
Den gjennomtenkte
teknologien for
minirenseanlegg

Ingen bevegelige
deler Ingen pumper

Ingen elektriske
komponenter i
avløpsvannet



Mer enn 200 000 tilfredse brukere
renser avløpsvannet sitt med KLARO
Gjør som dem, og benytt deg av kunnskapene til den markedsledende
produsenten av SBR-anlegg med trykkluftteknikk.

KLARO-prinsippet: høyest mulig driftssikkerhet!

Ingen mekanikk

Ingen pumper

Ingen strømførende
teknikk i avløpsvannet

www.rensing.no
KLARO Renseanlegg Norge AS, Porsveien 12, N-4994 Akland
Telefon: 37 15 68 00 - E-Post: post@klaro.no
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Erfaring og kunnskap om minirenseanlegg –
enten det gjelder enkelthusholdninger,
fellesanlegg, kommunalt, restauranter m.m.

KLARO har stått for rent avløpsvann i mange år

Vi kommer inn først og fremst på  
steder der det ikke er tilgang til  
kommunale påkobling. 
Enten det gjelder familiehus, hyt-
ter, hotell eller kommuneanlegg har  
KLARO det riktige minirenseanlegget 
for alle behov, fra 1 til 1200 personen-
heter. Det modulære prinsippet til 
KLARO gir høyest mulig fleksibilitet og 
sikkerhet for framtida. Allerede i dag 
benytter 200 000 personer seg av 
KLARO-teknikken.

Anlegget til Klaro Akland

Produksjon - Lager Akland



KLARO – En suksesshistorie

Siden 2001 har vi hatt din individuelle

avløpsløsning i sikte. Vi har medarbei-
dere på forskjellige felt, fra håndver-
kere til ingeniører, og kan alltid tilby 
en optimal og praktisk løsning for dine 
behov. Den internasjonale kundemas-
sen vår er også en bekreftelse av den 
høye ytelsen og kvaliteten vi står for. 
Minirenseanlegg fra KLARO er instal-
lert i mer enn 25 land over hele ver-
den.

Eid Nordfjord 350 PE

Flere opplysninger på

www.rensing.no

Teknisk direktelinje

(+47) 37 15 68 00

På disse få årene har KLARO allerede 
montert over 250 000 anlegg. Til både 
store og små anlegg hører rådgivning, 
levering og montering, alltid med kva-
lifiserte lokale samarbeidspartnere. 
Disse står også senere for regelmes-
sig vedlikehold og dermed problemfri 
drift av KLARO-anlegget. 

Søker du en fagkyndig forhandler i 
nærheten? Ta en telefon til oss.
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De fleste minirenseanlegg baserer seg på SBR-prosesser.
SBR står for sekvensiell biologisk rensing.

Tilbake til naturen – det naturlige kretsløpet

Matefase
Først føres avløpsvannet til slammaga-
sinet (1. kammer), der de faste stoffene 
blir igjen. Derfra føres det porsjonsvis til 
SBR-bassenget (2. kammer).

Luftefase
I SBR-bassenget skjer den egentlige 
biologiske rensingen. Det innebærer 
en veksling mellom korte lufte- og 
hvilefaser i en kontrollert rensepro-
sess. Slik dannes det såkalte akti-
verte slammet med mange millioner 
mikroorganismer som renser vannet 
grundig.

Hvilefase
Nå følger en hvilefase der det akti-
verte slammet synker til bunns i an-
legget. Dermed danner det seg en 
sone med rent vann øverst i SBR-
bassenget.

Utslip
Det rensede vannet blir så ledet til 
bekk, elv eller sjø, eller til infiltrasjon 
i grunnen. Deretter føres slammet 
tilbake fra SBR-bassenget til det 
første kammeret. Prosessen starter 
automatisk fra begynnelsen igjen.
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”Da jeg skulle kjøpe renseanlegg, sto påli-

teligheten for meg i første rekke. Det er nå 

Fem år siden jeg bestemte meg for et 

 KLARO minirenseanlegg. I dag vet jeg at et 

var det rette valget!”

Alle mennesker bruker daglig 
ca. 200 liter vann, som etter bruk er 
avløpsvann og må derfor renses. 
KLARO minirenseanlegg fører 
avløpsvann fra husholdningen tilbake 
til naturen i harmoni med det naturlige 
kretsløpet.
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KLARO minirenseanlegg baserer seg på det
pålitelige SBR-prinsippet og renser derfor bedre
enn myndighetene krever.

1
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Grenseverdier
Grenseverdi

avløpsklasse C - P
Analyseverdier

KLARO
Krav til
rensing

 BOF5 (biokjemisk oksygenforbruk) 20 mg/l 5 mg/l BOF  %

 SS (suspenderte stoffer) 75 mg/l 6 mg/l SS > 90 %

P (fosfor) 1 mg/l 0,6 mg/l P > 90 %

Analyseverdier, KLARO-system

En perfeksjonert teknikk med poten-
sial for framtida. KLARO teknologien 
klarer ting som andre ikke klarer.

KLARO renser allerede i dag
bedre enn vedtatte normer for
kvalitet på avløpsvannet. Dette

betyr sikkerhet for framtida – også
ved skjerpede krav til vannkvaliteten.
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Klaro renseanlegg gir lavere innkjøps- og
driftskostnader.
Derfor bør du velge KLARO.

    Installering i glassfiber- og  
betongtanker

   Kan brukes ved alle nyanlegg og 
   ombygginger
    Ingen pumper som kan klikke
   All transport skjer med trykkluft
   Ingen slitasje, ingen tilgroing
   Innebygd prøveuttak
    Ingen strømførende deler i tanken
    Alle deler i vannbestandig plast eller 

rustfritt stål

   Klassikeren
    Kvalitetsutforming i metall
    Støvtett deksel
   Tilkobling til luft på siden
    Egnet for alle anleggsstørrelser
    Forskjellige kompressortyper etter 

behov
    Dimensjoner fra 50 x 50 x 30 cm  

(b x h x d)

   Forskjellige utforminger i plast og           
   betong og stål
    Tidløst, design med lang levetid
    Sikker drift også i kulde og snø
    Alltid tilgjengelig for vedlikeholdsar-

beid
    Ingen monteringsarbeider i huset
    Støysvak luftkompressor – bråker 

ikke mer enn et kjøleskap
    Fås med rikholdig tilbehør (akustisk 

og optisk alarm, kontakter m.m.)
    Strømbruddetektor standard
   Dimensjoner 37 x 80 x 38 cm (b x h x t)
   Installeringsdybde 55 cm

Utendørs styringsskapInnendørs styringsskap i
metall

KLARO ombyggingssett,
lufte- og pumpeenhet
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Nybygg eller oppgradering, innendørs eller utendørs
styringsskap, betong- eller glassfibertank – du har valget!

KLARO ombyggingssett KLARO innendørs styringsskap i 
metall:

KLARO utendørs styringsskap:



Minimale driftsutgifter

På grunn av den vedlikeholdsvenn-
lige konstruksjonen kan nesten alt 
vedlikehold gjøres via styringsskapet. 
Ubehagelig og tidkrevende arbeid i 
rensetanken er som regel unødven-
dig. Den innebygde prøvetakingen 
sikrer problemfri sjekking av analy-
severdiene. KLARO er dessuten et av 
de mest økonomiske minirenseanleg-
gene i verden.

   Inntil 15 personer på en tank
    Variabel dimensjon og utførelse
    Oppdriftssikring
    Leveres fra 5 – 1200 PE
    Lang levetid

Tåler trykk

    Inntil 100 personer på en tank   
   Lav bygghøyde
   Lang levetid

Ekstremt stabilt 
Installasjon mulig uten behov for             
kran

Uavhengig av tanktype

KLARO minirenseanlegg kan installe-
res både i plast- og betongtanker og 
er testet og godkjent og CE merket 
både for plast og betong.

Topp analyseverdier

KLARO minirenseanlegg renser al-
lerede i dag bedre enn vedtatte nor-
mer for avløpsvann. KLARO anlegg 
er også godkjent for fosfatfelling 
(avløpsklasse +P) og hygienisering 
(avløpsklasse D+H), slik at de kan til-

passes spesielle krav. Dermed kan de 
settes inn i alle miljøer.

Sikkerhet
I Norge besørges sikkerheten av et om-
fattende servicenettverk.

Erfaring

Over 200 000 brukere renser i dag 
avløpsvannet sitt med et KLARO mi-
nirenseanlegg. SBRanlegget er med 
trykkluftbasert transportteknikk.
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Minimale driftsutgifter

På grunn av den vedlikeholdsvenn-
lige konstruksjonen kan nesten alt 
vedlikehold gjøres via styringsskapet. 
Ubehagelig og tidkrevende arbeid i 
rensetanken er som regel unødven-
dig. Den innebygde prøvetakingen 
sikrer problemfri sjekking av analy-
severdiene. Med et strømforbruk på 
bare litt over 25 kroner i året pr. per-
sonenhet er KLARO dessuten et av 
de mest økonomiske minirenseanleg-
gene i verden.

   Inntil 20 personer på en tank
    Variabel dimensjon og utførelse
    Oppdriftssikring
    Leveres fra 5 – 1000 PE
    Lang levetid

Tåler trykk

    Inntil 100 personer på en tank   
   Lav bygghøyde
   Lang levetid

Ekstremt stabilt 
Installasjon mulig uten behov for             
kran

Uavhengig av tanktype

KLARO minirenseanlegg kan installe-
res både i plast- og betongtanker og 
er testet og godkjent både for plast og 
betong.

Topp analyseverdier

KLARO minirenseanlegg renser al-
lerede i dag bedre enn vedtatte nor-
mer for avløpsvann. KLARO anlegg 
er også godkjent for fosfatfelling 
(avløpsklasse +P) og hygienisering 
(avløpsklasse D+H), slik at de kan til-

passes spesielle krav. Dermed kan de 
settes inn i alle miljøer.

Sikkerhet
I Norge besørges sikkerheten av et om-
fattende servicenettverk.

Erfaring

Over 200 000 brukere renser i dag 
avløpsvannet sitt med et KLARO 
minirenseanlegg. Nå kan også du 
dra fordel av det markedsledende 
SBRanlegget med trykkluftbasert 
transportteknikk.
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11 GRP TANK Ø1600x3000   5,5m³

ø1600x3000   5,5m³
KLARO Renseanlegg 5PE

POS. ANTALL DETALJ
KONSTR.

S.V.S.
KONTROLL GODKJENT- DATO FIL PLASSERINGDATO

-
MÅLESTOKK

1:20 / A3

ARK

1/1
REVISJON

-

- -
TILHØRER TITTEL

DATO REV. REVISJON OMHANDLER
- - -

08.06.12

-- -
-- -
--

2 GRP HALS Ø8001
3 SMC LOKK Ø8001
4 LUKESTRAMMER3
5 Ø110 GUMMIPAKNING4
6 PVC Ø110 SPISS2
7 LØFTEØRE2

VPI

E

Gåserødveien 11, Haugan Nord, 3158 Andebu
Tlf :33 43 03 50    E-post : post@vpi.no

Vestfold
 Plastindustri AS

9 -
- -8

-
10 - -

Betongtank Glassfi bertank Carattank

   Leveres for 1 hus og 2 hus
   Lett tank. Lett å frakte
 Installasjon mulig uten behov for             

kran
Ekstremt stabilt  - Tåler trykk
Lang levetid

KLARO teknikk m/prøvekum

Betongtank Glassfibertank Carattank

   Leveres for 1 hus og 2 hus
   Lett tank. Lett å frakte
 Installasjon mulig uten behov for             
kran
Ekstremt stabilt  - Tåler trykk
Lang levetid

KLARO teknikk m/prøvekum

m/justerbar top (40 cm)



Klaro-konseptet gir sikkerhet  
for framtida.
Et KLARO minirenseanlegg kan enkelt tilpasses til  
morgendagens krav.

Det modulære konseptet til KLARO
gir uvanlig høy framtids- og investe-
ringssikkerhet. KLARO minirensean-
legg tilpasser seg endringer i forutset-
ningene.

Dessuten gir programvareoppdate-
ringer gode muligheter for tilpasning 
etter behov. KLARO renser allerede 
i dag bedre enn vedtatte normer for 

kvalitet på avløpsvannet. Dette gir sik-
kerhet for framtida – også ved skjer-
pede krav til vannkvaliteten.

Infiltrasjon

1000 PE 40 PE 10 PE

5 PE 5 PE Container for brakke rigger

L: 116, B: 510, H: 800
Volum-300 liter

M/inspeksjons luke
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KLARO har også den perfekte
løsningen for å senke fosfatinnholdet 
i avløpsvannet til et minimum. Fos-
fatinnholdet reguleres med en dose-
ringspumpe som frigjør et spesielt fel-
lingsmiddel og fås som tilleggsutstyr. 
Også denne varianten er testet og 
godkjent for følsomme områder.

Anlegget kan overvåkes med 
fjerndiagnose, først og fremst der det 
kreves høyest mulig driftssikkerhet. 
Hvis det oppstår feil, kan man gripe 
inn straks. Ofte kan feilen rettes uten 
kostnadskrevende montørhjelp.

UV-hygienisering Fosforfelling Fjernovervåking

   Enkel å bygge om
   Enkel å betjene
   Ingen miljøbelastning
   Lave driftsutgifter

   Kompletterer det modulære 
   konseptet
   Kan installeres i ettertid
   Lang levetid på grunn av den 
   enkle teknikken
   Vedlikeholdsvennlig

   Høyere effektivitet
   Høyere driftssikkerhet
   Optimaliserte serviceintervaller
   Større verdi for kunden gjennom 
   effektiv overvåkingstjeneste
   Kostnadsgunstig fjerndiagnose ved 
   feil, ingen behov for å tilkalle      
   service-montør

KLARO WebMonitor®DoseringspumpeUV-modul
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Avansert vann- og miljøvern. KLARO
UV-hygienisering er en ukomplisert 
og prisgunstig løsning for følsomme 
områder med strenge miljøkrav.
Avløpsvannet som behandles i 

KLARO anlegget 
bestråles med 
sterkt UV-lys ved 
uttaket.
Dermed utryddes 
mikroorganismer 
pålitelig i løpet 
av sekunder. Og 
det uten kjemiske 
tilsetninger. Det 
hygieniserte 
vannet egner seg 
som bruksvann.



Hvordan er det mulig å drive et 
renseanlegg uten ei eneste pumpe? 
Løsningen er enkel, men genial:  
En liten, effektiv kompressor 
lager trykkluft som stiger i rørene til 
KLARO-modulen og driver vannet 
med seg. Slik styres alle nødvendige 
transportprosesser uten pumper som 
kan svikte.

Intelligent tilpasning til brukerens virkelighet presser strømforbruket ned

”Jeg ville ha et minirenseanlegg som ikke 

dreiv strømregninga mi opp i skyene.  

Derfor har jeg bestemt meg for KLARO.”

KLARO – bruker en tredel mindre
enn ei sparepære.
Den lille, effektive kompressoren i styringsskapet sparer
CO² og går like stille som et kjøleskap.

1)Ved strømpriser på ca. 0,50 kr/kWh
2)Diagrammet viser strømforbruket til forskjellige rensesystemer. Kilde: Tidsskriftet ”wwt”, nummer 6/2007 ”Die Klein-
kläranlage als Dauerlösung”, side 15, tabell 3, driftsdata. KLARO: testresultat fra PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik 
GmbH, Aachen, test nummer 2006-009

Årlig strømforbruk for minirenseanlegg2)

217 kWh Aktivslamanlegg

Stasjonærsjiktanlegg

Virvelsjiktanlegg 

Konvensjonelle
SBR-anlegg

157 kWh 

147 kWh  

93 kWh

78 kWh Sparepære 9W

52 kWh 

EnergisparendekWh

Resultatet: Med et energiforbruk på 
litt over 25 kroner1) per år og 
personenhet er KLARO et av de mest 
økonomiske minirenseanleggene i 
verden. Med moderne styringsteknikk 
og intelligent programvare tilpasses 
anleggets reelle nødvendige driftstid 
til brukerprofilen. Med KLplus-styring 
registreres underbelastning auto-

matisk. Dermed kan anlegget drives 
optimalt også ved lengre fravær.  
Dette gir også optimal energisparing 
mens de biologiske prosessene 
samtidig holdes ved like. 
Sammenliknet med andre 
renseanlegg sparer du over 75 % 
energi.

11



Individuelle løsninger for
behandling av avløpsvann.
Større anlegg på 50 til ca. 1000 personer for industri,
restauranter, kommunalt, campingplasser m.m.

Spesielle utfordringer krever spesielle 
løsninger og best mulig rådgivning – 
og planlegging til bygging av anlegget 
og de tekniske komponentene.
Ingeniørene våre hjelper deg lokalt 
med prosjektene dine og bidrar etter 
ønske ved bygging og oppstart av an-
legget.

Fjord og fjell – ingen utfordring
er for stor for oss

G
L O B A L  E K S P O R

T

Aker Stord - 1000 PE

styreskap i stål for utemontering

I begynnelsen er det alltid en mengde 
spørsmål å oppklare. Sammen 
utreder vi slike ting som teknisk tilbe-
hør, tankdimensjoner eller strømtil-
førsel. Når vi har gjennomgått de re-
levante opplysningene, sender vi deg 
tilbudet vårt med plandokumenter. 
Spør om alt du lurer på. Vi kan vise til 
referanseanlegg for mange 
forskjellige krav.
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styreskap i betong for utemontering



     

Våre egne serviceteknikere utfører all service på Klaro  
renseanlegg, de tar prøver og rapporterer til kommunen.
Alle våre service teknikere har godkjente fagbrev.

Vi har komplette servicebiler med 24 timers utrykning. Alltid 
deler på lager

Med Klaro renseanlegg er du 
garantert sikker og god service. Overbygg for store anlegg

Service, montering og transport

Service utføres av våre fagfolk.
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Spørsmål og svar.

2. Hvor lenge sikrer slammagasinet feilfri anleggsdrift ved uavbrutt kjøring på full kapasitet?

Alle KLARO minirenseanlegg er utformet slik at de sikrer full funksjonalitet ved permanent kjøring på full kapasitet i minst 
12 måneder, så lenge drifts- og vedlikeholdsrutinene overholdes. Ved lavere belastning øker dette tidsrommet tilsvaren-
de. Alternativt kan man velge en tank med større slammagasin slik at det kan tømmes med lengre mellomrom.

1. Hvor ofte må det fjernes slam fra slammagasinet?

Følg regelen «Slamtømming etter behov», d.v.s.: Hvis du måler høyt slamnivå ved rutinemessig vedlikehold (ved 70%), 
må det tømmes. Eller du kan følge kommunens tømmerutiner. Når det utføres tømming skal kun slamkammeret tømmes, 
og deretter etterfylles med vann, slik at det er likt vannivå på begge sider.

4. Hvordan kan minirenseanlegget arbeide sekvensielt når det ikke er noen flottør i anlegget?

Den høyeste vannmengden for hver syklus defineres ut fra hvilken driftstid man innstiller for kompressoren til  
pumpeprosessen. Den spesielle konstruksjonen av rørmodulen sikrer at vannstanden i bufferbassenget ikke kan syn-
ke under et minstenivå. Når innsugingspunktet på modulen tydelig er under minstevannstanden, kan det ikke suges 
opp noe slam. Alt dette fungerer uten ventiler, mekanikk, elektriske pumper eller flottører. KLARO-prinsippet: ingen  
mekanikk, ingen strøm i avløpsvannet gir høyeste driftssikkerhet.

5.  Hva må man passe på når et KLARO minirenseanlegg skal stå lenge på lav belastning?

I slike tilfeller benytter vi KLplus-styringen vår med automatisk underlastregistrering. Anlegget arbeider bare optimalt når 
det registrerer tilførsel av avløpsvann. Ved fravær eller spesielt lave mengder blir vannet sirkulert i systemet. Bakteriene 
som trengs til renseprosessen blir dermed holdt i live og automatisk aktivert.

3. Må det pumpes slam ut av SBR-luftebassenget for å sikre feilfri drift av minirenseanlegget?

Nei! Den kontinuerlige automatiske resirkuleringen av slam direkte til tankbunnen motvirker at det samler seg for mye 
slam i SBR-luftebassenget. Fagpersonell kan finjustere dette under vedlikeholdsarbeid ved å forandre syklustidene for
slamuttaket.
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6. Hva er fordelen med ferieinnstillingen til KLARO minirenseanlegg?

Muligheten til å overføre KLARO-anlegget til energisparende feriedrift kan spare utgifter hvis det gjøres på riktig tidspunkt. 
Med KLplus-styringen kan feriedriften innstilles manuelt.

7.  Hvor ofte må minirenseanlegget vedlikeholdes og hvilke utgifter er det med vedlikeholdet?

For et KLARO minirenseanlegg med standard strømbruddetektor er det ifølge den byggetekniske godkjenningen ikke 
nødvendig med vedlikehold mer enn én til to ganger i året. Dette går i det vesentligste ut på å kontrollere funksjonene 
til anlegget, testing og eventuelt nyinnstilling av syklustidene for styringen samt vannprøver for å undersøke kvaliteten 
til avløpsvannet. KLARO-anleggets konsept med trykkluftdrift er vedlikeholdsvennlig og kostnadsbesparende, siden det 
ikke er noen mekaniske eller elektriske aggregater i rensetanken. KLARO-prinsippet: Ingen mekanikk og ingen strøm i 
avløpsvannet betyr lave vedlikeholdsutgifter.

9. Hvor tidkrevende er det å bygge om et minirenseanlegg?

Rådfør deg med en av forhandlerne våre hvis du skal bygge om renseanlegget ditt. Strukturen til anlegget må testes, og
det må sikres at det er tett mot omverdenen og mellom kamrene. Bare da kan det garanteres at anlegget tilfredsstiller  
de vedtatte normene for analyseverdier. Hvis KLARO installeres på ansvarlig vis, er sikkerheten garantert. KLARO-
prinsippet: Seriøs evaluering og rådgivning gir sikkerhet.

10.  Ingenting varer evig. Hvis noe går i stykker – hvordan skal jeg vurdere om det er verdt  
 bryet å reparere?

Sannsynligvis er det ikke mye bry! Siden teknikken og avløpsvannet er strengt atskilt, må det som regel bare byttes en 
komponent i styringsskapet hvis det oppstår en feil. Ingen må ned i tanken, ingen ledninger må kobles ut, siden det bare blir 
installert stikkforbindelser etter VDO/VDE-standardene. KLARO-prinsippet: Robust SBR-prosess for varig kundetilfredshet!
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”Under planleggingen av

minirenseanlegget vårt

hadde jeg en mengde

spørsmål. Den lokale

KLARO-forhandleren har

alltid gitt kyndig hjelp.”

1)Ved strømpriser på ca. 0,50 kr/kWh

8. Hvor mye energi bruker et KLARO minirenseanlegg?

På grunn av intelligent styring og automatisk underlastregistrering gir KLARO ofte muligheten til å spare 75 %  
sammenliknet med mange andre anlegg som går på SBR-teknikk. Energiforbruket på litt over 25 kr per år og  
personenhet, gjør KLARO til et av de mest økonomiske minirenseanleggene i verden.



K1-650

K-1-800

PUMPESTASJONERPUMPESTASJONER

ALLE KAN LEVERES
MED FORLENGER:

50 cm + 100 cm

K-1/2-1200

550 mm

750 mm

Diameter 650 mm

2300 mm

900 mm

Diameter 1200 mm

900 mm

2300 mm

Diameter 800 mm

Tlf: 371 56 800 • E-post: post@klaro.no • www.rensing.no • Porsveien 12, 4994 Akland

P U M P E S T A S J O N E R

Pumpestasjoner
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til alle formål 



Retur vann

Pumpe inn

Slamtørke

Renseanlegg

Utløp

Slamlager
SBR
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Filter
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1.Innløp
2.Retur av vann
3.Pumpe
4.Start og stopp (autostopp)
5.Slamlager
6.Filter
7.Varmekabel
8.H: 950 mm x B: 1200 mm x Vekt: 100 kg
9.NB! Kan graves ned eller stå fritt
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Varmekabel
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til hytter / hus



 • 20' containere for enkel transport

 • Designet til å behandle 10 000 l daglig

 • Plug & Play-design

 • Desinfeksjonsalternativer - UV & klorin

 • Pålitelig SBR / 2-trinns aerob prosess

 • Mindre vedlikeholdskunnskap nødvendig

KLARO container.blue® er det nye mobile kloakkanlegget i en standard container på 20 ft. Det er utformet og konstruert for 
midlertidig drift og er enkelt å sette opp og ta ned igjen. KLARO container.blue®-systemer er installert i mange land i en rekke 
driftsbetingelser innen industrier som gruvedrift og turisme, samt i fjerntliggende landsbyer.

Kloakkbehandlingsanlegg i container

Utslippsverdier

 

Avfallsvannparameter
KLARO container.blue®

dreneringsverdier
Grad av 

effektivitet

COD 
(kjemisk oksygenkrav)

40 mg/l 94,8 %

BOD5 
(biokjemisk oksygenkrav)

4 mg/l  99,1 %

NH4-N
(ammoniumnitrat)

0,7 mg/l 98,3 %

SS 
(suspenderte faste stoffer)

8 mg/l 97,8 %

Fosfor 1 mg/l 90,0 %

* Resultater av den praktiske testen som ble utført av PIA (Prüfinstitute für Abwassertechnik GmbH), Aachen testnummer 2013-1309-1064
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Verdens nordligste kloakkanlegg
 
er KLARO container.blue® i Ny-Ålesund på Svalbard.

Ny-Ålesund er verdens nordligste bosetning og befinner seg 

på Svalbard, Norge. Mesteparten av bosetningen består av en 

internasjonal arktisk forskningsstasjon. Tidligere måtte store 

pengesummer brukes på miljøbeskyttelsestiltak. Kloakken 

ble tømt direkte inn i en tilgrensende fjord inntil nå, og dette 

påvirket også de sensitive sensorene til det lokale marine-

laboratoriet. For å motvirke dette, ble det tatt en beslutning 

en tid tilbake om å installere et KLARO avfallsvannbehand-

lingsanlegg i container. Anlegget har en kapasitet på 10 

000 liter om dagen og er derfor designet for en populasjon 

på opptil 200 personer, men det er langt færre forskere og 

personale i Ny-Ålesund i vintermånedene. Dette er det første 

kloakkbehandlingsanlegget under norsk administrasjon på 

Svalbard, unntatt en mindre og eldre fasilitet i den polske 

forskningsstasjonen i Hornsund. Og absolutt helt sikkert 

den nordligste.
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