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Overflatevannverk - Primært for humusfjerning:

• Langevatn VBA (Jæren) – 3.300 l/s, i drift siden 2021

• Steinsvika VBA (Skien) – 460 l/s, i drift siden 2010

• Flåte VBA (Bamble) – 200 l/s, i drift siden 2014

• Tisjøen VV (Eidsvoll) – 150 l/s, driftsklart mai 2023

• Ølve og Hatlestrand VV (Kvinnherad) – 25 l/s, i drift siden 2015

• Furusjøen VV (Rondablikk) – 12 l/s, i drift siden 2021

• Vatne VV (Ålesund) – 25 l/s, i drift siden 2021

• Brattvåg VV (Ålesund)

• Ulefoss VV (Nome) 

• Kørelen VV (Øygarden) Nye Tisjøen VBA, Eidsvoll

• Alvheim VV (Øygarden)

• Fauske VV 

• Hole VV

• m.fl. 

Et utvalg av norske vannbehandlingsanlegg med OBF-prosess
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Grunnvannsverk - Primært for manganfjerning:

• Kilemoen VV (Hønefoss) – 230 l/s, i drift siden 2018

• Bø VV (Bø i Telemark) – 50 l/s, i drift siden 2007

• Rauland VV (Vinje) – 40 l/s, i drift siden 2018

• Sauland VV (Hjartdal) – 15 l/s, i drift siden 2012

• Bostrak VV (Drangedal) – 10 l/s, i drift siden 2011

• Åmot VV (Vinje) – 20 l/s, driftsklart februar 2023

• Tosebygda VV (Indre Østfold – Askim, Mysen, Trøgstad) 

– 300 l/s, byggestart mars 2023, driftsklart høsten 2024

Nye Tosebygda VBA, Indre Østfold
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Basis prosessbeskrivelse

Ozonering – tilsetting av O3 – for å:

• spalte humus, redusere vannets farge og øke UV-transmisjon 

• felle ut løst jern og mangan (Mn2+ + 2O-
→ MnO2)

• drepe bakterier, virus og de fleste parasitter (mye mer effektivt enn klor)

• forbedre vannets lukt og smak

• fjerne organiske mikroforurensinger 

Etterfølgende filtrering for å:

• fjerne lettnedbrytbart organisk stoff ved biologisk omsetning (biofilter) 

• filtrere bort utfelt og partikulært stoff i filterseng (vanlig filterfunksjon)

• fjerne rester av ozon i vannet
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Tradisjonell prosessflyt
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Beste prosessflyt for humusfjerning – to trinns filtrering
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Ozon produseres lokalt på anlegget basert på luft

Produksjonslinje: Kompressor – Oksygengenerator – Ozongenerator 
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Dimensjonering av ozonering–biofiltrering for humusfjerning

Behandlingsprosessens hensikt: 

1. Med ozon spalte humus (NOM) til mindre organiske komponenter som ikke gir farge, og som er mer 

biologisk nedbrytbare, dvs. fra hydrofobe fraksjoner (VHA+SHA) til hydrofile fraksjoner (CHA+NEU). 

2. Fjerne det økte innholdet av bionedbrytbart organisk materiale (BDOC) i biologiske filter før behandlet 

vann slippes på nett og skaper uønsket kimvekst i ledningene. 

Dimensjoneringsveilederen (Norsk Vann rapport 212/2015) anbefaler: 

Metoden er mindre hensiktsmessig for fargetall over 30 mg Pt/l, fordi vann med høyt NOM-innhold 

krever høye ozondoser som gir høy BDOC-belastning på etterfølgende biofilter.  

Dimensjonerende vanntemperatur i vanlige norske overflatevannkilder kan settes til 4 oC for beregning 

av biologisk omsetningshastighet. Ved 10 oC er omsetningshastigheten ca. 50 % høyere. 

Øvre grense for bionedbrytbart organisk karbon i behandlet vann etter biofilter foreslås satt til                   

0,15 mg BDOC/l.
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Dimensjoneringskriterier for ozonering-biofiltrering

Dimensjonerende ozondose - retningslinje: 

Ut fra fargetall i råvann: 0,15 mg O3/mg Pt(råvann)

Ut fra DOC i råvann: 1,0 mg O3/mg DOC(råvann)    (DOC ≈ TOC)

OBS! Unngå overdosering av ozon (O3) for å unngå unødig høy BDOC-belastning. Med foreslått ozondose 

omdannes 20 % av råvannets TOC til BDOC. Ved «dobbel dose» omdannes ca. 27 %. 

Dimensjonerende kontakttid - retningslinje:

treaksjonsvolum = 1/kozon x lnCi, der Ci er initialdose ozon ≠ ozondose, og kozon er nedbrytingskonstant. 

Ofte settes kontakttida til 10 min. 

Dimensjonerende oppholdstid i biofilter:  

Oppholdstida i biofilter avhenger av BDOC-belastningen inn på filteret, dvs. farge/TOC i råvann og valgt ozondose. 

Dimensjonerende oppholdstid:

tbiofilter = 1/k x ln(BDOCinn/BDOCut), der nedbrytingskonstant k = 0,05 min-1 ved 4oC og ønsket BDOCut= 0,15 mg/l

Dimensjonerende volum (EBCT) på filterdelen av biofilter blir da: Vbiofilter = Qdim x tbiofilter

Dimensjonerende filterhastighet: vbiofilter = 4-8 m/h  
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En kjekk tabell fra dimensjoneringsrapporten (Norsk Vann rapport 212/2015)

TOCin

mg/l

Dimensjonerende oppholdstid (min) ved angitt dosering mg O3/mg DOCråvann

0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

1 2,7 5,8 7,9 9,4 10,6 11,5

2 16,5 19,6 21,7 23,3 24,4 25,4

3 24,6 27,7 29,8 31,4 32,5 33,5

4 30,4 33,5 35,6 37,1 38,3 39,2

5 34,9 37,9 40,0 41,6 42,8 43,7

Tabell 5.6:  Dimensjonerende oppholdstid i biofiltre (tdim EBCT) som funksjon av råvannets TOC-verdi og ønsket  
BDOC i behandlet vann (< 0,20 mg BDOC/l) ved ulike ozondoser.

Tallene i kursiv viser situasjoner der oppholdstida ved Qdim skal settes til minimum 20 min.
Tallene i rødt er de praktisk mest relevante, dvs. oppholdstider ved anbefalte spesifikke ozondoser. 
Kolonner og rader med svak skrift er egentlig tatt ut av rapportens tabell. 



Forventet rentvannskvalitet (utløp OBF, før sluttdesinfeksjon)

Fargetall: < 8 mg Pt/l (kan styres til lav verdi ved økt ozondose)

UV-transmisjon: > 55 % pr. 5 cm (øker ved økt ozondose)

TOC: ca. 20 % reduksjon i forhold råvannets TOC

BDOC: 0,2-0,5 mg/l (biofiltereffekt vil variere mellom vannverkene og av filtersyklus) *)

Turbiditet: 0,1-0,3 FNU (gir overraskende god turbiditetsreduksjon ved høy råvannsturbiditet) 

Koliforme bakt.: 0 pr. 100 ml

Jern: < 50 µg Fe/l

Mangan: < 20 µg Mn/l 

Bromat: << 10 µg BrO3-/l (avhenger av bromidinnhold i råvann og pH – ikke et reelt problem)

*) Variabler for biofiltereffekt: 

Råvannet TOC, ozondose, driftstid siden oppstart, reell filteroppholdstid, filteroppbygging, pH, alkalitet, m.m.   
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Hvorfor marmorfilter før biofilter?

• Fjerner partikulært materiale fra råvannet – Reduserer spylebehov 

og forstyrrelser i biofilteret

• Fjerner restozon i vannet – Hindrer «dødsoner» i biofilteret 

• Stabiliserer pH og alkalitet inn på biofilteret – Gunstig for 

bakterieveksten

• Utfelling av metaller (jern) på filteret gir reduksjon i organisk stoff 

(BDOC) pga. mikrokoagulering – Avlaster biofilteret

Erfaring fra Steinsvika vannverk (Skien): 

• Alkalisk forfilter fjerner minst like mye løst organisk stoff som 

biofilteret 

• Ingen restozon i vann og luft etter oppstrøms marmorfilter
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Filterspyling

Første filtertrinn – Marmorfilter: 

• Med luft og vann (50 m/h)

• Hver eller hver annen uke avhengig av råvannets partikkelinnhold

Andre filtertrinn – Biofilter: 

• Med vann (40 m/h)

• Så sjelden som mulig – rettesnor én gang i måneden 

Spylevannsavløp:

• Ingen kjemikalierester eller fellingsslam 

• Spylevannet kan føres tilbake til kilden, evt. via lagune
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Ozonets desinfeksjonseffekt

Ozon er et kraftig desinfeksjonsmiddel mot bakterier, virus og Giardia, selv ved lave doser. 

For å drepe parasitten Cryptosporidium kreves uforsvarlig høy ozondose.
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Behov for sluttdesinfeksjon

Alltid UV-desinfeksjon etterpå – for tilstrekkelig barriereeffekt (MBA) og for å drepe bakterieslipp fra biofilteret. 

Alltid klorering til slutt – med lav dose – for å redusere kimvekst på nett (alternativt kloramin).  
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Ozonering-biofiltrering for fargefjerning

Styrker: 

• Prosessen er enkel å drift og kontrollere – Men ikke overdoser ozon!!

• Lite slamdannelse i filter, og lite behov for filterspyling.

• Spylevann kan slippes direkte til resipient / tilbake i kilden uten behov for slamseparering og 
slamhåndtering.

• Gir meget god desinfisering av bakterier og virus. 

• Gir god lukt og smak på vannet. 

• Fjerner/spalter eventuelle organiske mikroforurensninger.  

Svakheter:

• Dårlig desinfeksjonseffekt overfor parasitten Cryptosporidium.

• Risiko for høy kimvekst på nett dersom mangelfull fjerning av lettnedbrytbart organisk stoff (BDOC) 
gjennom behandlingsprosessen.

• Fjerner kun 20 % organisk stoff (TOC).

• Mindre egnet når råvannet har farge > 30 mg Pt/l og TOC > 5 mg C/l (men avhenger av belastning, 
funksjon og etablert biologi i biofilter)

• Krever store filtervolum – Dimensjoner for god oppholdstid i biofilter!!

• Kontinuerlig sluttklorering i lav dose vil være nødvendig de fleste steder.  
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Eksempel Steinsvika vannverk (Skien) 

Tilknyttet 52.000 personer samt industri, næringsliv og store institusjoner

Årlig vannproduksjon 6,5 mill. m³/år 

Normalt forbruk 16.000 - 25.000 m³/døgn

Dim. kapasitet 40.000 m³/døgn (1650 m³/h)

Kilde Norsjø (overflate 58 km2, maks. dyp 150 m)

Inntak på 62 meters dyp i Fjærkilen

Råvannskvalitet:            Vanligvis             Under flom og sirkulasjon

▪ Farge      (mg Pt/liter)                                  10 – 17                20 – 28  (høyt i februar 2020)

▪ Turbiditet    (FNU)                                        0,2 – 1,0              4 – 8  (høyt vår 2013, da 50 m dyp)

▪ Organisk stoff (TOC mg C / liter)               1,5 – 2,3              3,5

▪ Transmisjon av UV-lys (% trans/cm):        75 - 80                dårlig

▪ E-coli (per 100 ml):                                       < 1                       2 – 14  (høyt vår 2013)

▪ Parasitter: svært lavt           må forventes 

▪ Miljøgifter (f. eks. plantevernmidler):       svært lavt

Vannbehandling

Før 2010:     Marmorfilter og klorering

Etter 2010:   Også ozonering-biofiltrering og UV-desinfeksjon   
Skien



Driftsinnstillinger
Produksjon: 

- Trinn 1: 650 m³/h

- Trinn 2: 1250 m³/h

- Trinn 3: 1650 m³/h (brukes ikke) 

Ozondose tilpasses råvannskvalitet (organisk innhold og årstid):

- Normalt:     1,5 – 1,8 g O3/m³

- Maksimalt:  2,0 – 2,5 g O3/m³  

CO2-dose: 15 g CO2/m³ 

Kontakttid i reaksjonskammer: 13-25 min (hhv. med prod.trinn 2 og 1)

Kontakttid i marmorfilter: 15-30 min (hhv. med prod.trinn 2 og 1)

Kontakttid i biofilter: 25-50 min (hhv. med prod.trinn 2 og 1)

UV-drift: 1 eller 2 stk. UV-aggregat i drift av totalt 3 – høy UV-dose,           
ca. 80 mJ/cm2 (ut fra USEPA)

Klordose: 0,37 g Cl/m³ (gir klorrest > 0,10 g Cl/m³ etter 30 min.)

Filterspyling initieres alltid manuelt under tilsyn: 

- av marmorfilter hver 2. uke (luft og vann dels samtidig, 30 min. 
modning) 

- av biofilter hver 3.-4. uke (luft og vann hver for seg, kort modning) 



Oppnådd rentvannskvalitet

Råvann                         Behandlet vann

▪ Innhold av organisk stoff (TOC):    2,3 – 3,5 mg C/l    1,8 – 2,9 mg C/l

▪ Farge:                                            15 – 28 mg Pt/l      4 – 8 mg Pt/l

▪ UV-transmisjon:                             75 – 82 % per cm        88 – 92 % per cm

▪ Turbiditet: 0,3 – 1,5 FNU 0,1 – 0,4 FNU 

▪ pH: 6,2 – 6,7 7,8 – 8,0

Høyeste verdier for farge og organisk stoff gjelder bare for noen få uker i året.  

Reduksjonen av organisk stoff (TOC) er samlet kun 0,4-0,5 mg C/l, og litt større i marmorfilter enn i biofilter. 

Typisk endring av UV-transmisjon              og          farge: 

Ozonkontakt + marmorfilter: fra 81 til 88 % per cm                   fra 16 til 8 mg Pt/l

Biofilter:                                                 fra 88 til 91 % per cm                   fra 8 til 5 mg Pt/l 



Biovekst i prosessen og ute på nett   

Med ozontilsats økes vannets innhold av lett nedbrytbart 
organisk stoff (BDOC). Dette reduseres i marmor- og biofilter. 

Mål å unngå videre biologisk vekst ute på ledningsnettet. 

Erfaringer fra Steinsvika vannverk:  

- Kimtall på nett har økt litt etter ny prosess. Normalt lave 
kimtall, men ved ett høydebasseng er det lokale 
utfordringer (Rødmyr basseng har epoxybelegg).  

- Beleggdannelse i ledninger er redusert, trolig pga. mindre 
partikler og mindre jern. Ledningsveggene blir renere over 
tid. 

- I marmorfilter skjer trolig partikkel- og BDOC-fjerning 
gjennom adsorpsjonsprosess samtidig med at oksydert 
jern felles ut. 

- Det er merkbart bakteriebelegg (som ATP) i de øvre 0,3 
meter av biologisk filter, mindre lenger ned i filteret. 

- BDOC ut av biofilter er målt til ca. 0,15 mg C/l, men så 
øker det igjen etter klorering til ca. 0,25 mg C/l.   

Analyse:  Sintef 



Praktiske 

driftserfaringer

Positivt:

Enkel drift av prosessanlegget – fungerer godt med lav ozondose. 

Stabilt god rentvannskvalitet selv ved varierende råvannskvalitet. 

Det forsvinner nesten ikke Filtralite fra biofilter, bare etterfylt én gang. 

Marmorfilter før biofilter har svært positiv effekt på vannrensingen, og gir stabilitet i etterfølgende filter. 

Lite spylevannsbehov, og «rent» spylevann som ledes til lagune for sedimentering før det renner tilbake i Norsjø uten negativ effekt på 
resipient. 

Ingen beleggdannelse på UV-kvartsglass, trenger nesten aldri rengjøres. 

Hva burde vært annerledes:  

Det burde vært mulig å spyle filter samtidig med fortsatt produksjon på øvrige filter. Rentvannsbasseng som spylevannet hentes fra, blir 
raskt tømt. Tiltak med separat fordelingsledning for spylevann fram til alle filterbasseng bør vurderes.

Flere små UV-aggregat i parallell ville vært bedre enn få store med effektregulering – mer fleksibel drift, mindre energiforbruk og ikke 
overbestråling.  

Ozonproduksjonsanlegget burde stått i et dagbygg separat fra fjellanlegget, for bedre sikkerhet og mindre konsekvens ved ozonlekkasje. 

Mye støy i ozonproduksjonsrommet – både fra oksygen- og ozongeneratorer. Burde vært satt strengere støykrav her. 

Det har vært ozonlekkasjer i gassrør med dårlige kuplinger. Det er i ettertid blitt helsveiset i hver skjøt. Ozongassrør bør være kortest 
mulig før innblanding i delvannsstrøm.  

CO2-gassen burde vært tilsatt på innløp til marmorfilter etter ozonreaksjonskammer, og ikke før ozontilsatsen som nå. Ozonrestmålerne 
fungerer ikke, trolig pga. CO2-gass i prøvevannet.  

Ozondestruktor har aldri fungert pga. mye vann i avgassen fra ozonreaksjonskammer. Ga merkbar ozonlukt ute i dagen, noe som ble 
forbedret ved å dykke gassrøret i vanndam.  

UPS-systemet har ikke fungert – mange feil og svært kostbart å rette – må nå bypasses. UPSen må være i funksjon for å gi stabil 
spenning til ozongeneratorer og UV-anlegg, for her er nettspenningen ustabil. Ny UPS blir nå kjøpt fra annen leverandør. 

Serviceavtaler med årlige besøk: 

Ozonproduksjonsanlegg (Sterner)

UV-anlegg (Sterner)

Kompressorer (Kaeser)

UPS-anlegg 



Eksempel: Bamble vannverk – Flåte VBA

Igangsatt juli 2014. 

Forsyner ca. 15.000 personer.

Dimensjonerende produksjon Qdim = 680 m3/h

Normal produksjon Qnormal = 480 m3/h 

Dimensjonering og doser:

Dim. ozondose: 4,4 g O3/m
3

Brukt ozondose: 4,0 g O3/m
3

(0,9-1,0 mg O3/mg TOC)

Brukt CO2-dose: 8,0 g CO2/m
3

Oppholdstider i filter (EBCT):

Marmorfilter: 15 min. ved Qnormal, 10 min. ved Qdim

Biofilter:        30 min. ved Qnormal, 20 min. ved Qdim

UV-dose: > 40 mJ/cm2

Klordose: 0,4 g Cl/m3

2023-01-3122



Flåte VBA – resultater (2016-17)

Parameter Råvann Rentvann

Farge (mg Pt/l) 20-25 8 → 5

TOC (mg C/l) 4-5 3,5-4,0

UV-trans (pr. 5 cm) <20 % 55-60 %

Turbiditet (FNU) 0,2-0,4 0,10-0,15

pH 6,5 7,7

Kalsium (mg Ca/l) 2 16

Alkalitet (mmol/l) <0,1 0,6

Jern (𝜇g Fe/l) 25 <10
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Hvordan fungerer filtrene på Flåte mht. BDOC-fjerning?  

Sintefs analyser av bionedbrytbart organisk karbon i vannet gjennom prosessen:   

Mål: Utgående BDOC på < 0,15 mg/l, …..og etter tre år er vi der nesten på linje 2. 

Men: Hvordan forklares det svært lave kimtallet på nett, når BDOC fortsatt er relativt høy?
Er ikke lav BDOC så viktig for kimvekst på nett ved lave vanntemperaturer (ca. 4 oC)?
Er kimtall en riktig måleparameter? 

2023-01-3124

Oktober 2015 Mai 2017

mg BDOC/l mg BDOC/l mg DOC/l (totalt)

Råvann 0,08 - -

Etter ozon før filter 0,60 0,80 3,7

Etter marmorfilter linje 1 - 0,77 3,6

Etter biofilter linje 1 - 0,37 3,2

Etter marmorfilter linje 2 0,54 0,56 3,3

Etter biofilter linje 2 0,37 0,22 3,0



Flåte VBA – nye DOC/BDOC-analyser

(rett etter filterspyling og tre uker ut i filtersyklusen)



Kimtall på nett 2016-2017
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Eksempel: Ølve og Hatlestrand VV (Kvinnherad) 

Igangsatt oktober 2015. 

Forsyner ca. 1000 personer.

25 km hovedledninger nord-sør.

Prosess:

CO2 + ozon – marmorfilter + biofilter (fordelt på   
to linjer) – UV – klor

Dimensjonerende produksjon Qdim = 80 m3/h

Normal produksjon Qnormal = 43 m3/h 

Råvann: 

Farge:  22-24 mg Pt/l

TOC: 2,5-3,0 mg C/l  

Turb.: 0,1-0,2 NTU

pH: 6,5-6,7
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Ølve VBA – dimensjonering og dosering

2023-01-3128

Dimensjonerende ozondose: To ozonproduksjonslinjer á 3,0 g O3/m
3 x Qdim (dvs. dublert 1 mg O3/mg TOC).

Praktisk dose: ca. 2,0 g O3/m
3 (ca. 0,75 mg O3/mg TOC)

Dimensjonering av reaksjonstank: 10 min. oppholdstid (for god desinfeksjon).

Installert to parallelle reaksjonskolonner á 8 m3.

Dimensjonering av filter: 

Marmorfilter: 2 x 12 m3 knust marmor, gir kontakttid (EBCT) 18 min. ved Qdim (33 min. ved Qnormal)

Biofilter: 2 x 20 m3 antrasitt/sand, gir kontakttid (EBCT) 30 min. ved Qdim (55 min. ved Qnormal)

Øvrige doseringer: 

CO2-tilsats: 12 g/m3

UV-dose: > 40 mJ/cm2

Klortilsats: 0,5 g Cl/m3



Ølve VBA – resultater første driftsår

2023-01-3129

Parameter Råvann Rentvann

Farge (mg Pt/l) 24 7

TOC (mg C/l) 2,7 2,2

UV-trans (pr. 5 cm) 28 % 58 %

pH 6,5 7,8



Før prosess vurderes, må følgende råvannsanalyser tas

Helst månedlig i ½-1 år for å fange opp variasjoner: 

- Fargetall

- Totalt organisk karbon (TOC)

- Turbiditet

- pH

- Alkalitet

- Jern

- Mangan

- Bromat (hvis nær salt sjø)

- Bakteriologi – koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker, clostridium perfringens

- Eventuelt Giardia og Crypto (hvis større fekal forurensing mistenkes) 
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SHA

Ozongass er helsefarlig ved ganske lave konsentrasjoner i romluft:

- Generelt luftkvalitetskriterium < 0,1 mg O3/m
3 i 1 time

- Administrativ norm 0,6 mg O3/m
3 i maks. 15 min

Viktig å redusere fare for ozonlekkasje på anlegget. 

Bygningsmessige tiltak:

• Bygge inn filter med åpen vannflate

• Luftavkast til friluft og undertrykk over lukka filter

• Avgass fra reaksjonstanker til friluft via ozondestruktor

Hvis uhellet er ute, må risiko for eksponering forhindres. I utsatte rom – primært ozonproduksjonsrom og prosesshall – trengs: 

• Ozonsniffere nær gulv. Snifferne må byttes regelmessig 

• Lokal varsling med lampe og lys utenfor romdør

• Kraftig nødventilasjon som starter automatisk ved ozonutslag – avtrekksvifte til friluft og tilluft utenfra via motorspjeld

• A-alarm til driftssentral 

• Verneutstyr (friskluftsmaske) ved arbeid i rom med større ozonlekkasje

• Ikke gå inn i lukka tanker/basseng uten god lufting først

Pass også på oksygenlekkasje – brannfare:

• Oksygenmåler i oksygen- og ozonproduksjonsrom
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