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Smitteavdelingen er et lukket system bestående av selve forsøksanlegget sammen med rense- og 
avløpssystemet. Dette er skjematisk vist i figur 1. Overløp fra fiskekar går direkte inn i lukket 
avløpsrør fra smitterom. Alt vannsøl i smitterommet går også direkte til avløpsrør. Det er 
overløpssikring og alarmer i alle pumpetanker, oppsamlingstanker og holdetanker i prosessen.  
 
Prosessdiagram for forsøksanlegg, rense og avløpssystemer er vist i figur 2. Numrene i diagrammet 
refererer til numrene som er gitt i parentes i den følgende teksten. 
 
Behandlingen foregår i fire trinn: 
 
1. Grovfiltrering:  
Alt avløpsvannet fra smittelaboratoriet samles og filtreres gjennom et grovfilter for fjerning av 
partikler større enn 300 µm (1) med utløp i en plasttank (2) på 1 m3. Fra plasttanken pumpes 
avløpsvannet videre ved hjelp av en dykkpumpe (3). Plasttanken står nede i en avlang 8 m3 stor 
betongkum (19), her er det montert en reservepumpe (16) som starter å pumpe til oppholdstankene 
dersom det skulle skje noe med dykkpumpen i plasttanken. I betongkummen er det installert en 
nivåvakt (4) som gir alarm til beredskapsvakt. Oppsamlet masse på grovsil samles daglig opp og 
konserveres på en tank med maursyre, som er standard prosedyre på all fisk i dag, massen behandles 
med hypokloritt. 
 

 
 
 
 
 
Figur 1. Eksisterende rense- og avløpssystem. Bassenger, kummer og ledningsnett er merket med 
farger.  
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Dosering av hypokloritt 
Alt avløpsvann fra smitteforsøk tilføres hypokloritt ved dosering direkte i vannstrømmen ved 
pumping fra pumpetank til oppholdstankene. Doseringen av hypokloritt skjer med doseringspumper 
av type Iwaki Metering Pump modell EW (13) med en maksimal doseringshastighet på 1,6 liter 
hypokloritt (ca. 240 g klor) pr. time, noe som gir en maksimal klordose på 96 mg/l ved maksimal 
forventet avløpsvannproduksjon. Doseringen styres etter redoxpotensialet eller klor mengden i 
avløpsvannet i holdetankene ved hjelp av en Walchem ORP/PH/TRO kontroller (14). Når 
redoksnivået eller klor mengden synker under en på forhånd bestemt terskelverdi (se neste avsnitt), vil 
doseringspumpen etterdosere mer hypokloritt. En «timer» vil sørge for at den samlede oppholdstiden i 
holdetankene ved et redokspotensial over terskelverdien i avløpsvannet blir minimum 30 min.  
Det samlede volumet i holdetanken tillater en minimum oppholdstid på 8,5 timer ved maksimal 
forventet vannføring.  
 
Initielt vil den forventede nødvendige doseringen av hypokloritt for å oppnå 35 mg/l fritt klor i 
sjøvann, eller 25 mg/l fritt klor i ferskvann, etter 30 min holdetid beregnes ved hjelp av labskalaforsøk 
der fritt klorkonsentrasjonen måles etter 30 min. holdetid etter å ha satt til ulike mengder hypokloritt 
til produsert avløpsvann.  
 
Det vil jevnlig – 2 ganger per dag – tas målinger av fritt klorkonsentrasjonen i utløpet av holdetankene 
etter 30 min holdetid. Hypokloritt-tanken har nivåvakt. 
 

 
 
Figur 2. Prosessdiagram for forsøksanlegg, rense og avløpssystemer i Smitteavdelingen. Numrene i 
diagrammet refererer til numrene som er gitt i parentes i teksten. 
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2. Fylling og tømming av holdetanker 
Pumpingen av avløpsvann fra pumpetanken skjer i porsjoner á 0,5 m3 vekselvis til én av to 9m3 store 
holdetanker A-B. På pumpeledningen er det montert en automatisk 3-veis ventil (5), som er PLS-styrt 
(15) basert på signal fra nivå-alarmer i holdetankene og Walchem kontrolleren. Også tømmingen av 
oppholdstankene er PLS-styrt, basert på signal av nivåalarmer i holdetankene og Walchem 
kontrolleren, og skjer via automatiske ventiler på avløpsrøret fra tankene.  
 
Alle data fra målinger av Walchem kontrolleren logges automatisk hele døgnet. Walchem kontrolleren 
gir signal til PLS- styringen som er koblet mot alarmovervåkningen på stasjonen. 
 
3. Utslipp av behandlet avløpsvann, eksisterende anlegg 
 
Det behandlete avløpsvannet blir ført gjennom UV-anlegget eller direkte til oppsamlingsbasseng og et 
UNIK 900 hjulfilter før det pumpes videre til 30 m dyp i fjorden. 
 
Beredskap og alarmsystem 

Stasjonen har 24 timers beredskapsvakt for alarmutrykning. Det er tilkoblet alarmer på alle 
installasjoner som har med driften å gjøre, og alarmene er koblet gjennom en PLS-styring. Denne er 
igjen tilknyttet Alarmsentral Brann Øst Frogn, som varsler den som har beredskapsvakt. 
Beredskapsvakten skal være på stasjonen innen 1 time fra alarmen er utløst.  
 
Det brukes i dag en Walchem (webmaster) kontroller som kan styres via tilkobling på internett, denne 
logger samtlige målinger også i klor mg/l.  
 
 
 

 


