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Reservevannkilde
Råvannskilde som benyttes når hovedvannkilden 
ikke kan brukes eller ikke har tilstrekkelig 
kapasitet. Råvann fra reservevannkilden fordeles i 
de fleste tilfeller via et vannbehandlingsanlegg, og 
videre som drikkevann gjennom 
distribusjonssystemet.



Drikkevannsforskriftens krav
§ 9.Leveringssikkerhet
Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er 
utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og 
beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige 
mengder drikkevann til enhver tid.
Vannverkseieren skal legge til rette for at 
vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og 
personlig hygiene uten bruk av det ordinære 
distribusjonssystemet.



Relevant litteratur
• A254 Forvaltning av nedbørsfelt for overflatevannkilder
• A230 NOMiNOR: Naturlig Organisk Materiale i Nordiske 

drikkevann
• A216 Veiledning i planlegging av vannkilde og 

vannbehandlingsanlegg
• A177 Drikkevannskvalitet og kommende utfordringer –

problemoversikt og status
• B10 Vannkilden som hygienisk barriere
• Div info fra NGU og FHI



Alternative drikkevannskilder for 
reservevannforsyning

• Ny, stor vannkilde i nabokommune
• Sjøvann som råvannskilde (RO)
• Utvidet bruk av Brusdalsvatnet



Alterna-
tive

kilder i 
tidlig 
fase



Omvendt osmose som 
reservevann var noe 

som hørte framtiden til…



Mattilsynets krav etter tilsyn 14.09.16
«Ålesund kommune vil bli pålagt å etablere en fullgod 
reservevannforsyning slik at kommunen kan
levere tilstrekkelige mengder drikkevann under normale forhold, under 
kriser og katastrofer i fredstid,
og ved krig, og slik at Ålesund kommunale vannverk tilfredsstiller krav i 
drikkevannsregelverket.
Med fullgod menes i denne sammenheng at svikt i ethvert viktig 
element i vannforsyningen
ikke skal kunne slå ut store deler av normal vannforsyning til Ålesund 
og Sula kommuner, og reservevannforsyning til Giske kommune.»



Konseptvalg
-utredning



Spørsmål vedr. vannverk som ikke har 
etablert reservevannløsninger

• Hvorfor går ikke flere vannverkseiere i gang og 
planlegger reservevannløsninger umiddelbart.

• Hvor lang tid tar det før de fleste/alle 
vannverkseiere har etablert reservevannløsning i 
tråd med drikkevannsforskriften?

• Hva tenker Mattilsynet om  dette?



Nødvannsforsyning

Fordeling av trygt drikkevann 
utenom distribusjonssystemet



§ 9.Leveringssikkerhet
Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er 
utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og 
beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige 
mengder drikkevann til enhver tid.
Vannverkseieren skal legge til rette for at 
vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og 
personlig hygiene uten bruk av det ordinære 
distribusjonssystemet.

Drikkevannsforskriftens krav



Tilgjengelig, god 
kunnskap



Rosanalyse, 
utstyr og 
instrukser



Tankbil for nødvannforsyning



Utstyr for 
distribusjon 
av nødvann



Spesialordning for drift av sykehuset 
ved hjelp av nødvann

• Noe spinkelt med bare en tankbil
• Innkjøp av flere store tanker er i gang
• Drift av sykehuset mulig (200 m3/døgn)



Samarbeid om nødvann på Sunnmøre



Nødvannforsyning og geografi

• Hvordan ser en 
hensiktsmessig 
inndeling av 
fylket ut?



Samarbeid mellom offentlige og private

• 8 kommuner
• 8 kommunale vannverk
• 30-40 private vannverk



Avtale kan baseres på:
• Drikkevannsforskriften
• Lagerbeholdning sentralt (Ålesund) og lokalt
• Kostnadsfordeling etter folketall pr. vannfor-

syningsområde. Engangsbeløp investert samt 
årlige driftskostnader

• Valgt modell for samarbeid (IKS, Vertskommune)



Styrets oppgaver kan være…
 Kjøpe inn, lagre og fornye utstyr
 Etablere og vedlikeholde 

nødvendige merkantile rutiner for 
innkjøp

 Gjennomføre minst et årleg 
medlemsmøte med gjennomgang 
av regnskap, årsrapport, budsjett 
og planer for virksomheten

 Gjennomføre valg av styre og 
styreleder



Videre arbeid
• Videre kartlegging, nov./des. 2021
• Etablering av formelt samarbeid medio 2022?
• Videreutvikle samarbeidet
• Jobbe for at flere kommunale og private 

vannverk skal delta



Oppsummering
1. Å finne en fullgod reservevannkilde er ofte en lang, men viktig prosess

2. Reservevann har vært nedprioritert i mange kommuner og mange har en vei å gå 
både med å overbevise sin egen administrasjon og politikerne om behovet.

3. Nødvannforsyning er en viktig del av den totale vannforsyningen. Ansvaret for 
nødvannforsyning ligger hovedsakelig hos vannverkseier, men 
rådmannen/kommunedirektøren har også et ansvar. 

4. Samarbeid mellom flere vannverk, kommunale som private kan være en god 
løsning, men må være avtalefestet og ha en fornuftig kostnadsdeling i samsvar 
med selvkostprinsippet.



Takk for meg


