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Hygienisk og 
rent vann 

(hele tiden ) 

Organisering/ 
Styring 

Antall 
Kompetanse 
Opplæring 
Rekruttering 

 

- Kvalitet på råvann 

- Vannbehandlings-
prosessene 

- Kvalitet og valg 
av kjemikalier 

- Utstyr som 
fungerer 

- Adm/øk/fag – 
hjelpemidler/støtte 

 

 

Produksjon av rent vann er avhengig av flere ting. 



Dynamisk barriere 
 

• Råvannskvalitet 
• Kjemikaliedose 
• Koagulerings pH 
• Returstrømmer 
• Filterregulering 
• Filtersyklus 
• Filtersammensetning 
• Filterspyling 
• Filtermodning 
• Teknisk konstruksjon 
• Prosessovervåkning 
• Vedlikehold, kontroll, kalibrering, overvåkning 
• Kompetanse 

 



Svikt i hygienisk barriere 

• For lav koagulantdose 
• For høy koagulerings-pH (modningsvann) 
• Miks i filtermediene 
• Tap av filtermasse 
• Dårlig spyling 
• Dårlig modning 
• Grov filterregulering 
• Problemer med filterbunn 



Kritiske kontrollpunkt 
• Råvannskvalitet 
• Kontroll over kjemikaliedosering 
• Trykktap  
• Turbiditet 
• Kontroll over filtersammensetning 
• Spyling 
• Modning 
• Filterregulering 
• Filterbunn (og støttelag) 
• Høyde av kalkmedia 



Driftsvennlige anlegg 

• Teoretisk og praktisk kompetanse over hele 
prosessen 

• Smarte (og enkle) gjennomtenkte løsninger 
• Utforming og design, konstruksjon, 

vedlikehold, sikkerhet og HMS 
• Valg av riktige instrumenter 
• Prosessovervåkning 

 



Molde-filter 
• God vannkvalitet 

– Filterkalk hjelper med restjern 
• Kompakt og enkel prosess 
• Høyt spylevannforbruk og modningsvannforbruk 
• Filtrene blir lett tett 

– Problemer med spylekø 
• Lav netto vannproduksjon per filtersyklus 
• Stort potensial for optimalisering 
• Lite kunnskap om hva som skjer under filterspyling og –

modning og hvordan problemer med rentvannskvalitet 
løses 
 



Hvorfor god vannkvalitet men kort 
filtersyklus? 

• Deep bed filter og multimedia filter – mer av dybden i filtersengen 
er brukt for å fange partikler 

• Tyngre fin material under og grov lettere material på toppen-man 
kan skille lagene under filterspyling 

• Høy hastighet spyling gjør at lagene skilles fra hverandre men dette 
skjer også i selve antrasitt-laget 

• Fineste filtermaterial samlet på toppen av filterseng 
• Dette gjør at topplaget er veldig «tett» 

– Filtrering finner sted kun i topp 10cm i filterseng 
– når den blir tettet med slam må filteret tilbakespyles  

• kort filtersyklus og samme problemstilling etter filterspyling 
• kun topplaget trenger spyling pga alt slam er samlet her? 
 

• Kapasitet på et Molde-filter 0,8-0,9kg/m2-optimal Molde filter 
1,3kg/m2 –Filtralite filter 2,8kg/m2 
 



Kjemikaliedosering 
• Endre kjemikaliedose etter behov 

 
 Koagulantdose 
  Dose (mg Me/l)= A*Råvannsfarge (mg Pt/l)+B 
  Dose (mg Fe/l)= 0,107*21+0,58=2,8mg Fe/l 
  Praksis dose 2,8*1,25=3,5mg Fe/l 
 

• Koagulering ved lave temperaturer trenger lengre tid (under 9°C) 
• Kjemikaliedosering dominerer slamproduksjon-kort filtersyklus 

Forbruk per produserte m3  rent vann 
ved Os VBA i 2014 sammenlignet med 
2013 
 

37% mindre lut 
32% mindre PAX 
95% mer vannglass 

 



Optimal kjemikaliedosering 

• Mengdemåler 
• Riktig størrelse doseringspumper 
• Tilbakeslagsventil på doseringsledning 
• Måle Fe eller Al rest i fellingsvann 
• Bytt dose etter fargetall i råvann 
• Optimalt pH område 

– pH overstyring 
• Plassering av doseringspunkt og innblanding av 

kjemikaliene 
 

 
 



Filtersyklus 

Svartediket 
• Overflatebelastning 1,3kg SS/m2*38m2=49kg 
• Dose 3mg/m3 
• Slamproduksjon ved dose 3g Fe/m3 
      =3g Fe/m3*2,5=7,5g SS/m3 
• Produksjon 150m3/h 
      =150m3/h*7,5g SS/m3=1125g/h=1,125kg/h 
• Optimal Syklus=49kg/1,125kg/h=43,5h 

 

• Overflatebelastning kg SS/m2 
• Kjemikaliedosering dominerer 

slamproduksjon 
• Mengde (m3/h)  
• Koagulantdose (g Me/m3) 

 
 

 
• Med dose 2g Fe/m3 
     49kg/m3/0,75kg SS/m3=65,5h 
 



 



Filterregulering 
• Viktig å ha rolig filterdrift 
• Unngå raske endringer i 

filterhastighet 
– Bruk bassengkapasitet 
– Reguleringsventiler 

 
 
 

• Mengdemåler (riktig dimensjon) 
• Individuell filterregulering 
• Test-modus 
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Modning 

• Første filtrat dårlig kvalitet 
• Modningshastighet  

– Fin filtermasse høy hastighet 
– Grov filtermasse lav hastighet 
– Slow start 

• Koagulantrester fra forrige filtersyklus kan 
hjelpe med modning 

• Tilsette ekstra koagulant under filtermodning 
 



 





Vann og temperatur 
• Kaldt og varmt vann har ulike egenskaper 
• Kaldt vann har høyere viskositet enn varmt vann 
• Koagulering ved lave temperaturer trenger lengre tid (under 9°C) 
• Med kaldt vann trenger man mindre spylevann = bør justere 

spylevannsmengde lavere 
• Problemer kan oppstå på sensommer/tidlig høst pga 

spylevannstemperatur er høyere og filterspyling er redusert 
• På vinter/vår kan man tape filtermasse pga for høy hastighet ved 

spyling 
 
 

Viskositet er væskens motstand 
 



Hva påvirker filterspyling 

• Høyde og vekt på filterseng 
• Type filtermedia 

– Multimedia filter, slitasje på filtermasse 
• Kvalitet på spylevann 

– Råvann/behandlet vann 
– Temperatur på spylevann  

• Type filterspyling 
– Den mest effektiv måten er å spyle med en 

kombinasjon av luft og vann 



Luftspyling 
• Stor betydning for å få filter rent 

sammenlignet med å spyle kun med vann 
 

• Ikke anbefalt å spyle med luft alene  MEN 
fortsatt mye effektivt enn kun med vann 

 
• Luft påvirker BARE det øverste laget av 

filtersengen 15-25cm 
– Mudballs som ligger under «kokesone» kan 

ikke brytes med luft aleine  
 

• Mer effekt av luftspyling jo lengre ned vannet 
er tappet  

 
• Jo lengre man spyler med luft, jo dypere drar 

man møkkete vann 
 

• Anbefaling for luft alene: 45-90 sekunder  
 



Kombinert luft- og vannspyling 
• Den mest effektive spylemetoden 

 
• Man tilsetter lavhastighetsvann under luftspyling 

– Vi har brukt vann 15m/h og luft ca. 60m/h 
 

• Sandfilter kan spyles kombinert med luft og vann 
gjennom hele filterspylingen 
 

• Også mulig å avslutte med høy-hastighets vannspyling 
 

• Hjelper mot mudballs, akkumulert slam, polymer etc. 





Vannspyling 
• Viktig å fjerne partiklene som er brutt ned under luftspyling 

 
• Også viktig å få lagdeling på plass (rykk) 

 
• Man kan ha flere ulike hastigheter under vannspyling  

– 20% bed  expansion er nok 
 

• Ikke nødvendig å spyle filteret rent! 
– Rester av koaguleringskjemikalie kan hjelpe med modning 
– Jo lengre man spyler, jo mer kalk taper man (Kalkfilter) 
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Filtermedia 
• 2-media filter  (deep bed filtrering) 
• Vanlig media 

- Filterkalk (2700kg/m3) 
– Sand (2400kg/m3) 
– Antrasitt (1400 kg/m3) 
– Filtralite (1050kg/m3) 

• Velge media basert på fnokkstørrelse? 
• Fordel med Filtralite: Økt porøsitet+ lettere filterseng-

mindre energi krevd for å fluidisere filterseng under spyling 
• F.eks Kismul 

– Antrasitt :19m2*0,8m*1400kg/m3=21 tonn 
– Filtralite 19m2*0,8**1050kg/m3=16 tonn 
 



Slitasje på antrasitt 

Lav pH? 



 



Kalkmedia og kontaktfiltrering 

• 1,5m minimum høyde for kalkmedia 
• Filterkalk feller ut jernrester-mulig å kjøre 

lavere koagulantdoser enn teoretisk 
• Tung filterseng-krever mye krefter for spyling 

(fluidisering og få lagdeling på plass) 
• Modning kan ta lengre tid pga feil 

koagulerings pH etter spyling 
• Kalktap 
 

 



Nøkler for optimal koagulering-
filtrering 

• Forstå endringer i råvannskvalitet 
• Rett kjemikaliedose 
• Nok kontakttid for koagulering/flokkulering 
• Rolig filterregulering 
• Riktig spyling 
• Riktig modning 
• Forståelse av prosess 
• Vedlikehold og kalibrering 
• Kompetent fagpersonell 
• Nøkkeltall 

 



Resirkulering av rejektvann 
(Moldeprosess) 

Konklusjoner 
• Rejektvann er mulig å lede tilbake til innløp. For å gjøre dette trenger man mer 

koaguleringskjemikalie for å nå optimal koagulerings-pH. Det ble funnet at dose 10mg Fe/l fungerte 
ved vanlig dosering med 3mg Fe/l. Lavere Fe-doser til råvann kan kreve høgere Fe-dose for 
rejektvann. 

• Koaguleringskjemikalieforbruk øker med 13 %. Årlig tilsvarer dette ca 52 tonn PIX318 (2014). 
• Filterbelastning økes som gjør at spylesyklus reduseres og spylevannsforbruk, 

modningsvannforbruk og rejektvannmengde økes per produsert m3. Årlig dette tilsvarer 69 000m3 
mer spylevann og 143 000m3 rejektvann.  

• Problemer kan oppstå ved påfylling av filterkalk til filtrene, og det kan løses ved å dosere mer 
koagulant til rejektvann eller ved å dele kalkpåfyllingen inn i filtrene over lengre tidsperiode. 

• Hvis rejektvann er delt til begge filtrelinjene, blir rejektvannet lettere å håndtere.  
• Koagulering som hygienisk barriere kan bli mer sårbart på grunn av feil pH for koagulering. 
• Større returvannsbasseng kan hjelpe med for å fordele returvann over et større tidsrom. (mindre % 

andel returvann pr. m3 råvann). 
• Vurdere engen separat PIX318 dosering på returvannsledning. 
• Plassering av doseringspunkt og statisk mikser («normal dosering») for og sikre tilstrekkelig 

oppholdstid/innblanding før filtrering.  
• Hvis prosessen skal blir brukt  på Espeland, er teoretisk JKL dosering mye lavere enn på Svartediket, 

og det er sannsynlig at koaguleringskjemikalieforbruk ved resirkulering av rejektvann blir mer enn 
13%. 
 



Klor 

• Cl2 eller hypokloritt 
• Kraftig oksidant - reagerer med alt 
• Sterk gift 
• Kjemikalium som har reddet flest menneskeliv 
• Effektiv mot de fleste bakterier og virus 



Klor 
• Klor angriper bakteries cellevegg og 

angriper proteiner og RNA/DNA inne i 
cellen 

• Dyreceller/celler i mennesker har ikke 
cellevegg, og derfor det er ikke giftig 
for oss  

• Lite effekt mot parasitter som 
cryptosporidium og giardia og mot 
sporedannende bakterier ved 
akseptabel klordose 

• Fiskene tåler ikke klor 
• Klorrester 
• DPB 
 



UV-desinfeksjon 

• UV-lys produseres ved å sette elektrisk spenning på en gassblanding 
som inneholder kvikksølvdamp, noe som generer fotoner  

• Kvikksølv emitter lys i et bølgelengdeområde som effektivt kan 
inaktivere mikro-organismer (254nm) 

 



Effekt av UV-lys 
• UV-lys skader cellevegg og 

RNA/DNA 
 



 



UV-anlegg 



Råd for optimalisering av fullskala 
anlegg 

• Grundig planlegging 
– Men situasjon endrer seg fortløpende, avhengig av resultater 

• Oversikt på hva som kan gå galt 
• Sett av nok ressurser 
• Strukturert : Legg en plan for førsøket slik at du har kontinuitet gjennom 

hele forsøket. 
• Ikke gjør flere endringer samtidig. Er da vanskelig å se hvor endringen kom 

fra. 
• Små steg 
• Ta hensyn til den daglige driften 
• Kunder  
• Samarbeid 

– Informere andre om forsøkene. Så de vet hva som skjer og muligheter 
for forandring eller avbrytning av forsøk ved problemer 

– Informer ledningsnett så de har en plan om det blir redusert 
vannproduksjon i en periode 

• Ved mangel på ressurser/kompetanse leie inn eksterne for  
veiledning og komme i gang 

 
 
 



Råd for optimalisering av fullskala 
anlegg 

• Kontroll på alt av prosessutstyr 
– Måleutstyr 
– Dosering 
– Programmering i PLS  verdier og 

beregninger at dette stemmer 
– Filter masser, støtte lag og filterbunn 

• Bruk informasjon fra styringssystemet  
• Forstå hvorfor ting fungere og ikke 

fungerer 
• Etter utførte endringer følg det opp 

over tid og juster prosessen ved 
behov. 

• Bruk bassengkapasitet til å få jevnere 
produksjon på anleggene 

• Bruk laboratorieanalyse  
 



Råd for optimalisering av fullskala 
anlegg 

• Grundig planlegging 
– Men situasjon endrer seg fortløpende, avhengig av resultater 

• Oversikt på hva som kan gå galt 
• Sett av nok ressurser 
• Strukturert : Legg en plan for førsøket slik at du har kontinuitet gjennom 

hele forsøket. 
• Ikke gjør flere endringer samtidig. Er da vanskelig å se hvor endringen kom 

fra. 
• Små steg 
• Ta hensyn til den daglige driften 
• Kunder  
• Samarbeid 

– Informere andre om forsøkene. Så de vet hva som skjer og muligheter 
for forandring eller avbrytning av forsøk ved problemer 

– Informer ledningsnett så de har en plan om det blir redusert 
vannproduksjon i en periode 

• Ved mangel på ressurser/kompetanse leie inn eksterne for  
veiledning og komme i gang 

 
 
 



Råd for optimalisering av fullskala 
anlegg 

• Kontroll på alt av prosessutstyr 
– Måleutstyr 
– Dosering 
– Programmering i PLS  verdier og 

beregninger at dette stemmer 
– Filter masser, støtte lag og filterbunn 

• Bruk informasjon fra styringssystemet  
• Forstå hvorfor ting fungere og ikke 

fungerer 
• Etter utførte endringer følg det opp 

over tid og juster prosessen ved 
behov. 

• Bruk bassengkapasitet til å få jevnere 
produksjon på anleggene 

• Bruk laboratorieanalyse  
 



Resultater 

• Bedre kontroll over prosessene/prosessforståelse 
• Bedre vannkvalitet 
• Færre uønskede hendelser 
• Reduksjon i kjemikalieforbruk 
• Reduksjon i energiforbruk 
• Lengre filtersyklus 
• Mindre spylevann 
• Mindre rejektvann 





 
Svartediket 2011 2012 2013 2014 2015
Råvann (m3/h) 1642,9 1739,8 2193 1941,1 1587,6
Rentvann (m3/h) 1532,2 1645,5 2071 1871 1520
Spylevann (m3/h) 101 93,1 115 60 40
Rejektvann (m3/h) 178,93 171,03 215,2 125,4 76,2
total produsert m3 13422072 14414580 18141960 16389960 13315200
prosent i spylevan 6,6 5,7 5,6 3,2 2,6

Råvann/rentvann 1,07 1,06 1,06 1,04 1,04
Spylevann/rentvan 6,59 % 5,66 % 5,55 % 3,21 % 2,63 %
Rejektvann/rentva 11,68 % 10,39 % 10,39 % 6,70 % 5,01 %



Filtralite 

• Høy porøsitet leca-kuler 
• Man benytter mer av filtersengsdybden for å 

fange partikler 
• Øke produksjonseffektivitet 
• Øke filtersyklus 
• Øke Qmaks 



Filtralite i praksis 
• Filter 1 som testfilter 
• 50+50cm filtralite mono-multi (HC 0,8-1,6mm og NC 1,5-

2,5mm) 
• Kombinert luft- og vannspyling i tillegg til lav hastighet 

vannspyling 
• Lav hastighet modning 
• I drift siden September 2014-alle filtrene byttet til filtralite 

januar 2016 
• God vannkvalitet helt fra starten 
• Litt dårligere vannkvalitet etter spyling –høy turbiditet 

(resultatene viser at turbiditet er kalkstøv) 
• Blitt bedre etter hvert ? 



Viktig ved filtralite 

• Annen type filtrering 
• Grov media filtralite trenger mer prosesskontroll 
• Kombinert luft- og vannspyling 
• Lav hastighet vannspyling 
• Lav hastighet modning 
• Bløtning i rent vann 
• Unngå at filterkalk har kontakt med råvann over 

lang tid 



 



 



Vanlig filter på Jordalsvatnet 

• JKL dose 3,5mg/l året rundt 
• Filtersyklus 24-38timer (netto produksjon 

3400m3) 
• Et filter kan ta mot ca 30kg JKL slam før det blir 

tett (0,85kg/m2) 
• Høy hastighet spyling 
• Kalktap under spyling 
• Problemer med falske turbiditetsalarmer ved høy 

produksjon  
– Filtrene blir tett-negativ trykk-luftbobler 



Filtralite filter på Jordalsvatnet 
• Filtersyklus 100-140h 
• Netto vannproduksjon 10000m3+ 
• Kan ta mot 106kg slam (2,7kg/m2) 
• Kombinert luft- og vannspyling 
• Lav hastighet vannspyling 
• Mye jern igjen i filteret etter spyling – hjelper med 

modning 
• Lav hastighet modning 
• Lav turbiditet under modning 
• Kalkstøv som lager turbiditet etter filteret er tatt i 

produksjon 



Vanlig filter vs Filtralite filter 

Vanlig filter Filtralite
Spylevannshastighet 65m/h 35m/h
Spylevannsmengde 150m3 105m3
Modningshastighet 5,7m/h 3,3m/h
Modningsvannmengde 140m3 80m3
Modningstid 25-40min 25-35min



Filtralite vs vanlig filter 

• Netto vannproduksjon per filtersyklus økt med 
363% 

• 99% filtereffektivitet (95,4%) 
• Bruker 80% mindre spylevann og modningsvann 

per produsert kubikkmeter 
– 1900m3/uke i stellet for 9500m3/uke (tilsvarer 

energiforbruk for en pumpe som pumper 56m3/h) 
• Mindre kalktap 
• God rentvannskvalitet 
• Mer effektiv kjemikalieforbruk 

 



 



• Jernrest filtralite 122mg Fe/l 
• Jernrest vanlig filter 6mg Fe/l 







Konklusjoner 

• Filtralite kan bli veldig effektivt 
• Jo mindre filterspyling desto bedre 

– Energi 
– Kjemikalie 
– Filtereffektivitet 
– Kalktap 
– Spylekø 

• Bruk riktig spyling og riktig modning 
• Ikke spyl filtrene rent 
 



Resultater fra optimalisering i Bergen 
og Os 2013-2015 

• 30-50% reduksjon i spylevann og rejektvann per produsert m3 
 

 -850 000m3 mindre spylevann=drikkevann  2015 
 -900 000m3 mindre rejektvann 2015 
 -1 950 000m3 mindre prosessvannpumping 2015 
 
 
• 300% økning i spylesyklus 
 -Svartediket 24h til 70h 
 -Jordalsvatnet 30h til 100h (filtralite) 
 -Kismul 12h til 24h (PAX-18 i stedet for ALS) 
 
• 10-17% reduksjon i energiforbruk 
  
• 50% reduksjon i turbiditetsalarmer utenom arbeidstid  
 
• 10-50% reduksjon i kjemikalieforbruk per produsert m3    
 
• 79% reduksjon i prosessvannforbruk per produsert m3  (filtralite) 

 



På Sædalen Energiforbruk redusert med 17% ca 100 000kWh/år 



Ideell prosess 100% 
virkningsgrad 
 
Koaguleringsprosessene bruker 
en del av renset vann for 
rengjøring og må blir stoppet 
for 
• Filterspyling (rengjøring med 

drikkevann) 
• Første filtrat (Etter 

filterspyling filtrene 
produserer til avløp fram til 
akseptabel vannkvalitet er 
nådd) 
 

Prosesseffektivitet økt med 
2,5-9% 
 



Utvikling i kjemikalieforbruk 
10-50% reduksjon i 
kjemikalieforbruk 
 
• ALS 49 tonn 

 
• JKL 73 tonn 

 
• Mikronisert marmor 92 

tonn 
 
• Filterkalk 140 tonn 
 
(f.o.m 31.8.2015) 

Total ca 500 000 kg i 2015 = 500 000-700 000kr (i praksis 
1 000 000kr under budsjettert f.om 30.9.15) 



Kjemikalieforbruk 

Kjemikaliekostnad 
per produsert m3 
redusert ca 9% 
=0,014kr/m3 
 

500 000-700 000 kr i 
2015 



Utvikling i kjemikalieforbruk per anlegg 
kr/m3 



I 2015 spart ca 830 000 000 liter 
drikkevann 
 
830 000 000liter er drikkevann for 15 
000 personer for et år 



2011

Anlegg Enhet
% av total 

produksjon 
2016

 Utført pr 2. 
tertial 2016 

Forbruk             
per m3     

2.tertial

 Forbruk pr 
1.tertial 

2016 

Forbruk             
per m3     

3.tertial

Forbruk             
per m3     

2.tertial

Forbruk             
per m3     
1.tertial

Forbruk             
per m3     

3.tertial

Forbruk             
per m3     

2.tertial

Forbruk             
per m3     

1.tertial

Forbruk
 per m3 

3.tertial

Forbruk
 per m3 

2.tertial

Forbruk 
per m3 

1.tertial

Forbruk 
per m3 

3.tertial

Forbruk 
per m3 

2.tertial

Forbruk 
per m3 

1.tertial

Forbruk 
per m3 

3.tertial
6120 Jordalsvatnet VBA

Vannproduksjon m3 13,64 %    3 023 453 
Energikostnad kr    1 376 423           0,297 0,362 0,420 0,373 0,383 0,388 0,471 0,401 0,415 0,443 0,416 0,364 0,399
Energiforbruk kwh    1 887 090           0,624           0,637           0,629 0,617 0,629 0,624 0,587 0,597 0,610 0,589 0,596 0,608 0,595 0,624 0,631

Kjemikalieforbruk CO2 kg         31 432           0,010           0,010           0,010 0,010 0,009 0,011 0,011 0,010 0,010 0,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013
Jernsalter kg         99 940           0,033           0,039           0,038 0,041 0,039 0,037 0,037 0,038 0,039 0,033 0,035 0,040 0,038 0,040 0,042
Filterkalk kg       167 000           0,055           0,056           0,054 0,043 0,065 0,049 0,047 0,035 0,057 0,062 0,051 0,058 0,058 0,060 0,068

6111 Svartediket VBA
Vannproduksjon m3 39,94 %    8 850 934 

Energikostnad kr    2 041 480           0,153 0,185 0,206 0,194 0,198 0,191 0,181 0,152 0,169 0,172 0,171 0,146 0,149
Energiforbruk kwh    2 587 254           0,292           0,302           0,299 0,290 0,293 0,293 0,293 0,286 0,228 0,214 0,227 0,222 0,223 0,237 0,222

Kjemikalieforbruk CO2 kg       100 637           0,011           0,011           0,011 0,011 0,008 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011
Jernsalter kg       195 540           0,022           0,023           0,023 0,024 0,022 0,025 0,023 0,026 0,032 0,030 0,038 0,026 0,024 0,027 0,028
Filterkalk kg       485 700           0,055           0,049           0,049 0,040 0,038 0,056 0,056 0,048 0,052 0,050 0,047 0,044 0,047 0,032 0,055

2016 2015 2014 2013 2012
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