
Bygging og drift av renseanlegg -
suksesskriterier og driftsproblemer 

• Dimensjonering av båndsiler, valg av silåpning, design 

• Tilkomst til inspeksjons- og vedlikeholdspunkt 

• Problemavfall, manglende rengjøring, mekanisk brekkasje 
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Valg av rensemetode

• Kjemisk rensing

• Biologisk rensing

• Mekanisk rensing

• Slamavskilling

• Båndfilter

• Trommelfilter
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Dimensjonering av 

båndfilter, silingshastighet/ 

belastning: 20-80 m3/m2/t

Primærrensing 2088 2005

H.Ødegaaard

http://miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/vann/2088/ta2088.pdf


Sobye filter design



Rensemaskiner til passende rensing

• Anleggene dimensjoneres vanligvis etter Qmaksdim oppgitt i 

konkurransegrunnlaget

• Eksempel: 1000 PE og Qdim = 15 l/s (54 m3/t) og Qmaksdim= 30 

l/s (108 m3/t) – passende rensing

54 108

Sobye TD07 0,7 1 0,7 77 154

Sobye TD07 0,7 2 1,4 39 77

Sobye TD14 1,4 1 1,4 39 77

SM740-850 0,94 1 0,94 57 115

SM740-850 0,94 2 1,88 29 57

SM1200-2000 2,3 1 2,3 23 47

SM1200-2000 2,3 2 4,6 12 23
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Primærrensing?

 Silareal 

pr. filter 

Antall 

filtre 

Totalt 

filterareal 

Belastning ved Qdim 

= 35 l/s (126 m3/t) 

Belastning ved Qmaxim 

= 70 l/s (252 m3/t) 

Sobye TD14 1,4 m2 2 2,8 m2 45 90 

DynaDrumTD 1212 4,8 m2 2 9,6 m2 13,1 26,2 

Hele prosessen 6,2 m2 4 12,4 m2 10,2 20,3 

 



Valg av porestørrelse på silduk

• 800 µm, 500 µm, 300 µm, 120 µm

• Relativt liten forskjell på renseresultat

• Større forskjell på 

vanngjennomstrømningshastigheten

• Kritiske punkt:

• Mer fiber – bedre matte

• Større partikler – bedre matte

• Laveste hastighet – bedre matte 

(anlegget må «overdimensjoneres»)

• Mange pumpestasjoner og mye 

betongrør gir små partikler - uheldig



Tilkomst og service

• Hva er inspeksjonspunkt og hva er vedlikeholdspunkt? – husk 

arbeidshøyde!

• Må man demontere utstyr for å komme til?

• Må man løfte utstyr for å komme til? – husk levetid!

• Er det tungt utstyr? 

• Kan utstyret løftes av kran? Har vi kran? 

• Må man stå i uheldige posisjoner for å komme til?

• Må man klatre opp i leider? Vide porter, brede trapper!

• Hvor ofte må man komme til vedlikeholdspunktene?

• Hva med tilhørende utstyr – pumper, prøvetakere



Eksempel



Design av forenklet inspeksjon



Suksesskriterier

• Dagens rensekrav – fremtidige krav?

• Kontraher prosess først, bygget etterpå 

• Helikopter-oversikt og god planlegging

• Involver driftspersonell!

• Unngå for definerte beskrivelser i underlaget

• Unngå skråstilte transportskruer

• Kvalitetssikre konkurransegrunnlaget

• Tydelig og klart grensesnitt mellom leverandører

• Lær av hverandre – søk råd fra flere

• Bruk kompetanse og erfaring hos leverandørene

• Etterrettelig, og grundige tilbakemeldinger på valg av 
leverandør – unngå bråk i ettertid



Problemavfall

• Jernoksid fra vannverk → binder biologisk avfall og blir sleipt 

og vanskelig å rengjøre → mindre effektiv rensing

• Hår fra dyreslakteri

• Flytende betong → herdet → løsning: stod i ett døgn og 

spylte, måtte meisle vekk noe



Problemavfall

• Meieri

• Septik-tømming

• Olje → gummien på motoren ble ødelagt → motor 

måtte skiftes



Konsekvensanalyse

• Manglende rengjøring

• Uønsket påslipp

• Tett silduk med lavere vanngjennomstrømning

• Høyere vannstand

• Silduken roterer oftere og lengre hver gang

• Biologisk matte bygges ikke

• Redusert rensegrad

• Følgeskader mekanisk brekkasje



Manglende rengjøring

• Mindre effektiv rensing – silduk tett

• Smittefare!

• Skit på innsiden av duken kan 

gjøre at silduken vandrer ut av spor



Rengjøring

• Bruk vanlig vannspyleslange – aldri høytrykk!

• Noen bruker stav med krok for å rengjøre børste

• Noen bruker SOBYE skrape

• Mens børsten går: dra skrapen frem og tilbake et par 

ganger og avfall fjernes fra børsten effektivt



Manglende rengjøring

• Regelmessig rengjøring er alfa og omega for hygiene, levetid 

og driftssikkerhet for mekanisk filtrering



Mekanisk brekkasje

• Ikke rengjort kost → tung kost som brekker sveist bolt (feste for 

momentarm) → motor og kost flytter seg → utvikle seg til store 

skader og driftsproblemer hvis ikke reparert innen noen dager



Utslitte lagre

• Manglende smurning på kulelager (venderull) og glidelager 

(skrue) skaper korrosjon/slitasje, knuste lagre → venderull 

detter ut av posisjon og silduk kan gå skjevt



Skade på silduk

• Dårlig rengjøring gjør at belegg kan bygge seg opp på 

venderull og gjøre at silduken vandrer og skades i kantene



Skade på silduk

• Silduken skades først i en – to tråder – før det baller på seg



Ikke riktig justert silduk

• Følgeskade: silduken skjærer seg inn i stålet (etter måneder 

med feilkjøring)



Suksesskriterier

• Ukentlig ettersyn av anlegg, og rengjøring av børste

• Følg opp uvante lyder, endringer (dagen etterpå)

• Månedlig smurning av lager til venderull, lager til børste, lager til 

skrue)

• Månedlig rengjøring av innerkassett og kasse

• Som regel: unngå høytrykksspyler, og spyl aldri slik at skitten går 

på innsiden av silduken (max. 70 grader vann)

• Bruk regelmessig Sobye rens (alkalisk rengjøringsmiddel)

• Gir LANG levetid på silduk, 

mekanisk utstyr og stål



Spørsmål?

Takk for meg!


