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Mattilsynet og drikkevannsforskriften stiller krav

Vannverkseier er ansvarlig for at alle abonnenter har 
tilstrekkelige mengder til enhver tid, 365 dager i året.



Ålesund ytre - status

Ålesund ytre har pr i dag ett 
vannbehandlingsanlegg og èn
reell vannkilde; Brusdalsvatnet.

Ingen andre vannkilder i 
regionen har tilstrekkelig 
kapasitet eller kvalitet til å 
imøtekomme dagens og 
framtidig behov for 
forsyningsvann.



Krav om å etablere tilstrekkelig reservevannforsyning

• Mattilsynet har tre ganger gitt Ålesund kommune utsatt frist for å 
etablere tilstrekkelig reservevannforsyning. 

• Det må søkes om ny frist nok en gang da en ikke kan imøtekomme siste 
dato 01.12.2023.

• Mattilsynet er innstilt på å godkjenne søknad om ny utsatt frist, men vil 
vurdere økonomiske tiltak om ny omsøkt dato ikke imøtekommes.



Planleggingen startet i 2017



Politisk behandling i 2019 ga et fjerde alternativ

Vannbehandlingsanlegget 
etableres i 
Brusdalsvegen 208.

Pumpestasjon for å få 
råvann opp til 
behandlingsanlegget i 
nærhet til Brusdalsvannet -
utenfor planlagt område 
for park i Fremmeholen.
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Kilden – Brusdalsvatnet

• 9,7 km langt, 1,1 km bredt

• Maksimal dybde 100 meter

• Teoretisk omløpstid på ca 8 år



Vurderinger av alternative prosesser

• Ozonering/biofilter + korrosjonskontroll i marmorfilter

• Koagulering/UF-filter + korrosjonskontroll i marmorfilter

• Moldeprosess med integrert korrosjonskontroll i marmorfilter

Prosessene ble vurdert i forhold til 

• Renseeffekt fysisk/kjemisk vannkvalitet

• Hygieniske barrierer

• Indre/Ytre miljø

• Øvrige prosessmessige vurderinger

• Investering og driftskostnader



Vannkilde og vannkvalitet
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Behov for vannbehandling

• Fargefjerning

• Partikkelfjerning

• Korrosjonskontroll, karbonatisering

• Hygieniske barrierer:

Parameter Nødvendig log-reduksjon i VBA

Bakterier 6

Virus 6

Parasitter 4





Tomteforhold



Følgende er vektlagt ved plassering av bygg og utforming 
utomhusanlegg:

• Utnytte fall på tomt hydraulisk (selvfall gjennom 
anlegget).

• Skille prosessanlegg/personaldel og rentvannsanlegg i 
separate bygg (blant annet støy).

• Hovedadkomst fra Brusdalsvegen.

• Egen adkomst rentvannsanlegg fra Rødsetvegen.

• Intern kjøreveg mellom øvre og nedre terrengnivå.

• Plass for utvidelser i forhold til både kapasitet og 
eventuelt ekstra rensetrinn.

• Tilkomst og snuarealer for store kjøretøy inne på tomt 
(vogntog).

• Parkering inne på egen tomt.

• Grøntområde mot sør og øst.

• Tomt skal inngjerdes.

Tomt for vannbehandlingsanlegget



Prosessanlegg



Rentvanns-
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Tomt for råvannspumpestasjon

Følgende er vektlagt;

• Tilpasse bygning og andre inngrep best mulig i 
terrenget.

• Bevare frilufts-/grøntområde best mulig.

• Hovedadkomst fra boligveg.

• Tilkomst og snuareal for lastebil inne på tomt.

• Støyskjerming i henhold til krav og retningslinjer.

• Anlegget skal inngjerdes. 



Råvanns-
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