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Forord 
Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Institutt for Ingeniørvitenskap som en del av 

bachelorprogrammet for Byggdesign ved Universitetet i Agder. Bacheloroppgaven er den avsluttende 

oppgaven i emnet BYG300 og ble utarbeidet i det sjette og siste semesteret. 

 

Målet med bacheloroppgaven er å identifisere de begrensede faktorene og utfordringene knyttet til 

gjenbruk av gråvann, i tillegg til potensiell økonomisk og energigevinst ved lokal håndtering. 

 

Oppgaven stiller ikke krav til spesifikk fremgangsmåte, så oppgaven er løst etter egenbestemt 

gjennomføring. Den har derfor endret karakter ettersom arbeid avdekket ulike problemstillinger. 

Oppgaven bruker for eksempel ikke en naturlig vannforekomst i utformingen slik som Ødegaards 

konsept innebærer, se kapittel 5 Case, grunnet ulike hensyn. Tittel og forskningsspørsmål er endret 

underveis i arbeidet.  

 

COVID-19-pandemien har ført til en unntakstilstand i Norge som har påvirket arbeidet knyttet til 

denne oppgaven. Dette gjelder også for arbeidet knyttet til denne bacheloroppgaven. 

Arbeidsrutinene med felles oppmøte til gruppearbeid fire ganger i uken og veiledningsmøter hos 

COWI og UiA ble avviklet, og videre arbeid ble gjort i tråd med gjeldende retningslinjer i henhold til 

smittevern. Konsekvensene av dette er at gruppen mistet en felles arbeidsplass til å jobbe sammen, 

og all kommunikasjonen skjedde digitalt. Daglige digitale morgenmøter ble innført for å ivareta på 

gode arbeidsrutiner og presse fremgang. Alle veiledningsmøter ble gjort via Microsoft Teams eller 

Skype business, som er tilgjengelige programvarer for studenter og ansatte hos UiA.  

 

Vi vil benytte anledningen til å takke leverandørene vi har hatt kontakt med og som er nevnt i 

oppgaven. De har bidratt med god hjelp og informasjon som har vært viktig for denne oppgaven. Vi 

vil derfor takke for godt samarbeid. Vi vil spesielt trekke frem Klaro og Biovac som har vært helt 

avgjørende for oss ved utforming av anlegget.  

 

Til slutt vil vi takke COWI Kristiansand som utformet oppgaven og gav oss kontorplass i starten av 

semesteret under dager med veiledning. Vi er glade og takknemlig for veilederen vår der, Rune Myra, 

som har vært spesielt behjelpelig og veilederen vår ved Universitetet i Agder, Helge Liltved, for alt 

engasjement, oppfølging og faglig innsikt som de har bidratt med.  
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Summary 
United Nations (UN) goal is to secure sustainable handling of water and safe access to water for 

everybody by 2030. To achieve this UN say we need to achieve better water quality for all, increase 

water recovery and reuse, expand the international cooperation regarding technologies for water 

treatment, recovery and reuse. In this report we will explore how a local water recycling plant for 

treatment of greywater can be designed.The assignement will adress challenges and opportunities, 

how it can be justified financially, and how the energy consumption influences the consumers and 

municipality. 

  

Today all wastewater from households is sent directly to a municipal wastewater treatment plant, 

where it is purified and then released into a recipient. Wastewater can be divided into black- and 

greywater. Blackwater comes from toilets and will be sent directly to a central wastewater treatment 

plant as usual. Greywater is all other wastewater and will be purified locally in a greywater treatment 

plant with the purpose of reuse for gardening, carwash, shower, toilet, and washing.  

 

Research results have shown that there are solutions for the reuse of greywater that reduce water 

consumption in residential areas and, at the same time, reduces the load of municipal wastewater 

networks and sewage treatment plants. However, if the homeowner is financial responsible for the 

local greywater recycling plant's investment, this is not a profitable solution for the homeowner. The 

plants will also not contribute to lower total energy demand. Nevertheless, the results point to the 

fact that profitability and energy-efficient recycling facilities are a probable possibility. The 

alternatives have great potential for optimization, and the chosen cleaning process is not necessarily 

the cheapest and most energy efficient.  
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1 Innledning 
I 2019 passerte vi 7,7 milliarder mennesker på jorden og det forventes at vi blir 9,7 milliarder 

mennesker i 2050 [1]. Nesten én tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til trygge 

drikkevannstjenester og bare to femtedeler har tilgang til trygge sanitærtjenester [2].  

Vannforbruket har på verdensbasis økt med omtrent 1 % pr. år siden 1980-tallet og det er forventet 

at forbruket vil fortsette med lignende stigning til 2050.  

 

FNs bærekraftsmål handler om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene 

innen 2030. Målene bygger på å skape en bærekraftig utvikling som tar vare på dagens behov uten å 

ødelegge for fremtidens generasjoners muligheter. Målene skal fungere som en global retningslinje 

for alle land, inkludert de rike, og reflekter de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og 

miljø, økonomi og sosiale forhold. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha en innvirkning på Norge. 

Noen av disse målene er oppfylt i Norge, men ikke alle. Ett av de viktigste målene for denne 

oppgaven er kanskje mål nr. 6 som omhandler å sikre en bærekraftig vannforvaltning og tilgang til 

vann og gode sanitærforhold for alle. Noen av delmålene for å kunne oppnå dette er å sørge for 

bedre vannkvalitet, øke gjenvinning og trygg ombruk av vann, og utvidet internasjonalt samarbeid 

om teknologi til blant annet behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk.  

 

Selv om vi i Norge ikke har knapphet på ferskvann, så er det mange deler i verden som står overfor 

en alvorlig ferskvannskrise [3]. Mangel på tilgjengelig ferskvann, økt befolkning og befolkningstetthet 

fører til et behov for å ta i bruk mer bærekraftige løsninger knyttet til vannforbruk. 

 

Hovedfokuset for denne oppgaven er å se på muligheter for å utnytte gråvann som en ressurs, og 

utforme en løsning som øker vanngjenvinning. Det vil bli presentert forslag på desenteralisert 

gjenvinningsanlegg for gråvann for et bestemt boligområde på Benestad i Kristiansand, dette vil bidra 

til bedre ressursutnyttelse vann. Spørsmål som er knyttet til et vanngjenvininngsanlegg for gråvann 

er hvordan dette kan være hensiktsmessig i Norge som har store vannressurser.  

 

Oppgaven er gitt av COWI AS som er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap [4]. Selskapet 

er dansk og ble stiftet i 1930, og har i dag over 7300 ansatte globalt, hvorav 1100 jobber i Norge. 

COWI sin visjon er å skape løsningene bak fremtidens bærekraftige samfunn.  

  



Lokalt vanngjenvinningsanlegg for gråvann 

2 
 

2 Samfunnsperspektiv 
Trygge og stabile Vann- og avløpstjenester (VA-tjenester) er en essensiell forutsetning for å sikre et 

rent miljø og helsen til befolkningen. Gode VA-tjenester er helt grunnleggende for å få et samfunn til 

å fungere [3]. 

 

Noen av utfordringene norsk VA-sektor i dag står ovenfor er knyttet til distribusjonsnettet. Det er 

gammelt og i dårlig stand [5]. Gamle rør, lekkasjer og forurensning fører til at både kvaliteten på 

drikkevannet og trygg vannforsyning trues. I tillegg gir økt urbanisering og befolkningsvekst 

utfordringer i forhold til kapasiteten i det eksisterende ledningsnettet og i renseanleggene. Det er et 

behov for fornyelse slik at trygge og stabile vann- og avløpstjenester blir ivaretatt [3].  

 

Det er liten bevissthet blant den norske befolkningen knyttet til vannforbruk [6]. Kanskje har vi ikke 

denne vannbevisstheten fordi Norge har en rikelig tilgang på rent drikkevann, i prinsippet har vi nok 

vann til at hele verdens befolkning kan forsynes med vann fra Norge [7]. Vanene våre når det 

kommer til vannforbruk er farget av dette. En person i en norsk husholdning bruker omtrent 150 liter 

vann hver dag, 10 av disse literne går til drikke og matlaging. De resterende 140 literne går til andre 

formål i husholdningen som blant annet til klesvask, oppvask, dusjing, toalett, vanning og bilvask [3]. 

Det er med den største selvfølgelighet at vi nordmenn åpner krana og bare lar vannet renne. 

 

Prislappen på det samfunnet betaler til utbygging, drift og vedlikehold av ledningsnett og 

renseanlegg er for folk flest ukjent. Det er et etterslep på vedlikehold i VA-bransjen på nesten 400 

milliarder kroner [8]. Man tenker heller ikke på det enorme energiforbruket som går med til å pumpe 

vann og avløp gjennom milevis av ledninger med store høydeforskjeller [6]. 

 

«Bare tenk deg at du skal bære en tilitersbøtte med vann opp en trapp – det krever ganske mye 

energi!» [6] 

 

Når man skal planlegge nye vann og avløpssystemer må det imøtekommes stadig strengere krav til 

ressursutnyttelse og økt fokus på problemer knyttet til forurensing av miljø både lokalt, nasjonalt og 

globalt. I tillegg må vann- og avløpsanlegg utformes slik at de kan håndtere utfordringene som 

klimaendringene stiller, i form av perioder med ekstremnedbør og perioder med tørke [3]. Man må 

se på løsninger som gagner miljøet og samfunnet. Kanskje er ikke store sentrale anlegg, med en 

infrastruktur som er omfattende å anlegge og kostbar å vedlikeholde, den eneste og beste 

muligheten for vann- og avløpshåndtering. Denne oppgaven vil ta for seg noen samfunnsmessige 

konsekvenser som et lokalt vanngjenvinningsanlegg for gråvann kan medføre.  
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3 Teoribakgrunn 
Dette kapittelet skal belyse teori og prinsipper som gir grunnlag for å kunne besvare 

forskerspørsmålet. Første del av teorien vil ta for seg dagens konvensjonelle VA-system. Her vil det 

bli lagt vekt på infrastrukturen til systemet, tilstanden, energibruk og kostnader. Dette vil bidra til et 

sammenligningsgrunnlag for diskusjonsdelen. Deretter vil teoridelen gå inn på vannforbruk og 

avløpsmengder fra husholdning, prinsipper for differensiert vannforbruk, kildesortert avløpsvann og 

avløpsvann som ressurs. Grunnleggende teori som metoder for vann- og avløpsrensing, og 

dimensjoneringsgrunnlag for utforming av hele anlegget vil også bli presentert. Til slutt viser 

kapittelet til eksempler på gjenvinningsanlegg i andre land.  

 

3.1 Konvensjonelt sentralisert VA-system 

Med et konvensjonelt sentralisert VA-system menes de vann- og avløpssystemene vi stort sett ser i 

norske byer. I dette delkapittelet beskrives av infrastrukturen og hvordan et sentralisert VA-system 

henger sammen. Det blir satt lys på de store utfordringer norske kommuner står ovenfor i 

forbindelse med et gammelt ledningsnett, og hvordan de konvensjonelle anleggene driftes. I tillegg 

vil energiforbruket til rensing og transport i det kommunale VA-systemet belyses. 

 

 Infrastrukturen til vann og avløp 

I Figur 3.1 kommer det frem hvordan vann og avløpssystemet henger sammen og hvordan 

infrastrukturen er bygd opp. 

 

 
Figur 3.1 Infrastrukturen til vann og avløp [3]. 

Vannet som skal renses til drikkevann blir først ledet fra en vannkilde gjennom en form for 

vannbehandling, slik at man sikrer at de kvalitetskravene som er satt i drikkevannsforskriften 

tilfredsstilles. Deretter blir vannet transportert videre ut til forbruker gjennom et distribusjonssystem 

som består av ledningsnett, høydebasseng og pumpestasjoner [3]. 

 

Videre samler avløpsnettet opp avløpsvannet og transporterer det til renseanlegg gjennom ledninger 

og tuneller [3]. Transportsystemet til avløp leder også bort overvann, i tillegg til avløpsvannet fra 

husholdningene og næringslivet. Overvann er lite forurenset og er på ingen måte en konstant 

vannmengde i transportsystemet. Den store variasjonen i overvannsmengden skyldes perioder med 

alt fra ekstremnedbør og flom til lange tørkeperioder med null nedbør. Avløpsvannet fra husholdning 

og næringslivet er mer konstant. Noen steder ledes overvann og avløpsvann i samme ledning, dette 
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kalles et felles system. Det kan være hensiktsmessig å skille disse avløpskvalitetene i et 

separatsystem dersom det er fare for overløp og for å redusere belastningen på renseanlegg [3]. 

 

Oppgaven til avløpsrenseanleggene er å sikre at resipienten som avløpsvannet slippes ut i ikke 

forurenses. Oppbygningen til renseanleggene er avhengig av hvilke rensekrav som stilles. 

Rensekravene kan innfris ved å kombinere fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i renseanleggene 

[3]. Hver kubikkmeter vann som går gjennom et renseanlegg inneholder en restmengde med 

forurensning ved utslipp. Det vil si at dersom det skjer en økning i vannvolumet som passerer 

renseanlegget vil utslippet fra renseanlegget øke [9]. 

 

 Problemområder i vann- og avløpssektoren 

Gammelt og dårlig ledningsnett er en av utfordringene norsk VA-sektor står ovenfor. Etterslepet på 

vedlikehold er beregnet til nesten 400 milliarder kroner for norske vann og avløpsanlegg [8]. Gamle 

rør, lekkasjer og forurensning kan påvirke både kvaliteten på drikkevannet og trygg vannforsyning. 

Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål som stiller krav til håndtering av vann og avløp, deriblant å 

bedre standarden på vannforsyning og avløpssystemet [5, 10].  

 

Lekkasjer og tap av drikkevann 

Tap av vann i ledningsnettet ligger i Norge på ca. 30 - 40 %, det er en del mer enn nabolandet Sverige 

som har en lekkasje andel på 15 - 20 % [11]. I Kristiansand ligger den på ca. 33 % i 2016 ifølge 

kommuneplanen [5]. Det vil si at produksjonen av drikkevann og volumet som blir distribuert ut på 

ledningsnettet til abonnentene er vesentlig høyere enn sluttforbruket. 

 

Fremmedvann 

Fremmedvann defineres som uønsket vann i spillvannsledningene. Det kan oppstå ved at det lekker 

inn grunnvann, sjøvann, regnvann eller vann fra sprukne vannledninger inn i spillvannsledninger som 

ikke lenger holder tett. Andre årsaker til fremmedvann kan være feilkoblinger og overvann der det er 

fellessystem. Fremmedvannet er som regel ikke forurenset [10]. Avløpssystemet i Norge inneholder 

store mengder fremmedvann. Det er undersøkelser som viser at noen av de største renseanleggene 

behandler ca. 70 % fremmedvann og at over 50 % av avløpsanleggene i Norge har mer enn 50 % 

fremmedvann [9]. 

 

Når man ser på utfordringer med et konvensjonelt avløpssystem blir fremmedvann sett på som et 

stort problem i forhold til samfunnsøkonomi. Den store mengden fremmedvann gir konsekvenser 

som økt investeringsbehov og økte driftsrelaterte kostnader på grunn av et større volum som må 

transporteres og rensens. Dette medfører økt energiforbruk til pumping og høyere kjemikalieforbruk 

til rensing. Energikostnadene til pumpestasjonene antas å øke proporsjonalt med volumet som skal 

transporteres [9]. 

 

Det er også miljømessige konsekvenser med fremmedvann. Økt vannføring øker risiko for 

overskridelse av maks dimensjonerende vannføring i ledningsnettet. Konsekvensene av 

overbelastning kan være oversvømmelse eller flom, og at avløpsvannet går i overløp [9]. Økt 

vannføring fører også til at belastningen på renseanleggene øker. Større volum gjennom renseanlegg 

gir dårligere rensing, økte driftskostnader og økt forurensingsbelastning på resipient. Det er derfor 

viktig å få en reduksjon av fremmedvann inn til renseanlegg for å oppfylle vannforskriftens krav til 



Lokalt vanngjenvinningsanlegg for gråvann 

5 
 

vannkvalitet i resipient [10]. Sett fra et samfunnsmessig perspektiv er en reduksjon av mengden 

fremmedvann for å spare miljøet en viktig pågangsdriver [9].  

  

 Energibetraktninger for rensing og transport 

Dataene på energiforbruk som vises i Figur 3.2, Tabell 3.1 og Tabell 3.2 er hentet fra en energianalyse 

som er publisert av Norsk Vann. Analysen er basert på innkjøpt energi til kommunal vann- og 

avløpsvirksomhet, KOSTRA-rapporteringen til SSB (Statistisk sentralbyrå). 

  

I Figur 3.2 ser man at VA-sektoren bidrar med 10,9 % av energiinnkjøpet til all kommunal virksomhet. 

Det er omtrent det dobbelte av bidraget til kommunale barnehager og mer enn energibruken til alle 

kultur og idrettsbygg. 

 

 

Figur 3.2 Bruk av energi til ulike kommunale tjenesteoppgaver, 2014 [12]. 

Tabell 3.1 viser at det totale energiinnkjøpet til kommunene er på 4 018 millioner kroner, og 

innkjøpet til kommunal VA-virksomhet er på 438 millioner, dette utgjør 10,9 %.  

 
Tabell 3.1 Oppsummering av innkjøpt energi til VA-formål, 2014 [12]. 

 
 

Tabell 3.2 tar for seg energiforbruk i Kristiansand fordelt på fire poster; produksjon av vann, 

distribusjon av vann, avløpsrensing og avløpsnett. Det kommer frem av tabell at den største delen av 

energiforbruket går til avløpsnettet og rensing av avløpsvann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator for 2014 Verdi Merknad 

Totalt innkjøp energi norske kommuner 4 018 mill NOK Inkl. ikke egenproduksjon

Innkjøp til kommunal VA-virksomhet 438 mill NOK Innkjøp art 180 – 184 (energi) 

Innkjøp til IKS/KF sin VA-virksomhet 107 mill NOK Funksjon 375 (IKS) og 380 (KF) 

Innkjøpt energi til VA, private 14 mill NOK Funksjon 370, kjøp fra private

Estimat totalt energibruk  VA 831 GWh Antatt 67,3 øre/kWh (SSB)
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Tabell 3.2 Energiforbruk i kommunal VA-sektor, basert på innkjøpt energi til kommunal vann- 

 og avløpsvirksomhet, KOSTRA-rapporteringen til SSB (Statistisk sentralbyrå), 2014 [12]. 

 
 

Energianalysen til Norsk vann viser at energiforbruk pr. person i Norge har store regionale forskjeller. 

Forbruket varierer fra 70 – 250 kWh pr. person, og Kristiansand ligger her i det lavere sjiktet [12]. 

Tabell 3.3 presenterer data for energiforbruk i svensk VA-sektor og viser et gjennomsnitt som ligger 

over de dataene som blir presentert for Kristiansand. Nøkkeltall for energibruk i svensk VA-sektor er 

hentet fra rapportene, VA-verkens energianvändning 2008 og VA-verkens energianvändning 2011 

som er gitt ut av Svensk Vann. Rapportene er basert på innrapporteringer fra svenske vann- og 

avløpsanlegg, og man regner med en feilmargin på inntil 10 % på disse dataene [13]. Tallene som står 

i parentes i Tabell 3.3 er data fra rapporten som er gitt ut i 2008, tall foran parentes er data fra 2011. 

 

Tabell 3.3 Nøkkeltall for energibruk i svensk VA-sektor [13, 14]. 

 
 

 Gebyrer og avgifter 

I Norge er vann- og avløpssektoren gebyrfinansiert. For Kristiansand kommune gjelder gebyrsatser 

som vist i Tabell 3.4 og Tabell 3.5. 

 
Tabell 3.4 Gebyrsatser for vann i Kristiansand kommune, 2020. [15] 

 
  

Funksjon i KOSTRA kWh per person/år 

340 Produksjon av vann 16,8

345 Distribusjon av vann 14,5

350 Avløpsrensing 20,8

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 31,8

SUM per person: 84,0

Energiforbruk basert på innkjøpt energi i kommunal VA-sektor, Kristiansand.

Min. Gjennomsnitt Maks.

Vannverk 7,5 (8) 41,7 (42) 2100 (3118)

Vannledningsnett 0,0 (1,1) 10,0 (10,2) 32,1 (49,5)

Avløpsledningsnett 5,5 (1,7) 20,6 (19,9) 88,5 (89,2)

Avløpsrenseanlegg 37 (35) 110 (123) 377 (577)

Nøkkeltall for energibruk i svensk VA-sektor kWh/person, år

Årsgebyr for vann (bolig) Gebyr ekskl. mva, kr Gebyr inkl. mva, kr

Forbruksgebyr vann pr. m3 målt mengde 6,26 7,82

Forbruksgebyr vann pr. m2 bruksareal 7,51 9,38

Abonnementsgebyr 676 845

Tilknytningsgebyr (pr. boenhet/bruksenhet) 10 000 12 500
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Tabell 3.5 Gebyrsatser for avløp i Kristiansand kommune, 2020 [15]. 

  
 

3.2 Vannforbruk i husholdning  
I Kristiansand kommune er det store variasjoner i vannforbruket. Totalforbruket til kommunen kan 

variere fra et minimum ukes forbruk som ligger i overkant av 200 000 m3 til et maksforbruk på 

450 000 m3 pr. uke. Maksforbruket gjelder for varme og tørre sommerdager der en god del av 

forbruket går med til vanning. Figur 3.3 viser døgnvariasjonsfaktor som funksjon av måned i året. Av 

det totale vannforbruket i kommunen er det estimert at 37 % går til husholdning og 30 % til industri, 

tjenesteytende næring og annet. De resterende prosentene går til lekkasjer [5]. 

 

 
Figur 3.3 Døgnvariasjonsfaktor som funksjon av måned i året [3]. 

I en husholdning brukes vann til ulike formål. Kristiansand kommune sin hovedplan for vannforsyning 

anslår at forbruket for en husholdning ligger på ca. 150 l/p*d. I tillegg kommer vanningsforbruket om 

sommeren som ligger på rundt 20 l/p*d [5]. Dette er tall som gjenspeiler seg i norsk vann sin tabell 

over vannforbruk. Figur 3.4 viser en omtrentlig fordeling av vannforbruk i en husholdning. 

Fordelingen av vannforbruk vil variere en god del fra husholdning til husholdning, fordi 

vannbesparende løsninger for dusj og WC vil bidra til reduksjon, i tillegg til at vannforbruk er 

personavhengig. Faktorer som påvirker vannforbruket kan være alder, kjønn, livstil og vaner. Det har 

også vist seg i områder der det er installert vannmålere at det totale vannforbruket reduseres med 

ca. 20 - 30 % [3].  

 

Årsgebyr for avløp (bolig) Gebyr ekskl. mva, kr Gebyr inkl. mva, kr

Forbruksgebyr avløp pr. m3 målt mengde 11,62 14,53

Forbruksgebyr avløp pr. m2 bruksareal 13,94 17,43

Abonnementsgebyr 1 424 1 780

Tilknytningsgebyr (pr. boenhet/bruksenhet) 10 000 12 500
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Figur 3.4 Omtrentlig fordeling av vannforbruk i en husholdning [3, 16]. 

 Variasjon i døgnforbuk 

I en husholdning vil vannforbruket variere mye i løpet av et døgn. Som illustrert i Figur 3.5, kan 

forbruk av vann avspeile døgnrytmen vår med topper ved frokost, lunsj og kveldstid [3]. Dersom man 

ser på en enkelt bolig kan det maksimale forbruket over to minutter være 25 ganger høyere enn 

midlere forbruk målt over ett helt døgn. Denne faktoren avtar etter hvert som flere boliger knyttes til 

ledningsnettet [3].  

 

 
Figur 3.5 Eksempel på forbruksvariasjon over et døgn [3]. 

Figur 3.6 er en prinsippskisse som viser sammenhengen mellom døgnfaktoren og antall personer 

som er knyttet til et tettsted. Her vises det tydelig hvordan døgnfaktoren reduseres etter hvert som 

det knyttes flere personer til ledningsnettet. 
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Figur 3.6 Prinsippskisse for sammenheng mellom kmaks, kmin og tettstedets størrelse [3]. 

3.3 Avløpsvann fra husholdning 

Sammensetning i avløpsvannet avhenger av hvilket formål vannet er blitt brukt til. I en husholdning 

skiller vi gjerne avløpsvannet i svartvann og gråvann. Svartvann er avløpsvannet som kommer fra 

toalettspyling. Gråvannet er det som kommer fra avløp i dusj, badekar og servant på baderom, i 

tillegg til avløp på vaskerom og kjøkken [3]. 

 

 Variasjoner i avløpsvannets mengde og sammensetning 

På lik linje som vannforbruket varierer gjennom døgnet, varierer også avløpsvannets mengde. Det vil 

si at ved små renseanlegg vil variasjonen i mengde og sammensetning være spesielt stor. Ved et 

større renseanlegg vil utjevningseffekten øke, på grunn av at flere boliger er tilknyttet [3].  

 

Det kan bli vanskelig å oppnå gode og stabile renseresultater når det er snakk om store variasjoner 

på mengde og sammensetning. Mulige tiltak eller løsninger til dette problemet kan være å sette en 

svært høy timefaktor, kmaks, ved dimensjonerende avløpsmengde, altså at man overdimensjonerer 

anlegget [3]. Man må da passe på at ikke renseeffekten påvirkes negativt, fordi tilrenningen blir for 

liten. En annen måte å løse problemet på kan gjøres ved å benytte et utjevningsbasseng før 

renseanlegget. 

 

3.4 Vanngjenvinning av gråvann i et delvis desentralisert VA-system 

I denne oppgaven skal det sees på et system som kan gjenvinne gråvann for bruk i boliger i et delvis 

desentralisert VA-system. Kjente teknologier som differensiert vannforbruk og kildesortert 

avløpsvann ligger til grunn for å få dette til, disse beskrives i dette delkapittelet. Det blir også sett på 

kretsløpet og vannfordelingen. Eksempel i dette kapittelet har gruppa selv utformet, og disse blir 

brukt som grunnlag i resultatkapittelet. Det vil også bli sett på holdninger knyttet til gjenbruk av 

gråvann. 

 

 Differensiert bruk av vann i husholdning 

Det er ulike krav til vannkvalitet for bruk internt i en husholdning. I andre land med vannknapphet 

har det vist seg å være gunstig å separere vannkilder. Man kan redusere forbruket fra 
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drikkevannsforsyningen ved å benytte et vannforsyningssystem som fører ulike vannkvaliteter. Blant 

annet er det hoteller som benytter systemer for vanngjenvinning av vaskevann fra vaskerom til 

toalettspyling [3]. 

 

For å få til et differensiert bruk av vann vil det være behov for et separat rørsystem som fører riktig 

vannkvalitet ut til de ulike forsyningskildene i boligen. Ledninger med drikkevannskvalitet legges 

primært opp til kjøkken, og vann med hygienisk kvalitet føres til bad, vaskerom, toalett, utekran osv. 

Eksempel på differensiert vannforbruk i bolig er vist i Figur 3.7, her kommer det tydelig frem at 

formål som fører drikkevann reduseres betraktelig, ved å benytte hygienisk vann. 

 

 
Figur 3.7 Eksempel på differensiert vannforbruk i husholdning. 

Drikkevann er definert i drikkevannsforskriften som «alle former for vann som enten ubehandlet 

eller etter behandling skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i 

næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av drikkevann» [17]. I denne oppgaven er det gjort 

en tilnærming til denne forskriften. Ved differensiert vannforbruk benyttes vann av 

hygieniskstandard til formål der vannet ikke skal drikkes eller brukes i matlaging. Tilførsel til dusj, 

toalettspyling, vaskevann osv. vil blant annet være formål som man kan benytte vann av hygienisk 

vannkvalitet. 

 

 Kildeseparering og ressursutnyttelse av avløpsvann 

Vannet selv er en viktig ressurs i avløpsvannet, det kan brukes til ulike formål etter rensing. Når 

avløpsvannet er renset kan det for eksempel brukes til prosessvann i industri, vanning av 

grøntområder i urbane strøk og forsyningsvann til befolkning. I en moderne by er nettopp 

avløpsvannet den sikreste kilden til vann og gjenbruk av avløpsvann blir mer og mer vanlig i flere 

land. I tillegg inneholder vannet flere stoffer som blant annet næringsstoffene nitrogen og fosfor som 

kan utvinnes og brukes til gjødsel i landbruk. Karbon i form av organisk materiale er også en viktig 

ressurs i avløpsvannet. Organisk materiale kan benyttes for energiproduksjon av biobrensel og 

biogass. Til sist er selve varmen i avløpsvannet en energi som kan benyttes til varmegjenvinning ved 

hjelp av varmepumpe eller varmeveksler [3]. 
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Ifølge Robert Martinez, Norconsult, sitt foredrag Trender i energiøkonomisering på renseanlegg er 

det stort potensiale for energinøytrale og energipositive avløpsanlegg. Energien som er i 

avløpsvannet, er to til tre ganger høyere enn det selve renseprosessen krever. Energiforbruket til 

renseanlegg med biologiske rensetrinn har et energiforbruk på 0,6 - 1,6 kWh/m3 og energiforbruket 

for mekanisk-kjemiskrenseanlegg ligger på mellom 0,3 og 0,6 kWh/m3 [18]. Vi ser at store 

renseanlegg gjør betydelige investeringer for å utnytte noe av ressursene som ligger i avløpsvannet. 

Som eksempel har Kristiansand kommune et renseanlegg på Odderøya. Her er det blitt investert over 

400 millioner for å oppnå krav til fjerning av organisk stoff (sekundærrensekravet) [19]. I forbindelse 

med en omfattende ombygging fra mekanisk og kjemiske rensemetoder til å inkludere biologiske 

rensemetoder [20], legges det til rette for å utnytte ressurser i avløpsvannet. Ved produksjon av 

biogass fra utråtningstanker der biogassen brukes til kraftproduksjon og oppvarmingsbehov [19]. 

Investeringen bidrar til et mer energi nøytralt renseanlegg.  

 

Kildeseparerende avløpssystemer som behandler svartvann og gråvannet hver for seg, er av stor 

interesse når det er snakk om å utnytte ressursene til avløpsvannet. Svartvannet er avløpsvann som 

kommer fra toalettspyling. Det er svartvannet som representerer de største mengdene av 

forurensningen, organisk materialet(karbon) og næringsstoffer [3]. Det er også fra toalettet mulig 

sykdomsfremkallende organismer som bakterier, virus og parasitter stammer fra. Gråvannet derimot 

er hovedsakelig vann med lett forurensning fra kjøkken og vaskevann med begrenset innhold av 

patogene mikroorganismer. Gråvannet krever derfor en lettere rensemetode som enn det som 

kreves for svartvannet [3]. 

 

Hele 80 % av avløpsvannet er gråvann, det kommer frem av Figur 3.8. Det vil derfor være gunstig å 

benytte seg av gråvannet når det er snakk om rensing for vanngjenvinning.  

 

 Fordeling av vannforbruk og kretsløp til et delvis desentralisert VA-system 

Basert på vannmengder gitt i Figur 3.4, i kapittelet om vannforbruk i husholdning, vil differensiert 

vannforbruk og kildesorterte avløpsmengder gi en fordeling som er vist i Figur 3.8 Her er 

vannforbruket fordelt på drikkevann og hygienisk vann, og hvor stor andel av disse som går til ulike 

formål. Figuren viser også fordeling av gråvann og sortvann, og fordelingen av avløpsmengdene på 

de ulike bruksområdene.   
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Figur 3.8 Fordeling av vannforbruk og avløpsvann i husholdning [3, 16]. 

I denne oppgaven skal det benyttes en differensiert vanntilførsel og et kildesortert avløpssystem. 

Vannmengdene i Figur 3.8 gir det hydrauliske grunnlaget for utforming og dimensjonering av 

anlegget. Gråvannet blir resirkulert til hygienisk standard å brukes på ny til formål der det ikke er 

krav til drikkevannskvalitet. Kretsløpet er illustrert i Figur 3.9. Som følge av et slikt lokalt renseanlegg 

som gjenvinner gråvann ser vi at drikkevannstilførselen og avløpsmengden til offentlig ledningsnett 

reduseres betraktelig. Kretsløpet til gråvann/hygienisk vann står for hele 68 % av vanntilførselen (72 

% ved vanning/bilvask) og 80 % av avløpsmengden. 

 

 
Figur 3.9 Eksempel på kretsløp til et delvis desentralisert VA-anlegg. 

Problemområder knyttet opp mot et slikt anlegg er økte byggekostnader i form av tekniske 

installasjoner og ekstra røropplegg både med tanke på bruk av materialer, men også bruk av 

arbeidstimer ved montering. Potensialet for feilmonteringer ved kildeseparerte avløpssystem er 
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tilstede og kan gi en svært uheldig situasjon ved gjenvinning av gråvann for bruk i bolig [3]. Det er 

interessant å se på om et slikt anlegg er bærekraftig i Norge med tanke på energiforbruk og 

sirkulærøkonomi. 

 

 Holdninger til gjenbruk av gråvann 

Flere studier inkludert intervjuer, spørreskjemaer, diskusjoner og undersøkelser, er gjort for å 

vurdere holdninger blant befolkning om gjenbruk av gråvann [21]. De fleste av disse studiene har vist 

en positiv holdning til gjenbruk av gråvann som en bærekraftig metode for å beskytte 

ferskvannsressurser og forebygge mot miljøforurensning. De høyeste aksepterte 

gjenbruksstrategiene for gråvann er til ikke-drikkelige formål, og det har blitt identifisert reduserte 

nivåer av aksept da vannet kom nærmere menneskelig kontakt. Stiv motstand, blant forbrukerne, er 

blitt møtt i prosjekter der gråvann har vært ment for gjenbruk som drikkevann. Dette er tilskrevet en 

nær tilknytning av gråvann til kloakk. Den viktigste barrieren som har blitt identifisert er der 

helsemessige risikoer forbundet med gjenbruk av gråvann i direkte brukerkontakt er involvert. 

Studier viser også at påvirkningsfaktorer til holdninger for gjenbruk av gråvann-prosjekter kan være 

assosiert med utdanningsnivå eller feilinformasjon og mangel på kunnskap. 

 

3.5 Karakterisering av ulike vanntyper 
Den kjemiske og mikrobiologiske sammensetningen i vann varierer. Drikkevann og avløpsvann 

karakteriseres ved hjelp av kjemiske og mikrobiologiske analyser som utføres av et kvalifisert 

laboratorium. Enkle analyser kan utføres av kommunens driftspersonell.  Under følger de mest 

relevante parametere for vannkvalitet og vannforurensing for denne oppgaven.  

 

 Kjemiske og sensoriske parametere 

Alkalitet og pH har stor betydning for prosessene som foregår i vann og i renseprosesser. 

Surhetsgraden i vann bestemmes ved å måle pH-verdien. I naturlig vann ligger normalt i pH i 

området 6 - 8, men ved behandling av drikkevann kan det være nødvendig med høyere eller lavere 

pH [3]. Syre eller base brukes da for å justere pH. Det anbefales i veiledningen til 

drikkevannsforskriften at pH skal være i området 8 - 8,5, og at alkaliteten skal være i området 0,6 - 

1,0 milliekvivalenter/l. pH i drikkevann levert til forbruker skal ligge i området 6,5 - 9 ifølge 

drikkevannsforskriften. 

 

Farge i vann skyldes som regel innhold av humus [3]. (Se NOM). Mange overvannkilder i Norge har 

høyt innhold av humus som gir vannet en gulbrun farge. 

  

Uklarhet skyldes partikler i vannet og kan for eksempel være erosjons- og nedbrytningsprodukter, 

mikrobiologiske partikler eller slampartikler fra kommunale eller industrielle utslipp [3]. 

  

Lukt og smak påvirkes av flere forhold. Eksempler kan være alger, bakterier, organiske stoffer, 

kjemikalier og organismer. Lukt og smak bestemmes ved hjelp av et panel med testpersoner [3]. 
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 Partikler 

Turbiditet: små partikler i vann gjør at vannet blir grumsete, altså turbid [3]. Eksempler på partikler 

som gjør vannet turbid er leire, silt, breslam, finfordelt organisk og uorganisk stoff, mikroorganismer, 

plankton og alger. 

 

Suspendert stoff (SS) måles som vekt av partikler over en gitt størrelse [3]. SS benyttes som en 

parameter for vannkvalitet både ved dimensjonering, driftskontroll og utslippskontroll av 

avløpsrenseanlegg.  

  

 Organisk stoff 

Organisk stoff er en samlebetegnelse for naturlig organisk materiale, oksygenforbrukene stoffer og 

organiske mikroforurensninger [3]. Organisk stoff kan forekomme både oppløst og partikulært i 

vannet. Karakteriseres ofte ut fra hvor lett biologisk nedbrytbart stoffet er og brukes som en viktig 

parameter både i drikkevann og avløpsvann. 

  

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) er et indirekte mål for innholdet av biologisk nedbrytbart organisk 

stoff i prøven. Analysen angir det målte  oksygenforbruket når bakterier bryter ned organisk stoff i 

fem eller 7 døgn [3]. Prinsippet for en BOF-analyse er at aerobe bakterier oksiderer det organiske 

stoffet i prøven, og forbruket av oksygen som brukes i nedbrytningsprosessen måles. BOF angis 

normalt etter 5 eller 7 dager. 

  

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) er et indirekte mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff 

i prøven. Analysen angir oksygenmengden i kaliumpermanganat eller kaliumdikromat som forbrukes 

i reaksjon med det organiske stoffet [3]. Prinsippet for en KOF-analyse baseres på kjemisk 

oksidasjonsreaksjoner hvor forbruket av oksidasjonsmiddel omregnes til et ekvivalent 

oksygenforbruk.   

  

NOM (Naturlig organisk stoff) også kalt humus, er hovedårsaken til at vi har innhold av organiske 

stoffer i drikkevann i Norge [3]. Andre grunner kan være utslipp fra husholdninger, industri eller 

landbruk. Humus gir vannet en gulbrun farge når fargetallet blir høyere enn 15 mg Pt/l. Ved fargetall 

over 30 mg Pt/l vil fargen være tydelig og kan forårsake misfarging av klesvask. I tillegg til å se 

uappetittlig ut vil også vannet kunne få en dårlig smak og bidra til økt korrosjon på vannledninger. 

  

Organiske mikroforurensninger Eksempler på dette er organiske stoffer i vaskemiddel, sporstoffer 

fra desinfeksjon, farmasøytiske restprodukter og personlig pleie produkter [3].  

 

 Næringsstoffer 

Nitrogen og fosfor er salter, og er de viktigste næringsstoffene for biologisk liv i vannforekomster [3]. 

I Norge har vi normalt liten konsentrasjon av disse næringssaltene i drikkevann, men begge vil finnes 

i avløpsvann som organisk bundet eller uorganisk. Har man for høyt innhold av fosfor og nitrogen vil 

det kunne føre til en uønsket algeoppblomstring (eutrofiering) i en vannforekomst. Konsekvenser av 

eutrofiering kan være at vannet blir oksygenfattig, økt turbiditet, giftig, og uønsket lukt og smak på 

vannet. 
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 Mikroorganismer 

Det er mange mikroorganismer som er viktige for den økologiske balansen i vann, men det er også 

noen som kan påvirke menneskenes helse på en negativ måte. Noen virus, bakterier og parasitter  

kan være humanpatogene, altså sykdomsfremkallende, og ønskes derfor ikke  i drikkevannskilder 

eller badevann [3]. I biologiske renseprosesser får vi hjelp av mikroorganismer til å bryte ned 

organisk stoff og til oksidasjon av ammonium. 

 

3.6 Karakterisering og krav til drikkevann 
Kravene til drikkevann, for abonnenter tilkoblet konvensjonelt VA-system, er hovedsakelig gjengitt av 

drikkevannsforskriften, som igjen bygger på EU-direktivets krav til vannkvalitet [17]. 

Forskriften sier at drikkevannet skal være helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, farge 

og smak. Videre sier forskriften at drikkevannet ikke skal inneholde mikroorganismer eller stoffer 

som utgjør en mulig helsefare, eksempler på dette er virus, parasitter og bakterier. Drikkevannet skal 

overholde grenseverdier gitt i drikkevannsforskriften. Definisjonen av drikkevann er beskrevet i 

paragraf 3 i forskriften: 

 

§ 3.Definisjoner 

I denne forskriften menes med 

b) drikkevann: alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal 

drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak 

der det stilles krav om bruk av drikkevann. Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent 

sjøvann som definert i næringsmiddelhygieneforskriften [17].   

 

Minstekrav til drikkevannsprøver dekkes i paragraf 21 og er gjengitt i Tabell 3.6 [17]. 

Drikkevannsprøvene er delt inn i prøvegruppene A og B. Koliformer, pH, turbiditet, smak, lukt og 

farge er eksempler på parametere som inngår i prøvegruppe A. 

 
Tabell 3.6 Minste antall drikkevannsprøver [17]. 

 
 

Produsert vann per døgn (m³ )

Drikkevannsprøver per år for 

prøvegruppe A X er m³ produsert 

vann per døgn

Drikkevannsprøver per år for 

prøvegruppe B X er m³ produsert 

vann per døgn

a) Til og med 10 og ingen sårbare 

abonnenter
1

b) Fra 10 til og med 100, eller mindre 

med sårbare abonnenter
4 0,5 = 1 hvert annet år

c) Fra 100 til og med 1000 4 1

d) Fra 1000 til og med 10 000 4 + (3X / 1 000) 1 + (X / 3 300)

e) Fra 10 000 til og med 100 000 4 + (3X / 1 000 ) 3 + (X / 10 000)

f) Fra 100 000 4 + (3X / 1 000) 10 + (X / 25 000)
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3.7 Karakterisering av gråvann før rensing og krav til kvalitet for gjenbruk. 
For denne oppgaven er det viktig å bestemme karakteristikken til gråvannet og krav til kvalitet for 

hygienisk vann. Disse er med på å bestemme organisk belastning på renseanlegget for 

vanngjenvinning. 

  

 Gråvann 

Karakteristikken til gråvann varierer med hvilket formål vannet er brukt til. Det er vanskelig å ta ut 

representative prøver for analyse da dette må gjøres over lang tid. Målingene gjort for 

karakterisering av gråvann i Tabell 3.7 ble tatt over flere år i en studentbolig på Ås, der de benytter et 

kildeseparert avløpssystem som del av et forskningsprosjekt, nevnes også i kapittel 3.12.5. Denne 

gråvannskarakteristikken blir benyttet for denne oppgaven. 

 
Tabell 3.7 Gråvannkarakteristikk [22]. 

 
 

 Krav til kvalitet for gjenbruk av gråvann – Hygienisk vann  

Krav til hygienisk vannkvalitet er for å sikre tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. 

Det er pr. dags dato ingen norsk forskrift eller lov som beskriver direkte krav til vannkvalitet ved 

gjenbruk av gråvann til boligformål. Tilnærmingen som blir brukt er å se til andre land som har 

utviklet retningslinjer og kvalitetskrav til gjenbruk av vann.  

 

Amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) "2012 Guidelines for Water Reuse" beskriver 

krav og retningslinjer som vi benytter i denne oppgaven [23]. Denne dekker de nasjonale kravene i 

USA for behandlet avløpsvann fra renseanlegg både til begrenset og ubegrenset bruk. Deriblant 

dekkes gjenbruk i urbane strøk eller kunstige vannreservoar.  

 

Ubegrenset bruk beskrives som bruk til vann som ikke er beregnet til drikkevann, men uten 

restriksjoner for kontakt med kropp. Kravene er gjengitt i Tabell 3.8. I tillegg stilles det krav til at 

vannet skal være klart, luktfritt og ikke være irriterende for hud og øyne. Det stilles i tillegg krav til 

ukentlig overvåking av pH og BOF, daglig overvåking av koliforme bakterier og kontinuerlig 

overvåking av turbiditet og klorrester. 

 

Tabell 3.8 Karakteristikk for hygienisk vann [23] *ND = Non detecable. 

 
 

 

BOF5 [mg O2/l] KOF [mg O2/l] SS [mg/L] Nitrogen [mg/L] Fosfor [mg P/L]

140 - 160 250 - 300 66 - 89 16 - 19 1,3 - 1,6

Gråvannkarakteristikk (studentbolig Ås)

pH BOF Turbiditet TKB

6,0-9,0 ≤ 10 mg/l ≤ 2 NTU ND*/100ml

Karakteristikk for hygienisk vann (2012 Guidelines for Water Reuse)
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 Forurensningsforskriften 

Detaljerte regler om forurensning finnes i forurensningsforskriften. For denne oppgaven gjelder 

forurensning som tilføring av stoffer til vann eller grunn. Dette vil være aktuelt dersom valgt 

rensemetode bidrar til utslipp. I kapittel 11 i forskriften finnes de generelle bestemmelsene om avløp 

[24]. Formålet med dette kapittelet i forurensningsforskriften er beskrevet i paragraf 11-1: 

 

§ 11-1. Formål 

Formålet med kapittel 11 til 15B er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av 

avløpsvann [24].  

 

Minstekrav til prøvetaking av renset avløpsvann fra renseanlegg er ifølge forurensningsforskriften 6 

prøver pr. år fra avløpsanlegg under 1000 personer [24]. 

 

3.8 Drikkevannskilder og rensemetoder for drikkevann 
Vårt viktigste næringsstoff er vann [3]. Det er derfor viktig med en god og sikker tilførsel av vann. 

Dette kapittelet beskriver vannkilder og hvordan man kan oppnå en god drikkevannskvalitet med 

tanke på hygieniske barrierer og rensemetoder. 

 

Kvaliteten av et lands vannforsyning er ofte en god indikasjon på landets levestandard. 

Forsyningsvann er en samlebetegnelse for vann til forbruk, enten det er som drikkevann, til vanning 

av blomsterbed eller til bading. Forsyningsvann og drikkevann sees på som synonymer i store deler 

av verden, blant annet i Norge. Men dette gjenspeiler på ingen måte hele verden, der vannkvaliteten 

kan variere ut ifra hva den skal brukes til. For at vannet skal oppnå den kvaliteten og renheten før 

den når forbruker er det viktig å se til drikkevannsforskriften og dens krav for rensing. De største 

utfordringene ved rensing av vann i Norge er å sikre hygieniske barrierer ved å fjerne eller inaktivere 

patogene mikroorganismer, mineralske eller organiske partikler, naturlig organisk materiale og 

oppløste metaller i vann i form av jern eller mangan.  

 

 Drikkevannskilder 

I Norge har vi god tilgang på vannkilder til drikkevannsforsyningen, og ca. 80 % av vannet tappes fra 

lite forurensede innsjøer. I hovedsak deles vannkilder inn i to kategorier, overflatevannkilder og 

grunnvannskilder. Norge er rik på overflatevannkilder, og de fleste norske vannverkene benytter seg 

av innsjøer som drikkevannskilde [3]. I de fleste store innsjøer dannes det temperatursjikter i 

vannsøylen. Dette er grunnet tetthetsforskjeller for vann med ulik temperatur. 

Temperatursprangsjiktet (termoklin), som skiller overflatelaget (epilimnion) og dypvannslaget 

(hypolimnion), fungerer som en barriere mot forurensinger ned til dypvannet under 

sommerhalvåret. Vannverkene henter som regel vannet fra dypvannet ettersom det er mest stabilt.  

 

Store dype innsjøer er godt egnet som drikkevannskilder. Likevel er mange av norske 

drikkevannskilder grunnere innsjøer og tjern. Slike vannkilder er dårligere beskyttet mot 

forurensinger ettersom de ikke har et stabilt temperatursjikt i vannet og vannmengden ikke er så 

stor. Mange av de grunnere innsjøene og tjernene er eutrofe, det vil si overgjødslet og algepåvirket, 

eller dystrofe, som er næringsfattige vann knyttet til myr og skog. Disse vannforekomstene egner seg 

mindre som drikkevannskilder ettersom de kan være humuspåvirket eller algepåvirket, eller begge 

[3].  
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 Hygienisk barriere 

Definisjonen på en hygienisk barriere er ifølge drikkevannsforskriften:  

 

§ 3.Definisjoner 

d) Naturlig eller konstruert hindring eller tiltak som fjerner eller inaktiverer 

sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, eller som 

fortynner, fjerner eller omdanner kjemiske stoffer til et nivå hvor de ikke lenger utgjør en 

helserisiko [17]. 

 

Eksempler på hygieniske barrierer kan være desinfisering, filtrering eller koagulering. De hygieniske 

barrierene skal også sørge for at vannet er klart, og uten fremtredende lukt, smak og farge [25]. For 

at vannet skal oppnå denne kvaliteten må en behandle vannet og kilden etter paragraf 12 i 

drikkevannsforskriften. Vannbehandlingen må derfor være tilpasset råvannskvaliteten, farene som er 

identifisert i paragraf 6 og mengden produsert per døgn [17]. Det er vanlig å benytte to hygieniske 

barrierer for å sikre helsemessig trygt drikkevann. Men begrepet «tilstrekkelig hygieniske barriere» 

åpner for at antallet barrierer kan være både høyere og lavere enn to, avhengig av kvaliteten på 

vannet til kilden. Fokuset flyttes dermed fra antall barrierer til tilstrekkelig beskyttelse. Det snakkes 

ofte om delbarrierer og kravet er at summen av delbarrierer skal gi tilstrekkelig god beskyttelse [25].  

 

 Barriereeffekt 

Ct-begrepet kan brukes til å gi indikasjon på hvilken inaktiveringsgrad av smittestoffer vi kan forvente 

oss ved en bestemt konsentrasjon av desinfeksjonsmiddel (benevnelse C) og effektiv kontakttid med 

desinfeksjonsmiddelet (benevnelse t) [3]. Produktet av disse blir Ct-verdien og kan brukes som en 

måling av barriereeffekten. Barriereeffekten måles i form av hvor stor log-reduksjon som kan 

forventes ved gitte betingelser av Ct. Ved UV bestråling angis konsentrasjonen som intensitet(I), 

kontakttid som stråletid (benevnelse t) og Ct-verdi som UV-dose (benevnelse D). Barriereeffekten 

bestemmes som vist i Tabell 3.9. 

 
Tabell 3.9 Barriereeffekt [26]. 

 
 

 Sandfilter 

Renseprosessen i sandfilteret skjer ved at vannet strømmer gjennom filtersanden [3]. Når falltapet 

igjennom sanden har blitt for stor, på grunn av avsetninger i filtersanden, må filteret renses med 

tilbakespyling. Tilbakespyling skjer ved at sandfilteret blir spylt i motsatt retning av renseprosessen. 

Vannet fluidiserer sanden samtidig som de oppsamlede slampartiklene vaskes av sanden. 

Spylevannet blir ført ut av tanken via en spylevannsrenne. Når tilbakespylingsperioden er ferdig, blir 

1-log 90 % inaktivering

2-log 99 % inaktivering

3-log 99,9 % inaktivering

4-log 99,99 % inaktivering

Barriereeffekt
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det i en periode filtrert direkte til avløp. Grunnen til dette er at det vil være høyt partikkelinnhold i 

filteret. Det høye partikkelinnholdet kommer av at filteret ikke har rukket å sette seg etter 

tilbakespylingsprosessen. Denne perioden kalles for modningsprosessen. Luftspyling blir ofte brukt til 

å løse opp avsatt materiale som deretter blir skylt ut av tilbakespyling. Figur 3.10 viser at 

sandfiltrering deles inn i hovedprosessene; filtrering og tilbakespyling. Figuren viser også hvilke 

ventiler som er åpne og lukket i de to prosessene.  

 
Figur 3.10 Venstre: filtrering. Høyre: tilbakespyling [3]. 

Prosessene har like stor betydning for filterresultatet. Sandfiltrering er en diskontinuerlig prosess. 

[3]. Tiden man kan filtrere før filteret må spyles er bestemt av et av to forhold. Falltapet over filteret 

eller det filtrerte vannets kvalitet. Figur 3.11 viser turbiditet ut og falltap som funksjon av 

filtreringstid. 

 

 
Figur 3.11 Turbiditet ut og falltap som funksjon av filtreringstid [3]. 

Falltapsbegrensning - Filtermotstanden og falltapet vil øke desto flere partikler som avsettes i filteret 

[3]. Ved konstant vannmengde vil vannivået over filteret øke. Filterbeholderens høyde bestemmer 

hvor mye det kan øke. Alle filtre har et maksimalt falltap, og når det er nådd må filteret spyles.   

 

Begrensning i rentvannskvalitet - Like etter spyling vil turbiditeten i det filtrerte vannet være relativt 

høyt frem til modningsperioden er over [3]. Når modningsperioden er over vil turbiditeten synke ned 

til et lavt nivå igjen, frem til filteret nærmer seg metning og vi igjen får en tydelig forverring av 

turbiditeten. Filtreringstiden bestemmes av hvilken av de to betingelsene som først oppstår. Det 
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optimale for driften er hvis t1 og t2 skjer samtidig. Normal drift av et sandfilter er hvor filteret styres 

av den ene betingelsen, eller den ene betingelsen overstyrer den andre. Diameteren på sandkornene 

som brukes i et sandfilter har normalt en størrelse på 0,1 - 0,4 mm, mens partiklene som fjernes kan 

ha en diameter på så lite som en nanometer. Det er kun store fnokker som blir fjernet av 

silingmekanismen, og det betyr at det er andre mekanismer som også hjelper til med 

partikkelseparasjonen. På grunn av at silingmekanismen kun fjerner de store fnokkene blir den 

mindre viktig i forhold til andre mekanismer. Viktige mekanismer er gravitasjon (sedimentering), 

diffusjon og treghet. På grunn av van der Waalske tiltrekningskrefter som virker mellom avsatte 

partikler og filterkorn er adsorpsjon den viktigste fastholdningsmekanismen.  

 

I et tradisjonelt en-media-sandfilter er det ikke mulig å oppnå ensgradert sand, på grunn av at de 

tyngste sandkornene vil sedimentere raskere enn lette etter tilbakespyling [3]. Dette sørger for at 

falltapet vil være høyere desto finere korngraderingen blir og at falltapet i øvre sjikt vil øke fra syklus 

til syklus. Konsekvensen av dette er at vi ikke får utnyttet hele dybden av filteret og må tilbakespyle 

før partikkelavsetningsfronten har nådd noen særlig dybde. Filtre med bedre dybdevirkning har blitt 

utviklet på grunn av dette. Hovedpoenget med denne utviklingen er å konstruere et filter med 

gradering av sanden fra grov til fin i filtreringsretningen.  

- Oppstrømsfiltrering: Ved oppstrømsfiltrering går strømningsretningen nedenfra og opp 

gjennom filteret. Etter gjentatte spylinger vil et sandfilter med ikke ensgradert sand fordele 

seg slik vi ønsker. Det vil si at fra grov nederst i filtrert til fin øverst, altså fra grov til fin i 

filterretningen. Det brukes ofte relativt grov sand og stor filtreringsdybde ved 

oppstrømsfiltrering. Filtertypen i et oppstrømsfilter blir ofte enkel fordi det brukes relativt 

grov sand samtidig som filterdybden er stor. Enkeltheten i filteret gjør at en også kan bruke 

det samme ventilsystemet til både filtrering og spyling. Som en konsekvens av det enkle 

filteret vil den hydrauliske kapasiteten blir redusert, på grunn av at de fineste sandkornene i 

toppen av filteret kan fluidisere ved høy filterhastighet. På grunn av dybden blir også 

falltapet stort.  

- Fler-media-filter: Ved å bruke forskjellige filtermedier oppå hverandre i lag oppnår man en 

gradering av filtermediet. I et fler-media-filter er filtreringsretningen nedover. I de vanligste 

to-media-filtrene blir det brukt antrasittkull (1,8 g/cm3) over sand (2,6 g/cm3). Antrasitt over 

sand og granatsand (4,2 g/cm3) er det vanligste i tre-media-filter. Enkelte tre-media-filtre 

benytter granulært plastmateriale over antrasitt og sand, mens et annet eksempel benyttes 

antrasitt og sand over kalsiumkarbonat.  

 

 Desinfeksjon 

For å inaktivere mikroorganismer som er sykdomsfremkallende tas det i bruk desinfeksjon [3]. Vi vil 

se på følgende metoder for desinfeksjon av drikkevann; klorering, ozonering og UV-bestråling. Det 

finnes flere metoder for desinfisering av vann enn disse, men disse er de mest brukte.  

 

Klorering er en effektiv desinfeksjonsmetode mot de fleste bakterier og virus, men er ikke effektivt 

mot parasitter og bakteriesporer [27]. Klor er et kraftig oksidasjonsmiddel som angriper celleveggen 

rundt bakterier. Når celleveggen er oksidert trenger klor inn i cellen og ødelegger celle- og 

arvematerialet. Desinfeksjonseffekten er avhengig av klorkonsentrasjon og kontakttid. Optimalt bør 

man bruke en klordose som er tilstrekkelig for en sikker inaktivering av bakterier, samtidig som 

dosen er lav nok til vannet ikke lukter eller smaker klor. 
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Når man skal ta i bruk klorering må man ta hensyn til flere momenter ved utforming av anlegg [27]: 

• Enkel og driftssikker utforming av anlegget (må også være trygt og ergonomisk) 

• Klordosering bør være proporsjonalt med vannmengde, men også kunne justeres hvis 

vannkvaliteten endres 

• Klor bør tilsettes der hvor vannet er turbulent 

• Klorkontakttid før vannet når første forbruker skal være minimum 30 minutter 

• Det skal kunne måles restklor etter 30 minutters oppholdstid 

• Fullstendig reserveapparatur for desinfeksjon skal etableres 

• Hvis kloreringsanlegget er avhengig av elektrisk strøm må det etableres 2 uavhengige 

strømtilførsler (eventuelt må vannleveransen stoppe opp automatisk) 

• Doseringsbasseng utformes på en slik måte at man unngår kortslutningsstrømmer 

 

Ozonering - Ved normal temperatur og trykk er ozon en blålig gass med en skarp, lett gjenkjennelig 

lukt [3]. Som et kraftig oksidasjonsmiddel, er ozon effektivt for fjerning av alle mikroorganismer. 

Ozon brukes ikke bare som desinfeksjonsmiddel, men også til flere oksydasjonsformål som for 

eksempel reduksjon av organiske stoffer, lukt og smak og fargereduksjon. Foreløpig er ozon lite brukt 

i Norge, men kommer i økende grad. Når vannet kun skal desinfiseres tilsettes det sjelden over 0,5-

1,0 mg O3/l. Dersom humus også skal fjernes blir det tilsatt opptil 5 mg O3/l, på grunn av nødvendig 

mengde er cirka 1 mg O3/mg TOC (total organisk karbon). Fargen i vannet forsvinner og 

humusmolekyler blir splittet opp i mindre enheter, fordi ozon reagerer med humus. Andelen 

lavmolekylære organiske forbindelser vil øke når ozon reagerer med humus. Dette er positivt, fordi 

de er lettere omsettbare enn humus. Ozon oppnår svært god effekt som desinfeksjonsmiddel når det 

blir tilsatt en så stor dose som 5 mg O3/l. For at vannet skal bli biologisk stabilt når det blir brukt ozon 

i humusholdig vann, må det etterfølges av et biofilter. Biofilteret fjerner det biologiske omsettbare 

stoffet som er blitt skapt av ozoneringen. Ved bruk av ozon som desinfeksjonsmiddel må en teste om 

vannet inneholder bromid. Når en tilfører ozon i vann som inneholder bromid kan disse reagere 

sammen og skape bromat. Dette kan være helseskadelig, og derfor er bromat et uønsket produkt av 

ozonering. Heldigvis er det normalt lite bromatdannelse i Norge, på grunn av sammensetningen av 

overflatevannet.  

 

UV-bestråling har vært populært i Norge lenge, fordi det er godt dokumentert for fjerning av 

parasitter i forhold til klor, som har liten effekt [3]. I tillegg passer UV-bestråling godt i små og 

mellomstore anlegg, som er mye benyttet i her til lands. For å sikre lik dose i alle punkter av et UV-

aggregatet, er det viktig at strømningen er turbulent og stempelstrømning. Derfor er det viktig å ta 

hensyn til utformingen av UV-reaktoren og strømningsbildet for å sikre at UV-dosen blir så lik som 

mulig i alle områder av reaktoren. Dette gjør det vanskelig å oppnå optimal drift av et UV-anlegg, da 

de forskjellige mikroorganismene vil være utsatt for ulik mengde UV-dose gjennom reaktoren. I en 

UV-reaktor hvor det er kontinuerlig gjennomstrømning, finnes det ingen metode for å måle om det 

er brukt riktig UV-dose. For å bestemme den faktiske inaktiveringen av en testorganisme som en 

kjenner UV-følsomheten til, så er det tatt i bruk biodosimetriske tester. Disse prøvene blir så 

sammenliknet med resultatene fra en laboratorietest med vann som ikke har gjennomstrømning og 

det er brukt en kjent UV-dose. 

 

Fordeler og ulemper med de ulike desinfeksjonsmetodene er vist i Tabell 3.10. 
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Tabell 3.10 Fordeler og ulemper med desinfeksjonsmetodene [28-30]. 

 
 

3.9 Rensemetoder for avløpsvann/gråvann med tanke på gjenbruk 

Rensing av avløpsvann kan deles inne i 3 renseprinsipper [3]; mekanisk-, kjemisk-, og biologisk 

rensing. Ofte er avløpsrenseanlegg satt sammen av renseprosesser i en kombinasjon av disse 

prinsippene. I tillegg inkluderes ofte en forbehandling for å fjerne de største komponentene i 

avløpsvannet som kan skape driftsproblemer i anlegget. Av Miljøforvaltningen defineres kravene til 

renseeffekt som primær-, sekundær- og tertiærrensingskrav. Figur 3.12 viser forventede 

renseeffekter med ulike rensemetoder.  

Desinfeksjonsmetode Fordeler Ulemper

Klor

God effekt på de fleste 

negetative bakterier og virus.

Fleksibel og robust. 

Billig i investering og drift.

Kan gi restvirkning på 

ledningsnettet.

Kjent teknologi.

Enkelt å måle dosering.

Utilstrekkelig barriere mot parasitter.

Svak barrierevirkning mot 

bakteriesporer.

Fritt klor er lite selektivt 

desinfeksjonsmiddel.

Redusert leveringssikkerhet mot klor.

Kan tilføre vannet lukt og smak ved 

høy dosering.

Gir dannelse av 

desinfeksjonsbiprodukter (haloformer)

Ozon

Forholdsvis godt tilpasset 

varierende vannkvalitet og 

mengde. 

Passer godt i en automatisert 

prosess.

Effektiv metode mot alle typer 

bakterier, virus, parasitter og 

protozoner.

Fjerner farge i vannet. 

Reduserer lukt og smak.

Tilfører vannet oksygen.

Krever avansert utstyr og effektivt 

kontaktsystem.

Komplisert drift og vedlikehold.

Kostbart.

Kan dannes skadelige biprodukter 

dersom det er bromid i vannet.

Rester av ozonkonsentrasjon kan være 

vanskelig å kontrollere.

Ingen restvirkning på ledningsnettet

UV

Enkel og rimelig barriere mot de 

fleste patogener.

Hurtig baktericid virkning.

Ingen biprodukter fra 

desinfiseringen. 

Ingen lukt eller smak.

Ingen restvirkning på ledningsnettet.

Avhengig av lavt fargetall og turbiditet 

i vannet.

Dyr investering og drift.

Avhengig av riktig strømning i vannet 

for optimal renseeffekt.

     Fordeler og ulemper med desinfeksjonsmetodene
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Figur 3.12 Oversikt over rensemetoder og renseeffekter1 [3]. 

 Primærrensing 

Primærrensing består av mekaniske renseprinsipper. Hensikten her er å fjerne slampartikler fra 

avløpsvannet [3]. Figur 3.12 viser at primærrensing består av forbehandling og sedimentering. 

Forbehandling har til hensikt å fjerne komponenter som papir, Q-tips, filler, stein og bleierester. Slike 

komponenter kan føre til driftsproblemer senere i renseprosessen. Ulike måter å fjerne disse 

komponentene på kan være kverner, siler, rister og sand- og fettfangere. Sedimentering er partikler 

som lar seg lett bunnfelle innen en gitt tid. Mekanisk rensing gir begrenset renseeffekt av de mindre 

partiklene, nitrogen og fosfor. 

 

 Sekundærrensing  

Sekundærrensing kan utføres ved å bruke både biologiske- og kjemiske renseprinsipper [3], som 

beskrives i dette kapittelet. 

 

Ved kjemisk rensing tilsetter en avløpsvannet kjemikalier som fører til utfelling av oppløst og 

finpartikulert stoff [3]. Partiklene bygges opp gjennom flokkulering til større partikler eller fnokker 

som lar seg enklere separere fra vannet ved sedimentering eller en annen 

partikkelseparasjonsprosess. Kjemisk rensing består av tre trinn; kjemisk reaksjon, fnokkoppbygging 

og en fnokkseparasjon. Avløpsvannets sammensetning, pH og mengde er viktig kunnskap når en skal 

dimensjonere og drifte et kjemisk renseanlegg. Denne kunnskapen gir grunnlag for hvordan 

fellingskjemikalie som skal tilsettes og mengden. Andre viktige faktorer er HMS, transport og 

oppbevaring. Økt forbruk av kjemikalier vil føre til økt slam mengde. Det er derfor viktig å sørge for 

optimalisert drift for å oppnå god nok renseeffekt, kostnad og mengde.  

 

 
1 SS = suspendert stoff, Tot P = total mengde fosfor, Tot N = total mengde nitrogen, BOF5 = biologisk-kjemisk 

oksygenforbruk, 5 oksygenforbruk over 5 døgn. FB = forbehandling, S = sedimentering, F = felling, S = 

sedimentering, BR = biologisk rensing, BF = biofilter, N-F = Nitrifikasjon av biofilter, DN-BF = denitrifikasjon med 

biofilter.  
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Biologisk rensing har til hensikt å omdanne partikulære og løse stoffer i avløpsvannet [3]. Dette kan 

forklares med den generelle likning for omdanning av organisk stoff: 

 

Organisk stoff + 02 + bakterier → CO2 + H20 + nye bakterier 

 

Likningen viser at organisk stoff pluss oksygen og bakterier omdannes til karbondioksid, vann og nye 

bakterier, noe som gir et overskudd av mikroorganismer som blir tatt ut av prosessen i form av 

bioslam [3]. 

 

Mikroorganismene oppholder seg i en bioreaktor på to forskjellige måter [3]. Enten som 

frittsvevende fnokker eller som biofilm som vokser på faste flater også kalt biofilmreaktor. Det er i 

hovedsak to typer reaktorer som blir benyttet, aktivslamreaktor og biofilmreaktor. Det finnes en 

rekke forskjellige utforminger av både biofilm- og aktivslamreaktor. Viktige faktorer ved utforming av 

bioreaktor er tilgang på næringsstoffer, temperatur, oksygen, inhiberende stoffer samt pH og 

alkalitet. Temperaturen har en direkte innvirkning på veksthastigheten av mikroorganismer, og er 

viktig for dimensjonering, da lavere temperatur fører til at nødvendig reaktorvolum øker. Biologiske 

renseanlegg kan oppnå bedre fjerning av organiske stoffer enn kjemiske renseanlegg. Dette på grunn 

av biologisk rensing sørger for god fjerning av både små og store slampartikler, samt organisk stoff. 

Imidlertid oppnår en lite fjerning av fosfor, men nitrogenfjerning kan oppnås ved biologisk rensing. 

Dette er hendelser som kun skjer hvor anlegg er spesielt utformet og dimensjonert for dette. Under 

spesielle tilfeller kan en også oppnå fosforfjerning ved biologisk rensing. Slike anlegg er lite brukt i 

Norge, fordi det krever avløpsvann med mye løst organisk stoff. Men siden dette ikke er vanlig i 

kommunalt avløpsvann i Norge forekommer ikke dette.  

 

 Biologiske rensemetoder 

SBR (Sequence Batch Reactor) er et anlegg med satsvis drift [3]. I SBR-anlegg med satsvis drift 

benyttes samme tank til både lufting og sedimentering. Avløpsvann fylles i tanken i den første fasen. 

Reaksjonsfasen begynner med en gang tanken er full. Hvis anlegget er uten nitrogenfjerning, så luftes 

tanken med gang den er fylt opp for at de organiske stoffene skal bli omsatt. Det er viktig at tanken 

luftes lenge nok. Kapasiteten vil være mindre dersom anlegget har nitrogenfjerning med 

fordentrifikasjon. Det nitrifiserte avløpsvannet fra forrige syklus kan denitrifiseres i en anoksisk fase 

med råavløpsvannets organiske stoff der det virker som en karbonkilde. Når reaksjonsfasen er ferdig, 

vil luftingen bli stengt og slammet sedimenterer. Når slammet har fått tilstrekkelig tid til å 

sedimentere dekanteres en del av det rensede vannet til utløp og overskuddslam pumpes ut. Dette 

gjelder kun overskuddsslam, resten blir værende igjen i bunnen av tanken. Det resterende slammet i 

tanken møter så råvannet i neste syklus. Figur 3.13 viser fasene i et SBR-anlegg med nitrogenfjerning 

og eksempel på fase tid.  
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Figur 3.13 Fasene i et SBR-anlegg med nitrogen fjerning og forskjellige fase tider [3]. 

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) eller Kaldnes prosessen som det også kalles da den ble patentert 

og kommersialisert av Kaldnes Miljøteknologi AS i Tønsberg [3]. Målet til Kaldnes prosessen er å ha 

en bioreaktor med høyt spesifikt overflateareal der det er kontinuerlig drift og uten fare for 

gjentetting, samtidig som det skal være lavt trykktap i reaktoren. Prosessen oppnås ved at små bære-

elementer av plast beveger seg med vannet i reaktoren. Bevegelsen i vannet kan skje ved hjelp av to 

metoder som vist i Figur 3.14, aerobt og anaerobt system. Aerobt system bruker luftinnblåsning, 

mens anaerobt system bruker mekaniske visper for å holde vannet i sirkulasjon.  

 

 
Figur 3.14 Prinsipiell oppbygning av aerob og anaerob MBBR [3]. 

Bæreelementene i en MBBR er av et materiale med tetthet veldig nærme 1 g/cm3 [3], for eksempel 

polyetylen som har en tetthet på 0,95 g/cm3. Avhengig av bruksområdet til reaktoren, så vil 

fyllingsgraden av bærere variere fra 10 – 67 % og de er sylindriske med en diameter på 9 – 65 mm 

[31]. Hele volumet av reaktoren utnyttes i en MBBR prosess. På grunn av den konstante bevegelsen i 

bæreelementene vil det være god kontakt med stoffene som skal omsette substratet og bakteriene 

som omsetter substratet. Ved utløpet av reaktoren holder en sil igjen bæreelementene. Design av 

silene avhenger av hvilken type bærer som benyttes, hydraulisk belastning og om det er et aerobt 

eller anaerobt system. For å hindre at utløpssilene blir tette er samtlige siler utstyrt med lufting.  

 

MBR (Membran Bioreaktor). Sedimentering er det som normalt er benyttet for separasjon av 

aktivslam [3]. Dette fører til begrensninger i aktivslamprosessen. Eksempler på dette det er 

begrensninger på hvor godt slamkonsentrasjonen lar seg tykne, aktivslamfnokker som er godt 
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sedimenterbare og hvis utslippskonsentrasjonen av suspendert stoff (SS) skal bli lav nok, må en 

benytte seg av etterfølgende separasjonssteg. Som en konsekvens av dette ble membraner for 

separasjon av bioslam utviklet på slutten av 80 - tallet. Disse ble senere utviklet til membran 

bioreaktor. Ultrafiltreringsmembran er den membranen som brukes mest og har en maskeåpning på 

0,4 nanometer. Det betyr at alt SS separeres, som igjen betyr at det er en absolutt SS-barriere. Under 

vises to alternative konfigurasjoner av en MBR. Figur 3.15 viser MBR med dykkede membraner og 

Figur 3.16 viser med nedstrøms membraner.  

 

 
Figur 3.15 MBR med dykkede membraner [3]. 

 

 
Figur 3.16 MBR med nedstrøms membraner [3]. 

Selve bioreaktoren i et MBR-anlegg dimensjoneres etter samme prinsipp som andre aktivslamanlegg. 

Membrananlegget dimensjoneres etter fluks. Fluks er andelen væske og partikler som trenger 

gjennom membranene og har formelen; m3
vann/m2

membranoverflate*time = LMH (l/m2*h), som er 

betegnelsen for fluks. 20 LMH er dimensjonerende fluks, men de fleste anlegg dimensjonerer med en 

fluks på 10 - 15 LMH. Ifølge Norsk vann er det i 2014 ingen registrerte MBR-anlegg i Norge [3]. Men 

data fra Hemsedal kommune sin hovedplan for avløp og vannmiljø viser til ombygging av et 

renseanlegg med MBR teknologi i 2012 - 2013 [32]. Rundt om i Europa og resten av verden der det 

kreves svært høy renseeffekt er bruken økende. Hovedårsaken til at den videre utviklingen av MBR-

anlegg forsetter er behovet for gjenbruk av vann. Siden dette er et økende behov, så øker også 

behovet for MBR-anlegg. Mange mener MBR-anlegg er fremtiden innen aktivslamanlegg og det vil 

blir den nye normen. Det som holder igjen denne utviklingen er de høye investerings- og 

driftskostnadene samt usikre driftserfaringer. Årsaken til høye driftskostnader er luftingen som 

kreves for å holde membranene rene. Målet med MBR-anlegg er å få energiforbruket ned i under 1 

kWh/m3
behandlet vann, men høyt energiforbruk er en stor utfordring ved MBR-anlegg og forbruket for de 

fleste anleggene er ofte mer enn 2 kWh/ m3
behandlet vann. Dette er flere ganger høyere enn et 

konvensjonelt anlegg [3].  

 

 Tertiærrensing 

Tertiærrensing har til hensikt å fjerne næringsstoffer som fosfor og nitrogen, samt slampartikler og 

organisk stoff [3]. Det kan brukes både kjemiske og biologiske rensemetoder for fjerning av fosfor og 

nitrogen, mens i Norge er kjemisk felling den mest brukte metoden. Når utbyggingen av renseanlegg 

i Norge skjøt fart rundt 1970, ble renseanleggene basert på forsøk gjort med kjemisk rensing med 
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best mulig kjemikalietilsetning, flokkulering og fnokkseparasjon. Dette ga veldig gode resultater for 

fjerning av fosfor, noe en var veldig opptatt av på den tiden. På grunn av dette er kjemisk felling den 

vanligste metoden i Norge for fjerning av fosfor, mens nitrogen fjernes biologisk. I Sverige har de 

stort sett biologisk-kjemiske anlegg, mens i Europa ellers er det for det meste biologiske renseanlegg.  

 

 Etterpolering 

For å hindre slamflukt i et minirenseanlegg kan installasjon av et etterpoleringsfilter være en god 

løsning. Etterpoleringsfilter består ofte av slamsil, pumpekum og en tank som fylles med filtermasse 

som for eksempel leca eller skjellsand. Ikke alle minirenseanlegg har dette installert, men gjøres der 

det foreligger krav fra kommunen eller for å sikre ønsket renseeffekt. Dette er fornuftig der det er 

lagt opp til utslipp i bekk, infiltrasjon til grunn, jordbruksdrenering eller til der renset vann gjenbrukes 

[33]. 

 

I tillegg til å hindre slamflukt kan hensikten med et etterpoleringsfilter kan være å redusere bakterier 

gjennom kjemikalietilsetting, ytterligere rensing av organiske stoffer, ytterlige rensing av fosfor [34].  

 

 Våtmarksfilter 

Våtmarksfiltre vil si at avløpsvann ledes gjennom et horisontalt vannmettet filter med planter i et 

konstruert basseng med cirka 1 meters dybde [35]. I et våtmarksfilter anlegg for avløpsvann går 

vannet først gjennom en slamavskiller og et forfilter før det fordeles i et våtmarksfilter med 

perforerte fordelingsrør. Deretter går renset vann til en utslippsledning som kan ledes til en 

resipient, overflatevann, myr eller jord gjennom en naturlig filtrering. Det er god renseevne i 

våtmarksfiltre som vist i Tabell 3.11, men det kreves en god forundersøkelse av terrengforhold, 

jordtype og resipientforhold hvor renset vann slippes ut. Det kreves normalt mye tilgjengelig areal 

for å utforme et våtmarksfilter og for et gråvannanlegg regnes det normalt 3 - 5 m3 pr. Pe. Fordeler 

med våtmarksfiltre et at det kreves lite tilsyn med anlegget og at det er en jevn høy renseeffekt. Det 

kan også kombineres med andre kjemiske og biologiske renseanlegg [35]. 

 
Tabell 3.11 Renseeffekt våtmarksfilter [35]. 

 
 

  

Parameter Renseeffekt, % Restkonsentrasjon

Totalfosfor > 90 < 1 mg/l

Organisk stoff (BOF7) > 90 < 20 mg/l

Organisk stoff (KOF) 50 - 90 < 40 mg/l

Nitrifikasjon 50 - 99

Total nitrogen > 50 < 30 mg/l

Termotolerante bakt. > 99 < 1000 TKB/100 ml

Effluenten kan tilfredstille krav til badevannskvalitet ( < 100 TKB/100 ml)

Renseeffekt for våtmarksfilter
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3.10 Dimensjoneringsgrunnlag for renseanlegg og forsyningsnett  
Vannmengden som føres gjennom VA-nettet er ikke konstant og er avhengig av forbruk og lekkasje 

[3]. Det vil være variasjoner gjennom året og gjennom et døgn. Vannføringen blir målt som Q og er 

oppgitt som mengde vann pr. tidsenhet. Dette vannet, om det er avløpsvann eller drikkevann, må 

også transporteres gjennom et ledningsnett for å ledes til renseanlegg eller distribueres til 

forbrukere. For å transportere vannet og opprettholde ønsket trykk kan det bli nødvendig å installere 

pumpestasjoner. Rørene som brukes må være egnet til å ta unna vannet og tåle trykk. Dette vil bli 

belyst i dette kapittelet i tillegg til dimensjoneringsgrunnlaget for grøftesnitt og biologiske 

renseanlegg for avløpsvann.  

 

 Vannføring 

Den forventede middelvannføringen er Qmidl, og kan oppgis som liter pr. døgn for en gitt 

personekvivalent (PE). For å finne maksimalt forbruk, Qmaks, som skal brukes for å dimensjonere 

ledninger og renseanlegg må man legge til en faktor for maksimalt døgnforbuk, fmaks, og maksimalt 

timeforbruk, kmaks, til verdien som finns for Qmidl [3]. Beregningsvedlegg tilhørende VA-norm til 

Kristiansand kommune [36, 37] viser til en tilsvarende utregning som boka Vann- og avløpsteknikk.  

 

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝑄𝑚𝑖𝑑𝑙∗𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠∗𝑘𝑚𝑎𝑘𝑠

24∗60∗60
  

Formel 3.1 Maksimal vannføring [3]  

 

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 = (𝑄𝑚𝑖𝑑𝑙 + 𝑄𝑜𝑓𝑓) ∗ 𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠 ∗ 𝑘𝑚𝑎𝑘𝑠   

Formel 3.2 Maksimal vannføring VA-norm Kristiansand kommune [36, 37] 

Qmaks  = maks vannføring (l/s eller l/pd) 

Qmidl = midlere vannføring (l/pd) 

Qoff  = offentlig forbruk og annet vanntap (l/pd) 

fmaks = maks døgnfaktor 

kmaks = maks timefaktor 

 

 Døgnfaktor og timefaktor 

Vannforbruket gjennom et år er ikke konstant, og formes av forbruksmønstre. Om sommeren brukes 

en betydelig større andel vann til utendørs bruk som vanning. Største forventede døgnforbruket 

gjennom året finner man gjennom å bruke en gitt fmax, maks døgnfaktor. Denne døgnfaktoren vil ikke 

være den samme for alle steder, og bør spesifiseres til det gitte området. I 2016 var fmax lik 2,0 ved 

dimensjonering av vannforbruk i Kristiansand for det kommunale vannverket [10]. For beregning av 

vannmengder og spillvannsmengder fra bebyggelse gjelder døgnfaktoren fmaks lik 3,0 for bebyggelse 

med under 600 personer uten tilknyttet industri, som vist i tabell 3.9.2 [36] [37].  

 

Faktoren på det største timeforbruket i et døgn kalles kmaks. For små anlegg tilknyttet 50 personer kan 

kmaks settes til 4,0 [38], og for anlegg knyttet til over 5000 personer er det rasjonelt å sette kmaks til 1,5 

[3]. Områder tilknyttet fritidsboliger må vurdere fmaks og kmaks til sitt tilfelle, ettersom det kan være 

stor variasjon i hydraulisk belastning [38]. Tabell 3.12 viser timefaktor som Kristiansand kommune 

benytter. kmaks er mellom 5 og 1,5 avhengig av antatt antall personer tilknyttet området ved 

beregning av vannmengder og spillvannsmengder [36, 37]. 
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Tabell 3.12 Dimensjonerende timefaktor og døgnfaktor for Kristiansand kommune ved spillvannsberegning [36]. 

 
 

 Personekvivalenter pr. bolig 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i Norge er det 2,16 personer pr. privat husholdning [39]. I 

Kristiansand er dette tallet 2,15. Tallet gjelder for alle private husholdninger. I 2019 bodde det 2,48 

personer pr. enebolig på landsbasis [40]. I Kristiansand er det 41 473 personer som bor i enebolig 

fordelt på 15 391 enheter, som gir 2,69 personer pr. enebolig. Det kan forventes at personer pr. 

boenhet er større for etablerte familier i enebolig ettersom tallene det er tatt utgangspunkt i ikke 

skiller mellom demografi og livssituasjon til beboerne.  

 

Uavhengig av dette regnes det normalt at en bolig bidrar med belastning for fem personekvivalenter 

(PE) etter forurensingsforskriften [41]. Er fire hus eller flere koblet til samme anlegget er 

sannsynligheten 96,4 % og over for at det er 3,4 personer eller mindre pr. bolig. Når flere boliger er 

tatt i betraktning brukes ofte et gjennomsnittlig tall på 3,5 PE pr. bolig [42]. 3,5 PE pr. bolig er også 

det tallet som Kristiansand kommune bruker i sin kommunale VA-norm for både beregning av 

vannmengder [37] og spillvannsmengder [36].  

 

 Pumper  

Det kan være behov for pumping for å sikre tilstrekkelig og stort nok trykk ved distribusjon og for å 

bidra med nok løftehøyde til å føre ønsket mengde vann opp til et høydebasseng. Pumpene er 

plassert i en pumpestasjon, og disse inneholder tilbakeslagsventiler, tiltak for trykkstøtsdemping, 

vannmåler, trykkmålere, stengeventiler, styringssystemer, strømforsyningstavle og alarmutstyr [3]. 

Ved kommunale pumpestasjoner stilles det også krav om overbygg, innvendig og utvendig utforming, 

ventilasjon, innredning, rørkvaliteter, installering og eklektisk utrustning [43].  

  

Pumper som brukes til drikkevannsforsyningen er som oftest sentrifugalpumper. Sentrifugalpumper 

brukes også for å lede avløpsvann og overvann [3]. Det er en teknisk enkel pumpe som bråker lite, 

men er avhengig av fullt pumpehus for å fungere. Virkningsgraden varierer også med trykket 

oppstrøms og nedstrøms. Slik som på en forbrenningsmotor i en bil kan pumper yte ved ulik effekt, 

og er mest effektive ved visse turtall. Det er da viktig å se på ytelseskurver til ulike pumper, som 

eksempelvis Figur 3.17, for å finne den mest driftseffektive og egnede pumpen ut ifra ønsket 

løftehøyde til dimensjonert vannmengde.  
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Figur 3.17 Eksempel på ytelseskurve på sentrifugalpumpe fra Flygt [44]. 

Forskjellige fortregningspumper brukes en del til avløpsvann [45], ettersom de tåler stor 

slambelastning [3]. Propellpumper egner seg godt til å forflytte store mengder vann, gir lav 

løftehøyde, og passer derfor godt til overvann [3]. En hydrofor kan opprettholde nødvendig trykk i en 

ledning med varierende vannføring. Hydroforen er en trykkbeholder som aktiveres når trykket i en 

ledning synker. Den får tilført trykk fra en elektrisk pumpe. Man kan derfor slippe å ha en 

høytliggende tank for å bidra med tilstrekkelig trykk [46]. 

 

 Trykktap 

Trykktap er tap av løftehøyde grunnet friksjonstap og singulærtap. Rørene vannet transporteres 

gjennom har en ruhet som skaper friksjon mellom rørveggen og vannet, og turbulens som fører til 

intern fiksjon [3]. Tapet av løftehøyde, falltapet, kan regnes ut gjennom Darcy-Weisbachs ligning.  

 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣2

2𝑔
 

Formel 3.3 Darcy-Weisbachs ligning [3] 

hf = friksjonstap (m) 

f  = friksjonskoeffisient  

L  = lengde på ledning (m) 

D  = indre rørdiameter (m) 

v = vannhastighet i ledningen (m/s) 

g = gravitasjonskonstant (9,81 m/s2) 

 

Er diameter og hastighet ukjent kan Darcy-Weisbachs ligning kombineres med kontinuitetsligningen.  

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 
Formel 3.4 Kontinuitetsligningen [3] 
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ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷5 ∗
8𝑄2

𝜋2𝑔
 

Formel 3.5 Darcy-Weisbachs ligning med kontinuitetsligningen [3] 

Q = vannføring (m3/s) 

hf = friksjonstap (m) 

f  = friksjonskoeffisient  

L  = lengde på ledning (m) 

D  = indre rørdiameter (m) 

g = gravitasjonskonstant (9,81 m/s2) 

 

Friksjonskoeffisienten trengs for å bruke Darcy-Weisbachs ligning. Den blir ikke oppgitt til det enkelte 

røret, og må finnes på grunnlag av rørruheten (k) som blir oppgitt til ulike typer rør. Formlene brukt 

for å finne friksjonskoeffisienten er basert på empiri [3]. En slik formel er Prandtls formel. 

 

1

√𝑓
= 2 log (3,71 ∗

𝐷

𝑘
) 

Formel 3.6 Prandtls formel [3] 

f  = friksjonskoeffisient  

k = hydraulisk ruhet (m) 

D  = indre rørdiameter (m) 

 

Ved fullt utviklet turbulens kan Moodys diagram brukes [3], vist på Figur 3.18, for å finne f ved å 

benytte seg av 
𝑘

𝐷
. Ruheten i ledningene bør utredes i hvert tilfelle, og teoretisk ruhet som er oppgitt 

bør ikke benyttes ved utredninger. Det brukes vanligvis ikke lavere absolutt ruhet () enn 0,5 mm ved 

utredning av et ledningsnett, selv om ruheten som brukes for enkelte rør er lavere, som for eksempel 

i plastrør. 
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Figur 3.18 Moodys diagram [3]. 

Singulærtap oppstår i punkter i ledningen der vannet passerer bend, ventiler, innsnevringer etc. 

Hvert punkt som fører til turbulens i disse har en tilhørende singulærtapskoeffisient, som vist i Tabell 

3.13. 

Tabell 3.13 Tabell over singulærtapskoeffisienter ks ()[47]. 

 
 

ℎ𝑠 = 𝑘𝑠 ∗
𝑣2

2𝑔
 

Formel 3.7 Beregning av singulærtap [3] 

hs = singulærtap (m) 

ks = singulærtapskoeffisient 

v = vannhastighet i ledningen (m/s) 
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g = gravitasjonskonstant (9,81 m/s2) 

 

 Rør 

Rør brukes til å frakte vann, og ulike typer rør egner seg til ulikt bruk. Ulike rør har også ulik rørruhet 

som må tas høyde for ved utregning av trykktap i en ledning. Størrelsen på indre rørdiameter spiller 

en stor rolle på trykktapet, og et generelt ønske er å benytte seg av så lav rørdimensjon som mulig 

[3]. Når man ønsker å finne minste tilstrekkelig rørdiameter for en vannføring i et ledningsstrekk kan 

Darcy-Weisbachs ligning og kontinuitetsligningen benyttes. 

 

𝐷5 =
𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄2 ∗ 8

𝑔 ∗ 𝜋2 ∗ ℎ𝑓
 

Formel 3.8 Indre rørdiameter gjennom Darcy-Weisbachs ligning og kontinuitetsligningen [3] 

D = indre rørdiameter (m) 

f  = friksjonskoeffisienten 

L  = lengden på ledningen (m) 

G  = gravitasjonen, 9,81 (m/s2) 

hf  = falltapet (m) 

 

Det kommunale minstekravet for drikkevannsledning som Kristiansand kommune forholder seg til er 

100 mm indre rørdiameter for vannledninger uten krav om brannvann, og 150 mm indre rørdiameter 

for ledninger med krav om brannvann [48]. Minstekravet for avløpsvann og overvann er på 150 mm 

indre rørdiameter. 

 

 Materialer i ledningsnett 

Når man velger materialer til VA-nettet, er ofte innkjøpsprisen vektlagt svært høyt. Det er viktig å 

vurdere andre kriterier også som er med å påvirke kostnaden gjennom hele rørets levetid [3]. 

Rørmaterialet skal tåle alle eksterne og interne påkjenninger. Riktig valg er derfor avgjørende for å 

oppnå ønsket levetid på ledningsnettet.  

 

VA-miljøblad nr. 30 nevner faktorer som mengde, kvalitet og trykk på vannet som skal transporteres 

som viktige i forhold til slitasje, beleggdannelse og korrosjon. I tillegg nevnes forhold med grøfta som 

viktige hensyn man må ta. Rørmaterialet har forskjellige egenskaper til å motstå store belastninger 

som trafikklast, dype grøfter, frost og dårlig sidestøtte med svake masser rundt grøfta [49]. 

 

Ledningsmaterialet kan bestå av støpejern, betong, ulike typer termoplast eller glassfiberarmert 

herdeplast. I Norge blir polyetylenrør (PE) svært mye brukt til vannledninger og ledninger for 

trykkavløp. PE er en termoplast som er et robust rørmateriale. Polyvinylkloridrør (PVC) er en annen 

type termoplastrør som også er svært mye brukt i Norge både til vann og avløp [3]. 

 

 Grøfteutførelse 

Generelt følges VA/Miljø-blad 5 og 6 for krav til grøfteutførelse. I tillegg sier lokale bestemmelser for 

Kristiansand at ved planlegging og utførelse av grøfter skal fremtidige behov for drift, vedlikehold og 

utskifting av ledningsmateriale ivaretas [48]. Det stilles videre krav til bæreevne for grøftebunn og 

masse/pukk som brukes ved grøfteutførelse, som vist i Figur 3.19. 
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Figur 3.19 Generelt grøftesnitt [50]. 2 

Nødvendig grøftetverrsnitt når man legger flere rør i samme grøft vil avhenge av dimensjon på 

rørene og kravene til fri avstand mellom rørene. Det stilles i tillegg krav til minste avstand mellom rør 

og grøftesiden [51]. Når rør legges på forskjellige nivå, f.eks. overvannsledning i bunn, 

spillvannsledning i midten og vannledning i topp av grøftetverrsnitt er minste tillatte avstand mellom 

rør i vertikalplan 150 mm. Fri avstand som kreves vil avhenge av dimensjon på rør som beskrevet i 

Tabell 3.14. Dette gjelder for rørets underside mot fundament. Ved utførelse av VA-grøfter må det 

også bli tatt hensyn til avstand mellom kummer og installasjon av rør i frostsikker dybde [48]. 

Kravene for Kristiansand kommune er i VA-normen satt til minst 80 meter avstand mellom kummer 

og 1,5 meter overdekning til nærmeste vannledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 O=Overvannledning, S=Spillvannsledning, V=Vannledning 
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Tabell 3.14 Krav til minste tillatt avstand mellom rør og grøfteside [50]. 

 
 

 Avløpsrenseanlegg 

Ved dimensjonering av renseanlegg for avløp er det viktig å ta hensyn til karakteristikken på 

avløpsvannet og hvordan det rensete vannet skal disponeres etter rensing [3]. Størrelsen på anlegget 

dimensjoneres etter hydraulisk belastning og stoffbelastning. 

 

Ved hydraulisk belastning benytter man i Norge dimensjonerende vannmengder som beskrevet i 

Vannføring. Vannmengder bør baseres på målte data som dekker minst ett år [3]. Målingen bør 

inneholde enten midlere timetilrenning m3/time i alle timer i hvert døgn eller midlere timetilrenning 

m3/time på døgnbasis. 

 

Ved dimensjonerende stoffbelastning kan den organiske belastning benyttes [3]. Denne kan 

uttrykkes med belastningsparameterne slambelastning eller slamalder: 

 

𝑆𝑙𝑎𝑚𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝐹 =
𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑘𝑔 𝐵𝑂𝐷

𝑑⁄ )

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑘𝑔 𝑆𝑆)
 

 

 

𝑆𝑙𝑎𝑚𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟, 𝑆𝐴 =  
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑘𝑔 𝑆𝑆)

𝑆𝑙𝑎𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛 (𝑘𝑔 𝑆𝑆
𝑑⁄ )

 

 

Slambelastning vil da være forholdet mellom den tilførte mengden organisk stoff (pr. tidsenhet) og 

tilgjengelig biomasse for å bryte ned det organiske stoffet [3]. Slamalder er forholdet mellom 

biomassen og slamproduksjonen. For slamproduksjon tas det ved dimensjonering ofte utgangspunkt 

i en spesifikk slamproduksjon (SP) som baseres på den tilførte mengden BOD. 

 

3.11 Sirkulær økonomi 
Som en motsetning til lineær økonomi, hvor det utvinnes ressurser, produseres, brukes og kastes, 

baserer en sirkulær økonomi seg på gjenbruk og materialgjenvinning hvor ressursene beholdes i et 

kretsløp. Dermed forblir ressursene i økonomien lengst mulig [52].  

 

Dagens sentrale vannsystemer baserer seg ofte på en lineær økonomi der vannet renses, forbrukes 

og renses på nytt før det slippes ut. Vannsystemene er også ofte ineffektive i form av at renset vann 

går tapt i lekkasjer [53]. Vannet blir forurenset, bortkastet og misbrukt. Disse systemene forverrer 



Lokalt vanngjenvinningsanlegg for gråvann 

36 
 

det anslåtte gapet mellom tilbudet og etterspørselen etter ferskvann. Vannveien bør derfor utvikles 

som et lukket sirkel-system, med differensiert vannbruk for bestemte vannkvaliteter.  

  

I den sirkulære økonomien for vann kan kretsløpet som er menneskelige håndtert tilnærmes det 

naturskapte kretsløpet som vist i Figur 3.20. Dette kan gjøres ved å unngå unødvendig bruk, redusere 

forbruket, resirkulere, gjenbruke vann, samt tilbakeføre vann til resipienter [54]. 

 

 
Figur 3.20 Vannets kretsløp [54]. 

3.12 Eksempler på vanngjenvinning i Spania, Tyskland, Singapore og Norge 

Det finnes mange mulig gjenbruksalternativer for gråvann og flere prosjekter har blitt iverksatt. Vi vil 

i dette kapittelet beskrive noen eksempler på vanngjenvinningsanlegg. 

 

 Spania 

I 2017 i Spania, ble det gjennomført et 6 måneders pilot prosjekt for gjenvinningsanlegg av gråvann 

på et hotell [55]. Forskningen satte søkelys på en teknisk og økonomisk vurdering av et MBR-anlegg. 

MBR ble her valgt fordi det var en kompakt løsning som passet inn i hotellet. Prosjektet ble operert i 

seks måneder med overvåking av drift og optimalisering av energiforbruk. Basert på operasjonen ble 

det utformet en design- og økonomisk modell for å estimere gjennomførbarheten for MBR-baserte 

gråvannsystemer. Disse systemene inkluderer gråvannseparasjon, MBR-teknologi, lagring av rent 

vann og desinfeksjon ved bruk av klor. I modellen ble det tatt hensyn til vann- og energipriser i 

Spania med en planperiode på 20 år. Resultatene var gode med tanke på avløpskvalitet og 

energibehov for lufttilførsel ble redusert med opptil 35,2 %. Den økonomiske vurderingen av hele det 

MBR-baserte gjenbruksanlegget for gråvann viste muligheten for tilbakebetaling av 
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investeringsbehovet etter 3 år, med behandling av 30 m3/dag. Resultatene viste også at det var 

økonomisk gjennomførbart allerede ved en behandling av 5 m3/dag.  

 

 Tyskland 

I den tyske byen Flintenbreite er det tatt i bruk et demonstrasjonsanlegg, et konsept utviklet av den 

tyske forskeren og bygningsingeniøren Ralf Otterpohl [56]. Prinsipp for anlegget er vist i Figur 3.21. 

 

 
Figur 3.21 Illustrasjon over demonstrasjonsanlegget i Flintenbreite [57]. 

Konseptet innebærer at vannforbruket kan reduseres med hele 80 %, samtidig som det tar bedre 

vare på de verdifulle næringsstoffene i avfallsvannet. Ralf Otterpohl mener det er helt feil å sende 

avløpsvann fra bad og kjøkken i samme rørsystem som toalettvann. Systemet skiller fysisk mellom 

regnvann, gråvann og svartvann. Slik kan vannet gjenbrukes, og de viktige næringsstoffene kan 

brukes til f.eks. gjødsel i landbruk. Regnvann ledes og renses ved infiltrasjon til grunn. Svartvannet 

ledes bort via vakuumsystem, noe som bidrar til mindre vannforbruk. Et vakuumtoalett bruker 0,7 - 

1,0 liter pr. skylling, mens dagens toalett bruker mellom 3,0 - 9,0 liter vann. Gråvannet blir renset 

gjennom et konstruert våtmarks område på 280 m2. Som følge av dagens lovverk blir svartvannet 

ledet til byens renseanlegg istedenfor til produksjon av biogass og varme [56]. 

 

 Singapore - NEWater system 

Singapore sitt NEWater system ble tatt i bruk i 2003 [58]. Prosessen resirkulerer behandlet 

avløpsvann og blir produsert via en 3-stegs purifikasjons prosess som inkluderer: 

 

• Mikrofiltrering - mikroskopiske partikler, inkludert noen bakterier, blir filtrert ut 

• Revers osmose - Uønskede forurensinger blir fjernet. 

• Ultrafiolett desinfeksjon (UV) - Alle gjenværende organismer blir fjernet. Kjemikalier blir tilsatt 

for å balansere pH.  

 

Hovedsakelig blir vannet brukt industrielt, men under tørkeperioder blir vannet ledet til 

drikkevannskilder og behandlet før det går til forbrukere [58]. Flytskjema for NEWater systemet er 

illustrert i Figur 3.22. 
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Figur 3.22 Singapore - NEWater system [58]. 

 Brasil 

I 2016 i Brasil ble det, ved et universitetsområde, gjennomført ett pilot prosjekt for gråvannsrensing 

ved å bruke en MBBR. Det ble utformet et anlegg bestående av oppsamlingstanker for gråvann, 

utgjevningstank, MBBR og en sedimenteringstank. Anlegget ble dimensjonert for å håndtere en 

daglig vannføring på 302 liter pr. dag. For å finne biofilm vekst på bæreelementene ble det utført et 

laboratorieforsøk i forkant av dette prosjektet. Evaluering av prosjektet viste at gråvannsanlegget 

tilfredsstilte de brasilianske kravene for gjenbruk av gråvann til jordbruksvanning. Det ble videre 

konkludert med at, avhengig av formålet med gjenbruk, gråvannet burde gjennomgå ytterlige 

behandling for å redusere turbiditet i det rensede vannet. Det ble da anbefalt det å installere 

filtrering og desinfeksjon etter sedimenteringstanken. 

 

 Norge  

Vi har også i Norge lignende systemer som allerede er tatt i bruk eller i ferd med å etableres. 

Allerede i 1997 ble et kretsløpsbasert behandlingssystem bygget i en studentbolig i Ås kommune, 

med vakuumtoaletter og gråvannsrensing. Systemet reduserer vannforbruket med 30 % og lager 

plantegjødsel fra avløp og organisk avfall [59].  

 

Det er også i gang med å realiseres et videreutviklet lokalt kretsløp system for vann, mat og avløp i 

Fredrikstad hvor minimum 15 leiligheter i en høyblokk skal få dette systemet [60]. Systemet som vist 

i Figur 3.23 er et samarbeid med SiEUGReen, et prosjekt som er ledet av norske forskere ved Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Toalettavfall og kvernet organisk husholdningsavfall 

blir samlet via vakuumsystem og ledet til en biogassreaktor. Her vil avfallsressursene bli hygienisert 

og biogass produsert. Det behandles videre slik at organisk materiale som ikke er nedbrutt filtreres, 

og næringsrik væske, benyttes videre til gjødsling i et lokalt veksthus. Gråvannet renses til 

badevannskvalitet i et lokalt renseanlegg og slippes ut til overvannsnettet. Dette systemet vil føre til 

lavere belastning på eksisterende ledningsnett og avløpsrenseanlegg sammenlignet med tradisjonelt 

VA-system. Det forventes også 20 - 30 % lavere vannforbruk med dette systemet.  
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Figur 3.23 Vann i lokalt kretsløp – Fredrikstad [59] 
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4 Forskerspørsmål 

Hvordan kan et lokalt gjenvinningsanlegg for gråvann utformes for et avgrenset boligområde i 

Kristiansand kommune? 

• Hvilke utfordringer og muligheter har et lokalt vanngjenvinningsanlegg sammenlignet 

med et konvensjonelt VA-system? 

• Hvordan kan investeringene som må til kunne forsvares økonomisk?  

• Hvordan vil et lokalt gjenvinningsanlegg for gråvann påvirke energiforbruket for 

forbruker og kommunen? 

 

4.1 Avgrensninger 

Oppgaven tar utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig teknologi ved utforming av 

vanngjenvinningsanlegget for å utforme en løsning som kan anvendes og konstrueres for det 

bestemte boligområdet. 

Det utarbeides et dimensjoneringsgrunnlag for gjenvinningsanlegget for gråvann, men en 

optimalisert dimensjoneringsberegning av rensemodulene gjøres ikke i denne oppgaven på 

grunnlag av den store arbeidsmengden dette tilfører. Fokuset ligger i å utforme et system som 

kan danne et grunnlag for vurderinger knyttet til økonomi, energiforbruk og gjennomførbarhet. 

Det tas utgangspunkt i en eksiterende overordnet VA-plan for et boligfelt, det vil derfor ikke 

lages nye planer for overvannshåndtering. 

Oppgaven er avgrenset til gjenvinning av gråvann til bruk i boligformål. Varmegjenvinning av 

avløpsvann og ressursutnyttelse av svartvannet går vi ikke inn på. 
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5 Case 
I dette kapittelet presenteres oppgaven som er gitt av COWI samt områdebeskrivelse av 

plangrunnlaget for boligfeltet Bb1.  

  

Oppgaven er å utforme et vanngjenvinningsanlegg for et boligfelt øst i Kristiansand. Den er inspirert 

av Figur 5.1, som viser Hallvard Ødegaards utgangspunkt for «vanngjenvinningsanlegg for 

avgrensede områder». Prinsippet som benyttes her er at vann med lite forurensning (gråvann) som 

er brukt i boligene renses, slippes ut i en dam som også samler overskuddsvann fra naturen. Deretter 

brukes vannet fra dammen på nytt i boligene til ulike formål i boligen. Ødegaard ser for seg et 

vanngjenvinningsanlegg for hver bydel, med tilknytning til et vannreservoar som vist i Figur 5.1 [61]. 

For denne oppgaven vil vanngjenvinningsanlegget være i et lukket system slik at vannet som skal 

gjenbrukes går i en lukket krets fra renseanlegg til husholdning.  

 

 
Figur 5.1 Hallvard Ødegaard sitt konsept for vanngjenvinningsanlegg for avgrensede områder [61]. 

Tilgjengelig teknologi som kildeseparert avløpssystem og differensiertvannforbruk vil benyttes som 

grunnlag til gjenvinningsanlegget for gråvann.  

 

5.1 Område beskrivelse for Benestad 

Benestad feltet har beliggenhet i Randesund, 6 km øst for Kristiansand sentrum [62]. Etter gjeldende 

reguleringsplan er planområdet avsatt til boligformål, infrastruktur, turveg samt fri- og 

friluftsområdet. Størrelse på planområdet er på totalt cirka 2800 dekar, med utbyggingsområde på 

cirka 1200 dekar.  Planområdet er avgrenset av Drangsvann i nord, Høvågveien og Sukkevann i sør, 

Høvågveien i øst og Snikkedalen i ves som vist i Figur 5.2. Planområdet er delt opp i delområder A, B 

og C samt ulike delfelt som vist i Figur 5.2. Delfelt Bb2 på område B er under utbygging. Delfelt Bb1 

og Bb5 er planlagt som neste steg av denne utbyggingen. Eksisterende bebyggelse består i dag stort 

sett av enkelte boliger langs Høvågveien. Det er ellers hovedsakelig ubebygd skogsareal, bortsett fra 
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to vann, Rundetjønn og Langetjønn, i området. Rundetjønn er undersøkt til å være et dystrof 

skogstjern med lav vannkvalitet. 

 

 
Figur 5.2 Benestad plan- og delområde [62]. 

 

Denne bachelor oppgaven tar utgangspunkt i plantegningene til delfelt Bb1. På dette feltet er det 

planlagt mellom 194 - 242 boenheter [62]. Det er utarbeidet en overordnet VA- og overvannsplan 

hvor vann og avløp er delt inn i tre soner, markert med rødt, blått og orange som vist i Figur 5.3. 

Vanngjenvinningsanlegget vil ta imot og rense gråvannet fra 52 boenheter, som er sonen markert 

med orange.  

 

 
Figur 5.3 Forslag til VA og overvannsledning fordelt i tre soner [62]. 
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6 Metode 
I dette kapittelet skal vi gjøre rede for hvordan vi har løst og arbeidet med denne oppgaven. Vi skal 

gjøre rede for hvordan vi har samlet informasjon og kunnskap for å besvare forskerspørsmålet. 

 

6.1 Fremgangsmåte 
Arbeidet med denne oppgaven har hovedsakelig bestått i to deler. Første del har bestått i å utforme 

et vanngjenvinningsanlegg for det avgrensede boligområdet på Benestad i Kristiansand. Den andre 

delen i å samle informasjon for å belyse fordeler og ulemper med et slikt anlegg. Begge delene har 

bestått av omfattende litteraturstudie for å gjøre oss kjent med relevant fag- og forskningslitteratur 

som kan ha betydning for oppgaven.  

 

Gruppa har samarbeidet om å systematisk samle nødvendig teori og deretter fordelt arbeidet knyttet 

til fremstilling av resultat. Hvordan gruppa møttes og kommuniserte sammen for å planlegge 

arbeidsdagen kan deles inn i før og etter covid-19. I perioden før skolen ble stengt møttes vi fire 

ganger i uka. Enkelte dager fordelte vi oppgaver for dagen og jobbet hver for oss, mens andre dager 

satt vi sammen og diskuterte utforming og hva som var relevant og ikke relevant for oppgaven. Vi har 

benyttet oss av veiledningstimer med veileder hos COWI Kristiansand og UiA. Vi har også hatt møte 

med utbygger Drangsvann AS. Her fikk vi innsikt i prosessen for utviklingen av boligfelt, og vi 

presenterte oppgaven vår. 

 

Når skolen ble stengt på grunn av smitteverntiltak, startet vi med morgenmøter mandag – fredag for 

å opprettholde fremgang i oppgaven. I denne perioden ble veiledningstimer med veileder fra COWI 

Kristiansand og UiA gjennomført via Skype Business og Ms Teams.  

  

6.2 Litteraturstudie som metode 

Denne oppgaven er hovedsakelig bygget på en kvalitativ litteraturstudie. En litteraturstudie er basert 

på skriftlige kilder [63] og man går gjennom eksiterende litteratur fra lærebøker, forskningsartikler, 

offentlig informasjon og evidensbasert kunnskap [64]. Det er vurderingen og karakterisering av 

litteraturen i form av kildekritikk som blir hovedredskapet i metoden [63]. Hensikten med kildekritikk 

er å dele refleksjonene som har blitt gjort, og for å se på relevansen og gyldigheten til litteraturen 

som er brukt for å besvare forskerspørsmålet.  

  

Fordelen ved en litterastudie er at det er lett finne flere gode litteraturer på kort tid og det er lett å 

finne tilbake til kildene [64]. Ulempene kan være at litteraturen og forskningen på områdene man 

søker i kan være begrenset, og at man tolker forskningen feil. En annen ulempe kan være at man kun 

velger ut den forskningen som er relevant for ønsket resultat i oppgaven. 

  

Den valgte litteraturen er grunnlaget for kunnskapen oppgaven bygges på og som forskerspørsmålet 

drøftes opp mot. 

  

 Kildekritikk og valg av kilder 

Det finnes mye litteratur rundt temaet rensing av gråvann og gjenbruk av renset gråvann. Det er i 

oppgaven forsøkt å bruke litteratur og forskning som er mest mulig oppdatert, for at gyldigheten på 

kilden skal være så god som mulig. Der hvor forskningsrapporter fra relevante prosjekter er brukt 
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som kilde, er det forsøkt i størst mulig grad å bruke fagfellevurderte kilder. En fagfellevurdering vil si 

at en vitenskapelig artikkel leses, vurderes og godkjennes av andre forskere innen forskningsfeltet før 

den publiseres [65]. Både norske, svenske og engelske kilder er tatt i bruk i oppgaven. 

  

Norsk Vanns lærebok fra 2014, Vann- og avløpsteknikk er brukt som hovedkilde for å få en generell 

oversikt over VA-faget. Dette gjelder også for å belyse teoribakgrunnen rundt begrepene i faget og 

dagens kommunale systemer. I startfasen av oppgaven er også anerkjente norske fageksperter 

innenfor VA og gjenbruk av avløpsvann, kontaktet for å få henvisning til relevant litteratur og faglige 

innspill. Dr.ing. Hallvard Ødegaard ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, og Prof. 

Petter D. Jenssen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet har begge bidratt med 

forskningsartikler og innsyn i egne prosjekter rundt relevante tema for oppgaven.  

  

For å finne frem til relevant litteratur er det hovedsakelig brukt databasene og søkemotorene Oria og 

Google Scholar. For gjeldende lover, normer og krav til VA-systemer/renseanlegg er det brukt Norsk 

Lovdata, VA/Miljøblader og Kristisand Kommune VA-Norm. Da det ikke finnes en egen standard i 

Norge for gjenbruk av avløpsvann, er det derfor sett til land som har utviklet standarder for dette. 

For å definere kravet til rensegrad av gråvann er det brukt amerikanske «Guidelines For Water 

Reuse» fra 2012. Statistisk sentralbyrå (SSB) er benyttet for energipriser og statistikk knyttet til 

husholdning.  

  

Fordi oppgaven er begrenset til å se på eksiterende løsninger og teknologi innen Vann- og 

avløpsrensing er det kontaktet norske leverandører som leverer produkter for dette. Vi har 

samarbeidet med Klaro AS og Biovac AS, som begge har bidratt med god informasjon om kostnader 

og utforming av sine produkter. 

 

 Søkeord 

Søkeordene som er brukt er gjennomtenke og brukes i søk hvor vi ikke bruker fullstendige setninger. 

Disse ordene indentifiserer emner relatert til artiklenes emne. Flere av disse nøkkelordene er hentet 

fra forskerspørsmålet. Deretter ble det brukt liknende ord eller ord som kunne relateres til 

nøkkelordene hentet fra forskerspørsmålet. Dette kunne for eksempel være synonymer eller søkeord 

som ga et bredere eller mer spisset søkeresultat. Søkeordene ble deretter satt sammen ved å bruke 

boolske operasjoner som og/eller/ikke. Ved å bruke boolske operasjoner klarte vi å forbedre 

søkeresultatene. Tabell 6.1 viser søkeord som ble brukt.  
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Tabell 6.1 Søkeord 

 
 

6.3 Utforming av vanngjenvinningsanlegg 
Oppfrisking av kunnskap fra VA-faget var nødvendig for oss før vi kunne utforme et anlegg. Gruppa 

leste seg opp på metoder for rensing av avløpsvann og metoder for rensing av drikkevann, samt 

dimensjoneringsprinsipper for rør og pumper. I tillegg ble det opprettet kontakt med ulike 

leverandører av rensemoduler for drikkevann og gråvann, dette ble en viktig del når det kom til 

endelig utforming av vanngjenvinningsanlegget. 

 

For å begrense omfanget av denne oppgaven er det hensiktsmessig å utforme et komplett system 

som kan leveres i ferdige moduler av leverandør. Det gir oss mulighet til å enklere estimere 

omtrentlig investeringsbehov for installasjon og drift, i tillegg til forventet energiforbruk i brukstiden.  

 

 Kretsløp 

For å utforme kretsløpet til et vanngjenvinningsanlegg for et boligfelt er det benyttet eksisterende 

teori som differensiert vannforbruk og kildesortert avløpsvann. Inspirasjonen er hentet fra Hallvard 

Ødegaard sin skisse av et desentralisert VA-system som er presentert i Figur 5.1. For 

vanngjenvinningsanlegget i denne oppgaven vil vannet gå i en lukket krets, direkte fra renseanlegg til 

forbruker, uten å benytte en vanndam som reservoar. Gråvann som kommer inn til renseanlegg er 

120 l/d pr. person og forbruk hygienisk vann ut av renseanlegg 122,5 l/d pr. person. Differansen blir 

tilført fra kommunal drikkevannsforsyning til renseanlegget. 

 

 Dimensjonering 

For å dimensjonere rensesystemet er det nødvendig å bestemme hvilken vannkvalitet vi ønsket å 

oppnå med renseanlegget, altså rensekrav og renseeffekt. Det rensede vannet skal bli gjenbrukt som 

hygienisk vann til formål som blant annet vaskevann og dusj. På grunn av bruksområdene må vannet 

være helsemessig trygt, det vil si ikke bære potensielt farlige bakterier eller være irriterende for hud. 

Norge har forskrifter retningslinjer til vannkvaliteter for drikkevann og vann i badeanlegg, men ikke til 

gjenbruk av vann. Derfor har vi sett til retningslinjer gitt av amerikanske Environmental Protection 

Agency (EPA) «2012 Guidelines for Water Reuse». Disse retningslinjene er utgangspunktet for vår 

karakteristikk for hygienisk vann i denne oppgaven. Vannet oppfyller ikke krav til drikkevann. Når det 

Søkeord på norsk Søkeord på engelsk

Gråvann Greywater

Rensemetoder Waste water

Gjenvinning Recycling

Sirkulær økonomi Circular Economy

Gjenbruk Reuse

Renseanlegg Treatment plant

Pumper

Karakteristikk
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gjelder gråvannskarakteristikk er det brukt målinger gjort av gråvann fra en boligblokk på Ås. Her er 

avløpsvannet kildesortert, og gråvannet går i egen krets slik at prøvetaking er gjennomførbart. 

 

Gråvannskarakteristikken og karakteristikk for hygienisk vann er grunnlaget for rensekravene vi har 

satt til renseanlegget.  

 

For å dimensjonere vannmengden som skal renses trengs det tall på vannforbruk pr. person i en 

husholdning og antall personer i det bestemte boligområdet. For maksimal vannmengde for 

hygienisk vann som skal distribueres ut til forbruker beregnes Qmaks,hv ved legge til timefaktor og 

døgnfaktor, ettersom forbruket blir påvirket av døgnvariasjonene og det sesongbaserte forbruket. I 

dimensjonerende mengde for renseanlegget er det ikke nødvendig å ta høyde for timefaktor på 

grunn av buffertanken til SBR-modulen fungerer som en utgjevningstank.  

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 =  𝑄𝑚𝑖𝑑𝑙,𝑔𝑣 ∗ 𝑃𝐸 

Formel 6.1 Dimensjonerende vannmengde til en befolkning 

 

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠,ℎ𝑣 =
𝑄𝑚𝑖𝑑𝑙,ℎ𝑣 ∗ 𝑃𝑒 ∗ 𝑘𝑚𝑎𝑘𝑠 ∗ 𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠

24 ∗ 60 ∗ 60
 

Formel 6.2 Maksimal vannføring hygienisk vann, se Formel 3.1 

Qdim = dimensjonerende mengde gråvann pr. døgn (l/pd) 

Qmidl, gv = midlere gråvannsbelastning pr. person pr. døgn (l/pd) 

Qmaks, hv = maks forbruk hygienisk vann (l/s) 

Qmidl, hv = midlere hygienisk vannforbruk pr. person pr. døgn (l/pd) 

Pe = personekvivalent 

kmaks = maks timefaktor 

fmaks = maks døgnfaktor 

 

Rensekrav, gråvannskarakteristikk og hydraulisk belasting har er videreformidlet til leverandører som 

vi har samarbeidet med for endelig utforming og dimensjonering av anlegget. 

 

Ved utarbeiding av dimensjoneringsgrunnlag for avløpsrenseanlegget i denne oppgaven vil det bli 

benyttet følgende definisjoner: 

• Ved hydraulisk belastning benyttes dimensjonerende vannmengde definert som midlere 

vannmengde (m3/d). Dette vil være en middelverdi over alle døgn i et år. 

• Stoffbelastning i form av organisk belastning er basert på gråvannskarakteristikk i Tabell 3.7. 

 

Rørene som danner ledningsnettet til å ta unna gråvannet og distribuere det hygieniske vannet må 

være av tilstrekkelig dimensjon. Friksjonskoeffisienten som brukes må bestemmes og er avhengig av 

typen rør som brukes til det enkelte ledningsnettet. Minste indre diameter regnes ut gjennom å 

bruke Darcy-Weisbachs ligning i kombinasjon med kontinuitetsligningen.  

 

Det vil være behov for pumper for å løfte det hygieniske vannet til boligene. Løftehøyden som 

pumpene må bidra med er avhengig av trykktapet, ønsket trykk i ledningen ved distribusjon til 
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øverste bolig og plasseringen av selve renseanlegget. Plasseringen vil avgjøre høydeforskjellen 

mellom anlegget og høyeste bolig.  

 

 Plassering 

I forbindelse med plassering av vanngjenvinningsanlegget var vi på befaring på området der 

Benestad boligfelt Bb1 og Bb5 er planlagt. Befaringen var en del av kartleggingsprosessen. Det ble 

lettere å se for seg hvordan boligfeltene og de avgrensede områdene ligger i forhold til hverandre 

når vi senere jobbet med plassering på kartet. Vi benyttet COWI sin VA-plan for å bestemme endelig 

plassering. Faktorer som påvirket plasseringen er blant annet hvordan avløpsledningene og grøftene 

er planlagt, vi ønsker å oppnå selvfall inn til renseanlegget. I tillegg ønsker vi en gunstig plassering i 

forhold til terrenget, samtidig som anlegget ikke skal være sjenerende for de som skal bo 

boligområdet. 

 

6.4 Eksempelstudie for å belyse fordeler og ulemper 
Eksempelstudie er gjort for å belyse fordeler og ulemper med et vanngjenvinningsanlegg for gråvann 

på et avgrenset området. Det blir sett på ulike praksiser til gjenbruk av avløpsvann som er benyttet i 

andre deler av verden, samt forsknings- og pilotprosjekter som er gjort her i Norge. I tillegg er 

informasjon om norsk VA-sektor generelt satt i fokus, da dette blir brukt som 

sammenligningsgrunnlag og argumentasjon i diskusjonsdelen av oppgaven. 

 

Vi har forsøkt å belyse problemområder til det kommunale ledningsnettet og tilstanden til sentrale 

renseanlegg, investeringsbehov for fremtida, energiforbruk og økonomiske kostnader er blant disse. 

Formålet er å gi et svar på om et vanngjenvinningsanlegg som vi presenterer i oppgaven kan bidra 

med positive resultater i form av økonomisk lønnsomhet, sirkulærøkonomi og/eller redusert 

energiforbruk.  

 

6.5 Metode for å utføre spørreundersøkelse 
Gjenbruk av gråvann er ikke vanlig praksis her i Norge, tvert imot er det noe folk flest ikke har et 

forhold til i det hele tatt. Det er derfor interessant for oppgaven å vite litt om hva potensielle 

forbrukere tenker om å benytte et vanngjenvinningsanlegg for gråvann. Det ble derfor gjennomført 

en enkel spørreundersøkelse som metode for å kartlegge holdninger og for å innhente den 

informasjonen gruppa ønsker. Svarene fra spørreundersøkelsen er ment og brukes som 

argumentasjon når oppgaven skal belyse fordeler og ulemper ved et vanngjenvinningsanlegg for 

gråvann.  

 

Mål for undersøkelsen var å få over hundre svar, og den ble distribuert gjennom venner, familie og 

de sosiale mediene Snapchat og Instagram. Spørreundersøkelsen i sin helhet med informasjon gitt til 

deltakere samt spørsmål og svaralternativer er lagt ved som Vedlegg G. 

 

 Validitet til spørreundersøkelse 

Validiteten til bruk av en enkel spørreundersøkelse kan ha begrensninger, da de som har svart på 

undersøkelsen ikke har særlig kunnskap om emnet fra før. Problemstillinger som er belyst i 

undersøkelsen og hvordan spørsmålene er formulert, kan bidra til å legge føringer på svarresultatet. 
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Gyldigheten til undersøkelsen påvirkes også av mengden statistikkmateriale, hvem som har svart og 

at enkelte aldersgrupper kan være overrepresentert. 

 

6.6 Metode for å beregne kostnader 
Kostnadene som er knyttet opp mot VA-nettet til boligområdet er knyttet til både kommunale 

utgifter og til vanngjenvinningsanlegget i forhold til drift og etablering. 

 

 Gebyr utgifter 

Kommunale gebyrutgifter for boligfeltet er regnet ut ifra forventet forbruk (m3) ved å benytte 

Kristiansand kommune sine gebyrsatser for 2020. Gebyrutgiftene er regnet ut pr. bolig. Det er ikke 

tatt hensyn til eventuell endring i gebyrsats over tid. Vedlegg 3.  

 

 Kostnader knyttet til gjenvinningsanlegg 

De fleste kostnader som er knyttet til selve renseanlegget er gitt fra leverandører. Under posten for 

drift og vedlikehold har vi regnet ut kostnader knyttet til strømforbruk og kostnader knyttet til 

nødvendig tilførsel av ekstra vann fra det kommunale nettverket. I regnskapet til gjenvinningsanlegg 

har vi tatt med merkostnader for grøfter/VA-nett og bolig. Disse kostnadene er stort sett basert på 

erfaringstall fra leverandører.  

 

Merkostnad til grøftegraving er regnet ut ifra erfaringstall som COWI AS benytter for et standard 

grøftesnitt. Pris på VA-grøft med ekstra vann og avløpsledning ble regnet ut ifra volumøkning, her 

forutsetter vi at denne er proporsjonal med prisøkning. Vi har også benyttet erfaringstall på pris til 

kummer, samt merkostnad for installasjon i bolig. Pris på rør og lignende er hentet fra Wavin AS og 

Pipelife sine prislister for VA. 

 

6.7 Metode for energiregnskap 
Energiregnskapet i denne oppgaven er basert på energiforbruk i brukstiden til VA-anlegget. Vedlegg 

3. 

 

Data om energiforbruk til vanngjenvinningsanlegg er gitt av leverandører og er et estimert overslag. 

Alternativ 1 fikk vi oppgitt som kWh/år og Alternativ 2 har vi fått oppgitt kW/m3 for de ulike 

modulene. Disse dataene er benyttet sammen med forbruk, 120 l/d pr. person, 3,5 personer pr. 

husholdning og 52 boenheter, for å regne ut total kWh/m3 for renseprosessen. Tabell 6.2 og Tabell 

6.3 viser hvordan utregningen er utført. Rød markering i tabellene er informasjon gitt fra leverandør. 

Hydrofor anlegg og pumpe kjører for 122,5 l/d pr. person, dette er mengden forbruk av hygienisk 

vann.  

 
Tabell 6.2 Omregning fra kWh/år til kW/m3 

 
 

kWh/år m3 pr. år kW/m3

Renseanlegg Tot: 1900 7 971,60 0,24

Pumpe: 2 522,68 8 137,68 0,31

Alternativ 1 - Klor
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Tabell 6.3 Omregning fra kW/m3 til kWh/år   

  
 

Det har vært utfordrende å finne gode data for energiforbruk. Det er få publikasjoner knyttet til 

energiforbruk i VA-sektoren i Norge, som presenterer presise målinger. Data for nasjonalt og 

kommunalt energiforbruk som er brukt i oppgaven, er hentet fra en analyse Energiforbruk i Norsk 

VA-sektor som er bestilt og publisert i 2014 av Norsk Vann. Data i analysen er basert på Kommune og 

stat rapportering (KOSTRA) til Statistisk sentralbyrå (SSB) innkjøpt energi til de fire funksjonene; 340 

Produksjon av vann, 345 Distribusjon av vann, 350 Avløpsrensing og 353 Avløpsnett. Tall for 

energiinnkjøp er ikke lenger tilgjengelig i KOSTRA, men bestillingsvare hos Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). Data fra 2017 er bestilt for Kristiansand og Norge. Ettersom kommuneregnskap 

er kompliserte data og omstendighetene rundt Covid-19, med hjemmekontor for de som behandler 

søknaden, har vi dessverre ikke mottatt tallene i tide til at de kan benyttes i denne oppgaven.  

 

Data fra analysen til Norsk Vann er tatt fra grafer og derfor kan de være noe upresise. Vi har også 

sammenlignet med data fra Sverige som presenterer nøkkeltall for energibruk i svensk VA-sektor. 

Rapportene VA-verkens energianvändning 2008 og VA-verkens energianvändning 2011, er gitt ut av 

Svensk Vatten og data her er basert på innrapporteringer fra svenske vann- og avløpsanlegg.  

 

For å finne energiforbruket til en husholdning har vi satt opp en matrise som vist i Figur 6.1. På 

bakgrunn av tall oppgitt av Kristiansand kommune i deres hovedplan har vi i denne matrisen regnet 

ut det som går til industri og det som går til lekkasjer i drikkevannsnettet og innlekk av fremmedvann 

i avløpsnettet. Vi har brukt energiforbruk som utelukkende går til husholdning for å regne ut 

besparelser i forbindelse med vanngjenvinningsanlegg.  
 

Moduler kW/m3 m3 pr. år kWh/år

Biovac SBR anlegg 0,54 7 971,60 4 304,66

Etterpolering 0,1 7 971,60 797,16

UV 0,03 7 971,60 239,15

Hydrofor anlegg 0,33 8 137,68 2 685,43

Total: 1 8 026,40

Renseprosess u/Hydrofor 0,67 5 340,97

Alternativ 2 - UV
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Figur 6.1 Matrise for utregning av energiforbruk til husholdning. 

For å beregne energiforbruk til avløpsrensing for kommunal sektor i Kristiansand om til kWh/m3 er 

det valgt og benyttet dimensjonerende vannmengder fra VA-normen.  

 

6.8 Bruk av dataverktøy 
Det er tatt i bruk flere ulike dataverktøy i denne oppgaven for utregning, visualisering og planlegging. 

 

 AutoCAD 

AutoCAD er det datamodelleringsverktøy som i denne oppgaven er brukt til grafiske illustrasjoner 

benyttet i vårt boligområde. AutoCAD er mye brukt blant VA ingeniører og er et viktig 

prosjekteringsverktøy. Plantegninger som er fremlagt i oppgaven viser en oversikt over 

ledningsnettet i vårt utvalgte boligområde, oversikt over antall husstander samt en tegning over 

renseanlegget, grøftesnittet og hele kretsløpet. Plantegningene er gjenskapt fra eksisterende 

overordnete planer fra COWI Kristiansand.  

 

 Excel 

Excel er benyttet til utregninger som vises i tabeller, diagrammer og andre grafiske fremstillinger.  

 

 PowerPoint 

PowerPoint er benyttet til å visualisere kretsløp til gråvann/hygienisk vann og flytskjema til 

differensiert vannforbruk og kildesortert avløpsvann.  

 

 Dia 

Dia er en gratis programvare for å tegne strukturerte diagrammer. Programmet er brukt i denne 

oppgaven for å visualisere utforming av renseanlegget i flytskjema.  

 

Totalt produsert drikkevann og renset avløpsvann

30% til industi og annet

33% tap av drikkevann

50% tilførsel av fremmedvann

37% til husholdning

Forbruk fra kommunal-sektor ved benyttelse av VAGA

(etter reduksjon i bruk og tilførsel: 72% drikkevann 

80% avløpsnett) 

Totalt forbruk til husholdning

ved benyttelse av VAGA anlegg 

Alternativ 1

Totalt forbruk til husholdning

ved benyttelse av VAGA anlegg 

Alternativ 2

Energibruk

Kommunal

VA-sektor

kWh pr. 

person/år

Energibruk

Kommunal

VA-sektor
m/vann-

gjenvinnings

anlegg

 for gråvann

kWh pr. 

person/år



Lokalt vanngjenvinningsanlegg for gråvann 

51 
 

 Google skjemaer 

Google skjemaer er en gratis tjeneste fra Google som ble brukt til å lage spørreundersøkelsen om 

holdninger som er brukt i denne oppgaven. Tjenesten tillater enkel deling av undersøkelsen og 

tilgang til innhentet resultat for bestemte brukere. Resultater og data blir enkelt framstilt og kan 

hentes ut og eksporteres til blant annet regnearkprogrammer som Excel. 
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7 Resultat  
Resultatkapittelet inneholder utformingen til to alternative renseanlegg for gjenvinning av gråvann, 

heretter kalt vanngjenvinningsanlegg (VAGA). Beregninger av nødvendig grøftesnitt og 

dimensjoneringsgrunnlag for vannføring og pumper blir også presentert. I tillegg presenteres 

økonomiske kostnader som er knyttet til vannforbruk med og uten lokalt gjenvinningsanlegg for 

gråvann, dette gjelder også for energiforbruk. 

 

7.1 Overordnet VA plan  
Ved å ta utgangspunkt i eksisterende overordnet VA-plan for boligfeltet er det utarbeidet en 
overordnet VAGA-plan i AutoCAD. Figur 7.1 og Vedlegg A viser den overordnete VA-plan inkludert rør 
til gråvann, hygienisk vann og tilhørende kummer. Planen er utarbeidet for å visualisere hvordan 
anlegget kan utformes og for å kunne beregne lengder på vann- og avløpsledninger, høydeforskjeller 
og antall kummer. 
 

 

Figur 7.1 Overordnet plan for VAGA inkludert renseanlegg for gråvann 

Plassering av renseanlegget i kart er vist i Figur 7.2. Renseanlegget er satt på oversiden av veien slik 

at det kan graves ned og lagt nærme nederste bolig for å unngå unødvendig pumpebehov. Gråstiplet 

linje illustrerer ledning for gråvann, mens lyseblå linje illustrerer ledning for hygienisk vann. Ellers er 

spillvannsledningen grønnstiplet mens drikkevannsledningen er sammenhengende mørkeblå som i 

Figur 7.1. 
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Figur 7.2 Utsnitt plassering av renseanlegg i kart samt gråvann og hygienisk vann ledninger. 

 

7.2 Dimensjonering 
Renseanlegget er dimensjonert ut ifra forventet organisk- og hydraulisk belastning. Rørene som 

legges må også ta unna dette vannet og en tilstrekkelig dimensjon må bestemmes. Når vannet er 

behandlet må det fraktes og distribueres til boligene. Da kreves det en tilført løftehøyde som en 

pumpestasjon må bidra med. For å finne riktig løftehøyde er man avhengig av flere faktorer som alle 

blir adressert i dette kapittelet. Formlene brukt til utregning i dette kapittelet er presentert i kapittel 

3.10, Dimensjoneringsgrunnlag for renseanlegg og forsyningsnett, og kapittel 6.3.2, Dimensjonering, 

og henvises i formelteksten under hver beregning. 

 

 Vannforbruk og belastning 

I denne oppgaven regnes det med en gråvannsbelastning på 120 l/pd, se kapittel 3.4.3 Fordeling av 

vannforbruk og kretsløp til et delvis desentralisert VA-system. Midlere gråvannsbelastning pr. døgn 

for boligfeltet med 52 boenheter, der man regner med 3,5 personekvivalenter pr. boenhet [36], vil 

derfor bli 21 840 liter som tilsvarer 21,84 m3.  

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 120𝑙/𝑑 ∗ 52 ∗ 3,5 = 21840𝑙/𝑑 
Formel 6.1 Dimensjonerende vannmengde   

Vedlegget «Beregning av spillvann» i VA-norm for Kristiansand regner med fmaks lik 3 [36]. Samme 

norm viser til en kmaks på 2,5 - 3,5 når antall personer varierer fra 100 - 200. Ifølge normen vil det da 

være hensiktsmessig å bruke kmaks lik 2,7 i dimensjoneringen i dette tilfellet ettersom anlegget er 

knyttet til antatt 182 personekvivalenter.  

 

Ved utforming av renseanlegget regnes det at det økte forbruket som døgnvariasjonsfaktoren 

representerer ikke er relevant for belastning av renseanlegget. Dette er på grunn av at det økte 

forbruket er sesongbasert og knyttet til sommersesongen når det er mye utendørs vanning. Likevel 

kan det være hensiktsmessig å ta timevariasjonsfaktoren i betraktning med tanke på utregning av 

nødvending rørdimensjon, men ikke dimensjonering av renseanlegg om det benyttes en form for 

utgjevningstank. 

 

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠,𝑔𝑣 =
182 ∗ 120 ∗ 2,7

24 ∗ 60 ∗ 60
= 0,68𝑙/𝑠 

 Formel 3.1 
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Forbruk knyttet til gjenbruk av hygienisk vann antas å være 122,5 liter pr. person pr. døgn. 

Døgnfaktor og timefaktor benyttes til utregning av Qmaks for hygienisk vann, ettersom vannforbruket 

til boligfeltet vil variere gjennom døgnet og gjennom året. Maksimal vannføring av hygienisk vann 

skal brukes med tanke på pumpebehov og beregning av nødvendig rørdimensjon. 

 

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠,ℎ𝑣 =
182 ∗ 122,5 ∗ 3 ∗ 2,7

24 ∗ 60 ∗ 60
= 2,09𝑙/𝑠 

 Formel 3.1 og Formel 6.2 Maksimal vannføring hygienisk vann 

 Rør 

Rørene som brukes i ledningsnettet til gråvann er av PVC med en total lengde på 615 meter. PE skal 

brukes til ledningsnettet for hygienisk vann og har en lengde på til sammen 608 meter. Lengdene er 

hentet fra Vedlegg A. I oppgaven brukes en rørruhet på 0,5 mm ettersom det er en bransjestandard 

å ikke operere med lavere ruhet ved beregninger av friksjonstap i ledningsnett selv om oppgitt ruhet 

fra produsent og grossist er betydelig lavere. Dette gir en friksjonskoeffisient lik 0,03 ved å bruke 

Moodys-diagram vist i Figur 3.18 [3].  

 

Minste indre rørdiameter for drikkevannsledninger i Kristiansand kommune er på 100 mm. 

Utregningen under viser indre rørdiameter over 46,6 mm er tilstrekkelig for ledningsnettet til 

hygienisk vann vist i Figur 7.1. Oppgaven følger minimumskravet til Kristiansand kommune for 

drikkevannsledninger, og vil ha et indre rørdiameter på 100 mm. 

 

√𝐷55
=

0,03 ∗ 608 ∗ 0,00209022 ∗ 8

9,81 ∗ 𝜋2 ∗ 30
= 0,0466 𝑚 

Formel 3.8 

Minste indre rørdiameter for spillvannsledninger i Kristiansand kommune er på 150 mm. 

Utregningen under viser indre rørdiameter over 29,8 mm er tilstrekkelig for ledningsnettet til 

gråvann som er vist i Figur 7.1. Oppgaven følger minimumskravet til Kristiansand kommune for 

spillvannsledninger, og vil ha et indre rørdiameter på 150 mm. 

 

√𝐷55
=

0,03 ∗ 615 ∗ 0,00068252 ∗ 8

9,81 ∗ 𝜋2 ∗ 30
= 0,0298 𝑚 

Formel 3.8 

 Pumpebehov 

Boligområdet i Benestad ligger i terreng med stor høydeforskjell. Gråvann fraktes i rør og 

transporteres ved hjelp av selvfall. For å transportere hygienisk vann tilbake til husholdning kreves 

pumper. I denne oppgaven legges det vekt på høydeforskjell, trykktap og ønsket trykk ved 

distribusjon for å utarbeide pumpebehovet.  

 

Høydeforskjell 

Renseanlegg er utformet til å kunne graves ned til under frostfri dybde. Uttak av hygienisk vann antas 

å ligge 47 meter over havet, og avgreiningspunkt på ledningsnettet til øverste boenhet er ved 

frostfridybde 75 meter over havet, se Vedlegg A 
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Trykktap 

Trykktapet bestemmes ved å legge sammen friksjonstapet og singulærtapet. Friksjonstapet på 

ledningsnettet til distribusjon av det hygieniske vannet er lik 0,66 meter vannsøyle (mVS).  

 

ℎ𝑓 = 0,03 ∗
608

0,15 ∗
8 ∗ 0,00209022

𝜋2 ∗ 9,81
= 0,66𝑚𝑉𝑆 

Formel 3.5 

Singulærtapet regnes gjennom å følge den vanskeligste ruten for vannet gjennom et ledningsnett, 

altså det lengste strekket med flest bend og avgreninger. Kristiansand kommune skal sørge for 

tilstrekkelig trykk ved avgreining/stikkledning til bolig, der minimum krav på trykk er 2,5 bar [48]. Det 

beregnes ikke trykktap eller trykk i stikkledningene inn til selve boligene. 

Stikkledningene/avgreiningene inn til husene har heller ikke samme indre rørdiameter, som er 

vanligvis PE100 SDR 11 Ø32mm [66], enn resten av ledningsnettet. Lengste ledningstrekk med flest 

bend og avgreninger regnes å ha fem punkter der det oppstår singulærtap, der et 90° bend og fire T-

forgreininger. Det gir et samlet singulærtap på 0,5155 mVS. Singulærtapskoeffisientene er hentet fra 

Tabell 3.13. I utregningen brukes erfaringstall på singulærtap fra pumpestasjoner lik 0,5 mVS [66]. 

Dette er grunnet stor indre rørdiameter i forhold til vannføring. Stor indre rørdiameter i forhold til 

vannføring gir lav hastighet på vannet, i dette tilfellet lik 0,2661 m/s. Samlet singulærtap blir lik 0,52 

mVS.  

 

𝑣 =
0,0020902

𝜋 ∗ 0,052 = 0,27 𝑚/𝑠 

Formel 3.4 

 

ℎ𝑠 = (1,0 ∗ 4 + 0,3 ∗ 1) ∗
0,26612

2 ∗ 9,81
+ 0,5 = 0,52 𝑚𝑉𝑆 

Formel 3.7 

Total løftehøyde 

Pumpestasjonen trenger å bidra med en løftehøyde lik 59,76 mVS for å opprettholde et trykk på 3 

bar ved avgreiningspunktet til øverste bolig. 

 

ℎ = (75 − 47) + 0,5155 + 0,6584 + 30,591 = 59,76 𝑚𝑉𝑆 

7.3 Utforming 
Ved utforming av renseanlegget er det innhentet to alternativer som leveres fra forskjellige 

leverandører. Modulene i renseanlegget er ikke dimensjonert i denne oppgaven, men er utformet i 

samarbeid med leverandørene. Utformingen er gjort for å imøtekomme rensekravene gitt i Tabell 3.8 

og for å håndtere daglig organisk og hydraulisk belastning. Fordi det er et større forbruk av hygienisk 

vann enn tilsig av gråvann, legges det opp mulighet for tilførsel av drikkevann til anlegget ved behov. 

Det installeres også overløp til kommunalt spillvannsnett i tilfelle anlegget får driftsstans eller 

lignende. Leverandørene må selv gå god for at rensekrav og kapasitet er tilfredsstilt i henhold til 

trygg og sikker drift av anleggene. Produktinformasjon presentert i utformingen av renseanleggene 

er informasjon gitt fra leverandørene.  
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 Renseanlegg - Alternativ 1 

Prosessen som vist i Figur 7.3 består av en SBR-modul for rensing av gråvann, en kloreringsmodul for 

desinfeksjon, et sandfilter for etterpolering og en buffertank. Denne utformingen er gjort i samarbeid 

med Klaro AS. Vannkvalitetsmåler og pumpeanlegg er valgt i samarbeid med andre leverandører.  

 

SBR-modulen, Klaro Easy 50PEGRP2, er dimensjonert med et 9,4 m3 mottakskammer som også er 

maks syklusvolum. Enheten kan kjøre fire sykluser pr. døgn, dette gir en kapasitet på 37,6 m3 pr. 

døgn. I reaktortanken til modulen tilføres fellingsmiddelet PAX-18, som bidrar til effektiv fjerning av 

fosfor. PAX-18 er et flytende fellingsmiddel og doseres automatisk med pumpe på slutten av hver 

luftsekvens. Etter endt SBR syklus pumpes vannet videre ved hjelp av trykkluft, mens overskuddsslam 

pumpes tilbake til mottakskammeret. Vannet går så gjennom kloreringsmodulen for desinfeksjon. 

 

Klaro kloreringsmodul består av en doseringsenhet og en kontakttank. Kontakttanken for klorering er 

9,4 m3, noe som tilsvarer ett SBR syklus volum. Fra kontakttanken strømmer vannet videre til 

etterpolering som består av en 9 m3 sandfiltertank. Filtramar skjellsand blir her benyttet som 

filtermedie, denne bidrar til å regulere pH. Sandfilteret er ikke installert med tilbakespyling for 

rensing av filtermediet. Sanden byttes derfor ut ved behov og Klaro AS regner med en normal 

driftstid på 10 - 15 år før sanden må byttes ut. Etter renseprosessen er det installert en 25 m3 

buffertank i glassfiber. Det hygieniske vannet pumpes så fra buffertanken til forbruker. 

  

Pumpeanlegget, fra Xylem AS, installeres på en pumpeskid som består av 2 stk GHV20 pumper. 

Pumpene er trykkregulerende og kontrollert av en frekvenskonverter som gjør at de kan operere på 

variable hastigheter. Nominell kapasitet på pumpestasjonen er 2,09 l/s som tilsvarer 7,55 m3/t. 

  

Anlegget er frostsikret og designet for å kunne graves ned, mens alle styringsskap og paneler blir 

montert i et 2,4 m x 2,4 m overbygg med servant.  

  

Serviceavtalen til renseanlegget består av seks årlige servicebesøk. PAX-18 og klor etterfylles på 

servicer og anlegget vil kreve lite tilsyn utover dette. Det anbefales likevel at det foretas visuell 

kontroll i tankene cirka en gang i uken. Slamlagringsevne til anlegget er dimensjonert slik at det 

anbefales slamtømming en gang i året. 

 

Vannkvalitetsmåler installeres for overvåking av pH, turbiditet og restklor. 
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Figur 7.3 Forenklet flytskjema alternativ 1: VAGA med klor desinfeksjon. 

 Renseanlegg - Alternativ 2 

Prosessen som vist i Figur 7.4 består av en SBR-modul for rensing av gråvann, en slamavskiller med 

en pumpekum før etterpoleringsfilter, en buffertank, en hydrofor pumpestasjon og UV desinfeksjon. 

Denne utformingen er gjort i samarbeid med Biovac AS. Vannkvalitetsmåler er valgt i samarbeid med 

en annen leverandør.  

 

SBR-modulen, Biovac SBR 0115N, er dimensjonert med 15 m3 reaktortank med separert mottakstank 

og slamlager. Enheten kan kjøre fire sykluser pr. døgn, dette gir en kapasitet på 60 m3 pr. døgn. Etter 

endt SBR-syklus pumpes vannet videre til en vannmettet etterpoleringsmodul. 

 

Etterpoleringsmodulen inkluderer en 7 m3 slamavskiller, pumpekum med pumpe og alarm, 2stk 

fordelingskummer med 5 utløp og 10 stk. komplette filterkummer. Disse er fylt med filtralite 

filtermedie. Filterkummene er ikke installert med tilbakespyling for rensing av filtermediet, så 

filtermediet må derfor byttes ved behov. Biovac AS regner med en normal driftstid på 15 - 20 år før 

filtermediet må byttes i etterpoleringsmodulene. Det rensede vannet går så til en 25 m3 

glassfiberarmert umettet polyester (GUP) buffertank.  

 

Det hygieniske vannet pumpes fra buffertank til forbruker ved hjelp av en hydrofor pumpestasjon. 

Pumpestasjonen sørger for jevnt vanntrykk i ledningsnettet. Det er ikke oppgitt en nominell kapasitet 

for pumpen, men en maks kapasitet på 9,72 l/s som tilsvarer 35 m3/t. For desinfeksjon er det 

installert et "in-line" Wedeco LBX UV system, med sensorbasert sanntidsdose justering. Denne 

kommer etter hydroforanlegget, og er siste steget i renseprosessen. 
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Anlegget er frostsikret og designet for å kunne graves ned mens alle styringsskap og paneler blir 

montert i et 2,4 m x 2,4 m overbygg med servant. Overbygget leveres av Biovac AS og er et standard 

overbygg hos dem. 

  

Serviceavtalen til anlegget består av 12 årlige servicebesøk. Slamproduksjonen er beregnet til cirka 

70 m3/år, og det anbefales fra leverandør, slamtømming fire ganger i året. 

 

Vannkvalitetsmåler installeres for overvåking av pH og turbiditet. Fordi UV er installert i etterkant av 

buffertank settes det inn tappekran for prøvetaking av vann etter UV.  

 

 

Figur 7.4 Forenklet flytskjema alternativ to: VAGA med UV desinfeksjon. 

 Vannkvalitetsmåler 

For overvåking av vannkvalitet i det hygieniske vannet er det valgt systemer som er tilpasset til begge 

renseanleggene. I begge alternativene inngår det en transmitter og sensorer for «in line» måling av 

pH og turbiditet. For renseanlegg alternativ 1 installeres det også et system for måling av klorinnhold 

i tillegg til pH og turbiditet. Transmitteren er tilkoblet internett slik at direkte kontroll av måledata 

kan gjøres med ett web grensesnitt. Systemet, som brukes for begge renseanlegg alternativene, er 

valgt i samarbeid med Prosess-styring AS. Målinger utover klorinnhold, pH og turbiditet blir tatt 

manuelt og analyseres i et laboratorium.  

Et annet alternativ til vannkvalitetsmåler er satt opp i samarbeid med Labolytic AS. Dette alternativet 

kan imøtekomme strengere krav til overvåkning. I tillegg til pH, turbidet og klor vil dette anlegge ha 

en direkte overvåking av BOD og koliforme bakterier.  
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 Grøftesnitt 

Ved utforming av grøftesnitt er det benyttet Kristiansand kommunes minstekrav for rørdimensjoner 

og avstander til grøftevegg og fundament og avstand mellom rør. Det er benyttet 1,5 m overdekning 

fra øverste vannledning for frostsikring. Det konvensjonelle grøftesnittet i Figur 7.5 er utformet på 

bakgrunn av en erfaringsgrøft fra COWI AS. Volum av det konvensjonelle grøftesnittet er 4,14 m3. 

Grøftesnitt for VAGA vises i Figur 7.5. Volum av VAGA grøftesnitt er 5,81 m3. VAGA grøftesnitt gir en 

økning av grøftesnittet på 40,3 % i forhold til konvensjonelt grøftesnitt. Rør som er valgt for gråvann 

(GV) er PVC avløpsrør SN8 Ø160 PVC, hvor SN refererer til ringstivhet på røret. Rør valgt for hygienisk 

vann (HV) er PE100 SDR11 Ø110, SDR11 brukes for trykksatte systemer. 

 

 
Figur 7.5 Venstre: Konvensjonell VA Grøft Høyre: VAGA grøft 

7.4 Økonomi 
I økonomidelen vises kostnader knyttet til investeringsbehov for renseanleggene og merkostnader 

knyttet til grøftegraving og ekstra anleggsdeler som er nødvendig i grøftesnittet. Utregninger til data 

som blir oppgitt i dette kapittelet er vedlagt som Vedlegg 3. Det er gjort en kalkyle for drift og 

vedlikehold av anleggene, i tillegg til at besparelser av kommunale vann- og avløpsavgifter blir 

presentert. Differanser og forhold gås nærmere innpå i diskusjonsdelen.  

 

 Investeringsbehov 

Kostnader for de to alternative renseanleggene presenteres i Tabell 7.1 og Tabell 7.2. Disse 

kostnadene inkluderer graving og installasjon i boligfelt. Installasjonskostnadene til de to 

alternativene er ikke direkte sammenlignbare da det er en forskjell i størrelse på SBR-modul, og 

utforming på etterpoleringsfilter og desinfeksjonsmetode. 
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Tabell 7.1 Installasjons kostnader for renseanlegg, alternativ 1 levert av Klaro. 

 

Tabell 7.2 Installasjons kostnader for renseanlegg, alternativ 2 levert av Biovac. 

 

Ved finansiering gjennom lån med rente på 4 % og en nedbetalingsperiode på 20 år, vil de årlige 

utgiftene ligge på 81 293 kr for alternativ 1 og 164 345 kr for alternativ 2. De totale rentekostnadene 

for lånet vil komme på 521 060 kr for alternativ 1 og 1 053 401 kr for alternativ 2.  

 

Grøftekostnadene i oppgaven er gitt som merkostnader i forhold til konvensjonell grøftepris, som 

vist i Tabell 7.3 og Tabell 7.4. Merkostnaden til fjellgrøften er regnet ut ifra volumøkningen fra det 

konvensjonelle grøftesnittet. Erfaringspris på fjellgrøft ligger på ca. 2 000 - 3 000 kr pr. meter, og det 

er i denne oppgaven benyttet en middelverdi på 2 500 kr pr. meter. Merkostnaden regnet ut ifra 

volumøkningen til grøftesnittet tilsvarer da 1008 kr pr. meter. Erfaringspris for jordgrøft ligger på       

1 500 – 2 500 kr pr. meter, middelverdi er benyttet også her, 2 000 kr pr. meter. Antall vannkummer 

og spillvannskummer er beregnet ut ifra VA-plan for området. 

Anleggs del: Enhet Enhetspris, kr Antall enhet Kostnad, kr

SBR modul stk 215 000 1 215 000

Sandfilter stk 74 000 1 74 000

Kloreringstank stk 31 000 1 31 000

Lagringstank stk 60 000 1 60 000

Graving/Installasjon stk 100 000 1 100 000

Frakt stk 20 000 1 20 000

Overbygg stk 120 000 1 120 000

Pumpe stk 70 000 1 70 000

Vannkvalitetsmåler stk 173 836 1 173 836

Tilknytningsgebyr vann stk 10 000 1 10 000

Tilknytningsgebyr avløp stk 10 000 1 10 000

SUM ekskl. mva: 883 836

SUM inkl. mva: 1 104 795

Installasjons kostnader for renseanlegg alternativ 1 levert av Klaro

Anleggs del: Enhet Enhetspris, kr Antall enhet Kostnad, kr

SBR modul stk 445 000 1 445 000

Etterpoleringsfilter stk 480 000 1 480 000

Hydrofor anlegg, 35 m3/t stk 200 000 1 200 000

Buffertank, 25 m3 stk 90 000 1 90 000

Wedeco LBX UV stk 200 000 1 200 000

Montering og prosjektering stk 115 000 1 115 000

Overbygg stk 120 000 1 120 000

Vannkvalitetsmåler stk 116 806 1 116 806

Tilknytningsgebyr vann stk 10 000 1 10 000

Tilknytningsgebyr avløp stk 10 000 1 10 000

SUM ekskl. mva: 1 786 806

SUM inkl. mva: 2 233 508

Installasjons kostnader for renseanlegg alternativ 2 levert av Biovac
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Tabell 7.3 Merkostnader til grøfteutførelse for hovedledningene i boligfelt. 

  

Tabell 7.4 Merkostnader til grøfteutførelse for stikkledningene i boligfelt. 

 
 

Totalsummen til merkostnadene for grøfter til hoved- og stikkledning inkludert mva. kommer på 

3 531 069 kr. Regner man et lån på denne summen vil årsutgiftene komme på 259 822 kr. Denne års 

utgiften forutsetter 4 % rente og en nedbetalingstid på 20 år. I løpet av 20 år vil den totale 

rentekostnaden være 1 665 376 kr, som tilsvarer nesten 50 % av lånebeløpet. 

 

Det vil også bli en ekstrakostnad i bolig på grunn av differensiert vannforbruk og kildesortert avløp. 

Erfaringstall fra rørlegger viser til cirka 20 000 kr ekskl. mva. i merkostnad. denne prisen gjelder for 

installasjon i nybygg. For hele boligfeltet totalt, kommer denne merkostnaden på 1 040 000 kr. 

 

 Drift og vedlikehold 

For å drifte og vedlikeholde renseanleggene er det behov for årlige servicer og det er forbruk knyttet 

til kjemikalier, strøm og vann. Tabell 7.5 og Tabell 7.6 viser et overslag av de årlige kostnadene 

knyttet til drift og vedlikehold. I tabellene kommer det frem at enhetsprisen på filter er 20 000 kr 

ekskl. mva. Skiftning av filtermediet gjøres cirka en gang hvert tiende år. Denne summen deles på ti 

og den årlige kostnaden komme da på 2 000 kr. Antall enheter i raden for gebyrkostnader til 

vannforbruk er beregnet ut ifra at renseanleggene har en utnyttelsesgrad på 99 %, det vil si at 1 % av 

vannet som kommer inn i anlegget forsvinner i prosessen, og differanse på 2,5 l/p*d mellom gråvann 

inn til renseanlegg og hygienisk vann ut av renseanlegg i perioder med forbrukstopper. 

 

Anleggs del: Enhet Enhetspris Antall enhet Kostnad, kr

Fjellgrøft m 1 008 608 612 560

uPVC avløpsrør, Dy 160 m 136 608 82 688

PP grenrør 45°, Dy 160 stk 539 55 29 645

PE Ø 110mm m 74 608 44 992

PE T-rør  stk 515 55 28 325

Vannkum stk 125 000 8 1 000 000

Spillvannskum stk 20 000 8 160 000

SUM ekskl. mva: 1 958 210

SUM inkl. mva: 2 447 763

Grøftekostnader til hovedledninger (merkostnader)

Anleggs del: Enhet Enhetspris Antall enhet Kostnad, kr

Jordgrøft m 306 560 171 360

uPVC avløpsrør, Dy 110 m 69 560 38 453

PE Ø 32mm m 12 560 6 832

Stoppekran (hygieniskvann) stk 7 500 52 390 000

Stakekum stk 5 000 52 260 000

SUM ekskl. mva: 866 645

SUM inkl. mva: 1 083 307

Grøftekostnader til stikkledninger (merkostnader)
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Tabell 7.5 Årlige kostnader til drift og vedlikehold av renseanlegg, alternativ 1 [15, 67]. 

  

Tabell 7.6 Årlige kostnader til drift og vedlikehold av renseanlegg, alternativ 2 [15, 67]. 

  
 

Tabell 7.7 viser de kommunale gebyrkostnader knyttet til vann og avløp for boliger med normalt 

vannforbruk og for boliger med differensiertvannforbruk tilknyttet VAGA. Dataene som blir 

presentert er regnet ut ifra gebyrsatser som vises i Tabell 3.4 og   

Anleggs del: Enhet Enhetspris, kr Antall enhet Kostnad, kr

Klorforbruk stk 4 000 1 4 000

Sandfilter stk 20 000   1/10 2 000

Serviceavtale år 20 000 1 20 000

Strømforbruk renseanlegg kWh/år 8,78 1 900 16 682

Strømforbruk pumpe kWh/år 8,78 2 523 22 149

Gebyr vannforbruk renseanlegg 

99% utnyttelse grad + 2,5 l/p*d
m

3 6,26 246 1 539

Slamtømming pr. tank 3 000 1 3 000

Abonnementsgebyr vann år 676 1 676

Abonnementsgebyr avløp år 1 424 1 1 424

SUM ekskl. mva: 69 470

SUM inkl. mva: 86 837

Årlige kostnader til drift og vedlikehold av renseanlegg alternativ 1

Anleggs del: Enhet Enhetspris, kr Antall enhet Kostnad, kr

Filtermedie stk 20 000   1/10 2 000

Serviceavtale år 50 000 1 50 000

Strømforbruk renseanlegg kWh/år 8,78 5 341 46 894

Strømforbruk hydrofor kWh/år 8,78 2 685 23 578

Slamtømming pr. tank 3 000 4 12 000

Gebyr vannforbruk renseanlegg 

99% utnyttelse grad + 2,5 l/p*d
m

3 6,26 246 1 539

Abonnementsgebyr vann år 676 1 676

Abonnementsgebyr avløp år 1 424 1 1 424

SUM ekskl. mva: 136 110

SUM inkl. mva: 170 138

Årlige kostnader til drift og vedlikehold av renseanlegg alternativ 2
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Tabell 3.5 og vannforbruket til en husholdning som vist i Figur 3.8. De to første radene i Tabell 7.7 

viser kommunale gebyrkostnader pr. bolig det første året. Her er differansen mellom boliger som er 

tilknyttet VAGA og de som ikke er på 3 452 kr, dette er på grunn av redusert drikkevanntilførsel og 

avløpsmengder. Det tilsvarer en reduksjon i kommunale avgifter på 11 % første året. På grunn av 

tilknytningsgebyret som er et engangsbeløp, viser tabellen at reduksjonen for 20 år vil være på 

69 025 kr pr. bolig, som er rett under 41 %. Videre viser tabellen differansen på de kommunale 

gebyrkostnadene for hele boligfeltet, første året og i løpet av 20 år. 

 
Tabell 7.7 Kommunale gebyrkostnader pr. bolig og for hele boligfeltet, inkl. mva. (Konvensjonelt VS. VAGA) [3, 15, 16]. 

 

Figur 7.6 viser gebyrkostnader ekskludert de faste avgiftene som tilkoblingsavgift og fast månedspris. 

Gebyrkostnadene er differensiert etter formål og viser at ved å benytte et privat anlegg for gråvann 

og hygienisk vann vil de kommunale kostnadene reduseres med 179 464 kr (3452 kr pr. bolig) i året. 

Sett bort i fra de faste kostnadene er reduksjonene på hele 77 %.  

Årsgebyr for 

drikkevann

for m
3
 målt 

mengde, kr

Årsgebyr for 

avløpsvann

for m
3
 målt 

mengde, kr

Abonnementsgebyr 

(vann 845 kr, avløp 

1780 kr), kr

Tilknytningsgebyr 

vann og avløp, kr
TOTAL, kr :

Normaltforbruk - pr. bolig 

pr. år (første år)
1 698 2 784 2 625 25 000 32 108

VAGA - pr. bolig

pr. år (første år)

(Reduksjon: 

Vannforbruk 72 % 

Avløpsvann 80 %)

475 557 2 625 25 000 28 656

Normaltforbruk - pr. bolig

for 20 år
33 966 55 686 52 500 25 000 167 152

VAGA - pr. bolig

for 20 år

(Reduksjon: 

Vannforbruk 72 % 

Avløpsvann 80 %)

9 491 11 137 52 500 25 000 98 128

Normaltforbruk - boligfelt

52 boliger pr. år (første år)
88 312 144 784 136 500 1 300 000 1 669 596

VAGA - boligfelt

52 boliger pr.år (første år)

(Reduksjon: 

Vannforbruk 72 % 

Avløpsvann 80 %)

24 675 28 957 136 500 1 300 000 1 490 132

Normaltforbruk - boligfelt

52 boliger for 20 år
1 766 241 2 895 684 2 730 000 1 300 000 8 691 925

VAGA - boligfelt

52 boliger for 20 år

(Reduksjon: 

Vannforbruk 72 %, 

Avløpsvann 80 %)

493 508 579 137 2 730 000 1 300 000 5 102 645
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Figur 7.6 Gebyrkostnader ekskl. faste gebyrer for 52 boliger., inkl. mva. [3, 15, 16] 

 Driftskostnader for boligfeltet 

Figur 7.7 viser driftskostnader for de ulike alternativene i forhold til hverandre. Gebyrkostnadene for 

vann og avløp er basert på forbruk, faste gebyrkostnader er ikke inkludert da disse er like for alle 

alternativene. I forhold til en konvensjonell VA-tilkobling vil besparelsen i driftskostnader være på 

92 627 kr for alternativ 1, og for alternativ 2 er besparelsen 9 326 kr. 

 

 
Figur 7.7 Driftskostnader for boligfeltet, ekskl. installasjonskostnader, kr pr. år [3, 15, 16, 67]. 

Det er store kostnader som går til etablering av et VAGA, Figur 7.8 setter disse kostnadene i 

perspektiv. Figuren viser driftskostnader, sparte driftskostnader ved tilknytning til et VAGA fremfor 

en konvensjonell VA-tilkobling og etableringskostnadene for VAGA. Disse kostnadene inkluderer 

innkjøp og installasjon av renseanlegg samt grøfteetableringskostnader for hoved- og stikkledninger. 

Driftskostnadene er en løpende årsutgift for boligfelt og etableringskostnadene er en 

engangsinvestering.  
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Figur 7.8 Kostnader knyttet til VAGA, drift og etablering [3, 15, 16, 67].  

 Årskostnader for boligfeltet inkludert etablering og drift 

Årskostnader for boligfeltet med privat finansiering av VAGA etablering vises i Figur 7.9. Kostnadene 

er basert på at VAGA er finansiert gjennom et lån på 4 % rente og 20 års nedbetaling. Figuren viser at 

totale driftskostnader for alternativ 1 kommer på til sammen 481 584 kr pr. år, det er en økning på 

146 % fra konvensjonell VA-tilkobling. Alternativ 2 kommer på 647 938 kr pr. år som tilsvarer en 

økning på 182 %. De kommunale gebyrkostnadene for vann og avløp er basert på forbruk, faste 

gebyrkostnader er ikke inkludert da disse er like for alle alternativene. 

 

 
Figur 7.9 Årskostnader for boligfelt, inkl. etableringskostnader finansiert gjennom lån [3, 15, 16, 67].  
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Figur 7.10 viser de samme utgiftene som Figur 7.9, men her er kostnadene fordelt på de ulike 

utgiftspostene.  

 

 
Figur 7.10 Årskostnader for boligfelt fordelt på utgiftsposter, inkl. etableringskostnader finansiert gjennom lån [3, 15, 16, 

67]. 

7.5 Energi 

Kommunal energibruk er delt inn i de fire funksjonene; produksjon av vann, distribusjon av vann, 

avløpsrensing og avløpsnett. Tabell 7.8 viser energibruk fra kommunal VA-sektor og hvordan den er 

fordelt mellom husholdning, industriforbruk og lekkasje. Dette er regnet ut på bakgrunn av tall som 

er oppgitt i Kristiansand kommune sin hovedplan. Tallene fra tabellen gir en reduksjon i forbruket fra 

kommunalsektor til husholdning på ca. 76 %, da energiforbruket til boligfeltet er på 4 028 kWh/år og 

blir redusert til 974 kWh/år for boligfelt tilknyttet VAGA. I tillegg vise tabellen viser også det totale 

energiforbruket til husholdningen tilknyttet VAGA. Dette inkluderer forbruk fra kommunalsektor og 

forbruk til renseanlegg og pumper i VAGA. Vi har brukt energiforbruk som utelukkende går til 

husholdning for å regne ut besparelser i forbindelse med vanngjenvinningsanlegg, utregninger vises i 

Vedlegg 3. 
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Tabell 7.8 Energibruk fra kommunal VA-sektor med og uten VAGA [3, 5, 10, 12]. 

 
 

Figur 7.11 viser fordelingen av energiforbruk i kommunal VA-sektor, samt hva som går til 

industriforbruk og hva som går til lekkasje av drikkevann og innlekkasje av fremmedvann på grunn av 

dårlig ledningsnett. I tillegg viser figuren fordelingen som går til husholdning, og at reduksjonene i 

forbruket for kommunalsektor totalt blir redusert med 20 % ved å benytte et VAGA.  

340

Produksjon

av vann

345

Distribusjon

av vann

350

Avløps-

rensing

353 

Avløps-

nett

SUM 
SUM

pr. bolig:

SUM

for boligfelt:

Totalt produsert 

drikkevann og renset 

avløpsvann

16,8 14,5 20,8 31,8 84,0 294,0 15288,0

30 % til industri og 

annet
5,1 4,4 6,3 9,5 25,2 88,2 4586,4

33 % tap av 

drikkevann

50 % tilførsel av 

fremmedvann

5,6 4,8 10,4 15,9 36,7 128,3 6673,4

37 % til husholdning 6,2 5,4 4,2 6,4 22,1 77,5 4028,2

Forbruk fra 

kommunal-sektor 

ved benyttelse av 

VAGA (etter 

reduksjon i bruk og 

tilførsel:

72 % drikkevann 

80 % avløpsnett) 

1,7 1,5 0,8 1,3 5,4 18,7 974,6

Totalt forbruk til 

husholdning

ved benyttelse av 

VAGA anlegg 

Alternativ 1

29,7 103,8 5397,3
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Figur 7.11 Fordeling av energibruk i kommunal VA-sektor, og reduksjon ved benyttelse av VAGA [3, 5, 10, 12] 

 Energiforbruk for boligfeltet 

Figur 7.12 viser energiforbruket til boligfeltet for de ulike alternativene i forhold til hverandre. Her er 

det kun beregnet energibruk for husholdning i boligfelt ekskl. tap av drikkevann og tilførsel av 

fremmedvann. Energiforbruket for renseanlegg og pumper til VAGA er beregnet ut ifra drift med full 

kapasitet, noe som gir kunstig høye tall for alternativ 2 som kun benytter seg av 38 % av kapasiteten 

ved dimensjonert drift. For alternativ 1 er forbruket til renseanlegget 1 900 kWh/år og forbruket til 

pumpene 2 523 kWh/år. Forbruket til alternativ 2 er høyere, her går 5 341 kWh/år til renseanlegget 

og 2 685 kWh/år til hydroforanlegg. 

 

 
Figur 7.12 Energiforbruk til husholdning for boligfelt [3, 5, 10, 12]. 
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 Energiforbruk avløpsrensing 

Tabell 7.9 viser energiforbruket til selve renseprosessen til avløpsvann. Her kommer de generelle 

dataene for ulike rensemetoder frem. Til sammenligning med data for Kristiansand kommune som er 

basert på innkjøpt energi og de to alternative vanngjenvinningsanleggene som blir presentert i 

oppgaven. 

 

Tabell 7.9 Energiforbruk til avløpsrensing, generelle data for ulike rensemetoder, data basert på innkjøpt energi, og data for 

VAGA alternativ 1 og alternativ 2 [12, 18]. 

 
 

7.6 Resultat fra spørreundersøkelse 
Resultatet fra spørreundersøkelsen blir presentert under dette kapittelet. Spørreundersøkelsen som 

en helhet med informasjon til deltakeren, spørsmål og svaralternativer er lagt som Vedlegg G til 

oppgaven.  

 

Det var i alt 148 personer som deltok på denne spørreundersøkelsen. Derav var ca. 90 % av 

deltakerne i alderen mellom 18 og 60 og 97 deltakere var kvinner. I tillegg har cirka 50 % barn og 

over 60 % eier egen bolig.  

 

Figur 7.13 viser at folk flest synes det er viktig med gjenbruk og tiltak som reduserer 

miljøbelastninger. Resultatet viser at folk flest er opptatt av miljø og gjenbruk.  
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Figur 7.13 Holdning til gjenbruk og tiltak som reduserer miljøbelastning. Grafisk fremstilling av resultat på 

spørreundersøkelsen. 

Holdningene til differensiert vannforbruk er i utgangspunktet positive selv om 65 % ønsker mer 

kunnskap om teknologien, se Figur 7.14. Det er kun fem prosent som har et negativt utgangspunkt. 

Figur 7.15 viser at toalettspyling, vanning og bilvask er formål som folk flest synes er greit å benytte 

en annen vannkvalitet enn drikkevann. Når det gjelder vann til dusjing er det svært få som ønsker å 

benytte renset gråvann. Oppvask som formål ble foreslått av deltagerne selv, under alternativ 

«annet».  

 

 
Figur 7.14 Holdning til differensiert vannforbruk. Grafisk fremstilling av resultat på spørreundersøkelsen. 
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Figur 7.15 Ulike formål folk synes det er greit å benytte renset gråvann. Grafisk fremstilling av resultat på 

spørreundersøkelse.  
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8 Diskusjon 
I denne delen av oppgaven vil resultatene diskuteres i lys av teoribakgrunn. Det vil bli sett på 

muligheter og utfordringer med gjenvinningsanlegget for gråvann. I tillegg vil det bli sett på 

svakheter og begrensninger til resultatene som er presentert.  

 

8.1 Dimensjonering 

Forbruket av hygienisk vann er antatt til å være høyere enn gråvannbelastningen. Hva ligger til grunn 

for det og hva vil denne ubalansen bety? Hva ville konsekvensene være om tilfellet var motsatt? 

Rørene er bestemt etter minstekravet til Kristiansand kommune, men kunne like så godt ha vært 

dimensjonert uten å ta høyde for kommunal VA-norm. Begrunnelsene bak beregningene og hva 

eventuelle endringer i disse beregningene medfører vil bli belyst i dette kapittelet. 

 

 Vannforbruk og belastning 

Vannforbruket av hygienisk vann er antatt å være 2,5 l/pd høyere enn gråvannbelastningen. 

Renseanlegget er antatt å ha en utnyttelsesgrad på 99 %, så det vil være behov for å tilføre nytt 

drikkevann inn i systemet. Var tilfellet motsatt, og det blir tilført mer gråvann enn det er forbruk av 

hygienisk vann, må det overflødige gråvannet håndteres på en måte. Det kan eksempelvis gjøres som 

gjort i utformingen for anlegg 1 og 2 med bruk av overløp som leder vannet til det kommunale 

avløpsnettet. Var overløp ikke en del av installasjonen kunne renseanlegget og oppbevaringstanker 

bli overfylt. Ved problem og opphoping av gråvann kunne det i ytterste konsekvens havne tilbake hos 

de nederste boligene eller kummene i terrenget dersom anlegget på en måte ikke tar unna 

gråvannet. 

 

Døgnfaktor har en stor korrelasjon med sesong, der faktoren er størst under sommersesongen. Da er 

det en økt aktivitet på forskjellige forbruksposter som påvirker forbruket av hygienisk vann og 

gråvannbelastning ulikt. Valg av døgnfaktor reflekterer dette. Det er gjort en vurdering at døgnfaktor 

påvirker gråvannsbelastningen i mindre grad, se kapittel 7.2.1 Vannforbruk og belastning. Stemmer 

ikke dette som antatt vil det likevel ikke være problematisk. Rørene som er brukt til å lede gråvannet 

til renseanlegget er godt over nødvendig dimensjon. Renseanleggalternativene er begge 

overdimensjonerte, og vil trolig kunne behandle større belastning om sommeren grunnet 

temperaturøkning som fører til raskere biologisk rensing i SBR-modulen. En annen konsekvens med 

større gråvannsbelastning om sommeren lavere behov for å sleppe til ekstra drikkevann ved 

distribusjon av hygienisk vann for å imøtekomme forbruksbehovet. Konsekvensene ved 

gråvannsbelastning avhengig av døgnfaktor vil ikke føre til problemer som krever tiltak. 

 

 Rør 

Rørdimensjonene som er valgt har langt større enn tilstrekkelig indre diameter på rørene ved Qmaks. 

Dette er for å ligge i tråd med kommunale normer. Er det planlagt at vanngjenvinningsanlegget i sin 

helhet skal finansieres og driftes privat kan det være rimelig å gå ned i rørdimensjon til minste 

tilstrekkelige indre rørdiameter. Kostnader for rør og grøfter kan dermed reduseres ved å gå ned i 

rørdimensjon. Å legge rør med mindre rørdimensjon enn minstedimensjon tillat i den kommunale 

VA-normen kan medføre lav samarbeidsvilje fra kommunen om de skal ha sine rør i samme grøft som 

de andre rørene. Det vil da være nødvendig med egne grøfter og kummer, som kan medføre til større 

grøftekostnader.  
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Rørene som er beregnet til bruk er godt egnet til gråvannledningsnettet og ledningsnettet til 

hygienisk vann. PVC og PE blir ofte brukt til lignende bruk. Andre rør, som betongrør, er mindre 

aktuelle til disse formålene, men kan egne seg godt til for eksempel der det er behov for store 

rørdimensjoner. Ruheten til PVC- og PE-rør er veldig lav. Betydelig lavere enn ruheten brukt i 

utregningene. Både ruheten som blir oppgitt av produsent og grossist, men også den ruheten som 

ofte brukes ved utregning av plastledninger er en god del lavere enn valgt ruhet i utregninger. Lav 

rørruhet gir lavere friksjonskoeffisient, som vil påvirke trykktapet. 

 

Hastigheten gjennom ledningene blir høyere ved mindre indre diameter. Vannhastigheten spiller en 

rolle på trykktapet, der høyere hastighet fører til høyere trykktap. Ved distribuering av hygienisk 

vann kan det da være en fordel med overdimensjonerte rør med tanke på trykktap, men i 

gråvannledningene er det fare for at vannet ikke fører til en stor nok spenning i rørene til at selvrens 

oppnås. For gråvann kan det tenkes at det ikke er så viktig i og med at den største slambelastningen 

følger med svartvann, men mangel på selvrens kan føre til tette rør. Oppholdstiden i røret øker også 

noe som kan føre til større grad av begroing. Slik som for boligområdet som denne oppgaven 

omhandler er det stort fall grunnet store høydeforskjeller. Det kan da tenkes at fallet fører til 

tilstrekkelig skjærspenninger inni røret slik at selvrens oppnås. 

 

 Pumpebehov 

Pumpebehovet er avhengig av plassering av renseanlegg og pumpestasjon. Det var da viktig å ha 

renseanlegg og pumpestasjon så nært boligene som mulig for å unngå å pumpe vann unødvendige 

høydemeter. Det blir ikke benyttet et høydebasseng ved distribusjon av hygienisk vann, så pumper vil 

bli belastet i ulik grad etter forbruket. Effekten til pumpene kan da bli dårlig ettersom de ofte ikke vil 

ha turtall som gir best effekt. Hydroforanlegget i alternativ 2 er da en smart måte å opprettholde et 

godt trykk i vannledningene, og kan redusere slitasje på pumpene og gi et mer stabilt trykk ved 

distribusjon enn ved bare bruk av sentrifugalpumper. 

 

Trykktapet påvirkes blant annet av indre rørdiameter og friksjonskoeffisient. Både friksjonstapet og 

singulærtapet er lavt for ledningsnettet til det hygieniske vannet. Dette er mest grunnet lav hastighet 

på vannet gjennom ledningene. Ved mindre rørdimensjon vil trykktapet øke eksponentielt med 

hastigheten. Det kan føre til noe høyere behov for løftehøyde. Friksjonstapet er som regel det største 

bidraget til trykktap, noe som også er tilfellet i denne oppgaven. Ved bruk av en lavere 

friksjonskoeffisient vil beregninger gi lavere tall på friksjonstap. Å bruke lavere koeffisient er helt 

rimelig ettersom det brukes PE-rør i ledningene, men likevel noe som ikke gjøres så ofte i 

nettberegninger. Singulærtapet kan være større enn beregnet ettersom det bare er regnet med 

singulærtap på åpenbare punkter der ledningene forgreiner seg, og det kan være flere punker som 

bidrar med singulærtap.  

 

8.2 Utforming 
For både alternativ 1 og alternativ 2 er det valgt å bruke SBR som rensemetode. Det er også inkludert 

både etterpolering og desinfeksjon før det hygieniske vannet blir pumpet tilbake til boenhetene. 

Pumpene i begge alternativene er like i form av at de er trykkregulerende, men de har som resten av 

modulene i alternativene forskjellig kapasitet. Størrelsen på modulene som inngår i begge 

alternativer er som nevnt i resultat ikke dimensjonert i denne oppgaven. Ved bruk av SBR som 

rensemetode er det viktig å ta hensyn til både temperaturer og stoffbelastning. 
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Dimensjoneringsgrunnlaget til renseanleggene er regnet ut i form av hydraulisk belastning og 

forventet stoffbelastning. Dette er grunnlaget for valget av rensemoduler, som er tatt i samarbeid 

med leverandører.  

 

For å få best mulig resultat må dimensjonering av renseanleggene optimaliseres for best mulig drift 

både med tanke på renseeffekt og energiforbruk. Renseanleggene som er beskrevet i resultat er ikke 

optimalisert, noe som gjenspeiles i forskjellene på størrelsene for modulene i de begge alternativene. 

For å kunne optimalisere anlegget for akkurat dette boligfeltet bør det utføres et detaljert 

beregningsgrunnlag, samt gjennomføring av et pilotprosjekt.  

 

Begge alternativene kan leveres med serviceavtaler, for å sikre en trygg og sikker drift av anleggene. 

Det er ikke lagt inn automatisk overvåking av anleggene, noe som burde vurderes med tanke på 

driftssikkerhet. Dette burde da kobles opp mot automatisk innkobling av både overløp for gråvann og 

påfylling av drikkevann, som vist i Figur 7.3 og Figur 7.4. Dette vil da være en sikkerhet ved 

driftsstans eller hvis forbruket i boenhetene er høyere enn anleggets kapasitet. Uten ett automatisk 

system vil dette måtte gjøres manuelt.  

 

Alternativene er relativt like i utforming, men er likevel ikke direkte sammenlignbare da det er stor 

forskjell i modulstørrelser, hva som inngår i modulene, og desinfeksjonsmetode. Det vil være spesielt 

viktig både for den økonomiske investeringen og energiforbruket til anlegget at man optimaliserer 

størrelse og drift.  

  

 Renseanlegg - Alternativ 1 

I alternativ 1 er kapasiteten til reaktortanken i SBR-modulen 9,4 m3 pr. syklus og totalt 37,6 m3 pr. 

døgn. Det vil i praksis si at det er god kapasitet i forhold til gjennomsnitts daglig hydrauliske 

belastning på 21,84 m3. Med en maks kapasitet på fire sykluser i døgnet tilsvarer det cirka 2,3 rense 

sykluser pr. døgn. Dette betyr at man kanskje kunne klart seg med en mindre reaktortank. Det 

tilsettes et fellingsmiddel, PAX-18, i SBR-modulen for fjerning av fosfor. Det vil være en fordel siden 

fosfor rester kan gi uønsket effekter på vannet i buffertanken i form av turbiditet eller uønsket lukt 

og smak. Det vil også være en fordel i forbindelse med eventuell slamflukt etter rensing. SBR-

modulen er designet for å unngå slamflukt, men det er ikke noe som kan utelukkes hundre prosent 

hvis det skulle skje en lengre driftsstans på renseanlegget. Slamlagringsevne er ikke oppgitt for 

anlegget, men dimensjoneres for tømming en gang i året. Dette er en stor forskjell fra alternativ 2 

som anbefaler tømming av sitt anlegg fire ganger pr. år. Med tanke på at det tilsettes fellingsmiddel i 

alternativ 1 må det bli tatt høyde for ekstra slamproduksjon. 

 

Klor doseres automatisk via doseringsenhet og oppholdstid i kontakttanken skal være minimum 30 

min for å oppnå tilstrekkelig hygienisering og restklor i det hygieniske vannet. Klor kan tilsettes før 

eller etter sandfilteret. I denne utformingen er klorering plassert før etterpoleringsfilter. Dette kan 

være hensiktsmessig for å fange opp eventuelt overdosering av klor, ekstra sedimentering i 

kontakttank, og jevnere tilsig av renset vann siden ett helt syklus volum pumpes direkte inn fra SBR-

modulen. Ulemper ved å tilsette klor før etterpoleringsfilter kan være at vannet vil være mindre rent 

enn når det har vært gjennom filteret for etterpolering. Dette medfører at man gjerne må ha en 

høyere dosering med klor enn det som hadde vært nødvendig å tilsette hvis vannet ble filtrert først. 
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Etterpoleringsfilter består av en sandfiltertank fylt med kalkholdig skjellsand. I tillegg til å kunne 

fjerne eventuelle rester av organisk stoff, partikulære materialer og eventuelle fosfor rester, er også 

skjellsanden pH regulerende slik at pH holdes jevn og fin i det hygieniske vannet. Sandfilter går tett 

ved drift over tid, og det er som regel installert tilbakespyling for å rense sandfilteret når falltapet 

gjennom filteret er for høyt. Tilbakespyling er ikke installert i dette tilfelle og det anbefales at sanden 

byttes etter en forventet driftstid på 10 - 15 år. Siden det ikke installeres tilbakespyling vil det være 

usikkerhet knyttet til effekten av sandfilteret. Det bør derfor jevnlig, og minimum ved hver service, 

sjekkes slik at sandfilteret ikke tettes og må byttes før oppgitt driftstid.  

 

 Renseanlegg - Alternativ 2 

Kapasiteten til reaktortanken i SBR-modulen for alternativ 2 er på 15 m3 og har da en total 

døgnkapasitet på 60 m3. Med en maks kapasitet på fire sykluser i døgnet vil modulen kjøre cirka 1,5 

rensesykluser pr. døgn, dette gjelder for gjennomsnitts daglig hydrauliske belastning på 21,84 m3. 

Dette tilsier at anlegget vil operere på cirka 38 % av maks kapasitet. Her kommer det i tillegg an på 

hvilken organisk belastning som er lagt til grunn for dimensjoneringen. Antall rensesykluser og 

størrelse på SBR-modulen vil ha stor betydning for det totale energiforbruket og ikke minst den 

økonomiske investeringen. Samtidig vil det kunne være en stor fordel med ekstra kapasitet ved en 

eventuell fremtidig utvidelse av boligområdet. Det vil åpne for en mulighet til å koble flere boenheter 

på, uten å måtte investere i utvidelse av renseanlegget.  

 

I reaktortanken tilsettes ikke fellingsmiddel. Men etterpoleringsmodulen er inkludert en slamavskiller 

som vil være en god sikring mot eventuelt slamflukt som kan oppstå. Det vil også fjerne faste 

partikler og eventuelt flyteslam etter rensing i SBR-modulen. 

 

Fordelingskummene i etterpoleringsmodulen fordeler vannet til 10 like filterkummer som er fylt med 

Filtralite filtermasse. Ved å fordele vannet over 10 filterkummer oppnås det et høyt filterflateareal 

for best mulig tilbakehold av mikroorganismer som kan være sykdomsfremkallende. Ulempen er at 

dette kan være mer plasskrevende enn én stor filtertank.  

 

UV-modulen Wedeco LBX er designet spesielt med tanke på sikker desinfeksjon og hygienisering ved 

at det har automatisk justering av UV dose som følger strømningen i røret. Det er også montert tette 

lysrør for å sikre at all væske blir utsatt for UV stråling. Det er et dyrere system enn klor, men hvis 

systemet fungerer som beskrevet fra leverandør vil mange av de ulemper som er forbundet med UV 

kunne være eliminert. Ved å installere UV som siste steg i etterkant av buffertank og pumpe vil det 

også sikres en trygg desinfeksjon før hygienisk vann når boenhetene. Hvis UV-modulen hadde vært 

installert før buffertank ville effekten av UV-eksponeringen minket over tid i tanken og dermed 

hadde man oppnådd lavere sikring mot bakterievekst. 

 

 Vannkvalitetsmåling – kontroll og overvåking 

Det er satt opp 2 alternative vannkvalitetsmålere. Siden det ikke er spesifikke krav knyttet til 

gjenbruk av gråvann i Norge er det heller ikke direkte krav knyttet til overvåking. I det ene 

alternativet for vannkvalitetsmåler er det mulig å ha direkte overvåking av både pH, BOD, turbiditet 

og koliforme bakterier. Norske forskrifter tilsier at det ikke er nødvendig å direkte overvåke alle disse 

parameterne, men det må gjennomføres et visst antall prøver basert på størrelse av renseanlegg. Det 

hygieniske vannet er tenkt og brukes i kontakt med hud, det er derfor satt opp et alternativ for å 
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kunne overvåke pH, turbiditet samt klor for VAGA alternativ 1. Måling av turbiditet vil ikke gi en 

direkte relasjon til koliforme bakterier, men det vil gi et bilde av renseeffekten i gråvannanlegget. Det 

vil da være nødvendig med prøvetaking av det hygieniske vannet for analyse av BOF, og TKB i et 

laboratorium. Det er stor forskjell i pris på de to alternative overvåkingssystemene. Det vil være en 

trygghet med overvåking av koliforme bakterier i det hygieniske vannet. Ved å gå ut ifra kravene i 

norske forskrifter er det valgt å bruke det rimeligste alternativet for denne oppgaven. En annen 

grunn til å velge dette er fordi det er usikkert hvor pålitelig en direkte kontroll av koliforme bakterier 

vil være. 

 

 UV mot klorering som desinfisering 

Klorering og UV-bestråling er to ulike desinfeksjonsmetoder av vann. Begge metodene er velkjente 

metoder hvor UV er brukt i Norge siden 70-tallet når vi virkelig startet med utbyggingen av 

renseanlegg, mens klor blir brukt i økende grad de siste årene. UV-bestråling er en metode som 

passer godt i små og mellomstore renseanlegg.  

 

Både UV-bestråling og klor er desinfeksjonsmidler som virker godt for fjerning av virus og bakterier, 

mens det er dokumentert at klor er lite effektiv for fjerning av parasitter i forhold til UV. Begge 

metodene er avhengig av tilstrekkelig kontakttid for å oppnå ønsket renseeffekt. For å få til dette er 

UV-bestråling avhengig av lavt fargetall og turbiditet.  

 

Ønsket renseeffekt i en UV-reaktor er en komplisert prosess da det er en dyr investering og det er 

vanskelig å bygge den ideelle reaktoren for å hindre ulik strålingsmengde gjennom reaktoren. Det er 

også viktig å opprettholde turbulent og jevn strømning gjennom hele reaktoren siden 

desinfeksjonsprosessen er sensitiv for endring i strømningen. Dette er viktig for å sikre lik dose i alle 

områder av tanken. Effekten til et kloranlegg avhenger av konsentrasjon og kontakttid. Dosen skal 

være tilstrekkelig for inaktivering av bakterier og skal ikke sette lukt eller smak i vannet.  

 

For å teste om vannet blir utsatt for riktig dose UV må det utføres en komplisert test da det finnes 

ingen metode for å måle riktig dose UV-stråling i en reaktor med kontinuerlig gjennomstrømning. 

Derfor bruker biodosimetriske tester hvor en tester den faktiske inaktiveringen av en 

mikroorganisme som en kjenner UV-følsomheten til. Dette må så sammenliknes med resultatene fra 

en laboratorietest på vann uten gjennomstrømning. I motsetning så skal det i en reaktor med 

klorering kunne utføres en test for restklor etter i 30 minutters oppholdstid i tanken.  

 

Det er ingen biprodukter som følge av UV-stråling i vannet, men i klor kan det være rester dersom 

dosen av tilsatt er klor har vært for høy. Det kan føre til lukt og smak i vannet. Derimot har klor den 

egenskapen at det kan gi en restvirkning på ledningsnettet, mens UV mangler denne.  

 

 Alternative rensemetoder 

Det er valgt å benytte SBR som rensemetode i denne oppgaven, men det finnes også andre 

alternative rensemetoder som kan være aktuelle ved utforming av et gjenvinningsanlegg for gråvann. 

Ved valg av rensemetode er det flere kriterier som må tas hensyn til. Noen av de viktigste kriteriene 

er rensekrav, drift- og vedlikeholdsbehov, kostnader, energiforbruk, og ikke minst størrelse og 

plassering av renseanlegg i terreng. 
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MBR er lite brukt i Norge, men er testet og benyttet flere steder i Europa. Eksempel studie fra et 

pilotprosjekt for gjenvinning og gjenbruk av gråvann for et hotell i Spania viste at MBR-anlegget 

presterte bra med tanke på renseeffekt3.12.1. I studiet ble det lagt til en grunn en pris på 

vannrensing og energi som er høyere enn i Norge. Dette resulterte i en kort gjenbetalingsperiode. 

Studier gjort i pilotprosjektet viste også at MBR løsning er testet med suksess i andre 

forskningsprosjekter. Noe som viser at MBR burde vurderes ved utformingen av gjenvinningsanlegg 

for gråvann også i Norge. Det er også en fordel at MBR kan uformes som et kompakt og 

plassbesparende renseanlegg. En annen fordel ved MBR er at det er behov for eget sandfilter. For at 

dette skal være et godt alternativ er det i midlertidig nødvendig at teknologien er tilgjengelig i Norge 

og at man kan optimalisere energiforbruket, som er en utfordring ved MBR anlegg. 

  

MBBR er også testet for rensing av gråvann blant annet i Brasil hvor det er vist til gode resultater, 

men ble gjort uten etterfiltrering slik at målt turbiditet ville blitt ett problem i vår oppgave. Dette k 

Alternativt kunne vært løst med en å ha et sandfang og sil i forkant av MBBR som forbehandling. Et 

utjevningsbasseng måtte også blitt vurdert for å sørge for nok oppholdstid i MBBR, samt 

fellingsmiddel for fjerning av nitrogen og fosfor. En fordel er at MBBR-anlegg ofte er mer kompakt 

enn aktivslam metoder, som gjør det til en metode som kan vurderes. 

  

Våtmarksfilter er en naturlig renseprosess med god renseeffekt, og er godt egnet for 

gråvannrensing. Eksempel studie i Tyskland viser at denne metoden og kan være et godt alternativ 

for gråvannrensing. Det kan kombineres med andre rensemetoder og tilpasses etter nødvendig 

rensekrav eller eventuelle fremtidige utvidelser av anlegg. Ulempen med våtmarksfilter vil 

hovedsakelig være å ha nok areal til utforming. Ved bruk av våtmarksfilter må også renset vann ledes 

til en resipient. For denne oppgaven ville det vært naturlig å tenke at Rundetjønn, som ligger nærme 

boligfeltet kan brukes som resipient. Rundetjønn ville da fungert som vannkilde for 

gjenbruksområdene til det rensete gråvannet. Dette systemet ville da vært mer i tråd med 

Ødegaards konsept for vanngjenvinningsanlegg i Figur 5.1. Fordelen med dette er at det ikke vil være 

behov for en buffertank etter rensing og det vil være et åpent system som benytter seg av et naturlig 

vannreservoar. Ettersom vannkvaliteten er av lav biologisk verdi kan tilføring av renset vann og vann 

av god kvalitet være med på å heve kvaliteten på vannet i Rundetjønn. Samtidig vil det antagelig 

være strenge kommunale krav til renseeffekten for å få utslippstillatelse. Det vil i tillegg kreve en 

rensing og hygienisering av vannet sin skal gjenbrukes. Rundetjønn ligger på kotehøyde 18 m, som er 

lavere enn forslag til plassering av renseanlegget, det vil derfor måtte installeres en kraftigere pumpe 

sammenlignet med pumpen i alternativene som er satt opp for å levere hygienisk vann til 

boenhetene. Ved bruk av våtmarksfilter må man også ta hensyn til forurensningsforskriften, og dens 

krav i forbindelse med utslipp av renset gråvann. 

 

8.3 Økonomi 
Kostnadene til VAGA deles inn i tre hoveddeler. Det er kostnadene som er knyttet til etableringen av 

renseanlegget, etablering av ledningsnettet og de årlige utgiftene som går til drift og vedlikehold av 

anlegget. Styrker og svakheter med hvordan kostnadene er beregnet til disse delene skal bli belyst i 

dette kapittelet. I tillegg vil spørsmål i forhold til finansiering og lønnsomhet bli drøftet.  
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 Kostnader knyttet til renseanlegg 

Kostnader for de to alternative renseanleggene er presentert i Tabell 7.1 og Tabell 7.2. Selv om de to 

alternativene benytter det samme renseprinsippet, viser tabellene at det ene er en god del dyrere 

enn det andre. Alternativ 1 har en prislapp på 1 104 795 kr inkl. mva. og Alternativ 2 har en prislapp 

2 233 508 kr inkl. mva. Det er over 1 million kr mer enn Alternativ 1. De to alternativene er ikke 

direkte sammenlignbare da det er en forskjell både i størrelse på SBR modul utforming på 

etterpoleringsfilter, og ulik desinfeksjonsmodul og pumpesystem. 

 

Begge renseanleggene benytter SBR-modul som første trinn i renseprosessen og her er det et tydelig 

skille på pris. Alternativ 2 koster over det dobbelte av hva alternativ 1 koster. SBR-reaktortankene til 

de to anleggene er like bortsett fra størrelsen. Reaktortanken til alternativ 2 har en daglig 

rensekapasitet på 60 m3. Dette er nesten tre ganger mer enn behovet, og derfor en unødig 

investering. SBR sammen med etterpoleringsfilter er de to største utgiftspostene i regnskapet til 

alternativ 2. Etterpoleringsmodulen for de to alternativene er ikke helt like i utforming, og modulen 

fra Biovac koster seks ganger mer enn filterløsningen fra Klaro. Dette spriket i kostnader og kapasitet, 

både til SBR-modul og filtermodul tydeliggjør at anleggene ikke er optimalt dimensjonert.  

 

Når det gjelder desinfeksjonsmetode kommer det frem i teorikapittelet at fordelen med å benytte 

klor er at denne løsningen er billig i investering og i drift, men for UV er det motsatt. Her er ulempen 

at den er dyr i investering og i drift. Dette gjenspeiler også de alternative desinfeksjonsmodulene i 

denne oppgaven. Klormodulen koster 31 000 kr ekskl. mva. og Wedeco LBX UV har en prislapp på 

200 000 kr ekskl. mva. Desinfeksjonsmetodene fører også til ulike krav til vannkvalitetsmåleren, 

denne blir dyrere for anlegget med klormodul, da måleren må ha ekstra funksjoner for å kunne 

overvåke restklor i det hygieniske vannet. 

 

 Grøftekostnader 

For boligfeltet som er tilknyttet VAGA er det nødvendig med rør til hygienisk vann og gråvann i tillegg 

til rørene for spillvann, drikkevann og overvann. Ledningene går mellom forbruker og renseanlegg. 

Det er tatt høyde for at man kan legge ledninger til gråvann og hygienisk vann i grøftene med det 

kommunale ledningsnettet. Merkostnaden på grøfta er derfor beregnet ut ifra volumøkningen som 

det nye grøftesnittet medfører. Grøftesnittet er dimensjonert ut ifra Kristiansand kommune sin VA-

norm og krav er fulgt i forbindelse med avstander mellom ledninger og grøfteside. Størrelsen på 

rørdiametrene oppfyller også kommunens minstekrav. Kommunal standard på ledningsnettet til 

gråvann og hygienisk vann øker kostnaden på grøftene da disse rørene er overdimensjonert i forhold 

til nødvendig diameter. 

 

Som del av grøftekostnadene kommer utgifter til vann- og spillvannskummer, der krav til maks 
avstand mellom disse er 80 meter. I  
Tabell 7.3 vises merkostnader til grøfteutførelse av hovedledningene i boligfeltet, her ser vi at 

utgiftsposten til kummene utgjør nesten 60 % av de totale grøftekostnadene. For å redusere denne 

kostnaden kan man se på mulighetene til å benytte felles vannkum til drikkevann og hygienisk vann. 

Fordelen med dette er at det blir færre kummer å forholde seg til, både med tanke på innkjøp, 

innstallering og ved inspeksjon. Ulempen er at dette må godkjennes av kommunen, det er ikke 

sikkert de vil gå med på en fellesløsning. Det er heller ikke sikkert at det ville redusert 

grøftekostnadene siden det krever spesiallagde kummer som inkluderer en ekstra konsoll. Dette må 
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man eventuelt ta hensyn til og vurdere. Når det kommer til spillvannskummene, er disse antatt 

minikummer til 15 – 20 000 kr ekskl. mva. pr. stk. og kan ikke legges sammen med gråvann. Vil man 

benytte en annen kumløsning her for å få til en fellesløsning for gråvann og kommunalt spillvann, må 

man tenke på faren for overløp og hvilke konsekvenser det kan medføre. VAGA er ikke dimensjonert 

for å belastes av eventuelt overløp av svartvann, anleggene vil ikke rense effektivt, og fare for 

gjentetting av filter og andre mekanismer er til stede. 

 

Dersom man ikke kan legge ledningsnettet til VAGA i samme grøft med det kommunale 

ledningsnettet vil grøftekostnadene som er presentert i denne oppgaven endres. Man må da grave 

en separat grøft etter et nytt planlagt grøftesnitt for VAGA. Totalkostnaden på grøfter vil være svært 

avhengig av grøftesnittet, og hvilken kumløsning som blir valgt, men det er tydelig at det ville gjort 

installasjon av anlegget vesentlig dyrere enn ved sammenlegging. Det er her de store kostnadene 

ligger.  

 

 Drift og vedlikehold 

Kostnadene til drift og vedlikehold av vann og avløpstjenester for boligfeltet er fordelt på 

kommunale avgifter og driftskostnader til de to alternative VAGA. 

 

De kommunale avgiftene for vann og avløp til boligområdet reduseres ved lavere vannforbruk. For 

dette boligfeltet reduseres drikkevannsforbruket med 72 % og avløpsmengden med 80 %. Tabell 7.7 

viser hvordan dette påvirker gebyrkostnadene. Beregninger som er utført her viser at det første året 

vil de kommunale VA-avgiftene synke med 22 %, og i underkant av 50 % de påfølgende årene. Årlig 

besparelser for boligfeltet er på 179 464 kr, noe som tilsvarer 3 451 kr pr. bolig. Grunnen til den lave 

reduksjonen første året er at det vil komme et påkoblingsgebyr som er en engangsavgift i 

etableringsfasen.  

 

En annen side av denne besparelsen er at reduserte kommunale utgifter fra forbruker, på grunn av 

redusert belastning på det kommunale forsyningsnettet, fører til tapt inntekt med mindre 

investeringsbehov for kommunen. Vi kommer ikke til å gå ytterligere inn på dette i denne oppgaven, 

da et boligfelt ikke vil utgjøre særlig forskjell. Men blir det snakk om større områder som tar i bruk 

VAGA, og som reduserer forbruket så betraktelig som systemet i denne oppgaven, vil det være 

interessant å se hvordan dette påvirker driften og økonomien til de store sentrale kommunale 

anleggene. 

 

Når det kommer til drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til VAGA vil dette komme som en løpende 

utgift gjennom anleggets brukstid. Begge alternativene leveres med en serviceavtale, hvor det er en 

kostnad som sikrer at en forsvarlig drift- og vedlikeholdsplan gjennomføres. Det vil også komme 

utgifter som er knyttet til selve prosessen. I beregningene er det lagt inn kostnader for service, 

slamtømming, forventet strømforbruk, kjemikalieforbruk og vannforbruk, disse er regnet som en 

årlig kostnad for hele boligfeltet. 

 

Tabell 7.5 viser at alternativ 1 har en årlig driftskostnad på 86 837 kr inkl. mva. og Tabell 7.6 viser at 

driftskostnadene til alternativ 2 er en del høyere, 170 138 kr inkl. mva. Driftskostnadene til anleggene 

gjenspeiler forholdet som installasjonskostnadene viste. Også her er alternativ 2 er et dyrere 

alternativ både når det gjelder serviceavtalen og kostnader knyttet til prosess. Tabellene viser at bare 
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strømforbruket står for over 50 % av hele driftsbudsjettet. Strømforbruket til alternativ 2 er beregnet 

ut fra maks belastning. Dette anlegget vil kjøres med langt mindre belastning enn hva det er 

dimensjonert for og dermed kjøre med et lavere strømbehov enn det som er tatt med i 

beregningene. Det er vanskelig å anslå strømforbruket ut ifra belastning, dette må i så tilfelle måles 

og kartlegges i drift. Det samme gjelder for slamtømming. Så lenge anlegget går med en lav 

belastning vil det ikke produsere de slammengdene som det er tatt høyde for i oppgaven, noe som 

kan føre til at tømmesyklusen reduseres. Dette er faktorer som vil være med å påvirke 

driftskostnadene.  

 

Figur 7.7 viser de alternative løsningene mot hverandre. Her vises driftskostnadene til VAGA sammen 

med de kommunale utgiftene. Fra figuren ser vi at det i driftsperioden kan lønne seg økonomisk å 

drive et VAGA fremfor å ha en konvensjonell VA-tilkobling. Her ser vi at alternativ 1 har en årlig 

besparelse på 92 627 kr for boligfeltet i driftsperioden. For å sette dette i perspektiv så tilsvarer 

besparelsen en reduksjon i vannforbruk på 62,39 l/p*d. For alternativ 2 vil besparelsen bare tilsvare 

9 326 kr og 6,28 l/p*d. Det ikke tatt høyde for usikkerheten knyttet til driftskostnadene, og at disse 

mest sannsynlig vil være en del lavere enn det som kommer frem av Tabell 7.5 og Tabell 7.6. 

Optimalisering av anleggene, spesielt alternativ 2 i forhold til økonomi og drift, ville vært interessant 

å forske videre på. Her kan det veldig godt tenkes at man har store muligheter for å komme godt 

under de tallene som er presentert i denne oppgaven. 

 

Tanken om at et vanngjenvinningsanlegg er en god økonomisk investering, er ikke helt riktig. 

Man må ikke glemme de store kostnadene som er knyttet til etableringen av et slikt anlegg. Disse 

kostnadene er diskutert i foregående kapiteler, men her i forhold til svakheter i regnskapet og 

kostnadene til de alternative løsningene mot hverandre. Vi har ikke sett på hvem som skal betale for 

dette. Med etableringskostnadene til anlegget, menes innkjøp og installasjon av renseanlegg samt 

merkostnadene som følger grøfteutførelse. Disse kostnadene satt opp mot driftskostnader og sparte 

driftskostnader er vist i Figur 7.8. For alternativ 1 kommer etableringen totalt på 4 635 865 kr inkl. 

mva. som tilsvarer 89 151 kr pr. bolig. For alternativ 2 er prisen 5 764 578 kr inkl. mva. som tilsvarer 

110 857 kr pr. bolig. I tillegg vil det komme en merkostnad på 20 000 kr ekskl. mva. for ekstra rør og 

rørleggerarbeid internt i bolig. 

 

Hver husholdning har en mulighet for å spare 3 452 kr pr. år i kommunale avgifter ved tilknytning til 

et VAGA. Det vil ta 25 – 32 år før anleggene har betalt seg med denne reduksjonen. Trekker vi videre 

fra de årlige driftskostnadene som følger anleggene vil besparelsen for husholdningen årlig kun være 

på 1 781 kr for alternativ 1 og 179 kr for alternativ 2. Det vil da ta 50 år for nedbetaling av alternativ 1 

og 620 år før alternativ 2 har betalt seg. Våre beregninger viser tydelig at dette blir et prosjekt som 

aldri vil kunne lønne seg økonomisk for husholdningene i boligfeltet. 

 

Dersom renseanlegget skal eies og finansieres av det private vil det være naturlig at man finansierer 

anlegget med et felles lån for boligfeltet, det vil da komme løpende renter i tillegg som fordyrer 

ytterlige. Disse tallene blir presentert i neste kapittel.  

 

 Finansiering  

Hvordan gjenvinningsanlegget skal finansieres og hvordan driftskostnadene skal betales for er viktig 

å belyse. Skal det være privat finansiert eller av kommunen? Skal utbygger ta kostnadene, eller er 
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gjenvinningsanlegget en del av boligtaksten? Vil driftskostnadene betales av beboerne tilknyttet 

anlegget eller kommunen? Ulike finansieringsløsning og betalingsforslag diskuteres i dette 

delkapittelet. 

 

Prislappen på renseanleggsløsning fra Klaro og merkostnad tilknyttet grøfter vil ha en prislapp på 

4 635 865 kr inkl. mva. Renseanleggsløsningen fra Biovac med merkostnadene har en prislapp på 

5 764 578 kr inkl. mva. Denne kostnaden kan deles på antall boliger og bli en del av taksten på 

boligene ved kjøp og salg. Ulempen med dette er at dette tiltaket fordyrer prisen på boligene med 89 

151 kr for løsning med renseanlegg fra Klaro, og 110 857 kr for løsning med renseanlegg fra Biovac. 

Fordelen er at finansieringen vil være på plass etter salg av boligene. For boligeierne vil det være 

usikkert ved eventuelt videre salg av boligen om det vil være betydelig verditap på renseanlegget 

eller om det blir inkludert i det hele tatt i taksten. Da vil merkostnaden som følger boligen ved første 

kjøp være helt eller betydelig borte. 

 

Et annet godt og mye brukt alternativ til finansiering er gjennom et lån. Rimelig nedskrivingstid kan 

være på 20 år, som er normal levetid på pumper. Ved kjøp av bolig vil det være faste utgifter på 

renter, avdrag og driftskostnader. Fordelen med dette er at tilknytning til gjenvinningsanlegget ikke 

påvirker boligprisen. Ulempen er at faste utgifter til hver enkelt bolig blir høyere når det inkluderer 

renter og avdrag for etablering av VAGA, enn for en bolig med vanlig tilknytning til kommunale VA-

anlegg. Figur 7.9 viser denne økningen. Vi ser at ved å finansiere på denne måten vil renter og avdrag 

øke de årlige utgiftene knyttet til vann og avløp med 341 115 kr for alternativ 1 og 424 168 kr for 

alternativ 2. Disse tallene forutsetter 4 % rente og en nedbetalingsperiode på 20 år. Et lån med 4% 

rente kan anses å være høyt i 2020, men ses på som realistisk i et 20årsperspektiv. Er også avhengig 

av hvor lånet er hentet ut, og er det privat eller fra bedrift kan renten være høy sett opp mot renter 

fra bank. Figuren gir et tydelig bilde av hvordan de årlige kostnadene til VAGA påvirkes av 

finansiering gjennom et felles lån. De årlige kostnadene blir svært høye i forhold til en konvensjonell 

VA-tilkobling. Etter at lånet er nedskrevet er det også et spørsmål om hvor stor restverdien på 

anlegget er, og hva som må kjøpes inn eller erstattes for å opprettholde drift. De mest betydelige 

kostnadene er knyttet til grøfter og kummer, noe som lages med et hundreårsperspektiv. 

 

Renseanlegget og ledningsnettet er utformet i tråd med VA-normen til Kristiansand kommune etter 

beste evne. Alternativ utforming kan føre til lavere kostnader på renseanlegg og ledningsnett om VA-

normen ikke følges eller tas hensyn til. Forhåpentligvis vil det å følge den kommunale VA-normen 

gjøre det enklere for Kristiansand kommune å godkjenne og støtte utbyggingen av 

vanngjenvinningsanlegget for gråvann. Det vil også gjøre det lettere for kommunen ved en eventuell 

overtakelse av anlegget. 

 

8.4 Energiforbruk 
Energiforbruket til kommunal VA-sektor er fordelt på de fire postene; produksjon av vann, 

distribusjon av vann, avløpsrensing og avløpsnett.  

 

I VA-miljøet er det i dag stort fokus på energiforbruket til renseanleggene for avløpsvann, og data på 

dette er gitt for de ulike renseprosessene. Fokuset ligger på potensialet i avløpsvannet og 

mulighetene til å få til en mer energieffektiv renseprosess gjennom å utnytte ressursene i vannet. 

Data om forventet energiforbruk til renseanlegg er varierende. I Norge ligger vi på et forbruk mellom 
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0,3 - 0,6 kWh/m3 for renseanlegg med mekanisk-kjemiske rensetrinn og mellom 0,6 kWh/m3 og 1,6 

kWh/m3 for renseanlegg med biologiske rensetrinn [18]. Dersom man legger til grunn data fra 

energianalysen til Norsk Vann fra 2014 og data fra VA-Norm for Kristiansand, om forbruk og 

spillvannsmengder pr. person, vil forbruket til renseanleggene i Kristiansand kommune ligger på cirka 

0,2 kWh/m3. Tallene fra 2014 er fra før ombyggingen til sekundærrensekravene av renseanlegget i 

Kristiansand startet, og renseprosessen var da basert på mekanisk-kjemiske metoder. Det vil si at 

Kristiansand ligger 0,1 kWh/m3 under det laveste tallet som Norsk Vann presenterer. Det er noe 

usikkerhet knyttet til hvor riktig bilde dataene fra analysen gir på energiforbruket, da de er basert på 

innkjøpt energi og ikke faktisk målte kWh, dette diskuteres litt senere i kapittelet. 

 

Tabell 7.9 viser at VAGA alternativ 1 bruker 0,24 kWh/m3 og VAGA alternativ 2 bruker 0,67 kWh/m3 

Disse tallene er for renseprosessen, forbruket til pumpe er ikke inkludert her. Energiforbruket for 

alternativ 1 er gitt som erfaringstall fra leverandør og er et mye lavere tall enn hva alternativ 2 

bruker. Data for alternativ 2 er også gitt av leverandør, men her er det spesifisert forventet forbruk 

for hver modul som renseanlegget består av. Bare SBR-modulen til alternativ 2 alene bruker over det 

dobbelte av hva hele renseprosessen til alternativ 1. Begge alternativene for lokale renseanlegg 

forbruker totalt mer energi enn hva det kommunale anlegget gjør pr. m3 behandlet vann. Selv om de 

lokale renseanleggene bruker mer energi pr. m3 enn det sentrale renseanlegg til kommunen, vil de 

mengden som passerer gjennom renseanlegget være lavere pr. tilknyttet bolig. Dette på grunn av at 

det kun er gråvann fra husholdningen som behandles i renseanlegget for gråvann, fremmedvann og 

overvann vil ikke bli behandlet her. I tillegg vil de lokale renseanleggene også fungere for vann 

produksjon. 

 

Det er et kjent problem knyttet til det sentrale renseanlegget at det renses store unødvendige 

volumer med fremmedvann og overvann. Dette er forårsaket av dårlig ledningsnett og enkelte steder 

med fellessystem.  

 

Figur 7.11 viser fordeling av energiforbruket i kommunene og hvordan et VAGA påvirker 

energiforbruket for kommunen. Dersom alle husholdninger i kommunen reduserer forbruket av 

vann- og avløpstjenester tilsvarende VAGA i denne oppgaven (72 % vann reduksjon og 80 % av 

avløpsmengden) vil den totale reduksjonen i energiforbruk for VA-sektoren i Kristiansand kommune 

være på ca. 20 %. Dette er ikke en del vi skal gå nærmere inn på i denne oppgaven, men er 

interessant i et bærekraftperspektiv. 

 

I denne oppgaven ser vi på energiforbruket til husholdninger som er tilknyttet VAGA. Den totale 

reduksjonen i energiforbruk fra kommunal sektor, knyttet til en husholdning som benytter et slikt 

anlegg i boligfeltet, er cirka 76 %. Da er ikke energiforbruket til VAGA inkludert. Når vi plusser på 

dette, endrer resultatet seg betraktelig. Utformingen av anlegget og hvilke metoder som benyttes for 

rensing vil være med å påvirke resultatet. Det ligger et potensial i optimalisering av utformingen til 

VAGA. Det kan også tenkes at en annen utforming på renseanlegget, kanskje basert på mer naturlige 

rensemetoder, og større fokus på energieffektivitet i forhold til pumping kunne bidratt til et enda 

lavere forbruk enn det alternativene gir i denne oppgaven. 

 

Tabell 7.8 viser at alternativ 1 har et vesentlig lavere forbruk enn alternativ 2. Ved å bruke alternativ 

1 vil det totale energiforbruket til husholdningen øke med 26,3 kWh/år, det tilsvarer en økning på 
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nesten 34 %. For alternativ 2 vil det totale energiforbruket til husholdningen øke med 95,6 kWh/år, 

som tilsvarer en økning på 123 %. Denne økningen er i forhold til det totale forbruket fra kommunal 

sektor til husholdning som ligger på 77,5 kWh/år og det totale energiforbruket for husholdning 

tilknyttet VAGA. 

 

Data som er benyttet for å gjøre energiberegninger for boligfeltet på Benestad, er som nevnt i 

kapittel 3.1.3, hentet fra en analyse som er basert på innkjøpt energi i kommuneregnskapet. Her vil 

det være svakheter i forhold til at det kan være energi som blir benyttet i renseanlegg som ikke blir 

inkludert. Det vil også være en svakhet i forhold til at strømpriser blir benyttet for å regne om 

innkjøpt energi til energiforbruk. Sammenlignet med data fra Sverige, som har gitt ut flere rapporter 

på energiforbruk i svensk VA-sektor, ser vi at det er veldig store variasjoner. Svenske tall er basert på 

innrapporteringer fra renseanlegg, her kommer det veldig tydelig frem hvor stor variasjonene kan 

være i energiforbruket til VA-sektoren. Men det er også her knyttet usikkerhet til gyldigheten i 

forhold til om innrapporteringene er korrekte, og man regner en feilmargin på 10 %. 

 

8.5 Muligheter og utfordringer 

Det er både muligheter og utfordringer ved å ta i bruk et lokalt vanngjenvinningsanlegg. Vann er ikke 

en ressurs det er mangel på i Norge i dag. Likevel bør vi se på mulighetene både for å senke 

vannforbruket og gjenbruk av avløpsvann. Selv om dette ikke skulle gi en økonomisk eller 

miljømessig gevinst i Norge, ligger det muligheter for eksport til andre deler av verden hvor det er 

mangel på drikkevann. Dette vil være i tråd med FNs bærekraftsmål om å øke gjenvinning og utvidet 

internasjonalt samarbeid om teknologi. Et vanngjenvinningsanlegg gir også mulighet til å bevege seg 

bort fra den lineære bruk og kast økonomien til fordel for den sirkulære økonomien hvor ressurser 

forblir i kretsløpet. 

  

Utformingen av et slikt anlegg vil kunne gi mulighet for økonomisk og miljømessig gevinst, men det 

er som diskutert tidligere viktig at anlegget er optimalisert i forhold til drift og vedlikehold. Ved å ta i 

bruk lokale vanngjenvinningsanlegg er man også i mindre grad avhengig av de store sentraliserte 

renseanleggene. Det vil i tillegg være muligheter for videre utvikling av anlegget gjennom å ta i bruk 

lokale vannreservoar. Svartvannet kan også benyttes som en ressurs, som beskrevet i eksempel 

studier, og i fremtiden oppnås kanskje full uavhengighet fra sentraliserte anlegg. Dette ville ført til 

redusert behov for lange transportledninger både for drikke- og avløpsvann. En total uavhengig 

vanngjenvinningsløsning vil dessuten kunne gi en følelse av selvstendighet for beboerne i et boligfelt. 

  

Utfordringene ved å benytte lokale vanngjenvinningsanlegg er at det krever flere naturinngrep og 

ikke alle lokasjoner er like hensiktsmessige for installering av dette. Det er derfor viktig å ta hensyn til 

både lokasjon og utforming av anlegget med tanke på dette. For å kunne gjenbruke gråvann må det 

også legges opp rør for differensiert bruk av vann, samt kildesortering av avløpsvann. Dette krever 

ekstra rør i både i hus og grøfter, som gir økte kostnader for tekniske installasjoner og montering. 

Dette kommer dessuten ikke helt uten risiko da sjansen for feilmontering øker. En feilkobling kan 

føre til alvorlig helsemessige konsekvenser for mennesker, og derfor må det opprettes gode og sikre 

rutiner for å unngå dette. Det er pr. i dag hverken lover eller forskrifter som sier noe om krav til 

renseprosessen for gjenbruk eller vannkvalitet etter rensingen. Dette skaper en utfordring ved 

utformingen og dimensjonering av et gjenvinningsanlegg for gråvann. 



Lokalt vanngjenvinningsanlegg for gråvann 

84 
 

8.6 Holdninger til gjenbruk av gråvann 
Resultatene fra spørreundersøkelsen gjenspeiler mange av de funnene som er gjort i andre studier. 

Det kommer frem at gruppen som deltok generelt har en positiv holdning til gjenbruk og 

ressursutnyttelse. Det gjelder også for gjenbruk av gråvann satt i lys av at dette gir en mulighet til å 

redusere miljøbelastningen. I likhet med andre studier viser resultatene at jo nærmere bruken av 

vannet når menneskelig kontakt, jo mindre attraktivt blir det å benytte renset gråvann. Folk er veldig 

positive når det gjelder toalettspyling og bilvask, over 90 % er villig til å benytte renset gråvann til 

disse formålene. Når det kommer til klesvask avtar interessen, bare 30 % er positive. Videre 

reduserer det seg til 15 % som syns det er greit å benytte vannet til oppvask og bare syv prosent syns 

det er greit å benytte seg av renset gråvann til dusjing.  

 

God informasjon for å øke kunnskapen rundt gjenbruk av gråvann og vannkvalitet kan muligens bidra 

til en holdningsendring. Men dersom barrieren er den helsemessige risikoen som tidligere prosjekter 

har vist, og renset gråvann blir assosiert med avløpsvann, er det kanskje nødvendig å endre på 

utformingen til anlegget. Ved å endre på kretsløpet, for eksempel at renset gråvann ikke benyttes til 

formål som dusj, vil man imøtekomme holdningene ved at det rensede gråvannet benyttes til de 

formålene som er mest akseptert.  
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9 Konklusjon 
Hovedfokuset i denne oppgaven har vært å se på muligheter for å utnytte gråvann som en ressurs. 

For at dette skal være hensiktsmessig i Norge må det enten være økonomisk lønnsomt eller mer 

energieffektivt, helst begge deler. I dette kapittelet blir forskerspørsmål med underspørsmål besvart.  

Oppgaven har funnet løsninger på gjenbruk av gråvann som reduserer vannforbruket i et 

boligområde, og som reduserer belastningen på kommunale ledningsnett og renseanlegg. Det er 

likevel ikke funnet en lønnsom måte å gjøre dette på dersom boligeier skal stå ansvarlig for 

etableringskostnadene til vanngjenvinningsanlegget. Løsningene vil heller ikke bidra med et lavere 

samlet energibehov. Likevel peker resultatene mot at lønnsomme og energieffektive 

gjenvinningsanlegg trolig er mulig. Alternativene har potensial til å optimaliseres, og valgt 

renseprosess er nødvendigvis ikke den billigste og mest energieffektive. Det kan finnes andre 

leverandører og andre alternativ som er mer egnet dersom man gjør videre analyser av temaet.  

Hvordan kan et lokalt gjenvinningsanlegg for gråvann utformes for et avgrenset boligområde i 

Kristiansand kommune? 

- For å utforme et lokalt gjenvinningsanlegg for gråvann i et avgrenset boligområdet er det 

nødvendig å bestemme hydraulisk belastning på anlegget, det vil si den dimensjonerende 

vannføringen fra boligfeltet.  

- Man må bestemme kretsløpet til vann som skal gjenbrukes. Differensiert vanninntak i bolig 

og kildesortert avløp er grunnlaget for å utforme en egen krets for 

vanngjenvinningsanlegget. I denne oppgaven er det benyttet renset gråvann (hygienisk vann) 

til alle formål i husholdningene, bortsett fra til drikke og matlaging.  

- Det er nødvendig å karakterisere gråvannet og det hygieniske vannet som skal gjenbrukes. 

Nødvendig vannkvalitet på det hygieniske vannet må selv defineres i forhold til formål og 

forbruk, ettersom lover og forskrifter fra norske myndigheter enda ikke finnes for gjenbruk 

av vannressurser. Vannkarakteristikken for gråvann er viktig for å bestemme 

stoffbelastningen renseanlegget skal håndtere i renseprosessen. 

- Man må bestemme renseprosess for å oppnå den kvaliteten man ønsker på det hygieniske 

vannet.  

I denne oppgaven er det valgt SBR-prosesser som hovedrensing. Det er utformet to forskjellige 

anlegg i samarbeid med leverandører av renseanlegg, Klaro og Biovac. Største forskjellene i 

renseanleggene er i desinfeksjon og etterpolering.  

Hvilke utfordringer og muligheter har et lokalt vanngjenvinningsanlegg sammenlignet med et 

konvensjonelt VA-system? 

Utfordringer knyttet til et lokalt vanngjenvinningsanlegg fremfor et konvensjonelt VA-system: 

- Det er mangel på lover og forskrifter for utforming av gjenvinningsanlegg og til gjenbruk av 

vann. 

- Det kan ikke etableres et anlegg tilknyttet kommunale ledningsnett uten godkjenning fra 

kommunale myndigheter.  

- Høye etableringskostnader og finansiering av et vanngjenvinningsanlegg er en utfordring, 

samt uforutsette merkostnader og komplikasjoner tilknyttet anlegget. 
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- Holdninger og kunnskap knyttet til gjenbruk av vann blant forbrukere kan være en 

utfordring. Lite kunnskap og erfaring med vanngjenvinning i Norge kan føre til skepsis ved 

forbruk av renset gråvann til formål som innebærer kontakt med hud som dusj og bad. 

Muligheter knyttet til et lokalt vanngjenvinningsanlegg fremfor et konvensjonelt VA-system: 

- Man kan oppnå redusert vannforbruk fra kommunalt ledningsnett og reduserte tilførsler til 

avløpsnettet, noe som bidrar til at kommunalt VA-nett blir mindre belastet.  

- Muligheten til økonomisk lønnsomhet og lavere energiforbruk ved optimalisert anlegg.  

- Vanngjenvinningsanlegg utnytter vannet bedre slik at det forblir i et sirkulærøkonomisk 

kretsløp  

- Teknologien kan anvendes og eksporteres til andre deler av verden hvor det er større 

knapphet om vannressurser og større interesse for gjenvinning av gråvann. Dette vil være i 

tråd med FNs bærekraftsmål om å øke gjenvinning og utvidet internasjonalt samarbeid om 

teknologi. 

- Et vanngjenvinningsanlegg kan bidra til bevisstgjøring om vannforbruk og vannkvalitet hos 

forbruker. 

Hvordan kan investeringene som må til kunne forsvares økonomisk?  

Denne oppgaven viser at en husholdning kan spare 3 452 kr pr. år i kommunale avgifter ved 

tilknytning til et vanngjenvinningsanlegg for gråvann. De årlige driftskostnadene til et 

vanngjenvinningsanlegg fordelt på 52 boliger, vil komme på 1 670 kr pr. bolig for alternativ 1 og         

3 272 kr pr. bolig for alternativ 2. Disse tallene viser at det vil være lønnsomt for en husholdning å 

være tilknyttet et vanngjenvinningsanlegg dersom vi bare ser på årlige driftskostnader inkludert de 

årlige kommunale gebyrene. Da er ikke etableringskostnadene for rense- og ledningsanlegg med i 

beregningene. 

Etableringskostnadene til anlegget er på 4 635 684 kr inkl. mva. for alternativ 1 og 5 764 577 kr inkl. 

mva. for alternativ 2. Dersom boligeierne står for investeringen og finansierer etableringen av 

vanngjenvinningsanlegget gjennom et lån med 4 % rente og nedbetalingstid over 20 år, vil 

årsutgiftene for boligfeltet komme på 481 584 kr for alternativ 1 og 647 938 kr for alternativ 2. 

Figuren viser årlige utgifter for boligfeltet, alternativ 1 og alternativ 2 sammenlignet med 

konvensjonell VA-tilkobling.  

 

Figur 9.1 Årskostnader for boligfeltet [3, 15, 16, 67].  
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Skal investeringskostnadene for rense- og ledningsanlegg kunne forsvares økonomisk må det være 

en form for lønnsomhet. Finansieres vanngjenvinningsanlegg av boligeierne vil differansen mellom 

årsutgiftene for boligfelt tilknyttet VAGA og årsutgiftene til boligfelt med konvensjonell VA-tilkobling 

mer enn dobles. Økningen tilsvarer 146 % for alternativ 1 og 182 % for alternativ 2, som vist i Figur 

9.2. Anleggene som er utformet i denne oppgaven vil derfor ikke kunne forsvares i et økonomisk 

perspektiv dersom boligeierne selv står for investeringskostnadene. 

Hvordan vil et lokalt gjenvinningsanlegg for gråvann påvirke energiforbruket for forbruker og 

kommunen? 

Energiforbruket til boligfeltet fra kommunal VA-sektor til 52 husholdninger ligger på 4028,2 kWh/år. 

Dette inkluderer energiforbruk til produksjon av vann, distribusjon av vann, avløpsrensing og 

avløpsnett. For boligfelt tilknyttet vanngjenvinningsanlegg vil forbruket fra det kommunale reduseres 

til 974,6 kWh/år, som innebærer en reduksjon på 76 %. Anleggene bruker mer energi enn det som 

spares av kommunalt energiforbruk. Økningen er på 1369,1 kWh/år for alternativ 1 og 4972,8 

kWh/år for alternativ 2. Figur 9.2 viser alternativene sammenlignet med konvensjonell VA-tilkobling.  

 

Figur 9.2 Energiforbruk til husholdning for hele boligfeltet [3, 5, 10, 12]. 

Når det gjelder generelle tall for energibruk knyttet til renseprosessen i avløpsrenseanlegg viser disse 

at renseanlegg med biologiske rensetrinn har et forbruk mellom 0,6 kWh/m3 og 1,6 kWh/m3 [18]. For 

anleggene i denne oppgaven er det beregnet til 0,24 kWh/m3 for alternativ 1 som er langt under de 

generelle tallene. Når det gjelder alternativ 2 bruker dette anlegget 0,67 kWh/m3. Dette viser at 

renseanleggene i seg selv ikke utgjør et stort energiforbruk, da anlegget fungerer både som 

avløpsrensing og for produksjon av vann. 

 

Resultatet viser også at det er god mulighet til å oppnå et totalt lavere energiforbruk om anleggene 

optimaliseres. Halve løftehøyden som pumpestasjonen skal bidra med er grunnet høydeforskjellen 

mellom renseanlegg og øverste bolig. Etablering av vanngjenvinningsanlegg kan derfor være mer 

egnet i andre boligområder med tanke på energiforbruk knyttet til pumpebehov. 
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10 Anbefalinger 
I denne siste delen av oppgaven vil vi gi noen anbefalinger for videre arbeid ved utforming av 

gjenvinningsanlegg for gråvann, men også noen andre interessante områder som ikke er utforsket 

tilstrekkelig i denne oppgaven. 

 

10.1 Økonomiske vurderinger 

Å danne et økonomisk overblikk over hvordan et VAGA kan finansieres og driftes opp mot hvordan 

det er gjort kommunalt for sentrale VA-anlegg og ved distribusjon er meget omfattende. Tall som 

viser til energiforbruk, driftskostnader, finansiering av VA-anlegg og ledningsnett er vanskelig å få tak 

i og det kan ligge stor usikkerhet knyttet til nøyaktigheten til noen av disse. Det er også vanskelig å 

vite hva som er inkludert i de kommunale avgiftene og hva disse avgiftene dekker og brukes på. 

 

Det anbefales å skape en oversikt over hvordan VA-tjenester finansieres og hvordan drift betales for 

kommunalt. En slik oversikt kan brukes til å lage et mer nøyaktig bilde for om VAGA kan være 

lønnsomt opp mot kommunale anlegg. Oversikten kan også avdekke viktigere utgifter ved kommunal 

drift som kan eller bør kuttes. 

 

10.2 Utforming og optimalisering 
Ved videre arbeid knyttet til utforming av vanngjenvinningssystem er det naturlig å se på 

optimalisering av anleggsmoduler og drift. Det bør utføres et detaljert beregningsgrunnlag, samt 

gjennomføring av et pilotprosjekt. Ved utformingen bør det også vurderes å se på muligheten til å 

lede restslam fra renseprosessen direkte sentrale avløpsnettet. I denne oppgaven ble det valgt en 

SBR-løsning, men også andre rensemetoder bør utforskes. Det anbefales derfor å vurdere forskjellige 

rensemetoder opp mot hverandre for å finne den beste løsningen. 

  

Boligområdet dette renseanlegget ble utformet for har relativt store høydeforskjeller. Ved videre 

utforming av vanngjenvinningsanlegg burde plassering i forhold til boligområde vurderes for å senke 

pumpebehov. Mulighet for bruk av et høydebasseng kan også være aktuelt. 

  

Vi anbefaler også å se på muligheten for å behandle svartvann og ressursutnyttelse av dette, 

varmegjenvinning i boligene og installasjon av vakuumtoaletter. 

 

10.3 Ødegaards konsept 
Denne bacheloroppgaven valgte å ikke se på muligheten av å bruke en lokal vannforekomst som 

reservoar. Det vil være interessant å se på en løsning som utforsker Ødegaards konsept videre under 

ideelle forutsetninger. Slike forutsetninger kunne være bebyggelse med høy befolkningstetthet i 

tilnærmet lik høyde på beliggenhet og i nærheten av en vannforekomst enten kunstig eller naturlig. 

Det vil også være fordelaktig å ha nærliggende grøntområder/jorder som kan gjødsels. Eksempel på 

dette er boligblokker med nærliggende fellesområde/park med en vannforekomst med tilstrekkelig 

volum og dybde. 
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10.4 Lover og forskrifter 
Utforming og bruk av vanngjenvinningsanlegg for gråvann bør gjøres etter tydelige retningslinjer og 

krav. Vi anbefaler derfor at det fremmes forslag til, og utarbeides, norske lover og forskrifter for 

gjenbruk av avløpsvann. Herunder både gråvann og svartvann. 

 

10.5 Regnvann som ressurs 

Oppsamling og gjenbruk av regnvann er en mulighet som ikke ble utforsket i denne oppgaven. Norge 

opplever store nedbørsmengder som igjen fører til problemer med overvannshåndtering. Vi 

anbefaler at regnvann vurderes som en ressurs ved utforming av anlegg med differensiert vannbruk. 
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