
Biovac AS - nøkkelinformasjon

• Et firma i Goodtech konsernet
• Lokalisert på Sørumsand
• 17 ansatte
• 25 representanter
• Ca. 55% markedsandeler på minianlegg
• Omsetning ca. 50 mill.



Forskjellige renseløsninger

• Minirenseanlegg
• Våtmarksfilter
• Infiltrasjon i stedlige masser
• Slamavskiller m/sandfilter



Definisjon minirenseanlegg

Før 2001: Separat høygradig avløps-
renseanlegg for 3-7 
boliger/hytter (5-35 p.e.) 

Etter 2007 : Små anlegg inntil 50 p.e. ?

Et høygradig avløpsrenseanlegg normalt i 
prefabrikkert utførelse.



Fordeler ved Minirenseanlegg
• Høygradig renseanlegg

• Er forhåndsgodkjent og testet

• Har fast serviceoppfølging

• Kan lett kontrolleres og tas prøver av

• Det er en leverandør/serviceansvarlig som kan tas tak i 
ved mulige feil og mangler 

• Godt alternativ til forbehandling før infiltrasjon ved 
marginale masser

• Krever lite areal

• Prisgunstig i f.h.t. våtmarksfilter

• Forutsigbare kostnader



Aktuelle anvendelsesområder
• Boliger i spredt bebyggelse

• Landbruk

• Grende- og forsamlingshus

• Institusjoner

• Turistsentra
- Campingplasser og hytteområder

– Turisthytter og hoteller
– Rasteplasser og båthavner
– Tømmestasjoner for kjemiske toaletter

• Midlertidige installasjoner(containeranl.)
– Brakkerigger på anlegg (tunnel/kraftanlegg)
– Byggeprosjekter
– Offshore



Biovac minirenseanlegg



Anleggstyper og løsninger
• Innendørs plassert anlegg m/alt på gulv

• Innendørs plassert anlegg m/slamtørker

• Innendørs plassert m/nedgravd mottakstank 

• Rene nedgravde anlegg

• Oppgrad. av eks. slamavsk. m/biol./kjem. enhet

• Etterpolering : 
– filterbasert anl. for red. av rest næringssalt/org. stoff 
– Hygienisering for bakterier med kjemikalie eller UV



Muligheter med Minianlegg
• Kan plassers foran eks. sandf./infiltrasjonsanl.

• Bytte ut slamavskiller med nedgravd anlegg 

• Utnytte eks. tank som komponent i anlegget

• Benytte eksisterende innløps/utløpsledning og evnt. 
sandfilter/infiltrasjon til utslippsarrangement 

• Benytte drens/overvannsystem til utslipp

• Plassere anlegget i gammel møkkakjeller el.l.

• Gå sammen med naboen(e) om en kostnads-effektiv
fellesløsning med forutsigbare kostnader



Biovac Kompetanse
� Driftserfaring siden 1982 på et stort antall 

avløpsrenseanlegg

� Totalleverandør, fra prosjektering til igangkjøring og drift

� Norskutviklet teknologi

� Kontinuerlig forsknings- og utviklingsarbeid

� Ledende på små og mellomstore biologiske 
avløpsrenseanlegg



Biovac Service
� 25 lokale servicerepresentanter utfører service på Biovac 

minirenseanlegg over hele landet

� Nærmere 6.000 inngåtte serviceavtaler sikrer effektiv og 
pålitelig oppfølging

� Nærmere 16.000 servicebesøk i året gir erfaring og 
kompetanse for vårt servicepersonell 

� Utrykning innen 24 timer gir trygghet 

� Regelmessig opplæring og etterutdanning sikrer høy 
kompetanse



Biovac Minirenseanlegg 
for boliger og hytter



Biovac Minirenseanlegg
klasse 1 for nedgraving



Biovac minirenseanlegg
For plassering på gulv



Biovac flertanksanlegg

Prosjektering

• Totalentrepriser
• Rene prosessentrepriser
• Tegning av bygg, rørføringer og røroppstikk
• Egne montører
• Igangkjøring og prøvedrift



Biovac standard flertanksanlegg

• Reaktorer i rotasjonsstøpte PE tanker (fra 1 til 30 
m3)

• Finluftere
• Normalt 1 stk blåsemaskin pr. reaktor
• 2 stk matepumper betjener fra to til 10-15 

reaktorer
• Nedgravde volumer (slamlager og 

forsedimentering/mottakstank) i GUP
• Hver reaktor har hver sin kjemikaliepumpe



Kjennetegn ved Biovac SBR-
flertanksanlegg

• Fleksibilitet
• Fordeling av investeringskostnader over flere trinn
• Høy rensegrad
• Lave driftskostnader
• Høy stabilitet, jevne renseresultater
• Lite behov for tilsyn
• Rent og luktfritt arbeidsmiljø grunnet lukket 

prosess



SBR prosess - flertanksanlegg



BIOVAC SBR PROSESS

• Renser vannet i sykluser som består av 
fem faser:
– Innpumping
– Luftefase
– Sedimentering
– Uttapping
– Ventefase



SBR prosess –Innpumpingsfase
En av pumpene i mottakstanken 

starter innpumping til den 
reaktortanken som er i 
innpumpingsfasen

• Innpumpingstiden er avhengig 
av tilrenning – opp til et døgn 
ved lav tilrenning og ned mot to 
timer ved høy tilrenning  

• Tilrenning til anlegget lagres nå
i mottakstanken inntil en ny 
reaktor-tank kommer i 
innpumpingsfase



SBR prosess – Luftefase

• Reaktortanken er nå full og 
luftes kontinuerlig

• Kjemikalier tilsettes i slutten 
av denne fasen

• Slam avtappes til 
slamlagertank i slutten av 
denne fasen eller i 
etterfølgende 
sedimenteringsfase



SBR prosess – Sedimenteringsfase

• Ingen tilførsel av luft eller 
avløpsvann- alle ventiler er 
stengte

• Helt rolige forhold gir 
optimal sedimentering,  
slammet synker nå ned i 
bunnen av reaktortanken, 
og du får tilnærmet klart 
vann  i øvre del av tanken



SBR prosess – Uttappingsfase

• Utløpsventilen åpnes, 
og det rensede 
vannet tappes ut til 
resipient



SBR prosess – Ventefase

• Etter endt uttapping starter ventefase, og 
tanken vil være i denne fasen inntil ny 
innpumpingsfase starter, dvs. når det igjen er 
denne reaktortankens  tur

• Blåsemaskinene går nå i impulslufting 
(ventelufting), dvs. at de går periodevis av og 
på for å vedlikeholde biologien. Ved liten 
tilrenning, f. eks. i ferietid om sommeren, kan 
anlegget være i denne fasen i lengre perioder



Komponenter



Styresystem



Ferdig montert



Ferdig montert








