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Ressursfabrikk for avløpsvann
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Hva kan vi gjenvinne?

• Vann til gjenbruk
• Energi fra varme eller gass 
• Næringssalter for gjødselproduksjon (P og N)
• Slam med riktig kvalitet for disponering

Helhetlig fokus på avløpsnettet, fra kilde til slambehandling
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Infiltration and 
inflow of extraneous 
water in dry 
weather condition 
to the Trondheim 
sewer system is 
around 46% !

Water balance 2009-2011 [million m3/year]
Trondheim, Norway
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• I/I from extraneous and illicit water are equal to ~50% of the wastewater volume.

• In some cities, extraneous water can even exceed the wastewater volume.
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Redusere innlekking – målemetoder
Ph D ved Maryam Beheshti

Evaluation of I/I discharges volume, percentages, etc.

- Flow rate measurement

- Pollutant time series method

- Stable isotopes method
- DTS method

- Electro Scan
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Vi må ut og måle i all slags vær
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Hvordan begrenser fortynnet innløpsvann 
muligheten for å utvinne ressurser?

Masteroppgave ved NTNU våren 2018 (Anne Danielsen) 
laget en massebalanse for SNJ renseanlegg i Stavanger 
som har biologisk fosforfjerning.  Hun studerte transport av 
organisk stoff og næringssalter fra innløp til renseanlegg til 
utløp av ra og slambehandling. Hun fant at:

Lav fosforkonsentrasjon i innløpsvannet er begrensende 
faktor for mikrobiell vekst og derved for uttak av ressurser 

fra anlegget.
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i

RECOVER 
- Specific 

aims

New and compact 
biological process 

solutions  that 
maximize the 

recycling potential. 

Development of 
reactor design 

criteria for 
resource recovery

New technologies 
for control and 
monitoring of 

process solutions

Innovative 
characterization 
and selection of 

biomass in 
wastewater 
treatment.

Explore use of the 
resources gained 

from the processes 
developed

Ammonium, phosphorus,
carbon 

Prosjekt for gjenvinning av fosfor fra avløpsvann, Norges forskningsråd, 
6 industribedrifter, SINTEF, NMBU og NTNU
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Biologisk fosforfjerning

Aktivslam, Membran basert bioreaktor (MBR), Flyttbare 
medier bioreaktor (MBBR – moving bed bioreactor) – vi kan 
få god fosforfjerning

Pilotanlegg for biologisk fosforfjerning, tilførsel av 
avløpsvann fra kommunalt nett
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Må sikre nok karbon

• Mye karbon i avløpsvann, tilsats av organiske syrer hvis 
underskudd, utnytte karbon fra rist og silgods

• Trengs for å sikre biologisk fosforfjerning og fjerning av 
nitrogen og for produksjon av metangass
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Uttrekk av fosfor
Ph D Sina Shaddel

Tilsetter  salt, for eksempel 
magnesium (fra sjøvann) til 
oppkonsentrert fosforblanding 
(rejektvann fra slambehandling)

Utfelling som magnesiumstruvitt



Slambehandlingsanlegg avgjørende 
for ressursgjenvinning

Slamfortykker

Slam inn
fra RA

Hygienisering

Anaerob
stabilisering

Biogass

Slamfortykker

Slamvann

Slamvann
tilbake til RA

Slamvann

Avvannet slam

Avvanning
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Faststoffslam til jordbruk og konstruert jord

• Krav til maks fosforinnhold og ikke metallbindinger
• Fremmedstoffer i slam (plast, søppel)

Toppdekke

Gardens GrastakSkianlegg

Steinbrudd
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Hva kreves av avløpssystemet for å 
oppnå mest mulig ressursgjenvinning?

Ledningsnettet
• Påslippskontroll for å unngå metaller og petroleumsprodukter i avløpsvannet
• Minimum inn- og utlekking, konsentrert avløpsvann ved innløp til renseanlegg
• Separering, ikke overvann til renseanlegg

Renseprosessen
• Ikke tilsats av uorganiske kjemikalier, fortrinnsvis biologisk fjerning av fosfor, evt

polymerer
• Fokus på tilgang av karbon, evt. ekstra tilskudd

Slambehandlingen
• Uttrekk av næringssalter fra rejektvann fra renseprosessen ved kjemisk 

behandling
• Uttak av metangass, energiproduksjon, tilførsel til gassnett, elektrisk nett eller 

varme
• Behandling av slam med fjerning av mikroplaster og andre fremmede 

komponenter, hygienisert og med fast konsistens, tilpasset bruk i jordbruk og 
for konstruert jord
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Framtidas avløpssystemer- hva kan 
forskning bidra med?

Miljømessig vurdering av systemløsninger
materialstrømmer, økonomiske strømmer (LCA, LCC, 
metabolisme, økoservice)

Tette, separate avløpsledninger
metoder for å måle inn- og utlekking

Tekniske løsninger for rensing og slambehandling, 
forstå biologien for å optimalisere prosessene
digitale løsninger (sensorer, signalbehandling, modeller) 
for overvåkning og styring av prosesser
nye produkter basert på avløpsvann



Avløpsslammet :
Næringsstoffer 
(gjødselproduksjon)
Energipotensial  biogass 
og biobrensel, gass- og 
elektrisitetgrid

Avløpsvannet:
Vannet selv
Varme

IVAR RA på Jæren

Mål: ressursfabrikk for avløpsvann
Eksempel SNJ renseanlegg, Stavanger
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