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Utfordring i drikkevannsystemer

• Påvirker vannkvaliteten

• Reservoar for patogene bakterier, virus, sopp 
og parasitter

• Lukt- og smaksproblemer

• Korrosjon på rørsystem

• Påvirker effekt av renseprosesser

• Gjengroing av filter

• Produksjon av næringsmidler
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Tiltak for å redusere biofilm

• Sirkulasjon!

• Tiltak på renseanlegget, fjerning av NOM

• Velge riktig materialer på rør og tanker

• Mekanisk fjerning, pluggkjøring

• Holde kaldtvann kaldt og varmtvann varmt

• Isolere røra i oppvarmede anlegg

• Fjerne blindrør o.l.

• Kjemisk fjerning
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Analyse av det mikrobielle samfunnet i biofilmen

Neste generasjons sekvenserings-
teknologi:

• 16S rRNA full metagenom-analyse

• Analyse av hele det bakterielle 
samfunnet ned til artsnivå!

• Uavhengig av kultivering
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Påvise og kvantifisere kjente patogene organismer

3. generasjons digital PCR-teknologi 
(ddPCR):

• Ultrasensitiv! 

• Absolutt kvantitativt tall av gensekvens

• Prøven fraksjoneres inn i 20000 dråper og 
PCR-reaksjoner skjer i hver enkelt dråpe

• Kan påvise 2 targets i samme prøve

• Rask, spesifikk og kostnadseffektiv metode
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Flow-baserte biofilmanalyser
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Biofilm dannes i 
vekstkanaler med 
kontinuerlig flow 
av vann
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Begroing i 
vekst-kanalen 
etter 2 ukers 
flow av
sjøvann

BYEFOULING, 2014-2017: 

Ny miljøvennlig maling for skip 
og marine installasjoner:

• Vår oppgave er å test ulike 
overflatebehandlinger for effekt mot 
biofilm 

• DET FØRSTE LAGET AV 
BEGROING / BIOFILM



Teknologi for et bedre samfunn
12 Vekstkanaler med 

kontinuerlig flow

Referanse-slide i 
mikroskopet

Test overflate

Stålplate med skipsmaling
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Etter 4 timers vanngjennomstrømning

Slik kan det se ut i mikroskopet

Etter ca. 2 ukers vanngjennomstrømning
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Kommer til et 
anlegg nær 

deg…



Teknologi for et bedre samfunn
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