
Etterpoleringsløsninger
-

Hvem stiller krav om etterpolering og
hvilke ulike tekniske løsninger har vi?



Hva sier 
«Avløpsforskriften»?



1. Hva med små sårbare resipienter med liten vannføring? 

2. Må rensegraden av fosfor og restorganisk stoff økes utover 
forskriftens ordlyd? Er det behov for det?

3. Hva med hygienisering – drikkevann, badevann, vanning i jordbruket.

Hvilke rensekrav bør stilles og er 
dette i tråd med resipientens 

tåleevne?

Har kommunen oversikt over sine 
resipienter?  



Er utslippet tilpasset
resipientens tåleevne?

Næringsrik innsjø Næringsfattig innsjø

Åpen grøft Liten bekk



Hvor rent er renset avløpsvann?
Ulike rensemetoder Organisk materiale

Mg/l (Bof 5)      % 
TOT – P
Mg/l           %

TKB – E. Coli
Antall pr 100 ml

Minirenseanlegg kj-bi 20                  ca 90 % 1               ca 90%  Ingen krav   1000 - > 1 mill

Våtmarksfilter < 20            > 90-97% < 1            90-98 % < 1000             normalt 0

Biofilter for gråvann < 20            > 90-98% < 0,5         90-98% < 1000             normalt 30 -100

Infiltrasjonsanlegg med og 
uten forbehandling

< 0,1            > 99,9% < 0,01      > 99,9%  < 1                   

Er det behov for etterpolering?

Kommunens krav til utslipp?



Hva skal etterpoleres?
Krav fra kommunen?

Til vannresipient Til infiltrasjon – nødvendige 
grunnundersøkelser

Bakterier, TKB/E. Coli Hydrogenperoksid  (dosering)
Perediksyre (dosering)
UV – behandling

Slamavskilling + beregning av oppholdstid *

Suspendert stoff Slamavskilling Slamavskilling

Restorganisk stoff
Rest fosfor
Suspendert stoff

Slamavskilling + biofilter  Slamavskilling + beregning av oppholdstid *

Etterpolering fra minirenseanlegg Kj-bio
Ved strengere krav enn normalkrav   

*Ved kort oppholdstid og/eller grove stedlige masser anbefales bruk av biofilter før infiltrasjon



Hygienisering med kjemikalier fra minirenseanlegg 

• Hygienisering med perediksyre eller hydrogenperoksid 

Odin minirenseanlegg



Foto: Norkjemi AS



Hygienisering med UV - behandling 

Foto: Jørgen Ove Myrre



1 m3 slam med pumpe

Etterpolering før infiltrasjon



Infiltrasjon som etterpolering 
til minirenseanlegg kj/bio

Foto: Arne Johnny Halvorsrød



Infiltrasjonsgrøft – dimensjoneres som ved forbehandling

Infiltrasjon som etterpolering 
til minirenseanlegg kj-bio



Dimensjonering av infiltrasjonsfilter som etterpolering 
ved bruk av kj-bio minirenseanlegg (MR)

Jordmasse spesifikasjon iht
infiltrasjonsdiagram

Infiltrasjonstest 
(meter/døgn)

Vannmengdebelastning ved 
tradisjonell infiltrasjon

Vannmengde belastning ved 
bruk av kjemisk-biologisk 
MR som hovedrensetrinn

Felt 1 1 – 2  m 6  liter/m2/døgn 20  liter/m2/døgn

Felt 1  (ilagt sandlag) 1 - 2  m 20  liter/m2/døgn 40  liter/m2/døgn

Felt 1 2 – 5 m 10  liter/m2/døgn 30 – 40  liter/m2/døgn

Felt 1 > 5 m 25  liter/m2/døgn 50 – 75 liter/m2/døgn

Felt 2 > 5 m 25  liter/m2/døgn 50 – 75  liter/m2/døgn

Felt 3 Høy 50  liter/m2/døgn 150 – 200  liter/m2/døgn

Felt 4  (ilagt sandlag) Meget Høy 20  liter/m2/døgn 80 – 100  liter/m2/døgn

NB  Husk beregning av hydraulisk kapasitet på utstrømningsområdet
Q = K x  M x L x I



Etterpolering til minirenseanlegg kj-bio
Hvor infiltrasjon ikke er mulig 

Fra MRA



27.30m

21.30m

Hovedfilter - Horisontalstrømmende
Filtralite (Leca) 2 ulike graderinger

Til elva
Utløpskummer

A A

Betongring med lokk 45 graders sidekanter
Topp voll

Bunnflate
Betongring med lokk

30.70m

24.70m
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Spylestuss

ø110 PVC trykkrør ø110 PVC trykkrørPlan

Ø 160 mm grunnavløpsrør

Etterpolering fra store kj-bio.renseanlegg i våtmarksfiltre



Legging av membran, fiberduk, innløp-og utløpssone



Drenslag og ferdig overdekket filter



1. Bedre kjennskap og oversikt i ulike resipienter i hver kommune. 
Kommunale rensekrav må sees i forhold til resipientens tåleevne.   

2. Standardisering av etterpoleringsløsninger. Nytt VA – Miljøblad?

3. Større fokus på om renseløsningen alene kan greie høyere krav enn 
standardkrav på 90/90 % rensing.

Hva kan bli bedre og hvor går veien 
videre?



Rent og riktig utslipp til sårbare resipienter


