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Prosessbeskrivelse 
Ozonering – tilsetting av O3 – for å: 
 

• felle ut løst jern og mangan (Mn2+ + 2O-  MnO2) 
• spalte humus, redusere vannets farge og øke UV-transmisjon  
• drepe bakterier, virus og de fleste parasitter 
• forbedre vannets lukt og smak 
• fjerne organiske mikroforurensinger  

 
Etterfølgende filtrering for å: 
 
• filtrere bort utfelt og partikulært stoff i filterseng (vanlig filterfunksjon) 
• fjerne lettnedbrytbart organisk stoff ved biologisk omsetning (biofilter)  
• fjerne rester av ozon i vannet 
 
 

3 



Vanlig prosessflyt 
. 
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Innløps-
pumper 
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Reaksjons-
kammer Filter UV-

anlegg 
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dosering 



Oksygen- og ozonproduksjon 



6 



7 

Om Bø vassverk 

Vassverket eies og drives av Bø kommune i Midt-Telemark. 
 
Kommunen har ca. 5500 innbyggere + 1500 studenter.  
 
Vassverket forsyner hele kommunen:  

ca. 1800 husstander, ca. 190 hytter, flere skoler, 
næringsbedrifter og Bø Sommarland.   
 
 



Brønnområdet – 4 løsmassebrønner på Hagadrag 
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Problemstilling   

Høyt innhold av mangan i grunnvannet: 50-200 µg Mn/l 

Manganet felte før ut som oksyd på ledningsnettet når 
vannet ble lufta og pH ble økt. 

Abonnentene fikk brunsvart vann i krana ved høyt forbruk.  

Nødvendig med hyppig spyling  
av ledningsnettet.  

Drikkevannsforskriftens maks- 
grense på 50 µg Mn/l ble brutt.   
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Ny vannbehandling fra 2007 
 

• Lufting/CO2-avdriving 
• Ozontilsats 
• Filtrering i flermediafilter (sand/antrasitt/marmor)  
• UV-desinfeksjon  

Dimensjonert for produksjon 200 m3/h  
(men tåler hydraulisk 300 m3/h) 
 





 
Filtertanker og ozonatorer (3 linjer) 



 
Luftekolonne på innløp     UV-anlegg på utløp 



 
Oppnådd vannkvalitet 

Råvann Rentvann  

Mangan, µg Mn/l: 50 - 200  2 - 5      
Jern, µg Fe/l:  20 - 150  1 - 4      
pH:   5,5 - 6,0  7,7 - 8,2   
Løst CO2, mg/l:  40  < 5    
Kalsium, mg Ca/l: 4  17 - 19     
Farge, mg Pt/l:  < 5  1      
Turbiditet, FNU:  -  0,01 - 0,4     
Kimtall, pr. ml:  -  0 - 50    
 
Et ganske perfekt drikkevann. Kåret til Norges beste i 2008.  



Øvrige driftserfaringer 
 
Anlegget er lettdrevet –  
normalt tilsyn kun ½-1 time 3 dager i uka.   
 

Noen driftsfeil siden oppstart:  
•  2-3 ozongeneratorer er byttet (garantisak). 
•  Noe trøbbel med oksygengeneratoren. 
 
Kostbar serviceavtale med leverandør er trolig 
tilrådelig.   
 
 





Om Bamble vannverk 
Forsyner: Hele Bamble kommune – ca. 15.000 personer 

Kilde: Flåtevann (inntak 35 m dyp) – godt beskyttet kilde 

Utfordring: Dagens drikkevann har høyt fargetall (16-22 mg Pt/l), 
mye organisk stoff (3,5-4 mg TOC/l) og utilstrekkelig hygienisk 
sikkerhet.  

Gammel vannbehandling: Klor og vannglass 

Ny vannbehandling:  
Ozonering + biologisk filter, CO2 + marmorfilter,  
UV-desinfeksjon og klortilsats 

Produksjonskapasitet: 15.000 m3/døgn, 680 m3/h  



. 

Nye Flåte VBA 
 
• Nytt prosessbygg på 1000 m2, høyde opptil 13 m. 
• Rehabilitering av gammelt bygg (3 etasjer á 190 m2). 
• Lukka filtertanker (4 x 280 m3) og rentvannstank (800 m3)    

i syrefast stål. 
• Nye pumper, rørsystem og prosessutstyr. 
• Stort ventilasjons-/avfuktingsanlegg (10.000 Nm3/h). 
• Ny automasjon og elektroinstallasjon. 
 
Samlet utbyggingskostnad: 70 mill. kr (ekskl. mva.) 
 
Framdrift: Driftsklart anlegg / nytt vann på nett august 2014.    
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Dimensjonering og oppbygging 
• Oppholdstid i reaksjonskammer 10 min. ved Qmaks = 680 m3/h 

• Oppholdstid i marmorfilter 10-12 min. ved Qmaks = 680 m3/h                       
(15-18 min. ved Qnormal = 470 m3/h) 

• Oppholdstid i biofilter ca. 20 min. ved Qmaks = 680 m3/h                              
(ca. 30 min. ved Qnormal = 470 m3/h) 

• Hvert av 3 stk. UV-aggregat har kapasitet 440 m3/h ved UVT50 = 45 %  
(340 m3/h ved UVT50 = 33 %) – normalt 2 i samdrift og 1 i reserve.  

 
Alkalisk filter: 3,0 meter knust marmor (kornstørrelse 1-3 mm) 

Biologisk filter: 3,0 meter Filtralite (kornstørrelse 0,8-2,5 mm) 
  0,4 meter kvartssand (kornstørrelse 0,4-0,8 mm)  
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Garantier i prosesskontrakten med 
Hydro-Elektrik GmbH 

. 
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Parameter 

Dimensjonerende  
råvannskvalitet 

Krav til rentvann 
(minst 80 % av prøvene) 

 

Tillatt avvik 
(maks. 20 % av prøvene) 

 

    

Koliforme bakterier (pr. 100 ml) 15 0 0 
E-coli (pr. 100 ml) 5 0 0 
Intestinale enterokokker (pr. 100 ml) 5 0 0 
Clostridium perfringens (pr. 100 ml)  
 

5 0 0 

 
Fargetall (mg Pt/l) 

 
30 

 
< 10 

 
10 

TOC (mg C/l) 6 < 3,0 (eller 20 % red.) -- 
Turbiditet (FNU) 2 < 0,2 0,5 
UV-transmisjon (% pr. 5 cm) -- > 60 % 50 % 
Jern (µg Fe/l) 100 < 20 -- 
Mangan (µg Mn/l) 50 < 20 -- 
pH 6,2-7,0 7,8-8,2 7,5-8,5 
Alkalitet (mmol/l) 0,01-0,1 0,6-0,8 -- 
Kalsium (mg Ca/l) 
 

0-2 15-20 -- 

Temperatur (oC) 2-8 -- -- 
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Panoramautsikt i prosesshallen 



Filtertanker i rustfritt stål 



Ozongeneratorer 



Ny pumpeinstallasjon 



Hvorfor marmorfilter før biofilter? 
• Fjerner partikulært materiale fra vannet – 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.  
 
 
 
 28 



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 organiske mikroforurensninger.   

Svakheter: 
• Dårlig desinfeksjonseffekt overfor visse parasitter (spesielt Cryptosporidium). 
• Risiko for høy kimvekst på nett dersom mangelfull fjerning av lettnedbrytbart 

organisk stoff (BDOC) gjennom behandlingsprosessen. 
• Fjerner kun 20-30 % organisk stoff (TOC). 
• Noe begrenset fjerning av turbiditet (avhenger av filteroppbygging). 
• SINTEF anbefaler ikke prosessen for råvann med farge > 30 mg Pt/l.  
• Krever store filtervolum – Dimensjoner for god oppholdstid i biofilter!! 
• Kontinuerlig sluttklorering i lav dose vil være nødvendig flere steder.   29 
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