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Prosjekt alternativ vannforsyning

Ålesund by og regionen har et stort behov for en redundant vannforsyning. Vi er 
bekymret for tekniske feil, det er kommet skjerpelse i drikkevannsforskriften og vi 
nærmer oss maksimal produksjon enkelte dager i året. 

Nøkkelinformasjon:
• Har i dag kun et vannverk i regionen som kan levere trygt drikkevann til Ålesund og 

Sula. Bekymring med tanke på sårbarhet med å kun ha et vannbehandlingsanlegg.
• Brusdalsvannet er valgt som kilde for begge anlegg.
• Eksisterende og nytt anlegg skal drives parallelt.
• Dimensjonert for år 2050 inklusiv full forsyning til Sula, Giske og Ellingsøy.              

Ca. 16 000 000 m3 i året
• Lokalisering er enda ikke avklart. Holsfjellet eller Rødset. Nytt forprosjekt ferdig 

våren 2019.
• Beregnet kostnad vil sannsynligvis ligge mellom 350 – 500 millioner.
• Prosjektet omfatter nytt vannbehandlingsanlegg, nye inntak og nye 

påkoblingspunkt.
• Har ny frist fra mattilsynet på å bli ferdig i løpet av 2023. 



Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

• Har nødvann via to kilder. Røssevolvatnet og Langevatnet. Disse to har 
ikke drikkevannskvalitet og begrenset leveringskapasitet. 

• Reservevann for nabokommuner og private vannverk.
• De ny anleggene skal gi redundans til eksisterende vannforsyning.
• Anleggene skal kunne dekke hele byens behov for drikkevann om 

eksisterende anlegg faller ut. 
• Fordeling av vannproduksjon mellom de to anleggene er ikke endelig 

fastlagt.



Valg av kilde

• Nedbørfeltets areal: 28,1 km2
• Midlere avrenning: 1,03 m3/s
• Oppholdstid kilde: ca 7 år
• En del boliger og gårdsbruk + 

E39 går gjennom nedbørfeltet
• Niva har gjort en vurdering av 

strømningsforhold for 
anbefaling av nytt inntak

• Kilden ble valgt på grunn av 
følgende:
– Stabil kvalitet
– Stor oppholdstid
– Nærhet
– Kostnad



Plassering av nytt anlegg

• Det ble vært utredet 4 
ulike alternative 
plasseringer for nytt 
vannverk.

• Gjort strømningsanalyse 
for å finne gunstig inntak.

• Prosessvurdering for å 
finne anbefalte 
behandlingsprosesser.

• Lang politisk prosess for å 
bli ening om lokalisering.



Dimensjonerende vannmengde

• Brukt  år 2050 som 
dimensjonerende.

• Befolkningsframskriving med 
god utvikling som er i Ålesund. 
62500 personer mot år 2050 
mot ca 47000 i dag. 

• Bruker 140 l/pd ikke 150 l/s 
grunnet nyere tall.

• Industri har ligger på ca 60 l/s 
tar med 30% økning dvs 17 l/s.

• Lekkasje/tap/sløsing reduseres 
med 30% (fra 45% av 
produsert vann i dag til 35% av 
produsert vann i 2050)

• Døgnfaktor settes til 1,2.



Dimensjonerende vannmengde



Inntak av vann



Prosessvalg Moldeprosessen

Moldeprosessen er et tre-media filter bestående av antrasitt/Filtralite, 
kvartssand og marmor.

Viktige momenter som ble vektlagt: 

• Vurdert til å gi best kost-/nytteeffekt.
• Enkel drift og kun ett rensetrinn.
• Tåler godt råvannsendringer
• Lavt energiforbruk og klimautslipp
• Velprøvde løsninger, mange anlegg i Norge 
• En prosess som ikke binder oss til en leverandør
• Det er vurdert som mere sannsynlig at fargetall og turbiditet blir 

fremtidige utfordringer over smak/lukt og legemidler/pesticider.



Beskrivelse av anlegget



Spesielle elementer

• Filterpumper for regulering av filter

• Elektrokloreringgsanlegg som produserer 
hypokloritt av koksalt.

• Kalk silo for dosering av kalk



Spylevann og slam

Vurderte tre alternativ. 
1. Avvanne på vannverket
2. Egen utslippsledning til sjøen
3. Sleppe det på avløpsnettet

• Ble gjennomført pilottester på renseanlegget med 
spylevann fra Giske sitt vannverk på Sula. Ga gode 
resultater i labben. En forutsetning er jevn tilførsel av 
spylevann. 

• Skal bygget et utjevningsbasseng på vannverket som kan 
holde igjen spylevannet i 2-4 dager og sedimentere 
marmor. 



Labbforsøk spylevann



Takk for meg


