
Samskaper høyverdig forvaltning av vann gjennom kunnskap, erfaring og bærekraftig teknologi. 

«VI FREMBRINGER RENT OG TRYGT VANN»



Hvilke krav bør stilles til et nødkloranlegg?
1. Hvilke formål, behov og kapasitet skal dekkes? 

2. Bruk av 15 % klor, 65-70 % kalsiumhypokloritt, eller lokal produsert 0,8 % klor?

3. HMS - utstyrskrav og sikkerhet for driftsoperatør.

4. Doseringsstasjoner, mobilitet, fleksibilitet og overvåking innen kommunal drift.

5. Egen lokal produksjon av klor 

Driftsoperatørsamling, Molde 24.2022



• Formål: 
• Ivareta hygienisk sikkerhet i 

vannforsyningen .

• Behov
• Stasjonær, mobil, hybrid, redundant 

løsning, batterdrift? 
• Nødklorering tilpasset drikkevann
• Nødklorering tilpasset sjokkloring av 

ledningsnett
• Antiklor dosering
• Overvåking mobilt eller stasjonært
• Fleksibilitet til annet kommunalt bruk

• Mobilitet
• Biofilm sanering med klordioksid
• Biofilm sanering med hydrogenperoksid

• Kapasitet
• Tilpasset kjemi, konsentrasjon og 

vannmengder ved doseringspunkt

Formål, behov og kapasitetFormål, behov og kapasitet



Klorprodukter
Type / konsentrasjon NATRIUM-

HYPKLORITT
TØRRKLOR KLORDIOKSID EGEN PRODUKSJON

Konsentrasjon ca. 15 % NaClO 65-70 % 
Ca(OCl)2

ClO2 0.7 % NaClO

Leveringsform Flytende klor Granulert/
tabletter

Tablett/
Egen produksjon

Salt /elektrolyse
Egen produksjon

Holdbarhet som levert

Håndteringsvennlighet

Bruksegenskap

Omgivelse, korrosivitet

Verneutstyr

HMS transport

Ventilasjon JA JA JA Inngår



HMSK
• Sørg for god opplæring og informasjon
• Ha kunnskap om: 

• Bruk og vedlikehold av doseringsstasjonen
• Klor konsentrasjon, doseringsmengder og forbruk
• Analyseutstyr for fri, total og bundet klor(kalibrert)
• Deponering av emballasje – merking – skyll! 
• Lokasjon for tilbakelevering av utstyr

Annet: 
• Klargjør alt utstyr for neste oppdrag, det kan haste!
• Klargjør tiosulfat med utstyret til neste oppdrag.



HMSK
 Sjekk prosedyre og veileder før gjennomføring.
 Sjekk sikkerhetsdatablad og godkjenning for valgt biocid
 Internkontroll prosedyre følges, fyll ut SJA skjema (sikker jobb analyse)

Verneutstyr, nøddusj/øyevask, tilpasset biocid.
 Forsvarlig oppbevaring og transport – ventilasjon!
 Fortynning utføres med stor forsiktighet – rent vann, merking! 
 Søl må skylles med vann og nøytraliseres umiddelbart
Må ikke komme i kontakt med organisk, tungmetaller, syrer
Unngå varme og direkte sollys
God ventilasjon
Usikker på noe – rådfør deg med fagpersonell! 



Stasjonære

Nøddosering- og 
vannbehandlingstasjoner

Nødvann/doseringFeltstasjonerMobile

 Analyse og overvåking

 Batteridrift

 Modbus kommunikasjon

 SMS varsling

 Vannmåler

 Vanntilkopling



Analyse og overvåking

Mobilt

Stasjonært

Overvåking via kum i distribusjonsnett

 Klor

 Turbiditet

 Temperatur

 Konduktivitet

 Trykk



OSEC L  kjemiprosess

2 (aq)
H2

NaCl  +  H2O  +  2e- NaClO(aq) +  
H2 NatriumNatrium

Hypokloritt
Hydrogen

150L  0.7%

3.0 kg

4.4 kWh 

150 L

<20g  H2

Klor ekvivalent 1 kg

Lokal klorproduksjon 
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Certified ANSI/NSF 61 Drinking Water System Components
Meets ANSI/AWWA B300-10 Standard for Hypochlorites

Produksjons
kapasitet g/h aktiv 

klor (kg/døgn)

Avherdet
vann
(l/h)

Mettet
saltløsning

(l/h)
OSEC L 5 100   (2,4) 14 1
OSEC L 10 200  (4,8) 28 2
OSEC L 15 300  (7,2) 42 3
OSEC L 20 400  (9,6) 56 4

OSEC lokal klorproduksjon 
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HVA ER PÅ INNSIDEN?

Modulære elektrolyse
celler

Modulær
strømforsyning

Væske nivåbryter

Hypo. prøveuttak

Temperatur
Sensor

Saltløsning innløps prøveuttak

Vannmåler

Automatikk

Strømforsyning

Nødstopp

Peristaltisk
saltløsningspumpe

• Klorproduksjon per
celle: 100 g/t

• Bipolare elektroder
• Titan-elektroder
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OSEC® L   SYSTEM KOMPONENTER
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Lagertank 

• 4 størrelser: 200, 500, 800, 1000 liter
• Svart PE-tank med forsterkede vegger
• Komplett med anslutninger for fylling, utlufting, sikkerhets

nivåbryter, ultrasonisk nivå måling

Sikkerhetskar

• 3 størrelser: for 200, 500 og 800/1000 liter produkttank
• Sveist PE konstruksjon
• Brakett for utluftingsvifte
• Lekkasje sensor brakett
• Brakett for inntil 3 doseringspumper

OSEC® L   



VOLDA VASSVERK
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CO2 dos.panel
(Inngår ikke)



OSEC®
Elektroklorering

Lagertank

Friklormåler

Doseringspumper Blåsemaskin

Strømningsvakt

Nivåmåler

Utlufting



OSEC L10 elektroklorering



OSEC elektroklorering

Klor lagertank
m/sikkerhetskar

200 liter @0,7 % løsning tilsvarer ca 9.3 liter fortynnet 15 % klor.
200 liter a ca 8450 ppm holder til 17 m3 ved 0.5ppm. 170 m3 ved 0,05 ppm.
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OSEC® L
Nøkkel fordeler:

 Ingen farlige kjemikalier – kun rimelig koksalt

 Inntil 400 g/h klorekvivalenter 

 50% mindre fotavtrykk enn andre på-stedet 
generatorer, plug-n-play-installasjon

 Brukervennlig og intuitiv drift med lange 
serviceintervaller

 Sertifisert til NSF/ANSI 61 + 50 Drikkevann

 Alle komponenter NEMA 4X klassifisert for å 
minimere korrosjon

 Avansert automatikk og overvåking



Kostnader
Gjengitt fra rapport “Desinfeksjonsmetoder – aktuelle metoder”  James D.Berg AquaTeam, Norsk Vannteknologisk senter AS  1986.



Natriumhypokloritt

• 12 - 15 %  konsentrasjon
• Enkel å bruke, rimelig
• Avtar raskt i egenskap ned mot 10 %
• Håndtering krever høyt nivå av HMS
• Krystalliserer seg i utstyr
• Svikt i ventiler
• Risiko ved lekkasje på doseringssystem
• Korrosivt, 
• Høy pH Verdi
• Effektiv i vannfasen, dårlig på biofilm
• Krever god ventilasjon



Kalsium hypokloritt
• Granulat eller tablett
• 65-70 % klor
• Mister 3-5 % klor pr år.
• Korrosivt mot omgivelser, byggteknisk
• Helsefarlig å betjene uten verneutstyr - gasser
• Unngå manuell oppløsning
• Tungt oppløselig, tyngre ved hardt vann
• Belegg dannelser i doseringsstasjon
• MÅ holdes lukket inntil bruk, gasser 
• Krever god ventilasjon



 Effektiv desinfeksjon, minimal helserisiko

 Ingen risiko potensial forårsaket av klorgasser

 Ingen betjening av farlige kjemikalier

 Lagring av kun en dags forbruk av natriumhypokloritt tilpasset behov

 Økonomisk produksjon i henhold til det konkrete behov

 Ytterligere kostnadsbesparelser via off-peak produksjon er mulig

 Stabil hypokloritt løsning alltid tilgjengelig

 Minimal nedbrytning av aktivt klor i løsning (klorat)!

 Ingen korrosjon på byggteknisk konstruksjon

 Fleksibel transportabel klorløsning til bruk på andre vannverk

OSEC® - oppsummering
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Takk for meg!
Geir Kjærland


