjon oppstår. Utslipp fra huset kan være enten utilsiktet eller at et
drikkevannsfilter regenereres. Dersom drikkevannsfilter regenereres vil
dette være et midlertidig problem som vil rette seg selv. Ved for høy pH
kan man ha en situasjon hvor huseier slipper uønskede væsker i avløpet.
Det kan imidlertid også skyldes naturlig høy pH i vannet, f.eks. der hvor
drikkevannskilden er brønnvann. Økning av doseringsmengde vil kunne
regulere pH ned dersom man har naturlig høy pH i grunnvannet.
Alternativt kan huseier installere filter som regulerer pH. ii) Dersom
årsaken er knyttet til kjemikaliedoseringen vil dette mest sannsynlig
skyldes at man har enten for lav eller for høy kjemikaliedosering. Måling av
pH vil kunne bidra til å bekrefte dette. Ved for lav dosering vil pH
sannsynligvis være høy, mens ved for høy dosering vil pH være lav. Tiltak
er dermed å regulere doseringsmengden. iii) Utilsiktet utslipp / feil bruk
kan kun avdekkes ved å kontakte huseier. Tiltak må da være å få stoppet
aktivitetene som er årsaken. Se for øvrig punktene ovenfor, iv) I
forbindelse med hydrauliske forhold tenkes det her på hydraulisk
overbelastning pga. fremmedvann eller antall personer tilknyttet. Se egne
punkter som berører dette.
Problemer med flyteslam
Dette gjelder anlegg hvor slam er observert i overflaten i
sluttseparasjonstrinnet.
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Årsak: i) Denitrifikasjon, ii) for mye slam i anlegget eller iii) slamsvelling
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Flyteslam kan oppstå dersom man har
anaerobe forhold i slammet i sluttseparasjonstrinnet, hvor bakterier
omdanner nitrat til nitrogengass som igjen drar med seg slam til
overflaten. Det er ikke alltid så lett å gjøre noe prosessmessig for å
redusere dette problemet, og ofte kan et nødvendig tiltak være å tømme
anlegget for slam. Er dette et vedvarende problem på et bestemt anlegg
og det henger ikke sammen med opphopning av slam, anbefales det å
installere en løsning som pumper slammet i retur til slamavskiller (eller
luftet biotrinn). Dersom denne løsningen allerede er installert, men man
fortsatt har problem bør man sørge for at returpumping skjer hyppigere
(dvs. justering av pumpetider). ii) Dersom man ser at det samtidig er mye
slam i anlegget vil det være stor sannsynlighet for at man har anaerobe
forhold hvor denitrifikasjon kan finne sted. Løsning er da å tømme
anlegget for slam. iii) Slamsvelling er et fenomen som som oftest skjer i
såkalte aktivslamanlegg (dvs. med suspendert bakteriekultur) og ikke så
ofte forkommende i anlegg med biofilm. Effekten skyldes
oppkonsentrering av trådformige bakterier (filamentøse bakerier) som gjør
at slammet ikke sedimenterer like godt. I noen tilfeller vil dette kunne
oppfattes som flyteslam. Dersom man mistenker at man har slamsvelling
vil dette kunne bekreftes med å ta en slamvolumprøve eller måle
slamvolumindeks. Som oftest skyldes dette store variasjoner i tilførsel av
organisk stoff til anlegget. Minirenseanlegg skal kunne takle
normalvariasjon, slik at dette skyldes sannsynligvis feil bruk hos huseier. En
løsning vil derfor være å snakke med huseier for å avdekke unormal bruk.
Dersom dette avdekkes må man be huseier om å stoppe slik bruk.
•

Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt
Dette gjelder anlegg hvor man observerer partikler i utløpsvannet, eller
såkalt slamflukt. Det skiller seg fra blakket utløpsvann ved at partiklene i
disse tilfellene er klart synlige. Turbiditetsprøver vil også i dette tilfellet
bekrefte tilstedeværelse av partikler.
Årsak: i) For mye slam i anlegget eller ii) hydrauliske forhold
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Dersom det er mye slam i anlegget må
det tømmes for slam. ii) Slamflukt kan også oppstå dersom den
hydrauliske belastningen er for høy. Dette kan skyldes feil bruk eller
feilkoblinger slik at fremmedvann. Se egne punkter som beskriver tiltak for
dette.

•

Problemer med kjemikaliedosering
Dette gjelder anlegg hvor det er behov for å justere kjemikaliedosen på
service. For lite eller for mye kjemikalier. Prosessmessig avdekkes dette
normalt ved at man måler feil pH, før høye PO4-P og turbiditetsverdier.
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Blakket utløpsvann er også en sterk indikasjon på at man har feil
doseringsmengde.
Årsak: i) Feil doseringsmengde
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Doseringsmengde justeres. Se øvrige
punkter for ytterligere prosessmessige forhold.
•

Behov for tømming av slam
Anlegg som er fulle av slam og som burde vært tømt. Avviket avdekkes
visuelt eller ved bruk av slamlodd.
Årsak: i) Anlegget er fullt av slam.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Anlegget tømmes for slam. Dersom
man mistenker at dette skyldes overbelastning må man forsøke å få
bekreftet dette. Se for øvrig punkt vedr. høybelastning knyttet til utslipp
fra bolig nedenfor.

•

Dårlig tilgjengelighet til anlegg
Vanskelig å gjennomføre service på grunn av uframkommelig vei, tildekket
kum, huseier som avviser servicepersonell med mer.
Årsak: i) Se ovenfor.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Dette kan være brudd på
utslippstillatelsen. Man bør forsøke å løse problemet med dialog med
huseier. Dersom dette ikke lykkes må forholdet tas opp med kommunen
som er forurensningsmyndighet og den instans som utsteder
utslippstillatelsen.

•

Høy belastning knyttet til utslipp fra bolig
Dette gjelder de tilfellene hvor minirenseanlegget benyttes av flere
personer eller husstander enn det er gitt utslippstillatelse til. Dette
avdekkes under anleggsbesøk, hvor man får informasjon om de faktiske
forhold. I tillegg vil prosessmessige indikasjoner være tilsvarende de man
har som for høy belastning knyttet til overvann/drensvann nedenfor.
Årsak: i) For høy stoffmessig- og hydraulisk belastning.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Anlegget må skiftes ut med nytt
anlegg som er dimensjonert for de aktuelle forhold. Huseier må søke om
ny utslippstillatelse.

•

Høy belastning knyttet til overvann/drensvann
Dette gjelder anlegg hvor vann som ikke er rent avløpsvann er tilknyttet
renseanlegget, som taknedløp, eller drenering. Dette kan avdekkes
dersom man enten registrerer unormalt høy vanngjennomstrømming ved
avlesning av pumpesykluser, unormal vanntemperatur eller ved at man
har observert feilkobling under montering av anlegget. En annen
prosessmessig indikasjon kan være dersom kjemikaliebeholderen tømmes
raskere enn hva som er normalt.
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Årsak: i) Feilkoblinger slik at takvann og/eller dreneringsvann ledes til
anlegget.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Eneste løsning i slike tilfeller er å
grave opp og koble fra takvann og/eller dreneringsrør.

•

Høy ortofosfat konsentrasjon
Måling av ortofosfat er nødvendig for å sjekke at kjemikaliedoseringen
fungerer tilfredsstillende. Ved måling av ortofosfat ved stikkprøve på
utløpsvann ved servicebesøk bør prøven være under 1,0 mgP/l. Dersom
prøven viser høyere verdi, er det en indikasjon på at anlegget ikke
fungerer optimalt. Nedenfor gjennomgås årsak og tiltak dersom prøven
viser høyere verdi enn dette.
Årsak: i) For lav doseringsmengde, ii) tomt for kjemikalier, iii) feil på utstyr
eller iv) for høy/lav pH i anlegget.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Kjemikaliedoseringen må økes. ii)
Kjemikaliebeholderen må fylles opp og det må undersøkes om årsak
skyldes varig overbelastning eller feilkoblinger (se begge punkter
vedrørende høy belastning ovenfor). iii) Dette kan skyldes feil på
doseringspumpe eller slangekoblinger. Eventuelle feil repareres. iv) For
høy/lav pH er diskutert under punkt utløpsvann blakket ovenfor og det
henvises til beskrivelsene der.
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•

Høy turbiditet
Måling av turbididet er også nødvendig for å sjekke at minirenseanlegget
fungerer tilfredsstillende. Ved måling av turbiditet ved stikkprøve på
utløpsvann ved servicebesøk bør prøven være under 20 FTU. Dersom
prøven viser høyere verdi, er det en indikasjon på at anlegget ikke
fungerer optimalt. Nedenfor gjennomgås årsak og tiltak dersom prøven
viser høyere verdi enn dette.
Årsak: i) For lav doseringsmengde, ii) tomt for kjemikalier, iii) feil på utstyr
eller iv) for høy/lav pH i anlegget.
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) t.o.m. iv): Se beskrivelse for ortofosfat
og utløpsvann blakket ovenfor.

•

Høy vannmengde
Måling av Q (vannmengde) gjelder for de anlegg som har mulighet for å
registrere dette. Rent praktisk omfatter dette anlegg som har pumper i
anlegget sitt, hvor det er mulighet for å telle antall pumpesekvenser og
hvor pumpevolumet er fast. Formålet med å registrere dette er for å
avdekke eventuelle feilkoblinger eller overbelastning.
Årsak: i) Feilkoblinger eller ii) Overbelastning
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Se pkt. høy belastning knyttet til
overvann/drensvann ovenfor. ii): Se punkt høy belastning knyttet til utslipp
fra bolig ovenfor.

•

Dybde slam målt fra bunnen av tanken i slamlageret
Måling av slamnivå er viktig da tømming av slam til riktig tid er en sentral
funksjon for at minirenseanleggene skal ha god ytelse.
Årsak: i) For høyt slamnivå eller ii) Overbelastning
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Anlegget må tømmes for slam. ii)
Dersom det viser seg at samme anlegget blir fullt av slam mellom servicer,
kan dette også være en indikasjon på at anlegget er overbelastet. Se punkt
høy belastning knyttet til utslipp fra bolig ovenfor.

•

pH og temperatur
Måling av pH er viktig for å avdekke eventuelle problemer knyttet til den
kjemiske fellingen. Måling av temperatur er vil kunne gi indikasjon på
eventuelle feilkoblinger.
Årsak: i) For høy/lav pH eller ii) Overbelastning
Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Se punkter som berører dette
ovenfor. ii) Lav temperatur i avløpsvannet sommerstid kan være en
indikasjon på feilkoblinger, hvor man kan ha innlekking av grunnvann eller
takvann. Se beskrivelser ovenfor.
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8 Ytre faktorer som påvirker anleggets drift

8.1 Generelle hensyn ved installasjon av minirenseanlegg
Ved besøk av i alt ca. 5000 anlegg i Østfold og Akershus er det avdekket flere
kritikkverdige forhold vedrørende installasjon av renseanleggene. Det finnes i
dag ingen spesielle kriterier for installasjon av renseanlegg i spredt bebyggelse
som tar hensyn til anleggets tilgjengelighet for tilsyn eller plassering i forhold til
utearealer som lekeplass for barn osv. Det tas heller ikke tilstrekkelig hensyn til
ledningsnettets beskaffenhet og/eller hvilke andre regn- og spillvannsledninger
som er koplet på.
Ved plassering av avløpsanlegg eller utslippssted må det tas hensyn til
mulighetene for forurensning av drikkevannskilde (for eksempel brønn, elv,
vann), andre forekomster av overflatevann og grunnvannsressurser, samt til
mulige ulemper et slikt anlegg kan medføre for naboer og alminnelig ferdsel.
Foruten dette er det viktig at anlegget ligger nær kjørbar vei for tunge kjøretøy,
slik at slamsugebil kan komme til slamtømming, samt at anlegget er tilgjengelig
for service og tilsyn vinterstid.
Plan- og bygningslovens bestemmelser om byggeavstander vil også kunne
komme til anvendelse for avløpsanlegg. Dette gjelder spesielt avstand til
nabogrense som normalt er 4 m.
Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle må vurdere risikoen for forurensing
og de farer og ulemper forurensingen kan medføre i henhold til Forurensingsloven §16. Minsteavstand mellom avløpsrenseanlegg og bekk, elv eller vann uten
drikkevannsinteresser er normalt 10 m, og med drikkevannsinteresser 100 m.
Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om dette er tilstrekkelig ut i fra stedlige
forhold og kommunens miljømål for vannforekomster. Vi skal se litt nærmere på
de feil som ofte blir gjort og som har direkte konsekvenser for anleggets funksjon
og ikke minst drift og vedlikehold.

8.2 Plassering av anlegget på eiendommen
Noen anlegg er ikke plassert hensiktsmessig. Dette vil i mange tilfeller ha
negative konsekvenser for drift og vedlikehold. En skal være klar over at selv om
alle anlegg er tildekket, vil det i forbindelse med tilsyn og service kunne oppstå
søl av avløpsvann rundt adkomstluke/kumlokk. Dette medfører smittefare og
anlegg bør ikke anlegges der hvor barn oppholder seg hyppig. I tillegg vil det
alltid kunne oppstå lukt i umiddelbar nærhet av anlegget. Å plassere anlegget i
nærheten av populære oppholdsplasser utendørs som f. eks. terrasser og
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paviljonger/plattinger er derfor ikke å anbefale. Det anbefales at
minimumsavstand fra slike plasser, og fra husvegg, settes til 5 m. En del uheldige
løsninger er vist i figurene nedenfor.

Figur 59. Anlegg som sannsynligvis er plassert for grunt og har problemer med kulde, med dårlig løsning for
isolasjon.

Figur 60. Uheldig plassering av anlegg i forhold til område for sosiale formål.

84

Figur 61. Uheldig plassering av anlegg under veranda.
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8.3 Fremmedvann
I tillegg til fysisk plassering som er beskrevet ovenfor, er det flere andre typer
installasjonsfeil som kan skje og som skaper til tider store driftsproblemer. Det
må påses at anlegget legges slik i terrenget at det ikke utsettes for flom, eller
overvann i snøsmeltingsperioder og regnrike perioder. På tomter hvor det ikke er
mulig å eliminere slike forhold, bør andre alternativer vurderes, for eksempel
pumping av avløpsvannet til egnet lokalisering.
Et minirenseanlegg er dimensjonert for en bestemt mengde avløpsvann, hvor et
5 pe anlegg er dimensjonert for kun ett hus. Skal flere hus kobles til, eller om det
bor mange i husstanden, må det nye anlegget være dimensjonert for dette. I
tillegg er det meget viktig at kun avløpsvann fra husholdningen tilføres anlegget.
Andre bygninger som for eksempel garasjer, fjøs og kårboliger skal ikke kobles til
renseanlegget dersom det ikke tas hensyn til dette ved dimensjonering av
anlegget. Det er svært vanlig å etablere et nytt renseanlegg der hvor
eksisterende septiktank har vært installert. Når denne ble anlagt kan avløp fra
både fjøs og garasjer ha vært tilknyttet septiktanken. I tillegg var det svært vanlig
å la taknedløpet gå i samme rørledning ut til septiktanken. Når en gammel
septiktank skal skiftes ut med et minirenseanlegg er det derfor svært viktig at
eksisterende rør må kontrolleres.

Følgende tilknytninger er tillatt (så lenge anlegget er dimensjonert riktig):
•
•

Avløpsvann fra bolig og kårbolig
Avløpsvann fra evt. WC og dusj i garasje, og dusj/WC i fjøs eller annen
driftsbygning

Følgende vanntilkoblinger skal ikke tilknyttes et minirenseanlegg:
•
•
•
•

Sluk i garasje, fjøs eller annen driftsbygning
Takvann
Overvann og/eller dreneringsvann
Utvendige sluk på gårdsplass

Figur 62 og 63 viser høy vannstand i anlegg på grunn av feilkoplinger.
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Figur 62. Anlegg med for høy vannstand, samt skummingsproblemer.

Figur 63. Anlegg med for høy vannstand pga. feilkoblinger.

Alle minirenseanlegg har et buffervolum (krav i EN 12566-3 testen), men ikke i
nærheten av å kunne takle store nedbørsmengder. Minirenseanleggene har
vanligvis et nødoverløp som har begrenset kapasitet slik at vannivået ofte heves i
anlegget. I SBR anlegg vil dette i enkelte tilfeller resultere i en sammenblanding
av alle kammer i anlegget og følgelig langvarige driftsproblemer. Anlegg som har
hatt et høyt vannivå er vist i figur 65.

Figur 64. Anlegg som har hatt oversvømmelse, med sammenblanding av alle kamre.
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Taknedløp som koples til innløpsledninger til anlegget er et vanlig problem, noe
som setter anlegget ut av drift i ukesvis. I regneeksemplet nedenfor illustrerer vi
hva et moderat regnvær på en enkelt bolig vil bety i form av ekstra hydraulisk
belastning på et minirenseanlegg.
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Figur 65. Illustrasjon av anlegg med takvann tilkoblet minirenseanlegget.
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8.4 Frostfritt utslippssted/vinterforhold
Andre feil i forbindelse med installasjon kan også være knyttet til feil ved
utslippsledningen og selve utslippsstedet (se kap.10). Enkelte anlegg har ikke
utslippsledning/punkt som er frostfrie. Dette kan føre til at utslippsledningen
fryser igjen, med det resultat at avløpsvann flommer over i anlegget, og til slutt

finner andre utløpsveier, med de ulemper og ubehag det medfører. Et eksempel
på dette er vist i figur 66 hvor anlegget dessverre har frosset helt igjen. Det er
særlig gjennomstrømningsanlegg som er utsatt for dette, særlig, ved lav
belastning. Anlegg med batchvis utslipp (SBR) synes å takle disse problemene
bedre.
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Figur 66. Minirenseanlegg med frostproblemer.

8.5 Slamtømming
For at avløpsanleggene skal opprettholde sin funksjon er det avgjørende at slam
som blir produsert også blir fjernet. Observasjoner gjort under de ulike
undersøkelsene beskrevet ovenfor antyder at dette ikke blir fulgt opp
tilfredsstillende ved alle anlegg. De fleste kommuner gjennomfører slamtømming
ved at dette settes ut på anbud, og selve tømmingen blir derfor utført av private
firmaer på kontrakt. Normal slamtømmefrekvens er ca. 1 år for et enkelthus (5
pe) anlegg.
Nødvendig slamtømmingsfrekvens er avhengig av både tilgjengelig
slamlagringsvolum i det enkelte anlegget og slamproduksjonen. Slammet består i
prinsippet av; i) slam som blir produsert i slamavskilleren (primærslam), ii) slam
som blir produsert gjennom biologisk vekst i bioreaktoren (biologisk slam), iii)
slam som blir produsert i det kjemiske fellingstrinnet (kjemisk slam). Dette er
illustrert i figur 67 nedenfor.

Figur 67. Ulike slamtyper som produseres ved et minirenseanlegg.

De ulike anleggstypene har forskjellig slamlagringsvolum og sannsynligvis noe
ulik slamproduksjon. Den reelle slamproduksjon ved de anleggstypene som
finnes i Norge er imidlertid ikke kjent. For noen anlegg blir det observert fulle
slamlagre, og dette vil føre til redusert renseeffekt. Det er derfor svært viktig at
anleggene tømmes innen dette inntreffer, slik at renseeffekten til enhver tid er
tilfredsstillende.
Som nevnt ovenfor er slamproduksjonen i disse anleggene ofte en ukjent faktor.
Det foreligger imidlertid ulike empiriske modeller for beregning av
slamproduksjon i avløpsrenseanlegg med tilsvarende funksjon som
minirenseanleggene i Norge, dvs. anlegg som renser både organisk stoff og
fosfor. En slik modell er gitt i Norsk Vanns rapport nr. 168/2009 – Veiledning for
dimensjonering av avløpsrenseanlegg. Basert på denne kan man derfor anslå
hvilken slamproduksjon slike anlegg burde være dimensjonert for. Setter man
dette sammen med tilgjengelig slamlagringsvolum i de mest vanlige
anleggstypene, og antar lineær slamproduksjon får man den tiden det tar før at
slamlagringskapasiteten er brukt opp. Dette er illustrert i figur 68 nedenfor.
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Figur 68. Slamlagringskapasitet som funksjon av tid og slamproduksjon (Johannessen 2012)

Det må understrekes at beregningene ovenfor er basert på visse antakelser og at
det ikke foreligger vitenskapelige undersøkelser som grunnlag for kurvene.
Grunnlag for figuren er bl.a. at anlegget er fullt belastet, dvs. 5 personer (pe) er
bosatt i huset (enkelthus-anlegg). Figuren viser imidlertid at anleggene har ulike
slamlagringsvolum og at ved ellers like betingelser vil noen anlegg måtte tømmes
for slam oftere enn andre. I tillegg antyder figuren at flere anlegg sannsynligvis
risikerer å bli fulle av slam med et normalt tømmeintervall på ett år.
Et annet aspekt som også er interessant i denne sammenhengen er at det er stor
sannsynlighet for at slamproduksjonen er avhengig av antall personer som er
tilknyttet (antall beboere i huset). Dette muliggjør at slam skulle kunne tømmes
med ulikt intervall ut i fra antall beboere i huset. Figur 69 nedenfor viser ulike
scenarier for slamproduksjon ut i fra antall beboere i huset, og hvilket
tømmeintervall dette skulle kunne avstedkomme.
Som en kan se av figuren vil et anlegg med ca. 2,5 m3 slamlagringsvolum avkreve
slamtømming ca. hvert år dersom det bor 3 personer i huset, mens man bør
tømme langt oftere ved 5 personer og langt sjeldnere med 1 og 2 personer i
huset.
Dette illustrerer en av utfordringene man har observert, dvs. at anleggene ikke er
tømt ofte nok. Som figurene viser, er det sannsynlig at en del anlegg burde ha
vært tømt langt oftere enn hva som er normalt å gjøre og at anlegg med få
beboere kan tømmes sjeldnere. Dette henger sammen med antall beboere og
type anlegg.
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Figur 69. Slamlagringsvolum/-produksjon som funksjon av tid og antall beboere i huset (Johannessen 2012)

Ved tømming av slam er det svært viktig at slamtømmefirmaet følger
leverandørenes anvisning på hvilke steder i anlegget som skal tømmes. Et
eksempel på et slikt tømmeskjema er vist i figur 70.
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Figur 70. Eksempel på slamtømmeinstruks (Klargester)

8.6 Fysiske skader
Det forekommer at anlegg blir skadet under installasjon og at skaden har
konsekvenser for anleggets drift. Et eksempel på dette er skader på
tilkoblingsstusser som ikke blir utbedret før anlegget blir koblet til inn- og
utløpsledning. Dette gjelder særlig tilkopling av overløpsrøret på enkelte
anleggstyper.
Det forekommer også skader på selve anlegget, særlig lokk og festeanordning for
lokk. Dette påvirker ikke selve renseprosessen, men utgjør i stor grad et
sikkerhetsproblem. Det er svært viktig at slike skader blir utbedret så raskt som
mulig.
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9 Sikkerhet og hygiene
Arbeid i og ved minirenseanlegg er forbundet med visse sikkerhets- og
hygienemessige risiki. Ofte er dette et undervurdert aspekt både hos de som eier
anleggene, installerer slike anlegg, og sist men ikke minst de som foretar tilsyn og
service/vedlikehold av slike anlegg.
Det er nødvendig å ha gode forebyggende rutiner for dette, og det er
arbeidsgivers ansvar at dette er implementert. Hjemmel for sikker arbeidsplass
er nedfelt i Forskrift for systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontroll-forskriften), hvor formålet er definert som følger
(https://lovdata.no/dokument /SF/forskrift/1996-12-06-1127):
Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift
fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:
- arbeidsmiljø og sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.
Det er videre også et krav til at alle virksomheter skal ha et dokumentert system
for internkontroll, hvor ansvar og dokumentasjon er definert i tabell 9.
Dette kapitlet retter seg spesielt mot punkt nr. 6 og 7 i tabellen ovenfor, dvs.
hvilke farer og problemer har man ved minirenseanlegg og hva bør
virksomhetene gjøre for å redusere risikoen for at uhell og skader kan oppstå.
I sin kartlegging av dette bør alle virksomheter som selger, installerer og utfører
service på minirenseanlegg ha gjennomført en risikokartlegging og risikoanalyse,
hvor først uønskede hendelser og aktiviteter med årsaksforhold identifiseres og
deretter at forebyggende tiltak defineres. Deretter bør det gjennomføres en
risikoanalyse hvor sannsynlighet og konsekvens defineres i en risikovurdering.
Nedenfor er det vist et eksempel på grunnlag for en slik risikovurdering.
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Tabell 9. Innhold i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ((https://lovdata.no/dokument
/SF/forskrift/1996-12-06-1127):

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Dokumentasjon

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er
tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig
viktighet for virksomheten

-

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet
kunnskap og erfaring utnyttes

-

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

må dokumenteres
skriftlig

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder må dokumenteres
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet
skriftlig
med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn
må dokumenteres
vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak skriftlig
for å redusere risikoforholdene
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og
må dokumenteres
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold skriftlig
av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av
må dokumenteres
internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt skriftlig

I en risikovurdering defineres først konsekvens- og sannsynlighetskategori,
eksempelvis som følger:
Konsekvenskategori
K1: Personskade uten fravær
K2: Personskade med fravær
K3: Alvorlig personskade med fravær
K4: Varige men
K5: Dødsfall
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Sannsynlighetsskategori
S5: 0 – 14 dager
S4: 14 dager – 6 måneder
S3: 6 måneder – 1 år
S2: 1 – 5 år
S1: > 5 år
Resultatet av vurderingen av hver hendelse/aktivitet settes deretter inn i en
risikomatrise som er vist i figur 71 nedenfor.
K1

K2

K3

K4

K5

S5
S4
S3
S2
S1
Figur 71. Risikomatrise.

I denne analysen er det benyttet en femdelt skala for gradering av sannsynlighet
og konsekvenser knyttet til ulike hendelser. Resulterende risiko er inndelt i tre
kategorier – liten – middels – høy og illustrert ved bruk av en risikomatrise, som
følger:
Tabell 10. Vurdering av risiko – tiltak for hendelser som havner i rød, gul eller grønn sone.

Høy
risiko

MÅ gjøre tiltak for å redusere risiko. Beredskapsplaner og
sikker-jobb analyse.

Middels BØR gjøre tiltak for å redusere risiko. Beredskapsplaner og
risiko
sikker-jobb analyse.
Liten
risiko

Ikke vurdert nødvendig med ytterlige tiltak. Nødvendig
verneutstyr må benyttes som forutsatt.

Videre i dette kapitlet har vi delt slike farer og uønskede hendelser, og evt.
forebyggende tiltak, opp i henholdsvis sikkerhetsmessige momenter og
hygienemessige momenter.

9.1 Sikkerhet ved arbeid i og ved minirenseanlegg
I denne sammenhengen drøftes kun de faremomenter som er spesielle for
arbeid i og ved avløpsrenseanlegg. Dvs. normale faremomenter som f.eks. arbeid
med spenningsatt-/elektriske anlegg, bruk av skjærende utstyr, varmt arbeid,
osv. er ikke spesielt drøftet i dette avsnittet, da man forutsetter at dette er
ivaretatt gjennom virksomhetenes normale internkontrollsystem.
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Følgende farer/uønskede hendelser kan oppstå ved minirenseanlegg*:
•
•
•
•
•
•

Gassfare
Eksplosjonsfare
Åndedrettsnød/kvelning
Arbeid i trange rom
Drukningsfare
Håndtering av farlige kjemikalier

(*Det understrekes at denne listen ikke må oppfattes som fullstendig, og den
enkelte virksomhets risikoanalyse skal identifisere og avdekke alle potensielle
faremomenter som kan oppstå ved arbeid knyttet til minirenseanlegg).
I forbindelse med gassfare tenker som oftest på giftige gasser som
hydrogensulfid (H₂S). Dette er en gass som utvikles av bakterier kan oppstå i et
minirenseanlegg, dersom man får anaerobe forhold. Gassen er ved lavere
konsentrasjoner illeluktende, ofte karakterisert som "lukt av råtne egg". Det en
skal være spesielt oppmerksom på mht. H₂S er at det er en terskel for når lukten
forsvinner, og at det er ved høye konsentrasjoner hvor helseskader kan oppstå.
Dette er vist i tabellen nedenfor.
Som det kommer frem av tabellen, kan man lukte H₂S i området 0-150/250 ppm.
Opp til dette konsentrasjonsnivået er gassen imidlertid ikke like farlig som ved
høyere konsentrasjoner. Dvs. at man i verste tilfelle kan komme i en situasjon
hvor gasskonsentrasjonen er så høy at liv og helse står på spill, men man kan ikke
lukte det!
Det anbefales derfor at man alltid har en portabel gassmåler tilgjengelig når man
åpner lokk til et minirenseanlegg.
Tabell 11. Oversikt over konsentrasjon H₂S, lukt og helseskadepotensial.
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Som tabellen over også viser har man en såkalt "administrativ norm" på 10 ppm.
Dvs. det er ikke tillatt å arbeide i områder med høyere konsentrasjon en dette,
uten at åndedrettsvern benyttes. Dersom det måles høye verdier enn 10 ppm,
anbefales det bruk av friskluftsmaske og at anlegget luftes skikkelig. For lufting av
anlegget er det ikke tilstrekkelig å bare løfte av lokket, men man må tvinge luft
ned i anlegget ved f.eks. bruk av blåsemaskin/kompressor og luftslange. Måling
må foretas før entring av tanker.

Eksplosjonsfare er også noe man må ta hensyn til ved minirenseanlegg. Som for
gassfare kan dette også oppstå dersom man har anaerobe forhold i anlegget.
Under spesielle omstendigheter kan det utvikles bakterier som produserer
gassen metan (CH4). Denne gassen er eksplosiv ved svært lave konsentrasjoner,
og spesiell aktsomhet bør utvises ved åpning av lokk og arbeider i anleggene. I
forbindelse med eksplosjonsfare identifiseres ofte gasser ved nedre og øvre
konsentrasjonsnivåer for hvor gassen er eksplosjonsfarlig. Dette angis som LEL
(Lower Explosion Limit) og UEL (Upper Explosion Limit). For metan er LEL = 5 %
og UEL = 15 % (NB: Volumprosent), dvs. dersom luften inneholder mellom 5 og
15 % metan er det akutt eksplosjonsfare!
Som for H₂S anbefales det derfor at man før arbeider i og ved minirenseanlegg
alltid utfører gassmåling. Også her må anlegget luftes før arbeider kan starte. I
tillegg må kun utstyr som er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder,
såkalt EX-godkjent utstyr, benyttes dersom man har mistanke om at metangass
kan forekomme.
En kan heller aldri se bort ifra at huseier heller kjemikalier i avløpet som igjen kan
danne eksplosive gasser i minirenseanlegget. Eksempler på denne kan være
bensin og løsemidler, hvor dampen fra disse er svært eksplosive. Her vil man som
oftest få mistanke om slikt ved at de gir fra seg ganske sterk lukt, selv i små
konsentrasjoner.
Brannslukningsapparat bør også minimum være en del av utstyret som
medbringes på servicebesøk.

Åndedrettsnød og kvelning kan oppstå i trange rom dersom det forekommer
gass som har fortrengt oksygen fra luften. Dette kan oppstå nede i
minirenseanlegg. Ved entring av et anlegg må derfor luften i anlegget måles for
oksygen før man entrer tanken. Normal luft inneholder ca. 21 % oksygen.
Dersom innholdet synker til 18 % øker risikoen for ulykker, og ved 10 % oksygen
vil man normalt besvime uten forvarsel.
Arbeid i trange rom er når man må ned i et minirenseanlegg for å arbeide. Dette
er også forbundet med risiko. Alle forhold diskutert ovenfor har økt risiko når
man må ned i anleggene for å arbeide. I tillegg er det alltid risiko for at man kan
falle og skade seg, og når en slik skade først har skjedd kan det være svært
problematisk å komme seg opp av tanken igjen. Før arbeid i trange rom bør det
derfor være obligatorisk at man utfører gass/oksygenmåling. Detekteres gass
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og/eller lavt oksygennivå, må anlegget luftes først, og personlig måleutstyr for
kontinuerlig måling under arbeidet skal benyttes.
I tillegg bør det minimum være 2 personer tilstede, dvs. at man har en
sikkerhetsvakt som oppholder seg utenfor renseanlegget. Skulle det skje et uhell
vil denne personen enten kunne hjelpe til med evakuering av den skadelidte eller
varsling til nødetater.
Det er nevnt flere ganger ovenfor at man bør måle gass. Det finnes på markedet i
dag bærbare instrumenter som kan måle flere typer gasser samtidig, såkalte
multigassinstrumenter. For arbeid i minirenseanlegg anbefales det at man
benytter instrumenter som minimum samtidig måler innholdet av H₂S, metan
(CH4) og oksygen. Dette er håndholdt utstyr, som enkelt kan festes til arbeidstøy
og er å oppfatte som personlig måleutstyr. Eksempler på dette er vist i figuren
nedenfor. Instrumentene skal gi både lyd og visuell (lampe) alarm når farlige
forhold oppstår.
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Figur 72. Eksempler på håndholdte mulitgassinstrumenter (http://www.afcintl.com/draeger-safety-x-am5000-multi-gas-detector-7.aspx og http://www.rkiinstruments.com/img/Gloved-GX-2012_large.jpg)

Det neste faremomentet som er nevnt ovenfor; drukningsfare, henger
selvfølgelig sammen med at man har med åpne vannflater å gjøre nede i
anleggene. Skulle man være så uheldig å falle ned i bassenget og samtidig ikke
skade seg på noen måte er imidlertid ikke avløpsvann normalt noe verre å
svømme i enn annet vann. Det er selvfølgelig ubehagelig, og i aller høyeste grad
forbundet med smittefare, noe som er beskrevet i neste kapittel.
I noen bassenger er det imidlertid også forbundet med risiko for drukning, selv
uten å ha skadet seg under fallet. Dette gjelder i dype luftede bassenger, som

f.eks. i reaksjonskammeret i SBR anlegg (se kap. 5). På grunn av luftinnblåsingen i
disse bassengene vil vannets egenvekt bli redusert, og man vil ikke ha den
samme flyteevnen under slike omstendigheter. Tilsvarende vil man også ha
problemer med å kunne svømme i et basseng fylt med slam, men da pga. høy
viskositet i slammet som gjør det tyngre enn vanlig å svømme. I tillegg er det i
luftede bassenger ofte sterk strøm slik at svømming vil være vanskelig. Personer
som ellers er i god form og godt svømmedyktige kan faktisk få problemer med å
svømme under slike forhold.
Det er også ganske sannsynlig at man vil skade seg dersom man skulle falle ned i
et minirenseanlegg, eller at man får panikk, i begge tilfeller med nedsatt
svømmedyktighet som resultat. Dette gjelder også for basseng som ikke har
lufting, og er aktuelt også ved relativt grunne bassenger. For arbeid nede i
bassenger anbefales det derfor at man alltid har festet en sikkerhetsline til et
godt forankret sted oppe/utenfor anlegget, og/eller at man bruker flytevest.
Kravet til sikkerhetsvakt er også relatert til drukningsfare, og kan ikke erstattes
med sikkerhetsline eller flytevest.

Håndtering av farlige kjemikalier er et faremoment for de anleggene som har
kjemikalietilsetting, dvs. alle anlegg som har krav til fjerning av fosfor. Vanligvis
benyttes enten aluminiumklorid eller -sulfat, eller jernklorid. Dette er kjemikalier
som er fra irriterende til sterkt etsende, og vil være skadelige for eksponering på
hud, i øyne eller ved svelging.
Omsetning av slike stoffer setter krav til sikkerhetsdatablad (eller HMS-datablad),
og nødvendige sikkerhetsinstrukser er beskrevet der. Generelt skal man alltid
bruke vernehansker og vernebriller ved håndtering av slike kjemikalier.
Kjemikalier kan også danne gasser som er helseskadelige å innånde, og det
anbefales noen ganger bruk av vernemasker ved håndtering.
I tillegg bør det foreligge øyeskyller i kjøretøyet som benyttes i forbindelse med
service og tilsyn. Utdrag fra sikkerhetsdatablad for Kemiras PAX-18 er vist i figur
73 nedenfor.
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Figur 73. Utdrag fra sikkerhetsdatablad for PAX-18 (Kemira).
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9.2 Hygiene ved drift og vedlikehold av minirenseanlegg
9.2.1 Risikofaktorer og generelle forebyggende tiltak
Det burde ikke være overraskende at arbeid med avløpsrenseanlegg er
forbundet med smittefare. Dette har Arbeidstilsynet tatt tak i, og det foreligger
mye informasjon om faremomenter og forebyggende tiltak på deres
hjemmesider. Mye av teksten i dette kapitlet er hentet fra deres hjemmesider
(www.arbeidstilsynet.no).
En viktig risikofaktor for å bli eksponert ved arbeid på avløpsrenseanlegg er
arbeidsoperasjoner der det kan dannes aerosoler. Dette gjelder
både væskeaerosoler (avløpsvann eller slam i bevegelse) og tørre aerosoler som
støvdannelse ved tørking av slam. Dersom man eksponeres for aerosoler er det
helt nødvendig å bruke åndedrettsvern (vernemaske).
Den andre og vel så viktige risikofaktoren for eksponering er knyttet til hygiene.
På en arbeidsplass hvor man er i kontakt med avløpsvann er det absolutt
nødvendig med gode rutiner for hygiene. Dette gjelder håndvask før røyking og
spising, så vel som dusjing etter endt arbeidstid. Desinfeksjon av utstyr og hender
er også preventive tiltak som reduserer smitterisiko.
Mikroorganismer formerer seg fort. Derfor må søl fjernes umiddelbart. I tillegg
kreves det daglig renhold for å holde mengden av mikroorganismer så liten som

mulig, slik at en unngår risiko for smitte og spredning. Dette gjelder både utstyr,
hud/hår og bekledning.
Hvilke rengjøringstiltak som kreves, avhenger av arbeidsplassen. Det er viktig at
det blir laget rutiner for renholdet på en arbeidsplass, og at disse blir skrevet ned
og fulgt. Den som skal lage rutiner for renhold, kan få nyttig informasjon blant
annet i helsevesenet, i næringsmiddelbransjen og hos konsulenter.
Renholdet bidrar til å holde mengden av mikroorganismer nede, men det kan
også være nødvendig å drepe mikroorganismene ved desinfeksjon eller
sterilisering.
Ved desinfeksjon dreper en alle skadelige mikroorganismer. Vanligvis brukes
desinfiserende krem/gel, såpe og varme (koking). Det finnes også kjemiske
stoffer som kan brukes, for eksempel dersom en må rengjøre utstyr under
forhold hvor det ikke er varmt vann tilgjengelig. Noen mikroorganismer danner
sporer som er meget motstandsdyktige og tåler koking. Skal en drepe sporene,
må utstyret steriliseres ved autoklavering (minst 120° C) eller ved bruk av
spesielle kjemiske stoffer.
9.2.2 Håndhygiene
Håndvask er spesielt viktig for å bryte smittekjeden. Prinsippene for god
håndhygiene er enkle:
1. Vask alltid hendene før du tar i noe som skal være "rent".
2. Vask alltid hendene når du har tatt i noe som er "skittent".
Dette kan være vanskelig i praksis, og spesielt i forbindelse med service og tilsyn
av minirenseanlegg. Arbeidsgiveren plikter imidlertid å legge forholdene til rette
for at håndvasken blir enklest mulig å gjennomføre, og arbeidstakeren må følge
rutinene. Hygienetiltak er en del av det vanlige arbeidet og må inngå i
arbeidsplanleggingen.
Det bør brukes hudvennlig såpe og hudkrem uten parfyme. En kan søke råd på
apoteket og i helsetjenesten. Såpen og hudkremene bør være i
engangsemballasje for å unngå forurensning av mikroorganismer.
God håndhygiene krever at ringer tas av, at neglene er korte og uten neglelakk,
og at huden ikke har sår eller rifter. En må beskytte seg med hansker dersom
huden er skadet, eller holde seg borte fra arbeid som krever god håndhygiene, til
sårene er grodd.
Håndvask skal foregå under rennende vann. Det betyr i prinsippet at kjøretøyene
som benyttes i forbindelse med service og tilsyn av minirenseanlegg må utstyres
med vanntank og pumpe. Spesielt skal en vaske godt mellom fingrene. En god
håndvask tar 15-20 sekunder. Skyll hendene godt og bruk mykt engangshåndkle.
Ta på håndkrem med passende mellomrom for å beskytte hendene mot
uttørring.
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9.2.3 Vaksinasjon
Det er viktig å ta inn over seg at alt arbeid ved avløpsrenseanlegg innebærer en
viss smitterisiko, uansett hvor disiplinert man forsøker å være i forhold til
renhold, beskyttelse og hygiene. Arbeidstilsynet setter derfor også krav til at
arbeidsgivere tilbyr vaksinasjon til medarbeidere som jobber med avløpsvann.
Dette er også nedfelt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), som følger
(https://lovdata.no/dokument /SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_2-5#§612):
§ 6-12.Vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske
faktorer
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv
vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Berørte
arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg
vaksinere.
Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen.
De fleste mikroorganismene i avløpsvann er lite smittefarlige, men smittefarlige
mikroorganismer som kan forekomme er (www.regelhjelp.no):
•
•
•
•
•
•

Legionella pneumophila
Yersinia enterocolitica
Salmonella
Hepatitt A-virus
Clostridium tetani
Poliovirus

Alle er i smitterisikogruppe 2.
De mest normale vaksiner har hittil vært er stivkrampe (tetanus), poliomyelitt og
hepatitt A. Noen virksomheter anbefaler også at arbeidstakere tar vaksiner mot
salmonella og hepatitt B.
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10 Utslipp av renset vann
Driftsproblemer i et minirenseanlegg behøver ikke bare å gjelde selve
renseanlegget. Utslippet av renset avløpsvann kan foregå på ulike måter og
problemer knyttet til selve utslippet kan by på utfordringer, og kan også skape
komplikasjoner i selve renseanlegget. Dette kan f. eks. være: frost i rør, generell
gjentetting av rør, gjentetting med slam og sedimenter i utløp, tilstopping i rør av
dyr (rotter, mus o.l) samt frost og gjentetting av infiltrasjonsflate i
infiltrasjonsanlegg og etterpoleringsfiltre.
Følgende løsninger for utslipp er mye brukt:
•
•
•

Utslipp til mindre bekker og vassdrag
Utslipp til sjø og større elver
Infiltrasjon i grunn

Nedenfor diskuterer vi nærmere hvordan slike utslipp kan skape problemer
knyttet til drift og vedlikehold av minirenseanlegg.

10.1 Utslipp til bekker og mindre vassdrag
Der hvor forurensningsmyndigheten aksepterer bruk av mindre bekker og
vassdrag som resipient må selve utslippet etableres på en slik måte at tetting av
utløpsrøret unngås. Slike resipienter er ofte grunne bekker og vann hvor det er
umulig å legge utslippsledning på dypt vann, og noen tilfeller vil det ikke være
helårsavrenning.
Dersom ledningen legges ut i resipienten kan den være utsatt for gjentetting
med slam fra sedimenter i resipienten selv, gjennom naturlig erosjon og
variasjon i vannføring. Dette kan føre til tetting av røret i utløpsenden med
påfølgende tilbakestuving av vann mot minirenseanlegget.

Figur 74. Utslippsledning som har vært tett av slam (Foto: Jørgen Ove Myrre 2015)
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Foto over viser slam som har blitt lagret i en utslippsledning fra et
minirenseanlegg. Utslippsledningen var tett og man måtte grave frem
utløpsenden for å få ut proppen.
Ledningen vil også være utsatt for frost og at små dyr kan krype opp i ledningen.
Slike gjentettinger vil føre til problemer for minirenseanlegget. Det er derfor
viktig at utslippet etableres og driftes riktig for at problemer unngås.
Forslag til utslippsanordning mot bekker og mindre grunne vassdrag er vist i figur
75. Slike systemer bør ha stake og spylefunksjoner.
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Figur 75. Utslippsanordning mot bekker og grunne vassdrag

10.2 Utslipp til sjø og større elver
Ved utslipp til større resipienter med gode dybdeforhold skal utslippsledning
legges på en dybde på 2 meter eller mer, helst under sprangsjiktet. I slike tilfeller
kreves det lodd som legges på ledningen slik at ledningen holdes nede.
Loddvekten skal dimensjoneres for luftfylling i røret og man må sikre at
ledningen ligger med jevnt fall slik at det ikke danner seg luftlommer.
Luftlommer vil fungere som en propp og redusere kapasiteten.
For utslippsledninger må det tas hensyn til frost i overgangen mellom land og
frostfritt vann enten gjennom isolasjon eller bruk av varmekabel. Frost i denne
sonen kan føre til fullstendig gjentetting og tilbakestuving av vann til
minirenseanlegg. Ledningen må også sikres i overgangssonen ved «plastring»
(beskyttelse med stein) for å hindre at bølger og is sliter på ledningen.
Det er viktig å legge inn en rutine med kontroll av utslippsenden. Dette skal
normalt ikke inngå i den normale serviceavtalen. En løsning kan være at den
forankres i en flytebøye slik at enden kan dras opp for rengjøring av slam og
begroing. Dette er spesielt viktig i saltvann hvor rur, skjell og tang ofte etableres
p.g.a. næringstilførsel i denne sonen. Begroing vil foregå både utenpå og et

stykke innover i ledningen. Kontroll med dykker kan være en fordel slik at man
ikke risikerer brekkasje på ledningen.

Figur 76. Utslippsanordning for utslipp til sjø og større elver.

10.3 Infiltrasjon i grunn
Det finnes i dag gode kriterier for å dimensjonere et utslipp til stedlige løsmasser.
Det er viktig at slike kriterier er fulgt og at kontroll av infiltrasjonsanlegget blir en
del av serviceprogrammet for minirenseanlegget. Det finnes likevel en rekke
eksempler på at utslippsløsninger ikke er «utført etter boka» slik at man enten
har fått tilstoppinger eller at avløpsvannet har funnet seg en vei opp gjennom
løsmassene og kommet til overflaten, med de problemer det medfører.
Gjentetting av filterflater kan føre til tilbakestuving av vann mot
minirenseanlegget med påfølgende komplikasjoner for minirenseanlegget. Dette
vil også medføre problemer knyttet til overholdelse av rensekrav. Slike
hendelser kan skyldes feil i prosjekteringen av utslippet, frost i filterdelen som
følge av manglende frostsikring, feil i utførelse av utslippsdelen eller at
minirenseanlegget har hatt driftsproblemer med økt tilførsel av suspendert
stoff/slam til filterdelen. Det siste kan skyldes slamflukt eller manglende
slamtømming i minirenseanlegget.
I utgangspunktet skal minirenseanleggene levere tilfredsstillende renset
avløpsvann til resipienten, som i dette tilfellet vil være et infiltrasjonsanlegg.
Tidligere undersøkelser viser imidlertid at driftsstabiliteten til disse anleggene
kan variere og at man i en normal situasjon bør forvente at man kan få kortvarige
utslipp av suspendert materiale. Dette vil kunne by på utfordringer når man har
infiltrasjon i grunnen som resipient. Andre måter for utslipp bør derfor
foretrekkes dersom det er mulig. Det er ikke alltid mulig å finne andre
utslippsløsninger, og det er derfor i noen tilfeller prosjektert løsninger i forsøk på
å forebygge disse utfordringene. Et eksempel på en slik løsning er kombinasjonen
minirenseanlegg, slamavskiller og infiltrasjon er vist i figur 77.
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Figur 77. Eksempel på kombinasjon av minirenseanlegg, slamavskiller og infiltrasjon

Der hvor det benyttes slamavskiller som slamsikring før infiltrasjon skal slamnivå
registreres og tømming av slamavskilleren gjennomføres etter behov.
Minirenseanlegget skal tømmes for slam iht. leverandørens anvisninger.
Generelle servicebehov for slamavskillere skal følges. Det finnes også andre
løsninger for slamsikring av avløpsvann fra minirenseanlegg. Dette kan være
ulike former for slamfiltre hvor det kan være aktuelt å skrape av slam i filtre,
bytte filterposer m.m. Det som er viktig er at slike slamsikringssystemer har et
drift og vedlikeholdsprogram. Slamsikringssystemet må betraktes som en del av
minirenseanlegget, da det vil være en forutsetning for å tilfredsstille rensekravet
i utslippstillatelsen. Når dette inngår i den totale renseløsningen så er det også
naturlig av det inngår som et element i serviceavtalen.
107

11 Referanser
1. R. Boller, 2015. Personlig kommunikasjon
2. H. Ødegaard, 2014. Vann- og avløpsteknikk. Norsk Vann, 2014
3. E. Johannessen m. fl., 2008. Optimal organisering og funksjonskontroll av
renseanlegg i spredt bebyggelse. Morsa rapport.
4. K. Hovde, 1987. Avløpsteknikk. Universitetsforlaget.
5. Crites and Tchobanoglous, 1998. Small and Decentralized Wastewater
Management Systems. McGraw-Hill.
6. L.G. Rich, 1963. Unit Processes of Sanitary Engineering. John Wiley and
Son.
7. P. A. Vesilind, 1974. Treatment and Disposal of Wastewater Sludges. Ann
Arbor Science.
8. E. Johannessen m. fl., 2014. Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg.
Vannområdeutvalget Morsa
9. H. Ødegaard m. fl. 2009. Veiledning for dimensjonering av
avløpsrenseanlegg. Norsk Vann Rapport 168/2009. Norsk Vann.
10. E. Johannessen, 2012. Optimizing phosphorus removal in on-site
wastewater treatment facilities. Doktorgradsavhandling, UMB.
11. E. Johannessen, m. fl. 2011. Evaluering av prøvetakingsmetoder for
renseanlegg i spredt bebyggelse. Morsa rapport.
12. R. Storhaug 2011. Prøvetaking av avløpsvann og slam. Norsk vann rapport
nr. 182/2011.
13. W. Thelin 2014. Er eksisterende godkjenningsordning for minirenseanlegg
tilstrekkelig for å sikre godt dokumenterte og egnede minirenseanlegg for
ulike typer bebyggelse i Norge? Innlegg på fagtreff 8. september 2014,
Vannforeningen.
14. G. Tchobanoglous m. fl. 2015. Wastewater Engineering – Treatment and
Resource Recovery – 5 ed. Metcalf & Eddy – Aecom.
15. Vogelsang m. fl. 2013. Etablering av gode VA-løsninger i spredt
bebyggelse. Norsk Vann rapport nr. 199/2013.
16. P. D. Jenssen og T. Krogstad, 2003. Design of constructed wetlands using
phosphorus sorbing lightweight aggregate (LWA). Kapittel 14 i
Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climates.
WITpress.
17. A. Heistad m.fl., 2006. A high-performance compact filter system treating
domestic wastewater. Ecological Engineering, 28, pp. 374-379. Elsevier.
18. P.D. Jenssen m.fl., 2010. Filterbed systems treating domestic wastewater
in the Nordic countries – Performance and reuse of filter media.
Ecological Engineering, 36, pp. 1651-1659.

108

VEDLEGG:
- KURSPRESENTASJONER

109

27/10/2016

Dag – 1
kl.10.00

Innledning/gjennomgang av kursprogram og introduksjon av deltagere / Arild Eikum

kl.10.30

Regelverk / Tor Gunnar Jantsch
Nasjonalt/ Forurensningsforskriften § 12
Internasjonalt / EN-12566-3/CE merking av anlegg

kl.11.00

Spesifikke forurensningsmengder og sammensetning (råvannskvalitet, vannmengder,
forurensningsstoffer) / Erik Johannessen

kl.12.00

Lunsj

kl.13.00

Generelt om renseprosesser / Arild Eikum
Separasjonsprosesser
Biologisk behandling
Kjemisk felling

kl.15.00

Kaffe

kl.15.30

Sikkerhet og hygiene / Erik Johannessen

kl.16.30

Avslutning

1

27/10/2016

Dag – 2
kl.09.00

Minirenseanleggets prosessmessige oppbygging (gjennomstrømningsanlegg, SBR-anlegg,
biofilteranlegg) / Erik Johannessen

kl.10.00

Prøvetaking ved ulike anleggstyper (stikkprøve, blandprøve, analyser) / Arild Eikum

kl.11.00

Ytre faktorer som påvirker anleggets drift – inkl. vurdering av driftsparametere og utslipp
av renset avløpsvann (overbelastning, fremmedvann, installasjon/tilgjengelighet,
råvannskvalitet, utslipp) / Arild Eikum

kl.12.00

Lunsj

kl.13.00

Slamproduksjon/slamtømme rutiner (måling av slamnivå/utstyr) / Erik Johannessen

kl.13.30

Praktisk måling av driftsparametere (måleutstyr, orto-P, pH, oksygen, turbiditet) / Rune
Heggelund, PS, Drammen

kl.14.30

Feltarbeid

Kl.18.00

Avslutning av feltarbeid

Dag – 3
kl.09.00

Demonstrasjon – kjemisk felling (Kemira) / Emma Johansson, Kemira

kl.12.00

Lunsj

kl.13.00

Avsluttende prøve

kl.14.00

Gjennomgang av prøveresultater

kl.14.30

Evaluering av kursopplegg/innhold etc.

Kl.15.00

Avslutning

2

27/10/2016

Betydningen av avløpsrensing i spredt bebyggelse

Betydningen av avløpsrensing i spredt bebyggelse

3

06.06.2016

Regelverk
• Nasjonalt/ Forurensningsforskriften § 12
• Internasjonalt / EN-12566-3/CE merking av anlegg

Regelverk

1

06.06.2016

Kapittel 12. Krav til utslipp av
sanitært avløpsvann fra bolighus,
hytter og lignende

2

06.06.2016

Kapittel 12. Krav til utslipp av
sanitært avløpsvann fra bolighus,
hytter og lignende

3

06.06.2016

Hvorfor er det nødvendig med lokal forskrift?
•

Ikke krav til utslippskontroll i Forurensningsforskriften

•
Prosentkrav i Forurensningsforskriften er umulig å
etterprøve
•

Krav til drift og vedlikehold er for dårlig definert i
Forurensningsforskriften og i EN12566-3

•

Kommunens tilsyn og kontroll er for dårlig definert i
Forurensningsforskriften

Lokale forskrifter med krav til maksimal
utløpskonsentrasjon av BOF5, Tot-P, samt krav
om kontroll (prøvetaking)

4

06.06.2016

Tilsynsmyndighet

Som myndighet skal kommunene ikke

tillatelser til utslipp, men
også føre tilsyn med at kravene i
bare gi

tillatelsene følges opp og overholdes.

sanksjoner

Tilsyn innebærer også
ved brudd på forutsetningene, og
eventuelle avvik fra forutsetningene kan
eller skal utløse

pålegg om

tiltak.
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Internasjonalt / ENEN-1256612566-3/CE
merking av anlegg
• Alle minirenseanlegg som selges i det norske markedet
skal være CE merket Dette betyr at anleggene har vært
igjennom en omfattende test som omfatter både
prosessmessige forhold så vel som tetthet og styrke
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SINTEF TEKNISK GODKJENNING

SINTEF TEKNISK GODKJENNING
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KURS I DRIFT AV
MINIRENSEANLEGG
Forurensningsmengder og sammensetning

Pensum

1

06.06.2016

VANNMENGDER
Ikke en vannkvalitetsparameter, men volum eller hvor mye vann pr. tidsenhet

Volum først:
1 liter (l) = 100 cl = 1000 ml = 0,001 m³ (kubikkmeter) = 1 dm3
1 m³ = 1000 l = 1000000 ml

Litt om tid:
1 minutt (min) = 60 sekunder (s)
1 time (t) = 60 min = 3600 sekunder (s)

VANNMENGDER
Kombinerer vi volum med tid, får vi disse begrepene som er mye brukt i vannbransjen:

m³/t = "kubikkmeter pr time"
l/s = "liter pr sekund"
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VANNMENGDER
m³/t og l/s henger sammen som følger:

3,6

⁄ =

3,6

⁄ · 1000 ⁄

=1 ⁄

1 ⁄ =

3600

3,6 ⁄
=1 ⁄
3,6

1 ⁄ · 3600 ⁄
= 3,6
1000 ⁄

1 ⁄ · 3,6 = 3,6

⁄

⁄

VANNMENGDER
For minirenseanlegg → Liter pr. person og døgn (l/pe·d)
- På gården Bortilia i Glesbygda kommune bor det fem personer. De har sitt eget
minirenseanlegg. Hver person produserer 150 liter avløpsvann per døgn. Hvor mange m³
avløpsvann blir dette per døgn?
:
150 ⁄

·

·5

= 750 ⁄ =

750 ⁄
1000 ⁄

= 0,75

⁄
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Hva er vann?
2H₂O

2 H2 + O2

H ₂O

Hva er vann?
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Hva er vann?
H₂O

H+ + OH¯

H₂O

H+ + OH¯

pH
• En skala som forteller hvor mange H+-ioner det er i vannet
• Ved pH 7 er det like mange av hver, og vannet er "nøytralt"
• Ved pH <7 er det flest H+-ioner, og vannet er "surt"
• Ved pH >7 er det flest OH¯-ioner, og vannet er "basisk"
• Kommer av det tyske uttrykket "potenz Hydrogen":
• pH 6 = –log10-6 molH+/l

(10-6 = 0,000001)

5
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pH

H+ + OH¯

H₂O

pH

H₂O

H+ + OH¯

• I sjøvann er det omtrent ett hydrogen ion for hver 126 millioner
vannmolekyler.
• Tilsvarende er det 0,0000000079 ( = 7,9 x 10-9 ) hydrogen ioner for hvert
vannmolekyl .
• Bruker man "fancy" matte kan man vise at 7,9 x 10-9 = 10-8,1
• Iht. pH-skalaen sier dette at sjøvann har en pH på 8,1

6

06.06.2016

pH
H ₂O

H+ + OH¯

INNHOLD AV CO₂ HAR STOR BETYDNING:

CO2 + H₂O

H2CO3

H+ + HCO3¯

pH
• pH har stor påvirkning på:
• Kjemisk felling (bør være mellom pH 5 og pH7)
• Biologiske prosesser (bør være mellom pH6 og pH9)
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Suspendert stoff (SS)
• SS forteller hvor mye partikler det er i vannet
• mg SS/l = g SS/m³ = ppm
• Bestemmes med "operasjonell" analyse
• Veie filteret først
• Filtrerer 50 ml vannprøve gjennom 0,45 μm (= 0,00045 mm)
• Tørke i oven og veie filteret på nytt

Suspendert stoff (SS)
• SS er viktig:
• Nedslamming av utløpsrør og resipient
• Høyt innhold av fosfor (og KOF) i SS
• Driftsparameter i aktivslamanlegg
• SS fjernes med sedimentering, filtrering
• Normalt godt utløpsvann bør være:
• 15 – 25 mgSS/l

8
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Turbiditet
• Turbiditet forteller hvor grumsete vannet er
• Måles i FTU, NTU eller FNU
• FTU = NTU = FNU
• Måles med optisk instrument
• Lysintensitet – påvirkes av partikler/grums

Turbiditet
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Turbiditet

10

Odin

9
y = 0,0612x + 0,5083
R² = 0,5982

8

Tot-P (mg/l)

7

• Turbiditet kan brukes som en driftsparameter

6
5
4
3
2

• Kan brukes som styringsparameter (store RA)

1
0
0

5

10

15

• God korrelasjon mot SS

20
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35

40

Turbiditet (NTU)

• Kan brukes som surrogatparameter

180
160

• Studier indikerer at anlegg med

140
120

turbiditet <10-20 NTU er OK

SS

100
80
y = 2,0782x + 0,493
R² = 0,9837

60
40
20
0
0
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80

Turbiditet

Tørrstoff (TS)
• TS er et mål på innhold av tørrstoff i en prøve
• Brukes normalt i forbindelse med slam
• Angis da som % TS
• Slam kan ha svært ulik TS-innhold
• Slam i bunn av sedimenteringstanker 0,5 – 5 %TS
• Avvannet slam 25 – 40 % TS (kun på store RA, og er
det samme som spres på jorder)
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Tørrstoff (TS)
•

•

Analysemetode er basert på å måle vann som fordampes fra en prøve:
•

Veie opp en prøve i en skål

•

Tørke prøven i skålen 105 °C i 24 t.

•

Veie den tørkede prøven

•

Vektforskjellen er vanninnholdet, og det som er igjen er TS.

Dvs. ingen filtrering av prøven, dvs. det som er mindre enn 0,45 μm blir også
målt, slik at man vil alltid ha: TS > SS

Tørrstoff (TS)
Eksempel:
• I et slamlager kan det være 4 % TS i slamfasen (vektprosent)
• Det betyr: 4 % TS og 96 % vann
• 1 liter slam veier ~1 kg
• 4 % TS = 960 gram vann + 40 gram TS
• Vekt per volumenhet (konsentrasjon): 40 000 mgTS/l
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Organisk stoff
• Stoffer av organisk opphav, dvs. alt som ikke er kunstig eller
mineralsk – "alle" typer inneholder karbon (C)
• Mest brukte parametere i avløpsbransjen er:
• BOF5 (Biokjemisk oksygenforbruk i 5 døgn (tidl. 7 d - BOF7)
• KOF (Kjemisk oksygenforbruk)
• TOC (Totalt organisk karbon)

Organisk stoff
• BOF5 og KOF er gruppeparametere som inkluderer alle
typer organisk stoff
• Måler ikke org. stoff direkte, men den mengden oksygen
som forbrukes for å bryte ned det organiske stoffet
• BOF benytter biologisk nedbrytning (i 5 eller 7 dager)
• KOF benytter kjemisk nedbrytning
• TOC er en parameter som måler "kun" den andelen karbon
(C) som er knyttet til organiske forbindelser

12
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Organisk stoff
• BOF-analysen avhenger av tid og påvirkes av nitrifikasjon

Organisk stoff
Typiske forholdstall:
Type avløpsvann

BOF5/KOF BOF5/TOC

Ubehandlet avløpsvann 0,3 – 0,8

1,2 – 2,0

Etter forsedimentering

0,4 – 0,6

0,8 – 1,2

Etter biol. behandling 1)

0,1 – 0,3

0,2 – 0,5

1) Uten

nitrifikasjon
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Fosfor (P)
•

Fosfor (P) er et viktig næringssalt for all biologisk vekst

•

Bærende prinsipp i avløpsrensingen er å begrense tilgang slik at vekst hindres
•

Normalt innhold i org. stoff/biomasse: 100KOF - 10N - 1P

•

Fjerner man 90 % P – blir det kun 10 KOF

KOF

KOF
N
P

Biomassen reduseres til 1/10

N
P

Fosfor (P)
•

•

Fosfor (P) foreligger i avløpsvann som:
•

Organisk fosfor – Org-P

•

Partikulært fosfor - Ppart (inkluderer også Org-P)

•

Løst fosfor – Ortofosfat – PO4-P

•

Samlet utgjør disse fraksjonene total fosfor – Tot-P

Ortofosfat foreligger ulike former avhengig av pH, og for det som er aktuelt i avløpsvann som
følger:
•

H2PO4- når pH er mellom ca. 2,15 og 7,2

•

HPO42- når pH er mellom ca. 7,2 og 12,3

14

06.06.2016

Fosfor (P)
•

I avløpsvann foreligger ca. 60 % som PO4-P
•

Dette fjernes med kjemisk felling

•

Ppart og Org-P fjernes med sedimentering/separasjon (knyttet til partikler)

•

P måles med spektrofotometer
•

Enhet er mgP/l elller gP/m³

•

For analyse av PO4-P bør prøven filtreres først

•

For analyse av Tot-P må også prøven kokes først (da blir alt løst opp)

Nitrogen (N)
•

Nitrogen (N) er også et viktig næringssalt for all biologisk vekst

•

I Norge er det svært få anlegg som har krav til fjerning av dette, da tanken er at
det er tilstrekkelig å redusere ett av de (dvs. kun P- og ikke så ofte N-fjerning)

•

N foreligger i flere former:
•

Ammonium - NH4-N

•

Nitrat / nitritt - NO3-N / NO2-N

•

Organisk nitrogen - Org-N
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Nitrogen (N)
• Den totale N-konsentrasjonen benevnes ofte som Tot-N, men også som
TKN (Total Kjeldahl Nitrogen). Forskjellen er som følger:
• TKN = NH4-N + org-N
• Tot-N = NH4-N + org-N + NO3-N + NO₂-N

• Dvs. TKN = Tot-N minus nitrat/nitritt-N = Tot-N – (NO3-N + NO₂-N)

Nitrogen (N)
•

60 – 80 % av N foreligger som ammonium – NH4+ (eller NH4-N)

•

Resterende er i stor grad organisk bundet N, og svært lite nitrat/nitritt (NO3-N / NO2-N)

•

N fjernes fra avløpsvann normalt med biologiske renseprosesser
•

Spesielle mikroorganismer omdanner NH4-N til NO3-N / NO2-N i
nitrifikasjonsprosessen

•

Andre bakterier omdanner NO3-N / NO2-N til N2-gass som går ut med luften i det
man kaller denitrifikasjonsprosessen.
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Sammensetning av avløpsvann i spredt bebyggelse
Parameter
SS
BOF5

g/pe*d
50
50

KOF
tot-N
tot-P
Forbruk (l/pe*d)

mg/l
333
333

125
12
2,2

833
80
15
150

Mengde avløpsvann i spredt bebyggelse
400
350
300

1 pe
2 pe
3 pe
4 pe
5 pe

Q (l/p*d)

250
200
150
100
50
0

Avhengig av antall personer pr. husstand
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Rensing av avløpsvann kan deles inn i følgende
delprosesser

1
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Mekanisk rensing

Biologisk rensing
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Bakterienes bruk av det organiske stoffet i
avløpsvannet (Hovde, 1987)
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Aerob nedbrytning av avløpsvann (Hovde, 1987)

Nedbrytningen av organisk stoff i avløpsvann

4

06.06.2016

5

06.06.2016

6

06.06.2016

Erfaringene viser at et ubehandlet avløpsvann hvor
BOF5/KOF er større en 0,5 er lett å behandle i en biologisk
prosess. Dersom BOF5/KOF er mindre enn 0,3 er det
sannsynligvis toksiske stoffer i avløpsvannet som tilføres
renseanlegget og skaper driftsproblemer.
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Nitrifikasjonsbakterienes veksthastighet som funksjon av
temperatur (BEW. de. 2015)
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Dersom oksygenet synker ned mot null i
reaktorkammeret i et minirenseanlegg vil nitrogen
omdannes til nitrogen gass. Dette er vist i ligningen
nedenfor.

Denitrifikasjonsrate som funksjon av pH (BEW.de 2015)
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Denitrifikasjonsrate som funksjon av temperatur
(BEW.de 2015)

Varianter av biologiske behandlingsanlegg
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Prosessdiagram for aktivslamprosessen
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SBR anleggets ulike faser

Snitt gjennom biofilm på filtermedium (Hovde, 1987)

12

06.06.2016

Prinsippskisse av biorotor
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Biorotoranlegg

Lufting i biologiske anlegg

Sammensetning av luft
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Overført oksygen
til vannet som
funksjon av
vanndyp (BEW,
2015)

Forventet oksygentilførsel med ulike luftesystemer
(H. Ødegaard, 2014)
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Kjemisk felling
Fosfor er svært viktig i forbindelse med eutrofiering av
våre vassdrag. Det er derfor ofte et krav at fosfor i
avløpsvannet skal fjernes i forbindelse med
avløpsrensing.

En rekke faktorer påvirker den kjemiske fellingen med
metallsalter i et minirenseanlegg. Vi kan blant annet nevne:
• pH
• kjemikaliedose
• innblanding av kjemikalier
• flokkulering
• størrelse/form på sedimenteringstank
• doseringsutrustning
• tømming av slam i anlegget.
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For å lykkes med kjemisk felling er vi avhengig av at to
ulike kjemiske reaksjoner finner sted:
1. En forbindelse mellom Al eller Fe og ortofosfat (PO4).
1. En kjemisk forbindelse mellom Al eller Fe og bikarbonat ionet
(HCO3-) i vannet.

17
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Oppløseligheten
for
aluminiumfosfat
og jernfosfat i
rent vann
(Hovde, 1987)

Oppløseligheten for
aluminiumhydroksid og
jernhydroksid i rent
vann (Hovde, 1987)
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Separasjonsprosesser
Det benyttes mange forskjellige typer separasjonsprosesser i
forbindelse med rensing av avløpsvann, hvor det vanligste er:
•
•
•
•

Sedimentering
Flotasjon
Lamellsedimentering
Filtrering

Vanligvis så skiller vi mellom ulike former for sedimentering
(Hovde 1987, Rich 1961, Tchobanoglous m. fl. 2014). I litteraturen
brukes ofte forskjellige betegnelser på ulike faser av et
sedimenteringsforløp. Det vanligste er imidlertid følgende (etter
Hovde 1987):
•
•
•
•

Diskret sedimentering
Flokkulent sedimentering
Sonesedimentering
Kompresjon
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Sedimenteringsforløp

Overflatebelastning

Rektangulært sedimenteringsbasseng
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Slamvolumindeks (SVI) kan bli lik for to ulike
sedimenteringsforløp (Dick og Vesilind, 1970)
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KURS I DRIFT AV
MINIRENSEANLEGG
Sikkerhet og hygiene

Sikkerhet og hygiene
• Arbeid i og ved minirenseanlegg er forbundet med visse sikkerhets- og
hygienemessige risiki
• Det er nødvendig å ha gode forebyggende rutiner for dette, og det er
arbeidsgivers ansvar at dette er implementert
• Hjemmel for sikker arbeidsplass er nedfelt i Forskrift for systematisk
helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

1

06.06.2016

Sikkerhet og hygiene
• Internkontrollforskriften setter krav til at virksomhetene har
systematiske tiltak rettet mot bl.a.:
• arbeidsmiljø og sikkerhet
• forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller
forbrukertjenester
• Det er også krav til at alle virksomheter skal ha et dokumentert system
for internkontroll, hvor ansvar og dokumentasjon er definert.

Sikkerhet og hygiene
• I internkontrolldokumentasjon fokuserer vi spesielt på at virksomheten
skal ha et dokumentert system for:
• kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko,
samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene
• iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhets- lovgivningen
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Sikkerhet og hygiene
Risikoanalyse
• Definere først konsekvens- og sannsynlighetskategori
Konsekvenskategori
K1: Personskade uten fravær
K2: Personskade med fravær
K3: Alvorlig personskade med fravær
K4: Varige men
K5: Dødsfall

Sannsynlighetsskategori
S5: 0 – 14 dager
S4: 14 dager – 6 måneder
S3: 6 måneder – 1 år
S2: 1 – 5 år
S1: > 5 år

Sikkerhet og hygiene
Risikoanalyse

K1
S5
S4
S3
S2
S1

K2

K3

K4

K5

Høy
risiko

MÅ gjøre tiltak for å redusere risiko. Beredskapsplaner og
sikker-jobb analyse.

Middels BØR gjøre tiltak for å redusere risiko. Beredskapsplaner og
risiko
sikker-jobb analyse.
Liten
risiko

Ikke vurdert nødvendig med ytterlige tiltak. Nødvendig
verneutstyr må benyttes som forutsatt.
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Sikkerhet
Følgende farer/uønskede hendelser kan oppstå ved minirenseanlegg*:
• Gassfare
• Eksplosjonsfare
• Åndedrettsnød/kvelning
• Arbeid i trange rom
• Drukningsfare
• Håndtering av farlige kjemikalier
(*Det understrekes at denne listen ikke må oppfattes som fullstendig, og den enkelte virksomhets risikoanalyse
skal identifisere og avdekke alle potensielle faremomenter som kan oppstå ved arbeid knyttet til
minirenseanlegg).

Sikkerhet - Gassfare
• I forbindelse med gassfare tenker som oftest på giftige gasser som
hydrogensulfid (H₂S)
• Dette er en gass som utvikles av bakterier kan oppstå i et minirenseanlegg,
dersom man får anaerobe forhold
• Gassen er ved lavere konsentrasjoner illeluktende, ofte karakterisert som
"lukt av råtne egg"
• Det er en terskel for når lukten forsvinner, og at det er ved høye
konsentrasjoner hvor helseskader kan oppstå.
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Sikkerhet - Gassfare
H₂S

Sikkerhet - Gassfare
H₂S
• "Administrativ norm" på 10 ppm. Dvs. det er ikke tillatt å arbeide i områder med høyere
konsentrasjon en dette, uten at åndedrettsvern benyttes.
• Dersom det måles høye verdier enn 10 ppm, anbefales det bruk av friskluftsmaske og at
anlegget luftes skikkelig.
• For lufting av anlegget er det ikke tilstrekkelig å bare løfte av lokket, men man må tvinge
luft ned i anlegget ved f.eks. bruk av blåsemaskin/kompressor og luftslange.
• Måling må foretas før entring av tanker
• Obligatorisk med gassmålere
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Sikkerhet - Eksplosjonsfare
• Eksplosjonsfare kan også oppstå dersom man har anaerobe forhold i anlegget.
• Under spesielle omstendigheter kan det utvikles bakterier som produserer gassen metan (CH4).
• Denne gassen er eksplosiv ved svært lave konsentrasjoner
• Det er også fare for at huseier kan helle kjemikalier i avløpet, f.eks. bensin/løsemidler

http://www.dailymail.co.uk/news/article2101923/Father-seriously-injured-exploding-manholecover-lighting-firecracker-igniting-sewage-gas.html

https://www.youtube.com/watch?v=7JrCYYLHQPY

Sikkerhet - Eksplosjonsfare
• Eksplosjonsfare oppstår kun i nærvær av oksygen, og blandingen med oksygen må være "riktig"
for at gassblandingen er eksplosjonsfarlig
• For metan (CH4) gjelder følgende grenser:
• LEL (Lower Explosion Limit) = 5 %
• UEL (Upper Explosion Limit) = 15 %
• Det dersom luften inneholder mellom 5 og 15 % metan er det akutt eksplosjonsfare!
• Måling må foretas man åpner tanklokk
• Røyking forbudt nær anlegget
• Obligatorisk med gassmålere
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Sikkerhet - Åndedrettsnød
• Biologiske prosesser i renseanlegget kan "bruke opp" oksygenet i luftlagene over
• Ved entring av tank må derfor også luften nede i tanken måles for oksygen
• Normal luft inneholder ca. 21 % oksygen
• Dersom innholdet synker til 18 % øker risikoen for ulykker
• Ved 10 % oksygen vil man normalt besvime uten forvarsel

Sikkerhet – Tiltak mot gass, eksplosjon og åndedrettsnød

• Bærbar gassmåler (obligatorisk)
• Røyking forbudt
• Brannslukningsapparat
• Måling må foretas når man åpner tanklokk
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Sikkerhet – Tiltak mot gass, eksplosjon og åndedrettsnød
• Når gass eller lavt oksygeninnhold er detektert
• Bruk av friskluftsmaske (ikke nok ved metan!)
• Skikkelig lufting av anlegget
• Ikke tilstrekkelig å bare løfte av lokket, men man må tvinge luft ned
i anlegget ved f.eks. bruk av blåsemaskin/kompressor og luftslange

Sikkerhet – Arbeid i trange rom
• Alle forhold nevnt tidligere gjelder (gass, eksplosjon og åndedrettsnød)
• I tillegg risiko for å falle og skade seg
• Illebefinnende kan skje uten forvarsel
• Måler skal bæres og brukes kontinuerlig
• Minimum 2 personer
• 1 sikkerhetsvakt oppe som kan hjelpe eller varsle nødetater
• Sikkerhetsline må brukes (erstatter ikke sikkerhetsvakt)
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Sikkerhet – Drukningsfare
• Drukningsfare pga:
• Fall
• Illebefinnende
• Gass/oksygenfattig

• "Jamen, jeg kan jo svømme"
• Luftede bassenger

http://www.musketeer.ch/sewage/swiming_in_aerated_basins.html

• Illebefinnende
• Panikk

Sikkerhet – Håndtering av farlige kjemikalier
• PAX – Irriterende
• JKL – Etsende

• Bruk:
• Vernebriller
• Hansker
• Heldekkende arbeidstøy

• Øyeskyller i bilen
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Hygiene - Risikofaktorer
• Mye god informasjon på www.arbeidstilsynet.no
• Fokus på:
• Aerosoler
• Personlig hygiene
• Renhold

Hygiene - Tiltak
• Mikroorganismer formerer seg fort. Derfor må søl fjernes umiddelbart. I tillegg kreves
det daglig renhold for å holde mengden av mikroorganismer så liten som mulig, slik at
en unngår risiko for smitte og spredning. Dette gjelder både utstyr, hud/hår og
bekledning.
• Dette gjelder håndvask før røyking og spising, så vel som dusjing etter endt arbeidstid.
Desinfeksjon av utstyr og hender er også preventive tiltak som reduserer smitterisiko.
• Renhold
• Daglig renhold av utstyr
• Renhold av kjøretøy
• Renhold av arbeidstøy
• Ikke blande rent og urent
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Hygiene - Tiltak
• Desinfeksjon
• Desinfiserende krem/gel og/eller såpe
• Varmebehandling (koking)
• Sporer krever autoklavering

Hygiene - Tiltak
• Håndhygiene
• Håndvask er spesielt viktig for å bryte smittekjeden.
• Prinsippene for god håndhygiene er enkle:
• Vask alltid hendene før du tar i noe som skal være "rent".
• Vask alltid hendene når du har tatt i noe som er "skittent".
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Hygiene - Tiltak
• Håndhygiene
• Dette kan være vanskelig i praksis, og spesielt i forbindelse med service og tilsyn av
minirenseanlegg. Arbeidsgiveren plikter imidlertid å legge forholdene til rette for at
håndvasken blir enklest mulig å gjennomføre, og arbeidstakeren må følge rutinene.
• Håndvask skal foregå under rennende vann. Det betyr i prinsippet at kjøretøyene som
benyttes i forbindelse med service og tilsyn av minirenseanlegg bør utstyres med
vanntank og pumpe.
• Dette gjelder håndvask før røyking og spising, så vel som dusjing etter endt arbeidstid.
Desinfeksjon av utstyr og hender er også preventive tiltak som reduserer smitterisiko.

Hygiene - Tiltak
• Vaksinasjon
• Alt arbeid ved avløpsrenseanlegg innebærer en viss smitterisiko, uansett hvor
disiplinert man forsøker å være i forhold til renhold, beskyttelse og hygiene.
• Arbeidstilsynet setter derfor også krav til at arbeidsgivere tilbyr vaksinasjon til
medarbeidere som jobber med avløpsvann.
• Dette er også nedfelt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
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Hygiene - Tiltak
• Vaksinasjon
• Alt arbeid ved avløpsrenseanlegg innebærer en viss smitterisiko, uansett hvor
disiplinert man forsøker å være i forhold til renhold, beskyttelse og hygiene.
• Arbeidstilsynet setter derfor også krav til at arbeidsgivere tilbyr vaksinasjon til
medarbeidere som jobber med avløpsvann.
• Dette er også nedfelt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
• Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjon

Hygiene - Tiltak
• Vaksinasjon
• De fleste mikroorganismene i avløpsvann er lite smittefarlige, men smittefarlige
mikroorganismer som kan forekomme er (www.regelhjelp.no):
•
•
•
•
•
•

Legionella pneumophila
Yersinia enterocolitica
Salmonella
Hepatitt A-virus
Clostridium tetani
Poliovirus

• Mest normale vaksiner:
• Stivkrampe
• Poliomelytt
• Hepatitt A
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KURS I DRIFT AV
MINIRENSEANLEGG
Minirenseanleggenes prosessmessige
oppbygging og funksjon

Minirenseanleggenes prosessmessige oppbygging og funksjon
• Alle anlegg benytter biologiske og fysisk / kjemiske prosesser for fjerning av
henholdsvis organisk materiale og fosfor
• Vanlige biologiske prosesser er: Satsvis bioreaktor (Sequencing batch reactor SBR), biorotor, biofilter og luftede fastfilmreaktorer
• Det biologiske trinnet i anleggene benyttes til å fjerne organisk materiale,
mens det internasjonalt er vanlig at dette prosesstrinnet også reduserer
nitrogen med nitrifikasjon/denitrifikasjon
• Fjerning av fosfor skjer med kjemisk felling (aluminiumsbasert)
• Forbehandling i separat eller integrert slamavskiller
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Oversikt anleggstyper (pr. april 2016)
Prosesskombinasjon

Leverandører*

Biofilmreaktor (fastsittende) med etterfelling

Odin Miljø, IPEC

Biofilmreaktor (fastsittende) med forfelling

Ecobio (WehoMini)

Forfelling med etterfølgende sirkulasjonsfilter

Wallax

Satsvis bioreaktor - SBR

Biovac, Klaro, Ecobio (WehoPuts, Uponor Clean)

Biorotor med etterfelling

Kingspan (Biodisc)

Aktivslam med etterfelling

August

Moving Bed Bioreactor - MBBR med etterfelling

Kingspan (Biosafe)

Forfelling med etterfølgende biobed

Fann

Forfelling med etterfølgende rislefilter
Green Rock
*Der hvor en leverandør har flere anleggstyper er anleggstypen ført opp i parentes

Slamavskiller
• Noen anlegg har separat
slamavskiller, mens andre har
integrerte løsninger
• Hovedformål å fjerne
sedimenterbart stoff og større
partikler/komponenter
• Ofte lagres slammet også her
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Biofilmreaktor med etterfelling
• Leverandører: Odin Miljø og Ipec
• Separat slamavskiller
• Biofilm i eget kammer
• Biomedie er "nettingrør"
• Lufting med blåsemaskin
• Kjemikalietilsettingspunkt kan
variere
• Slam pumpes i retur

Biofilmreaktor med etterfelling

Ipec Bio-Flow
Odin Minirenseanlegg
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Biofilmreaktor med forfelling
• Leverandør: Ecobio
• Separat slamavskiller
• Biofilm i 3 kammer i serie
• Biomedie er "nettingrør"
• Lufting med blåsemaskin
• Kjemikalietilsetting på slamretur
• Slam pumpes i retur

Biofilmreaktor med forfelling

Ecobio WehoMini
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Forfelling med etterfølgende sirkulasjonsfilter
• Leverandør: Wallax
• Integrert slamavskiller
• Biofilm i 3 kammer i serie
• Biomedie er "nettingrør"
• Lufting med blåsemaskin
• Kjemikalietilsetting på slamretur
• Slam pumpes i retur

Forfelling med etterfølgende sirkulasjonsfilter

Wallax avløpsrenseanlegg

5

06.06.2016

Satsvis bioreaktor (SBR)
• Leverandør: Biovac, Klaro, Ecobio
• Integrert slamavskiller
• Aktivslam teknologi – "Sequenting
Batch Reactor"
• Lufting med blåsemaskin
• Kjemikalietilsetting i luftefasen
• Slam pumpes i retur

Satsvis bioreaktor (SBR)

Klaro minirenseanlegg

Ecobio Uponor Clean
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Satsvis bioreaktor (SBR)

Biovac
1
2

Ecobio Wehoputs

3

Biorotor med etterfelling
• Leverandør: Kingspan (Klargester)
• Integrert slamavskiller
• Biorotor-teknologi
• Lufting biodiskene er over vannflaten
• Slam pumpes i retur på større anlegg
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Biorotor med etterfelling

Kingspan Biodisc

Aktivslam med etterfelling
• Leverandør: August
• Integrert slamavskiller
• Aktivslam-teknologi
• Lufting med blåsemaskin
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Aktivslam med etterfelling

August minirenseanlegg

Moving Bed Bioreaktor (MBBR) med etterfelling
• Leverandør: Kingspan
• Integrert slamavskiller
• MBBR-teknologi
• Lufting med blåsemaskin
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Aktivslam med etterfelling

Kingspan Biosafe

Forfelling med etterfølgende biobed
• Leverandør: Fann
• Separat slamavskiller
• Biologisk rensing i biobed
• Lufting mellom elementene (vifte)

10

06.06.2016

Forfelling med etterfølgende biobed

Fann minirenseanlegg IN-DRÄN biobed

Forfelling med etterfølgende rislefilter
• Leverandør: Green Rock
• Separat slamavskiller
• Biologisk rensing i rislefilter
• Naturlig lufting mellom bioelementene
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Forfelling med etterfølgende rislefilter

Green Rock minirenseanlegg
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Prøvetaking ved ulike anleggstyper
Hvorfor prøvetaking?
Hvordan (stikkprøve/blandprøve)
Prøvehåndtering
Analyser for utslippskontroll

Hvorfor prøvetaking?
• Prosesskontroll
• Utslippskontroll i forhold til utslippskrav
Utslippstillatelse?
Godt brukt og driftet?

Slammengde?
PO4 – nok fellingsmiddel?

Teknologivalg?
Gir valgt teknologi
tilfredsstillende miljø?
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Prøvetakingsutstyr

REPRESENTATIV PRØVE
Gi et mest mulig riktig bilde
• Nøyaktighet
• Transport og levering

Stikkprøve vs blandprøve

For prøveserier tatt hver 2. time gjennom
døgnet er det ikke noe gjenkjennbart mønster
som tyder på at anleggets ytelse er påvirket av
store variasjoner i innkommende vann. Den
relative variasjonen er ubetydelig, og gir ikke
grunn for å diskvalifisere stikkprøver.
Dette antyder at det i normal driftssituasjon er
tilstrekkelig utjevning og at resultatene vil være
lite påvirket av når på døgnet en stikkprøve tas.
Sammenligning av stikkprøver og blandprøver
av et stort og representativt antall anlegg viser
at det ikke er statistisk signifikant
forskjell i analyseresultatene (se figur 42).
Denne undersøkelsen viser at man kan forvente
likeverdige resultater uavhengig av
prøvetakingsmetode.
Blandprøver vil være langt mer kostbart for
den enkelte husstand enn en stikkprøve (over
dobbelt så dyrt). Resultater i Morsa viser at det
er lite kostnadseffektivt å benytte blandprøver
for disse anleggene.

2

06.06.2016

Stikkprøve vs blandprøve
Pga. anleggenes utforming er det svært vanskelig å ta mengdeproporsjonale prøver. For de fleste av anleggstypene vil

Vanligvis
anbefales ikke
stikkprøver for
prøvetaking på
avløpsrenseanl
egg, MEN FOR
MINIRENSEANLEGG

kostbart. I praksis vil i tillegg
mengdemåling på så små vannføringer det her er snakk om gi svært usikre tall, basert på den teknologi som er
dette kreve installasjon av tilleggsutrustning for mengdemåling. Dette vil være svært

tilgjengelig i dag.
•
Et alternativ kunne vært å benytte seg av tidsproporsjonale døgnblandprøver. Denne metoden er imidlertid
ikke å anbefale for anlegg som forventes å ha store belastningsvariasjoner. Ved minirenseanlegg har man store
belastningsvariasjoner. Tidsproporsjonale døgnblandprøver er ikke noe annet enn en serie med stikkprøver spredt ut over
ett døgn. Valgt metode med stikkprøver spredt over flere døgn, gir dermed en økt sikkerhet sammenlignet med en serie

til en viss grad tar høyde for ukevariasjon

tatt i kun ett døgn, da valgt metode også
.
•
Tidligere erfaringer (Johannessen 2007 og 2008) viser at flere anleggstyper har problemer med flyteslam ved
prøvetakingspunktet. Med installasjon av

en blandprøvetaker vil ikke dette kunne

observeres, og faren for å dra inn slam i prøven vil øke betraktelig. Prosesskunnskap og fagkompetanse er således
viktig i forbindelse med prøvetaking.
•
Et minirenseanlegg for enkelthus er dimensjonert for belastningen fra 5 personer. Dette tilsvarer ca. 0,75 m3
avløpsvann pr. dag. Anleggenes totale volumer (inkl. slamavskiller) er i størrelsesorden fra ca. 5 – 7 m3. Ved jevn belastning
tilsvarer dette fra 7 til 9 døgns oppholdstid. Nå vet man at anleggene stort sett ikke er jevnt belastet. I de aller fleste
tilfeller vil det største vannforbruket skje i løpet av relativt korte tidsperioder i døgnet (f.eks. i forbindelse med
morgenstell). Dersom en antar at ca. 1/3 av døgnforbruket kan skje i løpet av en times periode, dvs. maksimal belastning
på 0,25 m3/h, vil den hydrauliske oppholdstiden for disse anleggene være 20-28 timer. Dvs. om lag

ett døgns

oppholdstid totalt, også ved maksimal belastning, noe som taler for at stikkprøver kan benyttes.

Prøvetakingspunkt – WeHo mini
Prøvetakingspunkt for WehoMini er i
overflaten i siste stillekammer.
Stikkprøvene er tatt med målebeger,
alternativt direkte i prøveflaske, som
vist på figuren. Slange for uttak av
blandprøver ble fiksert med strips for å
unngå at slangestussen beveget seg og
for å sikre at den ikke kom i berøring
med vegger og utstyr i anlegget.
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Prøvetakingspunkt - Klargester
Prøvetakingspunkt for Klargester
minirenseanlegg er i dykkert til utløp i
ettersedimentering. Prøvene er tatt
med lensepumpe og slange. Ved uttak
av blandprøver ble slangen fiksert slik
at slangestussen ikke kunne komme i
berøring med dykkertens innervegger.
.

Prøvetakingspunkt – Zapf Klaro
Prøvetakingspunkt for eldre modeller av Zapf
Klaro minirenseanlegg er i overflaten i
reaksjonskammer. I denne forbindelse er det
viktig å være på anlegget i siste del av
sedimenteringsfasen. Samtlige Zapf anlegg drives
med lik syklus tid, og tidsvindu for prøvetaking er
oppgitt fra leverandør til å være mellom kl. 11.30
og 13.00. Stikkprøver er tatt med målebeger i
reaksjonskammerets overflate innenfor siste 1/2time av sedimenteringssyklusen. Blandprøver er
tatt med sugeslange med lodd ca. 20 cm under
overflaten.
.
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Prøvetakingspunkt - Klaro
Klaro anleggene er SBR anlegg som
prosessmessig er svært likt Zapf/Klaro
anlegget men er utformet noe
annerledes. På disse anleggene tas
prøven ut i utløpsrøret utgang hvor det
til enhver tid står igjen vann fra siste
utpumping av renset vann. Vann kan
entes pumpes ut med lensepumpe
eller tas med beger.
.

Prøvetakingspunkt – Odin maskin
Prøvetakingspunkt for Odin Maskin
minirenseanlegg er i utgangspunktet
tenkt tatt direkte i utløpskammer
(bygd nettopp for dette formålet).
Dette har imidlertid et lite volum, og
det er tendens til begroing/
sedimentering der. Et alternativ har
derfor vært å ta prøver under
vannspeilet i ettersedimentering
dersom det ikke er synlig flyteslam. I
begge tilfeller er lensepumpe og
slange benyttet.
.
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Prøvetakingspunkt – Biovac
minirenseanleggPrøvetakingspunkt for stikkprøver fra Biovac
minirenseanlegg er i T-rør på utløpsledningen, som
vist på figuren. I topplokket på T-røret er det festet en
slange ned til en viss avstand fra bunnen, hvor
prøvene suges fra. Denne slangen føres opp til
mannelokk for enkel tilgang for prøvetaking. Prøven
suges ut med lensepumpe. Siden man ikke har visuell
tilgang til vannet i T-røret, kan dette føre til problemer
med slaminndraging pga. biologisk vekst og
slamansamlinger i T-røret. En må derfor være
oppmerksom på hva man suger opp, for ikke å dra
med seg slam i prøven.

Prøvetakingspunkt - Wallax
Prøvetakingspunkt for Wallax
minirenseanlegg er i pumpestasjon
knyttet til det biologiske
etterpoleringstrinnet. Pumping til
utløp fra denne pumpestasjonen skjer
nattestid. En studie utført i Morsa
viser imidlertid at tidspunktet for
prøveuttak ikke er kritisk.
Stikkprøvene er tatt med
målebeger/prøveflaske, eller med
sugepumpe som vist ovenfor.
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Prøvehåndtering
Filtrert/ufiltrert??

Kjøling??

LØST/IKKE LØST!

VIKTIG!

PO4 vs TOT-P

Spesielt for
BOF og KOF

Lett vs tung
nedbrytbart organisk

Frysing??

Aldri SS!
(analyseres
samme dag)

OBS pH

Regelverk
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Plassering av anlegget på eiendommen
Noen anlegg er ikke plassert hensiktsmessig. Dette vil
i mange tilfeller ha negative konsekvenser for drift og
vedlikehold.
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Anlegg som sannsynligvis er plassert for grunt og har
problemer med kulde

Uheldig plassering av anlegg i forhold til område for sosiale
formål
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Uheldig plassering av
anlegg under veranda

Fremmedvann
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Anlegg med for høy vannstand, samt skummingsproblemer
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Anlegg med for høy vannstand pga. feilkoblinger

Illustrasjon av anlegg med takvann tilkoblet minirenseanlegget
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Minirenseanlegg med frostproblemer
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PARAMETER

MÅLT VERDI
svært lav (<4,0)

pH
lav (<6,0)
Høy (>8,0)
Ortofosfat (PO 4 -P)
(angitt som mg P/l)

PO4-P (>0,5 mg/l)
PO4-P (>2,0 mg/l)

MULIG ÅRSAK

TILTAK

Vann fra regenering av
Kontakt huseier
drikkevannsfilter. Utilsiktet utslipp.
Nitrifikasjon
Doseringsmengde for høy
Utilsiktet utslipp
For lav/høy pH I anlegget
For lav kjemikaliedosering
Tomt for kjemikalier
Alt for lav kjemikaliedos.

Kontroller kjemikaliedose
Kontakt huseier

Vurdering av
driftsparametere

Øk kjemikaliedosering
Etterfyll kjemikalier
Øk kjemikaliedosering

For lav pH på grunn av nitrifikasjon. Kontroller kjemikaliedos.
Moderat (>10<20
FTU)
Turbiditet (FTU)
Høy (>20 FTU)

For høy pH på grunn av utilsiktet
utslipp.
For lav kjemikaliedos.
For lav kjemikaliedos.
Hydrauliske forhold (kun
gjennomstrømningsanlegg)

Ved høy pH kontakt
huseier.
Juster kjemikaliedosering
Kontakt huseier
(fremmedvann,
stor belastning)

Utsiktet utslipp
Oksygen (mg O 2 /l)
(måles ikke rutinemessig ved service)

Lav (<3,0 mg O2/l)

Overbelastet anlegg (for mange pe
Kontakt huseier
tilknyttet)
Kontroller luftesystem
Diffusorer er tette/ute av drift
(blåsemaskin/diffusorer)
Kontroller slamnivå/
Utilsiktet organisk utslipp
bestill tømming
Mye slam i anlegget

Vår/sommer
0

Temperatur ( C)

(<4,0 0C)

Lav temperatur kan bety innlekking
Kontakt huseier
av grunnvann eller takvann

Prosentvis fordeling av årsaker til dårlig ytelse på minirenseanlegg
(Johannessen m fl. 2013)
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Observasjoner i felt – mulig årsak og foreslåtte tiltak
OBSERVASJON

Lukt

Unaturlig farge
på utløpsvannet
Lavt nivå
i kjemikalietank

Vannivå i anlegget
Tilgjengelighet til anlegget
(også vinter)
Skade på lokk,
instrumentskap etc.

Flytslam/slamflukt

MULIG ÅRSAK
Overbelastet anlegg.
Mye slam i anlegget.
Mangelfull lufttilførsel
(lavt O2 i anlegget).

TILTAK
Ta kontakt med huseier.
Kontroller luftesystem i anlegget.

Feil bruk av anlegget
(hjemmeindustri, servicevirksomhet)
Fremmedvann inn på anlegget
(taknedløp, utslippsledningen til anlegget).
Feil dosering.

Ta kontakt med huseier om
hvilke stoffer som slippes ut.
Ta kontakt med huseier.

Stor hydraulisk belastning.
Utløpsledning tett.

Sjekk taknedløp.
Vurder unormal temp. i anlegget.
Kontroller hydraulisk belastning.
Ta kontakt med huseier.

Installasjon/tildekking av anlegg.

Ta kontakt med huseier om forbedringer.

Huseiers aktivitet på eiendommen.
Denitrifikasjon
Anlegg fullt av slam
Slamsvelling

Fremmedlegemer

Sjekk ventilasjon av anlegget.

Feil bruk av anlegget

Ta kontakt med huseier.
Utbedring av skadene ved service.
Fjern flytslam.
Tøm for slam.
Ta kontakt med huseier
vedrørende bruk av anlegget.
Informer huseier.
Fjern gjenstander i anlegget.

Utslipp av renset vann
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Utslippsledning som har vært tett av slam (Foto: Jørgen
Ove Myrre 2015)

Utslippsanordning mot bekker og grunne vassdrag
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Utslipp til sjø og større elver

Eksempel på kombinasjon av minirenseanlegg,
slamavskiller og infiltrasjon
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KURS I DRIFT AV
MINIRENSEANLEGG
Slamproduksjon / slamtømmerutiner

Slamproduksjon / slamtømmerutiner
• For at avløpsanleggene skal opprettholde sin funksjon er det avgjørende
at slam som blir produsert også blir fjernet med jevne mellomrom.
• De fleste kommuner gjennomfører slamtømming ved at dette settes ut
på anbud, og selve tømmingen blir derfor utført av private firmaer på
kontrakt.
• Normal slamtømmefrekvens er ca. 1 år for et enkelthus (5 pe) anlegg.
• Nødvendig slamtømmingsfrekvens er avhengig av både tilgjengelig
slamlagringsvolum i det enkelte anlegget og slamproduksjonen.
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Slamproduksjon / slamtømmerutiner
Ulike slamtyper som produseres ved et minirenseanlegg

Slamproduksjon / slamtømmerutiner
• For noen anlegg blir det observert fulle slamlagre, og dette vil føre til redusert
renseeffekt
• Medriving av slam pga. høy horisontalhastighet
• Slam når opp i utløpsdykkert
• Slamflukt pga. anaerobe forhold

2

06.06.2016

Slamproduksjon / slamtømmerutiner
• De ulike anleggstypene har forskjellig slamlagringsvolum og
sannsynligvis noe ulik slamproduksjon
• Det finnes empiriske formler for slamproduksjon:
• SPbio = Q · (Yobs · BODredusert) / 1000
• SP = Q · [(Kkjem · D) + (SSinn - SSut)] / 1000
• , men de er tilpasset større sentrale renseanlegg
• Den reelle slamproduksjon for minirenseanlegg er derfor ikke kjent…..

Slamproduksjon / slamtømmerutiner
• Hypotetisk beregnet slamlagringskapasitet over tid

Slamtømming
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Slamproduksjon / slamtømmerutiner
• Hypotetisk beregnet slamlagringskapasitet som funksjon av ant. pe

Slamproduksjon / slamtømmerutiner
• I Tyskland tømmes anleggene etter behov
• Det er derfor også fast rutine ved servicebesøk at man måler slamnivå
• Slamnivå kan måles med enkle midler:
• Slamlodd
• Slamprofilmåler
• Slamrør
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Slamproduksjon / slamtømmerutiner

Slamlodd

Slamprofilmåler
Slamrør

Slamproduksjon / slamtømmerutiner
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