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Kil renseanlegg

• Byggeår 1992

• Ca. 3500PE

• Primært boliger og næring

• Kjemisk rensing

• Utslipp til sårbar terskelfjord(Kilsfjorden)

• Gode rense og driftsresultater

• Har tidligere slite med luktproblematikk i 
området rundt renseanlegget







- Satt krisestab bestående av virksomhetsleder, 

ingeniør og to driftsoperatører

- Startet en konsekvensvurdering, men uten å 

vite tilstand var dette svært utfordrende

- Etablerte kontakt med brann og politi og fikk 

komme inn i bygget når brannen var slukket 

for å vurdere skadeomfang og hvilke tiltak 

som kunne gjøres for å begrense utslippet













Redningsaksjon

• Bestemte oss for å gjøre et forsøk på å få i gang 

nok av prosessen til å stoppe utslippet til 

Kilsfjorden

• Samlet eget driftspersonal

• Rekvirerte elektriker og sugebil

• Fikk tillatelse av politiet til å gjøre et forsøk på å 

få i gang deler av prosessen selv om bygget var 

beslaglagt av politiet for videre etterforskning



Redningsaksjon

• Gravde ut alle brannrestene i 

sedimenteringsrommet

• Elektriker fikk liv i noen av motorene i 

prosessen, men måtte strekke byggestrøm fra 

trafo på utsiden

• Sugebilen begynte å tømme 

sedimenteringsbassenget

• De siste 30-40cm i sedimenteringsbassenget var 

slam, isolasjon og kull som vi spadde i bøtter og 

heiste opp for hånd





Resultat

• 12 timer etter brannen var renseanlegget i 

drift!

• Provisorisk drift på anlegget med mekanisk 

grovrist, tilsetting av kjemikalier, flokkulering, 

sedimentering og slamlager. Slam kjøres bort og 

avvannes ved andre renseanlegg

• Ingen mulighet for overvåkning og kun manuell 

prøvetagning

• Anlegget driftes fortsatt slik i dag!













Utfordringer

• Redningsaksjonen

• Forsikringsoppgjøret

• Sikring av drift under byggeperioden 

• Gassdannelse i bygget

• Avsetting av slammet grunnet ombygging av 

hovedrenseanlegget



Suksesskriterier

• Et felles mål og forståelse i alle ledd

• Utrolig flinke og dedikert personell

• Gode samarbeidsparter

• Fleksible driftsoperatører 

• Stå på vilje til å stå i mot alle som mener at det 

ikke lar seg gjøre gjennombygge dette uten 

utslipp!



Konklusjon i Driftsassistansens 
årsrapport

Kil Renseanlegg:

«Til tross for alle skader av utstyret etter 

brannen, fungerer anlegget 

tilfredsstillende»



Takk for meg..
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