
Avløpskonferansen 2014
13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Guro Randem Hensel 
Bioforsk Jord og miljø

Teknologi for å oppnå rensekrav i 
sentral og lokal forskrift



Valg av avløpsløsning

• Viktig å velge den rensløsning som er best egnet for den aktuelle 
lokaliteten - ut fra krav til renseeffekt, grunnforhold, lokale 
forhold, brukerinteresser, økonomi og eiers interesser

• Krav i sentral forskrift – krav i lokal forskrift

• Renseløsning bør være basert på funksjonskrav, fremfor 
teknologikrav

• Aktuell renseløsning må være tilfredsstillende dokumentert!



• I Norge har vi en begrenset ”meny” av ulike separate renseløsninger  
som kan tilfredsstille gitte utslippskrav

• Naturbaserte renseløsninger (NAT-løsninger): tar i bruk og optimaliserer 
naturens egne selvrensingsprosesser i jord, vegetasjon og vann –
ofte plassbygde anlegg

• Prosesstekniske anlegg: minirenseanlegg som er nedskalerte utgaver av 
store, konvensjonelle renseanlegg – som oftest prefabrikkerte anlegg

• Kombinasjonsløsninger av disse to

Typer av renseløsninger



• Infiltrasjonsanlegg; slamavskiller, støtbelastning, peilerør i filteret

• Jordhauginfiltrasjonsanlegg; oppbygd infiltrasjonsanlegg med tilkjørt 
sandlag. Slamavskiller, støtbelastning, peilerør i filteret

• Minirenseanlegg; biologisk-kjemisk anlegg for fjerning av både fosfor og 
organisk materiale

Alternativt biologisk eller kjemisk minirenseanlegg

• Filterbedanlegg/konstruert våtmarksfilter; slamavskiller, støtbelastning, 
biofilter, filterbasseng, utløpskum

• Biofilter for gråvann; slamavskiller, støtbelastning, biofilter og 
utløpskum. Utslipp til filter i stedlige jordmasser, bekk med 
helårsvannføring eller direkte til sjø. I kombinasjon med avløpsfri 
toalettløsning

• Sandfilter; anbefales kun for gråvann, i kombinasjon med avløpsfri 
toalettløsning

• Slamavskiller: utslipp til mindre følsomt område

• Kombinasjonsløsninger; eksempel minirenseanlegg og etterpolering i 
infiltrasjonsfilter eller filterbedanlegg 

Aktuelle renseløsninger



Krav til rensing er avgjørende for valg av renseløsning!

Utslipp til sårbare resipienter eller resipienter med brukerinteresser 
setter strengere krav til renseløsning

Godt dokumenterte renseløsninger som fungerer som forutsatt, både 
hydraulisk og rensemessig

Aktuelle renseløsninger



Renseeffekter:

Fosfor:  5-10%

Organisk stoff:  20-30 %

Koliforme bakterier: Lav (0-1 log)

Slamavskiller

• Kan benyttes som eneste 
rensetrinn ved utslipp til 
mindre følsomme områder 

• Benyttes hovedsakelig som 
forbehandling før hoved-
rensetrinnet.



Infiltrasjonsanlegg

• Anbefales i områder definert som 
normale og følsomme

• Krever egnede løsmasser med god 
vannledningsevne og rensekapasitet

Renseeffekter:

Fosfor:    >90%

Organisk stoff:  >90%

Koliforme bakterier: HØY (4-6 log)



Biologisk-kjemiske
minirenseanlegg

• Biologisk/kjemiske minirense-
anlegg tilfredsstiller strengeste 
utslippskrav for utslipp til 
følsomt og normalt område
(90% for P og 90% for org. stoff)

• De fleste anleggstyper krever 
etterpoleringsløsning/hygieni-
seringstrinn for å tilfredsstille 
badevannskvalitet mht. 
bakterier;  <1000 per 100 ml

Renseeffekter:

Fosfor:    90%

Organisk stoff:  90%

Koliforme bakterier:  2-3 log (99%)



Filterbedanlegg        
(Konstruert våtmarksfilter)

• Anlegg egnet for sårbare områder

• Robuste anlegg som kan tåle perioder med 
høy belastning

• Lang oppholdstid gir stabile og høye 
renseeffekter

Renseeffekter:

Fosfor:      >90%

Organisk stoff:   >90%

Koliforme bakterier:  HØY (4-6 log)



Kompakt biofilter for gråvann

• Kildeseparerende avløpsløsning

• Egnet for sårbare områder

• Forutsetter bruk av filtermateriale med høy P-
bindingskapasitet, for å oppnå tilfredsstillende 
renseeffekt også på fosfor

Renseeffekter:

Fosfor: 

> 75%      (95%)

Organisk stoff: 

> 90%      (95%)

Koliforme bakterier:

HØY   (MEGET HØY)



Sandfilteranlegg
• Riktig dimensjonert og bygget kan 

sandfilter være et alternativ for 
rensing av gråvann der 
infiltrasjonsanlegg ikke kan etableres

• Renset vann ledes i lukket rør til 
overflateresipient eller drenssystem, 
alternativt til etterpolering i stedlige 
jordmasser

Renseeffekter:

Fosfor:  0-80%                                 
(NB! Filtermateriale og alder)

Organisk stoff:  >90 %

Koliforme bakterier:  Relativt HØY        
(3-6 log)





Oppsummering renseløsninger

• Det finnes et utvalg av ulike mindre avløpsanlegg for spredt bebyggelse

• Viktig å velge den renseløsning som er best egnet for den aktuelle  lokaliteten

• Sentrale og lokale krav til rensing må tilfredsstilles

• Sette funksjonskrav fremfor teknologikrav

• Renseløsningen må være godt dokumentert

Også viktig for tilfredsstillende funksjon:

• Riktig utførelse

• Tilstrekkelig kunnskap/informasjon om anleggets virkemåte/funksjon

• Tilfredsstillende vedlikehold og oppfølging



Takk for oppmerksomheten!


