
Når produsenten og teknologi

leverandørene går sammen skjer det

magiske ting. Når SinkabergHansen skulle

bygge den nye Laksefabrikken på Marøya

i Nærøysund Kommune tok de kontakt

med Huber Norge for å se på løsninger for

rensing av deres utslipp fra den nye

fabrikken med fokus på de nye BAT

kravene som skulle komme. Sammen tok

de ut flere vann og slamprøver for

analysering av hvilken teknologi som

skulle legges til grunn for å kunne oppnå

beste mulige rensegrader basert på

forsvarlige rensemetoder.

Videre må dette siles med ø3mm PP

Perforert Plate slik at man sikrer pumper

og den videre rensingen mot større

partikler som kan påvirke negativt.

Dette ble løst med at 2 stk RPPS i tank

bla satt inn lavere enn avløpskum slik at

man graviterer avløpsvannet inn på disse

som renser ut alt >3mm som fortykkes

og pumpes til ensilasje tank.

Huber RPPS er en trommelsil med en

perforert stålplate med 3mm hull der

man siler alt avløp fra innsiden og ut.

Huber RPPS er utstyrt med automatisk

rengjøring med høytrykk 120 bar for å

minimalisere manuelle operasjoner.

Slammet som tas ut har ingen avvanning

men fortykkes opp til ca 4-6% TS før det

slippes i en pumpekum for pumping til

ensilasje tank. Vannet som er grovrenset

pumpes videre til en større buffertank

med mekanisk omrøring for at det skal

være så homogent som mulig for neste

steg rensing. På SinkabergHansens nye

fabrikk er de utstyrt med 2 stk grovsiler

for 100% redundans. Dette sikrer driften

på fabrikken mot driftsstans.
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Hvordan få oversikt

Før Huber kunne ta frem en løsning måtte

vi kanalisere mengdene og kvaliteten på

deres utslipp. Dette ble gjort med de beste

estimater fra leverandører av utstyret som

skulle inn i fabrikken sammen med

erfaringstall fra eksisterende slakteri,

vaskesykluser, kjemikaliebruk osv. Når man

har disse tallene over belastningen fordelt

over timer, dag og uker samt sesong så har

man det best grunnlaget for å ta frem en

løsning.

Løsningen Steg 1 Grovsiling

Løsningen vi kom fra til var at ført samles

alt vann fra fabrikken i en avløpskum via

gravitasjon. 
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Det eksisterande anlegget

SinkabergHansen hadde en fult fungerende

fabrikk for slakting av laks i mindre skala,

men med begrenset rensing av avløpet.

Den rensingen de hadde bestod av en

båndsil som tok ut partikler større enn 350

µm med et påfølgende «fettutskiller» som

var en tank der vannet skulle få en

oppholdstid slik at man kunne tilbakeholde

fett. I praksis tok de ut veldig lite over

båndsilen og fettutskilleren slik at det siste

desinfiseringstrinnet fikk en hard jobb med

å desinfisere utløpet som inneholdt veldig

mye blodvann og partikler.

Figur 1: Båndsil fra eksisterande anlegg

Figur 2: Slam fra bånndsilen



Løsning steg 2 Flotasjon med kjemi

Man har da en større buffer med grovsilet

avløpsvann som er homogent og med en

oppholdstid slik at man får utjevnet

kvaliteten over en tid. Når denne kommer

til et hvis nivå starter den neste

renseprosessen med Huber flotasjon HDF.

Først pumpes dette inn i en rørflokkullator

der man måler bla. PH justere denne om

nødvendig før man tilsetter

fellingskjemikalier og til slutt polymer for å

flokkullere de utfelte stoffene. Denne

enheten er også utrustet med en DigiDose

som justerer mengde kjemikalier ut fra

hva som kommer inn og behov, dette for å

redusere kjemikalieforbruket til et

minimum. Med denne teknologien feller

man ut det meste i vannet og man får et

rent og klart vann som enklere kan

desinfiseres og man sikrer miljøet mot

skadelige partikler som påvirker

havmiljøet. 

Huber HDF Flotasjon bruker

dispergeringsvann i renseprosessen

sammen med unike designdetaljer sikrer

vi en stabilt drift og rensegrad. Det tas en

delstrøm fra det allerede rensede vannet

som pumpes via en dispergeringspumpe

og mettes med mikrobobler av luft før

dette dispergeringsvannet føres inn og

blandes sammen med innløpsvannet som

er flokkulert i rørflokkullatoren.

Mikroboblene er motsatt ladet enn

flokkene og fester seg til disse og løfter de

opp til overflaten. På toppen av hele

Huber HDF er det skaper som kontinuerlig

skraper denne slammet bort og dette

pumpes så til et slamlager med omrøring

for å holde dette så homogent som mulig

innen avvanningen. Det rensede avløpet

er nå klart vann som enklere kan

desinfiseres med betydelig mindre

ressurser. 

Huber Q-Press er en skrueavvanner som

på en skånsom og energieffektiv måte

avvanner slammet fra 5% TS opp til ca

25% TS i et steg. Slammet pumpes fra

slamlagret ved hjelp av

eksenterskrupumper og tilsettes polymer

i vår IPM som mikser dette inn i slammet

på en måte som reduserer

polymerforbruket og sikrer det beste

rejekt og TS ut. Etter at slammet er

mikset med polymer føres det inn i en

reaktor der man får det riktige

oppholdstiden før det føres inn i selve Q-

Pressen. Man har da frigjort det meste av

vannet i slammet og dette graviteres ut

gjennom silkorgen i Q-Pressen før det

skånsomt vendes og til slutt presses opp

til ønsket TS. Huber Q-Press er unik med

at skrue og silkorg har en vinkel slik at

man bruker tyngdekraften i første fase av

fortykningen og man sikrer mot at vått

slam føres ut av skrue før man har fått en

slamkake.

Huber har levert avvannerene til

Sinkaberg og de er nå i gang med

bygging av egnet bygg for dette. Det er

forventet at dette skal være i drift innen

sommeren 2023.

SinkabergHansen uttaler

SinkabergHansen har gjort prosjektering

av dette selv sammen med Huber og har

gode erfaringer med samarbeidet. Huber

har vært profesjonelle i hele prosjektet å

hjulpet oss med å finne den beste

løsningen på bakgrunn av testing på

plass og laboratorietester som er utført

på deres egen lab og eksterne. 

«Sammen har vi fått til et renseanlegg vi

er veldig stolte av og vi ser at vi får stor

oppmerksomhet fra myndigheter og

andre i bransjen. Vår erfaring tilsier at

Huber kan dette godt og har en lang

erfaring med rensing av avløpsvann fra

industrier WW. Det er viktig å danne seg

et så godt bilde av det totale behovet så

tidlig som mulig og sikkerstille at man

dimensjonerer anlegget med god margin

og muligheter for utvidelse om

produksjonen skulle nedre seg.

Som vi så fra start så hadde det

eksisterende anlegget kun en sil og man

hadde blodvann på utløpet. Da produserte

man ca 0,5-1 m3/d med slam som ble silt

ut. Nå når man feller ut fosfor, proteinet og

blodet så sitter man med et mengde slam

på opp mot 30 m3/d som har en TS på 5-

7%. Dette blir store mengder og man ser da

behovet for å avvanne dette for å minske

og redusere slamkostnadene. Med denne

teknologien har man en reduksjon på bla.

Fosfor på >90%.

Løsning steg 3 Avvanningen

Så snart anlegget har vært i stabilt drift en

tid var det behov for å se på avvannings-

løsning. Man startet da med slamprøver fra

flotasjonen som ble analysert for hvilke

polymer og mengde man måtte tilsette og

så hvilke TS man kunne forvente på

sluttresultatet. Det ble her også leid inn en

Q-Press i kontainer for å sikkerstille

teknologien og man fikk over litt tid se

resultatet. SinkabergHansen er nå under

bygging av et bygg som skal huse

avvanningen og man vet at dette vil

fungere slik at man sitter igjen med et slam

som kan oppbevares og leveres i

kontainere. Trolig vil dette slammet inngå i

en større sammenheng og tørkes til >90%

TS og videreforedles i pyrolyse og ende opp

som Biokull.

Figur 3: Huber RPPS for grovrensing 
fra nytt slakteri.

Figur 4: Avløpsvann før og etter HDF

Figur 5: Huber Q-PRESS Skrueeavanner.


