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1. Innledning 
 
Vann er vårt viktigste næringsmiddel. En av kommunens viktigste oppgaver er til enhver tid å 
sørge for at sine innbyggere og næringsliv med vann, - vann med riktig kvalitet, i riktig 
mengde og med riktig trykk. 
 
Hovedplan for vannforsyning er kommunens politisk styrende dokument for 
vannforsyningssektoren. Den skal definere mål (hovedmål og delmål) for vannforsyningen i 
kommunen. Med bakgrunn i målene presentes fremtidige ønsker og behov for 
opprusting/utbygging av vannforsyningen, og hvilke konsekvenser dette får for Molde 
kommune og abonnentene.  
 
Gjeldene hovedplan for vannforsyning er utarbeidet av Asplan Viak Sør AS i 2002. Den vil 
være utgangspunktet for denne planen. 
 
Hovedplanen gjelder hele det kommunale vannforsyningssystemet. Hovedplanen er inndelt i 
følgende hovedtemaer: 
 Innledning 
 Vannforbruk/behov 
 Vannkilder og vannbehandling 
 Transportsystem 

Vann til brannslukking 
Handlingsprogram og gebyrutvikling 

 

1.1 Organisering av vannforsyningen i Molde kommune 

Fra 01.01.2007 har Molde Vann og Avløp KF hatt ansvaret for alle tjenester knyttet til 
prosjektering, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vann og 
avløpsnettet. Før den tid var disse oppgavene lagt til avdelingen Kommunalteknikk.  

Molde kommune har to kommunale vannverk, Sentralvannverket og Fannefjord vannverk. 
Disse vannverkene er det Molde Vann og Avløp KF som drifter. Til sammen leverer Molde 
Vann og Avløp KF vann til ca 23.000 personer og er av den grunn den største 
næringsmiddelbedriften i kommunen.  
 

1.2 Direktiv, lover og forskrifter 
 
En kommunes vannforsyning med dets forskjellige bestanddeler, er regulert av et stort 
regelverk. Nedenfor er noen av de viktigste.  
 

1.2.1 ”Drikkekvannsforskriften” 
”Forskrift omvannforsyning og drikkevann”, FOR 2001-12-04 nr 1372. 
Drikkevannsforskriften er den mest sentrale forskriften innen drikkevannsforsyningen, og 
sammen med veilederen gir den grunnleggende føringer på norsk drikkevannsforsyning. 
Forskriften gjelder for alle vannforsyningssystem, private og offentlige, selv om de ikke er  
godkjenningspliktige. 
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Forskriften beskriver og stiller krav til blant annet følgende forhold: 

• Forbud mot forurensing av vannforsyningssystem. Vannverkseier plikter også å 
beskytte drikkevannskilder for å forhindre fare for forurensning. 

• Godkjenning av vannverk. Alle vannverk av en viss størrelse skal være godkjent. 
• Sikkerhet/beredskap. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne 

levere tilstrekkelige mengder vann under både normal drift og under kriser. 
• Vannkvalitet – krav til parametre. Der er satt konkrete krav til vannkvaliteten når det 

leveres forbruker. 
• Vannbehandling/bruk av kjemikalier 
• Internkontroll/prøvetaking mv. Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for 

etterlevelse av denne forskriften. 
• Vannverseier plikter uoppfordret å gi informasjon til mottakerne av vannet ved 

endringer eller helsemessig risiko ved vannkvaliteten. Opplysningsplikten er 
ytterligere utvidet: Mottaker skal også holdes løpende orientert i de tilfeller 
vannforsyningssystemet ikke tilfredsstiller andre krav i forskriften, og om årsaken til 
dette. 

 
Drikkevannsforskriften er hjemlet i: 

• Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. LOV-2003-12-19 nr 124) 
• Kommunehelsetjenesteloven (Lov om helsetjenesten i kommunene, LOV-1982-11-19 

nr 66)   
• Helse- og sosialberedskapsloven (Lov om helsemessig og sosial beredskap, 

LOV2000-06-23-56) 
 
Forskriften forvaltes i hovedsak av Mattilsynet, men også til en viss grad av 
kommunehelsetjenesten. 
 

1.2.2 ”IK-Mat” 
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, FOR 1994-12-15 nr 
1187. 
Forskriften skal sikre en systematisert internkontroll for virksomheter som kommer inn under 
bestemmelsene i næringsmiddellovgivningen. Produksjon av drikkevann er en av disse 
virksomhetene. 
Forskriften er hjemlet i: 

• Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. LOV 1932-06-17 nr 06 
• Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. LOV 2003-12-19 nr 124) 
• Forskrift om Myndighetsfordeling etter lov om matproduksjon og mattrygghet mv. 

FOR-2003-12-19 nr 1790 
 

Forskriften forvaltes i hovedsak av Mattilsynet. 
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1.2.3 ”Damsikkerhetsforskriften” 
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanleggvassdragsanlegg, FOR-2009-12-18 nr 1600 
Sentralvannverkets dammer er i klasse 3, dvs store konsekvenser ved brudd. Dammenes 
kvalitet og funksjon skal jevnlig revurderes. 
 
Forskriften er hjemlet i: 
 

• Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann, LOV 2000-11-24 nr 82) 
 
 
1.2.4 Helse- og sosialberedskapsloven (Lov om helsemessig og sosial beredskap, 
LOV2000-06-23-56) 
Setter krav til vannverkseier om å utarbeide beredskapsplaner for å håndtere uønskede 
hendelser. Vannverk skal kunne levere drikkevann til befolkning og næringsliv også ved krig 
og ved kriser og katastrofer i fredstid. 
 

1.2.5 EUs Vannressursdirektiv  
EU’s vanndirektiv har til hensikt å beskytte og forbedre vannkvaliteten i vassdrag og 
grunnvann. 
Dette direktivet har følgende hovedelement: 

• Forvaltning av vannforekomstene etter nedslagsfelt. 
• Forpliktende omforente miljømål og overvåkning på tvers av eksisterende 

administrasjonsgrenser. 
• Økologiske mål, krav om god økologisk status innen 2015. 

Direktivet forventes å få stor betydning for arbeidet med avløp og vannmiljø i årene fremover. 
Når det gjelder vannforsyning er det særlig kilde, og uttak fra denne, som blir direkte berørt 
av dette direktivet. 
 

1.2.6 EU’s drikkevannsdirektiv 
EU’s drikkevannsdirektiv setter konkrete krav til drikkevannets kvalitet. Direktivet er 
implementert i den norske drikkevannsforskriften. 
 

1.2.7 Konsesjon etter Vassdragsloven 
Sentralvannverket er gitt konsesjon av NVE 30.10.1995, Molde kommune, Oppr. 
Vannverksanlegg Moldemarka. 
 
 
1.2.8 Andre lover og regler som har påvirkning for vannforsyning med kilde, 
renseanlegg og distribusjonsanlegg: 
 

• Arbeidsmiljøloven  

• Brann- og eksplosjonsvernloven  

• Ekspropriasjonserstatningslova  

• Forbrukerkjøpsloven  
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• Forurensningsloven  

• Forvaltningsloven  

• Grannelova  

• Kommunehelsetjenesteloven  

• Kommuneloven  

• Konkurranseloven  

• Lov om interkommunale selskaper  

• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter  

• Lov om mål og vekt  

• Lov om offentlige anskaffelser  

• Lov om særavgifter  

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg  

• Matloven  

• Merverdiavgiftsloven  

• Miljøinformasjonsloven  

• Oreigningslova  

• Plan- og bygningsloven  

• Produktkontrolloven  

• Produktansvarsloven  

• Samvirkelova  

• Sikkerhetsloven  

• Sivilforsvarsloven  

• Vannressursloven  

• Veglov  
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1.3 Definisjoner 
Definisjoner brukt innen vannforsyning § 3 i drikkevannsforskriften: 
 
1. Drikkevann: 
a) Alle former for vann, som enten ubehandlet eller etter behandling er bestemt til drikke, 
matlaging eller andre husholdningsformål uansett vannets opprinnelse, og uansett om det 
leveres gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn, tankskip eller i flasker eller annen 
emballasje. 
b) Alle former for vann som er bestemt til bruk i næringsmiddelvirksomheter til produksjon, 
behandling, konservering eller markedsføring av produkter bestemt til konsum, med mindre 
det er utelukket at vannets kvalitet kan påvirke de ferdige næringsmidlenes hygieniske 
kvalitet. 
 
 
2. Hygienisk barriere: 
Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, 
uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller 
fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger 
representerer noen helsemessig risiko. 
3. Vannforsyningssystem: 
Et vannforsyningssystem består av et eller flere av følgende elementer: Vanntilsigsområde, 
vannkilde, vannbehandling, vannbehandlingsanlegg, transportsystem og driftsrutiner. 
Vannforsyningssystemet omfatter også vannet. Vanntilsigsområde eller vannkilde er ikke 
alene et vannforsyningssystem. Internt fordelingsnett er ikke en del av 
vannforsyningssystemet. 
4. Vannverkseier: 
Eier av hele eller deler av et vannforsyningssystem som utgjøres av tekniske anlegg, 
transportsystem og tilhørende driftsorganisasjon, herunder eier av vannforsyningssystem til 
egen husholdning. 
5. Internt fordelingsnett: 
Påkoblingspunkt, ledninger, kraner, beredere, tanker mv., som forbruker har for fordeling og 
oppbevaring av vannet. Internt fordelingsnett omfatter også vannet. 
 
 

1.4 Andre definisjoner/ordliste 
 

Desinfeksjon Prosess som eliminerer de flest mikroorganismer. 

Drikkevann Vann til drikke og annet næringsmiddelformål og hygienisk bruk. 

Dimensjonerende 
vannforbruk 

Vannforbruket for den timen i året det er størst forbruk 

E.Coli (Escherichia Coli) Tarmbakterie. Brukes som kjennetegn på at vann er forurenset av 
avføring. 

Fargetall: Mål på innholdet av humus. Høyt fargetall (brunt vann) har i 
hovedsak bruksmessige ulemper. 
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Fmaks: Maksdøgn faktor. Forholdet mellom vannforbruket i det døgnet i 
året det brukes mest vann og gjennomsnittsdøgnet. 

Humus: Organisk stoff som m.a. gir brun farge på vannet. 

Hygienisk barriere En barriere som hindrer at drikkevann inneholder smittestoffer, 
kjemiske komponenter eller fysiske stoffer i slike mengder at 
vannet kan representere en helsemessig risiko. 

Hygienisk bruk Personlig hygiene, renhold og annet allment menneskelig forbruk 
til annet enn næringsmiddelformål. 

Internkontroll Å påse at krav fastsatt eller i medhold av lov eller forskrift 
overholdes. 

Internkontrollsystem Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene 
utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 
forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i 
administrative prosedyrer. 

Kmaks: Makstime faktor. Forholdet mellom vannforbruket i den timen i 
maksdøgnet vannforbruket er høyest, og gjennomsnittstimen i 
maksdøgnet. 

Krisevann Vann som brukes i krisetilfeller og i kort tid, vannet her hygienisk 
godt, men brukskvaliteten er ikke som ved normal vannforsyning.  

l/s: liter per sekund. Enhet som brukes for vannføring. 

Lekkasje: Tap av vann på hovedledninger, private stikkledninger og sløsing 
hos abonnentene (toalett som renner, frosttapping m.v.). 

Leveringssikkerhet Tilfredsstillende levering av vann i vannverkets forsyningsområde 
med hensyn til mengde og regularitet. 

Magasin: Vannvolum mellom øvre reguleringsgrense (damtopp) og nedre 
reguleringsgrense (bestemt ved konsesjon eller hva som er 
praktisk mulig pga inntakets utforming). 

Maks. døgnforbruk 
Qmaksdøgn: 

Forbruket det døgnet i året som har størst vannforbruk (m3/d eller 
l/s). 

Maks. timeforbruk 
Qmakstime: 

Det største timeforbruket under normale forhold (ikke brann m.a.). 

Midlere døgnforbruk 
Qmidlere: 

Gjennomsnittlig vannforbruk. 

Nedbørfelt 
(vanntilsigsområde): 

Topografisk enhet, klart avgrenset innenfor et vannskille (mot 
nabovassdrag). 

Næringsmiddelformål Vann til drikke og bruk i næringsmiddelvirksomhet. 

Næringsmiddelvirksomhet Et hvert foretagende som produserer, pakker, lagrer, transporterer, 
frambyr eller importerer næringsmidler. 
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Parasitter Organisme som lever på eller i en annen organisme, og som får 
sin næring fra den. 

Reservevannforsyning Alternativ vannforsyning som gir fullgod brukskvalitet og mengde 
som normal vannforsyning 

Råvann Alt vann som kommer inn i vanntilsigsområde og vannkilde, 
herunder overflatevann, grunnvann, vann fra nedbør m.v. 

Smittestoff Et biologisk agens (bakterier, virus, sopp, protozoer eller deler av 
slike) som kan fremkalle sykdom. 

Spesifikt avløp: Vannføring per tids- og flateenhet, vanligvis l/s*km2. 

Spesifikt vannforbruk: Vannforbruk per enhet. Enheten kan være l/pd (liter per person per 
døgn) eller l/dd (liter per dyr per døgn). 

Termotolorante bakterier: En indikator på fersk forurensning fra mennesker eller dyr. 

Transportsystem Overføringsledninger, pumpestasjoner, ventiler, brannventiler, 
bassenger, tanker mv., samt fordelingsnett frem til den enkelte 
eiendoms tilknyttede stikkledning. Mobile tanker for transport av 
vann til formål som nevnt i § 1, regnes også som transportsystem. 

Turbiditet: Et mål for svevepartikler (uklart vann, men ikke humus). 

  

Ugunstigste 
reguleringskurve: 

Omhyldningskurve av reguleringskurver for den perioden det er 
foretatt vannføringsobservasjoner (vanligvis 20-50 år).  Dette er en 
situasjon som statistisk vil kunne inntreffe i ett av 20-50 år. Denne 
kurven benyttes der det kreves stor sikkerhet i vannuttaket. 

Vannbehandling 

 

Tilsiktet prosess som endrer vannets fysiske, kjemiske eller 
mikrobiologiske sammensetning. 

Vannbehandlingsanlegg Innretninger og lokaler for vannbehandling. 

Vannforsyningssystem Vanntilsigsområde, vannkilde, vannbehandling, 
vannbehandlingsanlegg, transportsystem og driftsrutiner. 
Vannforsyningssystemet omfatter også vannet. Et 
vannforsyningssystem kan bestå av flere vannverk. 

Vannglass Vannglass er et stoff som tilsettes drikkevann for å hindre 
innvendig korrosjon i ledningsnettet. Stoffet består av kvartssand 
og natriumkarbonat og vann. 

Vanntilsigsområde • For overflatevannkilder: Nedbørsfeltet 
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• For grunnvannskilder: Det området i grunnen som vannet 
stammer fra, og vann som bidrar til gjenoppbygging av 
underjordiske vannførende lag. 

Vannverk Den del av et vannforsyningssystem som utgjøres av tekniske 
anlegg, inkludert ledningsanlegg og tilhørende driftsorgan.  

Aas Asbestsementrør også kalt eternittrør. 

PE Plastrør av Poly Etylen, også kalt bøtteplast. 

PVC Plastrør av Poly Vinyl Klorid. 

SJK Rør av duktilt støpejern. 

SJG Rør av grått støpejern. 

Qmidlere Middelsforbruket er gjennomsnittlig vannforbruk gjennom året.  

Vannforbuk Qmaksdøgn Gjennomsnittsforbruket for det døgnet i året med mest vannforbruk

Vannforbruk Qmakstime Vannforbruket i den timen i året hvor det er høyest vannforbruk. 
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2. Målsetting for vannforsyningen i Molde kommune 
• Hovedmål  
• Delmål 

2.1 Hovedmålet for vannforsyningen i Molde kommune er: 
Molde kommune skal sørge for at befolkning og næringsliv har sikker leveranse av godt og 
nok vann. 

2.2 Delmål for å nå hovedmålet:  
1. Nok vann 
2. Godt vann 
3. Sikker vannforsyning 
4. Effektiv vannforsyning 

 

1 Nok Vann 
  

1.1 Nok vann til å dekke normalt vannforbruk både til eksisterende og planlagt 
bebyggelse innenfor begge vannverk. 

1.2 Vannlevering til vanlig lite vannkrevende industri-, service- og offentlig virksomhet 
innenfor begge vannverk. Vannkrevende industri (meieri, slakteri, bryggeri, vaskeri 
etc) skal ha tilstrekkelig vannleveranse i industriarealene i kommuneplanen. 

1.3 Nye regler for hagevanning ble innført sommeren 2008, disse videreføres, men det 
tas høyde for justering. 

1.4 Jordbruksvanning (herunder veksthus, planteskoler, frukt, bær og grønnsaker på 
friland og golfbane) tillates bare etter spesiell avtale og dersom vannverket har 
kapasitet. 

1.5 Lekkasjene i ledningsnettene holdes under 200 l/pd, men med mål om å nå ned mot 
100l/pd på sikt. Arbeidet med aktiv lekkasjekontroll fortsetter. 

1.6 Vanntrykket på hovedledningsnettet holdes mellom 2 og 8,5 bar under ordinære 
forhold. 

1.7 Alle boligområder skal ha mulighet for brannvannsuttak på 20 l/s ved 2,0 bar.  

1.8 Alle industriområder skal ha mulighet for brannvannsuttak på minimum 50 l/s ved 2,0 
bar. 

1.9 Alle sprinkleranlegg behandles spesielt. Sprinkleranlegg med krav om mer enn 50 l/s 
ved 2,0 bar kan pålegges egne løsninger. 

  

2 Godt vann 
2.1 De kommunale vannverkene i Molde skal levere vann som tilfredsstiller 

kvalitetskravene for drikkevann i ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann”. 

2.2 Alle vannkilder skal sikres mot forurensninger ved å legge restriksjoner på bruken av 
tilsigsområdene. 

2.3 Vannforsyningssystemene skal være godkjent etter gjeldende lover/forskifter. 

2.4 Vannkvaliteten på nettet skal kontrolleres og dokumenteres med prøvetaking etter et 
oppsatt prøvetakingsprogram. 
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3 Sikker vannforsyning 

3.1 Brudd på ledningsnettet skal ikke medføre avbrudd i vannforsyningen til mer enn 500 
personer eller andre viktige abonnenter (”to-sidig forsyning”). 

3.2 Ved vannledningsbrudd på kommunal ledning skal det settes i gang utbedringsarbeid 
så snart det mottas melding om bruddet.  Midlertidig vannforsyning skal etableres 
ved behov, enten ved vanntank eller provisorisk vannledning.  Reparasjon skal 
normalt utføres innen 8 timer dersom bruddet skjer i ordinær arbeidstid. 

3.3 Strømstans skal ikke føre til stans i vannbehandlingsanlegg eller hoved-
pumpestasjoner. Det skal foreligge alternativ strømforsyning for de mindre 
pumpestasjonene ved langvarig strømbrudd. 

3.4 Vannforsyningssystemet skal ha en oppbygning og/eller vann i høydebasseng som 
sikrer minst 24 timers forsyning i normaldøgnet ved påregnelige avbrudd eller 
periodisk vedlikehold. 

3.5 Det skal foreligge sikkerhets- og beredskapsplan og IK-system for vannforsyningen i 
kommunen. 

3.6 Kommunen skal ha egen plan for fornying av ledningsnettet for å sikre at den 
tekniske standarden opprettholdes og styrkes. 

3.7 Kommunens driftsovervåkingsanlegg skal omfatte alle hovedelementer i 
vannforsyningssystemet og gi varsel ved avvik fra normal drift. 

  

4 Effektiv vannforsyning – økonomi 
4.1 Kommunen skal løse sine oppgaver effektivt og på rimeligste måte, med en 

hensiktsmessig standard. 

4.2 Vannforsyningen skal være selvfinansierende. Kommunen skal ha egen forskrift for 
beregning av vanngebyr. 

4.3 Kommunen skal ha en hensiktsmessig organisasjon med nødvendig utstyr for god 
forvaltning og drift av tekniske anlegg. 

4.4 Personellet, både fagarbeidere og ingeniører, skal ha nødvendige kvalifikasjoner for 
effektiv drift. Opplæring og kompetanseheving tillegges stor vekt. 

  

5 Forholdet til de som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning 
5.1 Kommunen ønsker å tilby alle innbyggerne kommunal vannforsyning der det ligger til 

rette for en økonomisk forsvarlig utbygging. 
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3. Vannforbruk/behov 
I Molde er det ca 24 300 innbyggere, ca 90%  av disse et tilknyttet ett av de 2 kommunale 
vannverkene, Sentralvannverket eller Fannefjord vannverk. Vannverkene leverer vann til det 
meste av næringsvirksomheten i kommunen. Sentralvannverket leverer til ca 19 000 personer 
og Fannfjord vannverk leverer til ca 2 900 personer. Vannforbruket for de 2 vannverkene blir 
beskrevet nærmere hver for seg. 
 

Total vannproduksjon 
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Samlet vannproduksjon for begge vannverkene. 
 
Som en ser av figuren har årlig vannproduksjon ut til kommunalt nett vært stabil rundt 4 – 4,5 
millioner m3 fra 1996. Uttak av vann til Møre Edelfisk er vann som ikke er behandlet i 
vannbehandlingsanlegg, men som går i samme nedføringsledning som kommunalt vann. 
 
Nedenfor blir fordeling av samlet totalt vannforbruk kommentert. 
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Fordeling av totalt vannforbruk
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Fordeling av totalt vannforbruk i Molde kommune. 
 
Prosentvis fordelt: 
Kategori Husholdning Næringsmiddel Industri Lekkasje Annet (landbruk) 
100% 30 2,5 21,1 34,9 11,5 
 
Husholdningsvann 
Vanlig vannforbruk for personer i Norge er normalt mellom 130 og 180 l/pd, men er også i 
noe litteratur oppgitt opp til 250 l/pd. I Molde kommune beregnes det 155 l/pd for 
Sentralvannverket og 160 l/pd for Fannefjord vannverk 
 
Vann til industri og næringsvirksomhet 
Industri og næringsvirksomhet har varierende behov, det kan være arealkrevende 
lagerbedrifter som bruker lite vann og det kan være slakterier som har stort vannforbruk. Det 
er ikke det vanlige hverdagslige forbruksvannet som er utfordringen forsyningen av 
næringsvirksomhet, men kravet til brannslukkevann og sprinkelanlegg. Det er krav om 
slukkevann på 50l/s i industriområder. I industriområder bør vannforsyningssystemet kunne 
levere 50l/s tilstrekkelig lenge nok til å slukke en eventuell brann.  
 
Landbruk 
Innen landbruk er det melkeproduksjon og vanning i planteproduksjon som står for 
mesteparten av vannforbruket.  
I Molde kommune er det begrenset husdyrhold, det var i 2007 følgende dyrehold: 84 hester, 
612 melkekyr, 1323 storfe og 750 voksne sau. Det vesentlige av dette foregår i 
leveringsområdet for Fannefjord vannverk.  
Når det gjelder planteproduksjon er blir det brukt ”nettvann” til vanning innenfor 
næringsmessige produksjoner som jordbærproduksjon og vanning av offentlige arealer. 
Vanning skal i utgangspunket ikke foregå med ”nettvann”. Vanning av jordbær og annen 
planteproduksjon skal i utgangspunktet bli utført med vann fra egen privat vannforsyning, 
gjerne fra eget basseng. Det arbeides sammen med jordbærprodusentene for å få til en 
overgang fra å bruke behandlet drikkevann til å bruke alternative vannløsinger. 
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Lekkasje 
Lekkasje er et stort problem for norsk vannforsyning. Enkelte steder regner en med at 50 av 
alt vann som sendes ut på ledningsnettet fra vannbehandlingsanlegget ikke kommer ut til 
forbruker. 
 
Følgende er med i lekkasjetallene: 

• ureglementert tapping på ledningsnettet 
• frosttapping i hus, på anlegg og fra ende-ledninger  
• tapping av ende-ledninger for å unngå henstandsvann 
• overløp på høydebasseng  
• lekkasje i rørskjøter/koblinger  
• lekkasje fra små hull i rørvegg som følge av tæring 
• ledningsbrudd 
 

Totalt for begge vannverkene sett under ett, har Molde kommune ca 35 % lekkasje, men som 
vi skal se nedenfor er det stor forskjell på de 2 vannverkene 
Tallene brukt her er hentet fra Vannverksregisteret (Folkehelseinstituttet). Beregningene kan 
avvike noe fra beregninger gjort av Norsk Vann. 
 
 

3.1 Sentralvannverket 

Vannproduksjon for Sentralvannverket
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Vannforbruk for Sentralvannverket. 
 
Vannforbruket for Sentralvannverket nådde en topp på begynnelsen av 1980-tallet med ca 6,7 
mil m3/år.  På midten av 80-tallet ble det innført nye trykksoner, aktiv lekkasjekontroll, samt 
utskiftet en del problemledninger. Dette brakte vannforbruket ned mot ca 3,5 mill m3/år i 
1995, og som siden har vært relativt stabilt. 
Sentralvannverket leverer vann til privathusholdninger, næring og offentlig virksomhet fra 
Djupdalen i vest til Sigerset i Øst, Bolsøya i sør og Årødalen i nord. 
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Vannforbruk Sentralvannverket
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Fordeling av vannforbruk for Sentralvannverket 
 
Husholdningsforbruk 
For sentralvannverket regnes det med et forbruk på 155 l/pd, eller 54,75 m3 pr person og år, 
dvs 31 % av vannet som blir sendt ut på nett går til husholdningsforbruk. 
Sentralvannverket leverer vann til ca 19 000 personer.  
Sentralvannverket har:  

• ca 6000 privatabonnement for bolig.  
• ca 200 til fritidsbolig.  
• ca 100 til garasje, naust, uthus og anneks.  
 

Med 19 000 personer a 155 l/pd blir det 2 945 m3 per dag eller 1 074 925 m3 pr år.  
 
Regneeksempel 
Det er uttrykket et ønske om at Molde kommune skal ha 30 000 innbyggere innen 2020. 
Med et lite tankeeksperiment kan vi si at ca 90 % av befolkningsøkningen på 5 700 vil skje 
innenfor område med kommunal vannforsyning, dvs 5 130 personer. 
Hvis vi opprettholder fordelingen mellom Fannefjord vannverk og Sentralvannverket, vil 
Sentralvannverket levere vann til 85 % av disse. Dette blir 4360 flere personer til 
Sentralvannverket i forhold til i dag, dvs en økning på 23 %.  
Med et forbruk på 155 l/pd blir dette 675,8 m3 ekstra vann til husholdningsforbruk pr dag. 
Vannforbruket til husholdningene blir da 3 620 m3 pr døgn. 

 
 
Industri og annen næringsvirksomhet 
 
Sentralvannverket har ca 436 abonnement i klassen Næring og ca 124 abonnement i det en 
kan kalle offentlig drift. I Folkehelseinstituttets vannverksregister (VREG), går disse to under 
kategorien ”Industri og annen næringsvirksomhet”. Denne virksomheten står for ca 24 % av 
vannforbruket for Sentralvannverket, dvs spesifikt forbruk på 120 l/pd. 
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I dag har ikke Molde kommune noen typiske storforbrukere av vann som meieri og slakteri. 
Sentralvannerket har derimot et sykehus og noen relativt store industribedrifter, enkeltkunder 
som bruker forholdsvis mye vann sammenlignet med annen næring.  
Vannforbruket i denne kategorien har sjeldent store forandringer uten at større industri 
avvikles eller ny etableres. 
 
Det er vanskelig å forutse hvordan forbruket her vil utvikle seg fremover, men en kan velge å 
knytte det opp mot befolkningsøkning og si at når befolkningen øker med 23 %, vil også 
vannforbruket for næring og offentlig virksomhet ha tilsvarende økning. 
 
Annet vannforbruk (Landbruk og offentlig) 
Det brukes noe ”nettvann” til vanning innenfor landbruk og offentlige arealer. 
 
Lekkasjer  
For Sentralvannverket er lekkasje satt til 30 % eller 145l/pd. Ved fortsatt lekkasjesøk skal det 
være mulig å komme ned mot 25 % eller 120 l/pd over noe tid. 
 
 
Vann til spyling av filtre 
Vannbehandlingsanlegget bruker vann til å spyle sine egne filtre. Til filterspyling brukes 
normalt 3 – 10 % av produsert vannmengde. Dette er vann som ikke blir sendt ut på nettet, 
men det er en del av vannet vannverket tar ut av vannkilden. Behovet for spyling av filtre er 
avhengig av kvaliteten på råvannet og hvor hardt filtrene blir belastet. 
Det regnes med at sentralvannverket bruker noe over 10 % av råvannet til spyling av filtre. 
 
Dimensjonerende vannforbruk 
Dimensjonerende vannforbruk for Sentralvannverket (19 000 personer) 
 
Kategori %-vis 

fordeling 
Spesifikt 
forbruk 
L/p/d 

M3/d M3/d (ved 
30 0000 

innbyggere) 
Husholdning 31 155 2 945 3 622,4 
Næringsmiddelindustri 27 135 2 565 3 155,0 
Industri og næring 12 60 1 140 1 402,2 
Annet (landbruk mm) 30 150 2 850 3 505,5 
Sum 100 500 9 500 11 685,1 
 
Vannforbruk i dag:   110 l/s 
Fremtidig vannforbruk: 135 l/s 
 
Maksdøgnfaktor fmaks= 1,25  
Makstimefaktor kmaks= 1,45 
 
Midlere fremtidig forbruk Qmidlere    135 l/s 
Fremtidig vannforbruk i maksdøgn Qmaksdøgn 168,75 l/s 
Fermtidig vannforbruk i maks time Qmakstime  244,69 l/s 
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3.2 Fannefjord vannverk 

Vannproduksjon for Fannefjord vannverk
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Vannforbruk for Fannefjord vannverk 

Totalt vannuttak av kilden til Fannefjord vannverk (Kloppavanet) har vært varierende siden 1996. 
Årlig uttaket har variert fra noe over 1500 m3 til noe over 3 000 m3, samtidig har kommunalt uttak 
vært relativt stabilt mellom 500 m3 til 750 m3. 
Fannefjord vannverk leverer vann til privathusholdninger, næring og offentlig virksomhet fra 
Sigerset i vest til Langholen i Øst, Malo i sør og Flatmark/Nakken i nord. 
 

Fordeling Fannefjord vannverk
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Fordeling av vannforbruk ved Fannefjord vannverk 
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Husholdningsforbruk 
For Fannefjord vannverk regnes det med et forbruk på 160 l/pd, eller 58,4 m3 pr person og år, 
eller 25 % av vannet som blir sendt ut på nett går til husholdningsforbruk. 
Det antas at Fannefjord vannverk leverer vann til ca 2 900 personer.  
Fannefjord vannverk har:  

• 1 568 privatabonnement for bolig.  
• 428 til fritidsbolig. 
• 35 til garasje, naust, uthus og anneks.  
 

Med 2 865 personer a 160 l/pd blir det 458,4 m3 per dag eller 167 316 m3 pr år.  
 
Regneeksempel 
Det er uttrykket et ønske om at Molde kommune skal ha 30 000 innbyggere innen 2020.  
Ved å jobbe videre med tankeeksperimentet for Sentralvannverket vil Fannefjord vannverk få 
1 340 nye personer i sitt leveringsområde, en økning med over 50%.  
Dette blir 214,4 m3 ekstra vann til husholdningsforbruk pr dag. 
 
Industri og annen næringsvirksomhet 
Fannefjord vannverk har ca 84 abonnement i klassen Næring og ca 62 abonnement i det en 
kan kalle offentlig drift. I Folkehelseinstituttets vannverksregister (VREG), går disse to under 
kategorien ”Industri og annen næringsvirksomhet”. Denne virksomheten står for ca 6 % av 
vannforbruket for Fannefjord vannverkt, ca 110 m3/d eller spesifikt forbruk på 38,4 l/pd. 
 
Fannefjord vannverk har pleie og omsorgssektoren som de største enkeltforbrukerne for 
vannverket. 
Vannforbruket i denne kategorien har sjeldent store forandringer uten at større industri 
avvikles eller ny etableres, men for Fannefjord vannverk sitt vedkommende kan etablering av 
en middels stor bedrift merkes på vannforbruket. 
 
For et nokså lite vannverk som Fannefjord kan et krav til 50 l/s føre til unødig store 
rørdimensjoner i forhold til faktisk forbruksbehov med forringelse av vannkvaliteten pga 
”gammelt” vann i ledningsnettet. 
 
Det er vanskelig å forutse hvordan forbruket her vil utvikle seg fremover, men en kan velge å 
knytte det opp mot befolkningsøkning og si at når befolkningen øker med 50 %, vil også 
vannforbruket for næring og offentlig virksomhet ha tilsvarende økning, men NB, dette er en 
triksing med prosentregning som kan føre galt av sted, men som brukes her til å lage et 
talleksempel. 
 
Landbruk 
 
Det brukes de samme forbrukstallene som i forrige hovedplan for vannforsyning. 
Melkekuer 100 l/dd, annet storfe 50 l/dd, og sau 25 l/dd. Hest antas å ha samme behov som 
annet storfe. 
 
Dyr Antall Spesifikt forbruk (l/d/d) m3/d 
Melkeku 612 100 61,2
Annet storfe 1323 50 66,15
Hest 84 50 4,2
Sau 750 25 18,75
Sum   150,3
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Dette viser at landbruket bruker mer vann enn kategori ”industri og næring” i vannverkets 
forsyningsområde. 
Vanlig dagsforbruk er lett å håndtere for vannverket, men det er sesongvariasjoner som kan 
føre tilproblemer på ledningsnettet. Det tenkes da på tømming av gjødsellagre hvor det er 
ønskelig å tilsette like mye vann, og det i løpet av kort tid.  
 
Regneeksempel  
En melkeku produserer 1,5 m3 gjødsel pr måned. På 8 måneder blir dette 12 m3. Hvis et fjøs 
har 20 melkekyr blir det 240 m3, i tillegg er det andre dyr i fjøset som produserer like mye 
gjødsel, totalt ca 480 m3. Ved utblanding blir det 480 m3 vann som skal inn i gjødsellageret i 
løpet av kortest mulig tid. Dette er tall bare for ett fjøs, når alle skal fylle opp gjødsellagrene 
sine samtidig blir det store mengder vann.   
 
Lekkasjer  
For Fannefjord vannverk er lekkasje satt til 60 % eller 145l/pd. Ved fortsatt lekkasjesøk skal 
det være mulig å komme ned mot 35 % over noe tid.  Ved en befolkningsøkning vil også 
lekkasjemengden (liter vann) øke, men vi regner ikke med at prosent-delen holdes stabil. Ved 
fortsatt aktivt lekkasjesøk og utskifting av dårlige ledninger vil lekkasjemengde trolig 
stabilisere seg til samme mengde som i dag. Fannefjord vannverk leverer vann til relativt få 
personer over et spredt areal med kun 33,25 personer per km ledningsnett, for 
Sentranvannverket er samme tall 130,02.  
 
Vann til spyling av filtre 
På grunn av vannbehandlingen i Fannefjord vannverk er det ikke bruk av råvann til 
filterspyling. 
 
Dimensjonerende vannforbruk 
Dimensjonerende vannforbruk for Fannefjord vannverk (2 865 personer). 
 
Kategori %-vis 

fordeling 
Spesifikt 
forbruk L/p/d 

M3/d   
(i dag) 

M3/d  
(ved 30 000 
innbyggere) 

Husholdning 25 160    458,4    687 
Industri og næring 6 38    108,8    163 
Lekkasje 60 383 1 097,3 1 000 
Annet (landbruk mm) 9 58    166,2    250 
Sum 1000 639 1 830,7 2 100 
 
Vannforbruk i dag:   21,2 l/s 
Fremtidig midlere vannforbruk: 24,3 l/s 
 
Maksdøgnfaktor fmaks= 1,5 
Makstimefaktor kmaks= 1,7 
 
Midlere fremtidig forbruk Qmidlere    24,3 l/s 
Fremtidig vannforbruk i maksdøgn Qmaksdøgn 36,45 l/s 
Fermtidig vannforbruk i maks time Qmakstime  62 l/s 
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3.3 Vannmåler 
I dag er praksisen forskjellig fra kommune til kommune om bruk av vannmåler, noen 
kommuner har tvungen vannmåler for alle, mens andre har frivillig ordning. I Molde 
kommune har husholdningene frivillig ordning. De som ønsker å betale etter målt forbruk 
med vannmåler får det. Alle næringskunder i Molde kommune har krav om vannmåler.  
 
 
Muligheter i fremtiden: 
Ved bruk av elektroniske vannmålere som fjernavleses kan lekkasje oppdages fortere ved 
hyppigere automastisk avlesning med alarmfunksjon når vannforbruket går over en 
forhåndsprogrammert verdi.  
Ved å flytte vannmåler ut til manifoil i kum vil en kunne overvåke vannforbruket i hele 
kundens ansvarsområde, dvs fra anboring. Mye av lekkasjene på ledningsnettet er på private 
stikkledninger. Når vannmåler flyttes ut i kum er det viktig å følge nøye med på måleren i 
begynnelsen, da en på den måten kan avsløre lekkasje så tidlig som mulig. Det finnes utstyr i 
dag som tåler å bli montert i kum og som samtidig kan fjernavleses trådløst.  Et slikt 
fjernavlest målersystem med alarm til kunde, vil kunne fjerne mye av lekkasjevannet. 
  
Det viser seg at kunder er mer beviste på vannforbruk og bruker mindre vann når de betaler 
for vannforbruk etter vannmåler.  
 
Ifølge ”GEODATAmagasinet” august 2008 (Kundemagasin for Geodata AS) er det i Sverige 
vedtatt lov som innebærer at alle svenske hjem skal ha montert automastiske 
måleravlesningssystemer innen juli 2009. En tilsvarende lov kommer trolig også til Norge og 
resten av Europa. Det finnes systemer som kan samle måledata for strøm, vann, fjernvarme 
eller gass, samt rapportere brann og innbrudd via en og samme sentral. 
 
 

3.4 Vanning 
Vanninga av hager og jorder fører til kapasitetsproblemer ute på nettet. Vannledningsnettet i 
Molde kommune er ikke dimensjonert for hagevanning. Kommunen har i flere år hatt regler 
om hagevanning. Sommeren 2008 ble reglene for hagevanning praktisert. Når 
vanningssesongen nærmer seg er det behov for en liten påminnelse i avis og på kommunens 
Internett-side om regelverket og om hvordan en vanner riktig. 
Som tidligere nevnt skal planteprodusenter (næring) i utgangspunktet ikke bruke ”nettvann” 
til dette, men ordne seg på annet vis, gjerne eget reservoar. Dette gjelder også for golfbaner, 
hagevanning og annen landbruksvanning. 
 

Dato: 13.01.2010 Hovedplan for vannforsyning 2010 – 2021 Side 24 av 100 



   

4. Beredskap 
I dag er det en selvfølge å alltid ha rent vann i kranen. Ikke bare rent vann, men nok vann og 
med riktig trykk. Dessverre oppstår det situasjoner hvor det ikke er sånn. 
Vannforsyning er i dag en komplisert affære. Fra vannet forlater kilden og til den er fremme 
hos forbruker har vanndråpen ”opplevd” mye.  
I renseanlegget er det mange prosesser som er avhengige av strøm, driftsovervåkning, 
ventilstyring, tilbakespyling av filtre, klordossering, uv-anlegg, osv.  
Etter renseanlegg fraktes vannet ut til kunden gjennom et relativt komplisert transportnett. 
Transportnettet består av flere km med rør av forskjellige dimensjoner. Transportnettet er 
inndelt i forskjellige trykksoner med reduksjonsventiler og pumpestasjoner. 
 
Molde Vann og Avløp KF har en beredskapsplan som beskriver hva som skal gjøres hvis 
forskjellige situasjoner oppstår. Planen har oversikt over reservedeler på lager og eventuelt 
hvor manglende deler kan skaffes. Planen blir oppdatert ved jevne mellomrom, siste 
oppdatering var høsten 2009. 
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5. Vannkilder 
 
Molde sentralvannverk har følgende kilder: 

• Moldevatnet 
• Bergsvatnet 
• Bårdalsvatnet 
• Fjellbrudammen (krisevann) 
• Øverlandsvannet (krisevann) 

 
Fannefjord vannverk har følgende kilder: 

• Kloppavantet 
• Vikvatnet (krisevann) 
• Trollvatnet (krisevann) 

 

5.1 Sentralvannverket 
 

5.1.1 Moldevannet 
Plassering  
Vannet ligger i heiene rett nord for sentrum av Molde by. Vannet reguleres mellom laveste 
regulerte vannstand (LRV) kt 338,10 m og høyeste regulerte vannstand (HRV) kt 343,60 m. 
 
Kildetype 
Vannet kan betegnes som et fjellvann. 
 
Dam 
Moldevannet har en 52 meter lang steindam med betongplate og betongkrone. 
Overløpsterskelen er på kote 343,60. Overløpet er 7,6 meter bredt. 
Dammen omfattes av ”Dammforskriften”. Forskriften klassifiserer dammer i 4 hovedklasser 
basert på konsekvenser ved dambrudd. Denne er som de andre av Sentralvannverkets dammer 
klassifisert i klasse 3, stor konsekvens ved dambrudd. 
 
Natur/berggrunn i nedslagsfelt 
Mesteparten av nedslagsfeltet er dekket av glissen løvskog med lyng- og gress-arter. 
Det er noe myr i nedslagsfeltet. 
 
Dybde-, bunn- og inntaksforhold 
Maksimal dybde er 22m. Det er ingen fysiske terskler/”demninger” langs bunn av vannet som 
hindrer normal vannstrøm. Inntaksledning er 630 mm PEH. Inntaket er på ca 15 meter dybde. 
På inntaksstussen er det montert grovsil. 
 
Konsesjon etter Vassdragsloven 
Sentralvannverket er gitt konsesjon av NVE 30.10.1995, Molde kommune, Oppr. 
Vannverksanlegg Moldemarka. 
 
Regulering og teoretisk kapasitet 
I 1998 ble det bygget ny dam i Moldevatnet.  
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• Laveste regulerte vannstand (LRV) er kt 338,10 og høyeste regulerte vannstand 
(HRV) er kt 343,60.  

• Vannets areal er i følge målinger på kommunens digitale kart, 0,19 km2. Vannet har et 
teoretisk magasin på 1 million m3. 

• Nedbørfeltet er ca 2,09 km2. NVE’s karttjeneste på internett oppgir årlig 
middelavrennig til ca 60 l/s/km2. Tallet baserer seg på måleserie fra 1961 til 1990 og 
har en feilmargin på 20 %. Gjennomsnittlig årlig avrenning er ca 125 l/s eller 3,9 mill 
m3. Dette er en økning på 19 %  i forhold til hovedplan for vannforsyning fra 2002. I 
den ble NVE’s isohydrat kart fra 1987 brukt. Der var avrenningen 50 l/s/km2, med 
gjennomsnittlig årlig avrenning på 105 l/s eller 3,3 mill m3. 

 
 
Det er ikke utarbeidet reguleringskurver for vassdragene som Molde kommune bruker til 
vannforsyning. Det er derfor brukt reguleringskurver for nærliggende og lignende vassdrag, 
Farstadelva i Fræna, Egesetvannet i Skodje, Nåsvannet på Eide og Øren i Osenelv. Nedenfor 
er en tabell som viser kildekapasitet for Moldevannet ved bruk av reguleringskurver for de 
forskjellige vassdragene. Nederst i tabellen er også kildekapasitet utarbeidet ved forrige 
hovedplan. 
 
Vassdrag Midlere vannuttak Regulering Magasin Magasin  

  (l/s) (%) (%) 
(million 

m3) 
Farstad 75 60 25,64 1 
Engeset 78,75 63 25,64 1 
Nåsvatn 83,75 67 25,64 1 
Øren 82,5 66 25,64 1 
Forrige 
hovedplan 70 67 31 1 
Tabellen viser at midlere vannuttak fra Moldevannet kan økes med 5 l/s i forhold til ved 
forrige hovedplan.  
 
Ved å bruke et forsiktig anslag (Farstad) vil det i Moldevannet være kapasitet til et midlere 
vannuttak på 75 l/s, dette er 5 l/s mer enn ved forrige hovedplan. Den gjennomsnittlige årlige 
av renningen fra området er 125 l/s, så i et normalår er det mulig å ta ut større mengder vann 
enn 75 l/s. 
 
Aktivitet i nedslagsfeltet 
Vannet ligger i et attraktivt og mye brukt rekreasjonsområde. Det er flere turstier i 
nedslagsfeltet for vannet. Turstier og skiløyper inne i nedslagsfeltet er oppmerket på turkart. 
Det er 1 hytte i nedslagsfeltet. 
 
Beskyttelse av nedslagsfeltet 
Moldevatnet er sammen med de andre vannkildene til Molde sentralvannverk beskyttet ved 
”Klausuleringsbestemmelser for vannkildene til Molde Sentralvannverk” vedtatt av 
Kommunestyre i sak 114/00 den 14.12.2000. 
 
Andre brukere av kilden 
Det er krav om minstevannføring fra Moldevatnet QMinste= 12 l/s, ved vannstand over kt 340,6 
fra 1. juli til 31. august. 
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5.1.2 Bergsvatnet 
 
Plassering  
Bergsvatnet ligger nord for sentrum av Molde by i samme område som Moldevatnet. Vannet 
reguleres mellom LRV kt 274 og HRV kt 276. Avstanden fra moldevatnet til Bergsvatnet er i 
luftlinje ca 1300 meter.  
 
Kildetype 
Vannet er høyereliggende, men ikke fjellvann. 
 
Dam 
Bergsvatnet har en 79,90 meter lang betongdam. Damkronen ligger på kote 276,56. 
Overløpsterskelen ligger på kote 276. Overløpet er 12,6 meter bredt. 
Dammen omfattes av ”Dammforskriften”. Forskriften klassifiserer dammer i 4 hovedklasser 
basert på konsekvenser ved dambrudd. Denne er som alle Sentralvannverkets dammer 
klassifisert i klasse 3, stor konsekvens ved dambrudd. 
Molde kommune har fått pålegg om å sikre dammen slik at den holder kravet til 
veltestabilitet. Vekten av dammen økes ved å støpe på en betongkappe og rette opp krona. 
Foreløpig prisanslag er 4-6 millioner.  
 
Naturtype/berggrunn i nedslagsfeltet 
Mesteparten av nedslagsfeltet er dekket glissen løvskog med lyng og gressarter. 
Det er noe myr i nedslagsfeltet. 
 
Dybde-, bunn- og inntaksforhold 
Vannet er svært grunt, største dybde i vannet er kun ca 13 meter. Det er trolig ikke noen sterkt 
markert temperatursprangsjikt i vannet. Vannmassene veltes trolig om flere ganger i løpet av 
et år, særlig ved mye nedbør og/eller vind. 
Det er ikke registrert betydelige terskler/”demninger” langs bunn av vannet som hindrer fri 
vannstrøm. 
Inntaket ligger på ca 9,5 meter dyp. Inntaket har grovsil. 
 
Regulering og teoretisk kapasitet 

• Bergsvatnet reguleres mellom LRV kt 274 og HRV kt 276.  
• I følge kommunens digitale kart er vannets areal ca 0,19 km2. Vannet har et teoretisk 

magasin på ca 0,33 mill m3. 
• Nedbørfeltet er på ca 1,08 km3, NVE’s karttjeneste på internett oppgir gjennomsnittlig 

årlig avrenning for nedslagsfeltet til 50 l/s/km3, det samme som ble brukt i forrige 
hovedplan. Dette gir en gjennomsnittlig avrenning på ca 54 l/s, eller ca 1,7 mill m3/år. 

 
Det er ikke utarbeidet reguleringskurver for vassdragene som Molde kommune bruker til 
vannforsyning. Det er derfor brukt reguleringskurver for nærliggende og lignende vassdrag, 
Farstadelva i Fræna, Egesetvannet i Skodje, Nåsvannet på Eide og Øren i Osenelv. Nedenfor 
er en tabell som viser kildekapasitet for Bergsvannet ved bruk av reguleringskurver for de 
forskjellige vassdragene. Nederst i tabellen er også kildekapasitet utarbeidet ved forrige 
hovedplan. 
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Vassdrag Midlere vannuttak Regulering Magasin Magasin  
  (l/s) (%) (%) (million m3) 
Farstad 29,16 54 20 0,33 
Engeset 29,7 55 20 0,33 
Nåsvatn 32,4 60 20 0,33 
Øren 31,32 58 20 0,33 
Forrige 
hovedplan 29 53 20 0,33 
Tabellen viser at midlere vannuttak fra Bergsvannet er som ved forrige hovedplan.  
 
Ved å bruke et forsiktig anslag (Farstad) vil det i Bergsvannet være kapasitet til et midlere 
vannuttak på 29 l/s, dette er som ved forrige hovedplan. Den gjennomsnittlige årlige av 
renningen fra området er 54 l/s, så i et normalår er det mulig å ta ut større mengder vann enn 
29 l/s. 
 
Aktivitet i nedslagsfeltet 
Nedslagsfeltet til Bergsvatnet brukes aktivt til friluftsaktiviteter. På turkart for Molde er det 
markert tursti gjennom nedslagsfeltet. Det er ca 9 hytter innenfor nedslagsfeltet. 
 
Beskyttelse av nedslagsfeltet 
Restriksjoner for vannkildene til Molde sentralvannverk 
Bergsvantnet er sammen med de andre vannkildene til Molde sentralvannverk beskyttet ved 
”Klausuleringsbestemmelser for vannkildene til Molde Sentralvannverk” vedtatt av 
Kommunestyre i sak 114/00 den 14.12.2000. 
 

5.1.3 Bårdsdalsvatnet 
 
Plassering  
Bårdsdalsvatnet ligger nord for sentrum av Molde by, nord for og ovenfor Bergsvantet. 
Vannet reguleres mellom LRV 284,7 og HRV 291. Avstanden fra Bergsvatnet er ca 220 
meter.  
 
Kildetype 
Vannet er høyereliggende, men ikke fjellvann. 
 
Dam 
Dammen er 59 meter lang. Vestre del en 50 m lang steinfyllingsdam med tre-tetting på 
oppstrøms side. Østre del av dammen er en betongdam som fungerer som overløp. 
Betongdam og steinfyllingsdam henger sammen. 
Dammen er utbedret i løpet av 2007/08, følgende er utført: 

• Fyllingsdammen har fått ny nedstrøms støttefylling av sprengtstein.  
• Utenpå støttefyllingen er det lagt en ettlags og tolags plastring av utplukket stein. 
• Betongdelen har fått en ny oppstrøms betongplate og overløpskrone. 

Dammen omfattes av ”Dammforskriften”. Forskriften klassifiserer dammer i 4 hovedklasser 
basert på konsekvenser ved dambrudd. Denne er som alle Sentralvannverkets dammer 
klassifisert i klasse 3, stor konsekvens ved dambrudd. 
 
 
Naturtype/berggrunn i nedsalgsfeltet 
Bårdsdalsvatnet med nedbørfelt utgjør størstedelen av nedslagsfeltet til Bergsvatnet. 
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Mesteparten av nedslagsfeltet er dekket glissen løvskog med lyng og gress arter. 
Noe myr i nedslagsfeltet. 
 
Dybde-, bunn- og inntaksforhold 
Det ukjent dybde i vannet, men trolig ikke mer enn 20 meter.  
Det er ikke inntaksledning i Bårdsdalsvantnet. Vannet renner i bekk ned til Bergsvatnet.  
 
Regulering og teoretisk kapasitet 

• Bårdsdalsvatnet reguleres mellom LRV kt 284,7 og HRV kt 291.  
• Kommunens digitale kart oppgir et vannareal på ca 0,285 km2. Vannet har et teoretisk 

magasin på ca 1,25 mill m3. 
• Nedbørfeltet er på ca 2,8 km2. NVE’s gjennomsnittlige årlige avrenning for 

nedsalgsfeltet er ca 55 l/s/km2. Dette gir en gjennomsnittlig avrenning på ca 154 l/s 
eller 4,79 mill m3/år. I forrige hovedplan var tallene 140 l/s eller 4,4 mill m3/år. 

 
Det er ikke utarbeidet reguleringskurver for vassdragene som Molde kommune bruker til 
vannforsyning. Det er derfor brukt reguleringskurver for nærliggende og lignende vassdrag, 
Farstadelva i Fræna, Egesetvannet i Skodje, Nåsvannet på Eide og Øren i Osenelv. Nedenfor 
er en tabell som viser kildekapasitet for Bårdsdalsvannet ved bruk av reguleringskurver for de 
forskjellige vassdragene. Nederst i tabellen er også kildekapasitet utarbeidet ved forrige 
hovedplan. 
 
Vassdrag Midlere vannuttak Regulering Magasin Magasin  
  (l/s) (%) (%) (million m3) 
Farstad 92,4 60 26 1,25 
Engeset 100,1 65 26 1,25 
Nåsvatn 107,8 70 26 1,25 
Øren 101,64 66 26 1,25 
Forrige 
hovedplan 89 65 29 1,25 
Tabellen viser at midlere vannuttak fra Bårdsdalsvannet kan økes til 92,4 l/s  
 
Ved å bruke et forsiktig anslag (Farstad) vil det i Bårdsdalsvannet være kapasitet til et midlere 
vannuttak på 92,4 l/s, dette er 3,4 l/s mer enn ved forrige hovedplan. Den gjennomsnittlige 
årlige av renningen fra området er 154 l/s, så i et normalår er det mulig å ta ut større mengder 
vann enn 92,4 l/s. 
 
Aktivitet i nedslagsfeltet 
Nedslagsfeltet til Bårdsdalsvatnet brukes aktivt til friluftsaktiviteter. På turkart for Molde er 
det markert tursti gjennom nedslagsfeltet. Det er 11 hytter innenfor nedslagsfeltet, de fleste 
med enkel standard. 
 
Beskyttelse av nedslagsfeltet 
Restriksjoner for vannkildene til Molde sentralvannverk 
Bergsvantnet er sammen med de andre vannkildene til Molde sentralvannverk beskyttet ved 
”Klausuleringsbestemmelser for vannkildene til Molde Sentralvannverk” vedtatt av 
Kommunestyre i sak 114/00 den 14.12.2000. 
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5.1.4 Sentralvannverket veksler på bruk av kilder 
Moldevantet brukes om sommeren og Bergsvatnet brukes om vinteren, men i 
overgangsperioder brukes begge kildene. Delingen med bruk av Moldevannet om sommer og 
Bergsvannet om vinter er fordi Bergsvannet egner seg best som drikkevannskilde om 
vinteren. Dette blant annet pga vannet er grunt og derfor varmes fort opp om sommeren. 
 

5.1.5 Råvannskvalitet for Sentralvannverket 
Prøver av råvannet tas i inntaket til vannbehandlingsanlegget og ikke i selve kilden. 
Prøveresultatene for råvannskvaliteten for sentralvannverket gjelder råvannet som til en hver 
tid kommer inn til vannbehandlingsanlegget uten at prøvene er merket med hvilken kilde som 
blir brukt det tidspunkt vannprøvene blir tatt.  
 
Parameter Enhet Gr.verdi Ant. prøver Min Gj.snitt Maks 
Turbiditet FNU 1 203 0,01 0,466 2,6 

Farge 
Milligram/l 
Pt 20 207 2 30,608 47 

Kimtall 22grC, 3 døgn Antall/ ml 100 206 0 105,6 >300 
pH (Surhetsgrad)   6,5 - 9,5 206 4,5 5,79 6,9 

E. coli 
Antall/100 
ml 0 165 0 8,781 100 

Intestinale enterokokker
Antall/100 
ml 0 70 0 0,0862 4 

Koliforme bakterier 
Antall/100 
ml 0 207 0 7,053 100 

Tabellen viser analyseresultater fra råvannsprøver. Måleperiode fra 1.1.05 til 31.12.09. I tabellen er det ikke skilt 
mellom de forskjellige kildene. 
 
 

Koliforme bakterier i råvann Sentralvannverket
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Figuren viser innholdet av koliforme bakterier i råvann inn til sentralvannverket. Grenseverdi 
for vann levert ut på nett er markert med rosa.  
 
Som en ser av figuren er det koliforme bakterier i råvannet nesten hele året og til tider er 
innholdet av koliforme bakterier høyt.  
Måleserien er for kort til å si om det er et fast mønster gjennom året for innhold av koliforme 
bakterier, men de 2 siste årene viser at det er lite (ingen) på våren. Det skal ikke være innhold 
av koliforme bakterier i drikkevann som sendes ut på nett. 
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Antall E. Coli i råvann Sentralvannverket
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Figuren viser tilfeller av E. Colibakterier i råvannet til sentralvannverket siste 4 år. 
Grenseverdi på 0 er vist med rosa. 
 
Av figuren ser en at kildene til sentralvannverket stort sett hele perioden har inneholdt E. 
Colibakterier, og det er målt opptil 100 stk pr/100ml.  
Måleserien er for kort og måleresultatene for ujevne til å si om det er fast mønster gjennom 
året for innhold av E. Colibakterier, men måleserien er lang nok til å fastslå at råvannet ikke 
er av beste kvalitet. Det er ikke ønskelig med innhold av E. Colibakterier i råvann.  
Ved innslag av E.Coli og koliforme bakterier på råvannet må det etableres en ekstra hygienisk 
barriere i behandlingsanlegget. 

5.1.6 Renseprosessen 

UV

CO 2 JKL 

2 media sandfilter

Marmorfilter 

Prinsipp for Moldeprosessen 

 
Moldeprosessen består i hovedtrekk av tilsetting av jernklorid og karbondioksyd og filtrering i 
et tremedia filter. Dette regnes som egen hygienisk barriere. 
I utgangspunktet var det et sluttrinn bestående av klordesinfisering. Klortrinnet er i ettertid 
byttet ut med UV. UV er den 2. hygieniske barrieren i behandlingsanlegget. 
 
I renseprosessen skjer følgende: 

• filtrering for fjerning av partikler og grums 
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• fjerning av humus (brunfarge) 
• hever pH, alkalitet og kalsiuminnhold for å minske korrosjon på ledningsnettet 

(karbonatisering) 
• desinfeksjon for inaktivering av bakterier og humus 

 

5.1.7 Vannbehandlingsanleggets kapasitet 
Vannbehandlingsanlegget er dimensjonert for følgende belastning: 
Qmidlere= 165 l/s = 14300 m3/d (ved 4,5 m/h filterhastighet) 
Qmaks= 230 l/s = 19872 m3/d (ved 6,8 m/h filterhastighet) 
Vannbehandlingsanlegg må som minimum kunne håndtere et maksdøgn. Med et 
maksdøgnforbruk på 15.000 m3/d, dvs 170 l/s, er kapasiteten følgelig rikelig. 
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5.2 Fannefjord vannverk 

5.2.1 Kloppavatnet 
 
Plassering  
Kloppavatnet ligger nord for tettstedet Hjelset. Vannet reguleres mellom LRV kt 451 og HRV 
kt 454,5. 
 
Kildetype 
Vannet kan betegnes som et fjellvann. 
 
Dam 
Dammen er ca 64 meter lang, og er en steinfyllingsdam med tetting av myrmasse. Overløpet 
er 14 meter langt.  
Dammen omfattes av ”Dammforskriften”. Forskriften klassifiserer dammer i 3 hovedklasser 
basert på konsekvenser ved dambrudd. Denne dammen er i klasse 1. 
 
Natur/berggrunn i nedsalgsfeltet 
Nedslagsfeltet består av snaufjell og lav vegetasjon. 
 
Dybde-, bunn-, og inntaksforhold 
Største dybde i vannet er ca 35 meter. Temperatursprangsjiktet er på anslagsvis 15-20 meter. I 
perioder med mye vind og nedbør vil det oppstå omveltninger i vannmassene og 
vannkvaliteten vil være tilnærmet lik i hele vannet. 
Det er ikke registrert betydelige terskler/”demninger” langs bunnen av vannet som hindrer fri 
vannstrøm. 
 
Det er 2 inntaksledninger i vannet, begge med grovsil: 
A, Lengde 420 m Ø 450 mm PEH, PN 6. Inntaksdyp ca 16 m under HRV 
B, Lengde 448 m, Ø 400 mm, PEH, PN 6. Inntaksdyp ca 20 m under HRV 
 
Regulering og teoretisk kapasitet 
Kloppavatnet er regulert mellom LRV kt 451,0 og HRV kt 454,5. Kommunen disponerer 
alene magasin under kt 451,7. 
Kommunens digitale kartverk viser et vannareal på ca 0,25 km2. Vannet har et teoretisk 
magasin på ca 0,8 millioner m3.  
Nedbørfeltet er på ca 1,83 km2 (målt på kommunens digitale kartverk).  
NVE’s karttjeneste på internett oppgir en gjennomsnittlig årlig avrenning for nedslagsfeltet 
fra 65 l/s/km2 til helt opp i 90 l/s/km2. Her er det valgt å bruke et forsiktig anslag på 70 
l/s/km2. Dette gir en gjennomsnittlig avrenning på ca 128,1 l/s, eller 4,0 mill m3/år.  
I prinsippgodkjenningen av Kloppavannet fra 1986 og i forrige hovedplan for vannforsyning 
ble nedslagsfeltet oppgitt til 1,632 og 1,63 km2. I forrige hovedplan for vannforsyning ble 
NVE’s isohydrat kart fra 1987 brukt. Her var avrenningen oppgitt til 50 l/s/km2, dvs 82 l/s 
eller 2,6 mill m3/år. 
 
Det er ikke utarbeidet reguleringskurver for vassdragene som Molde kommune bruker til 
vannforsyning. Det er derfor brukt reguleringskurver for nærliggende og lignende vassdrag, 
Farstadelva i Fræna, Egesetvannet i Skodje, Nåsvannet på Eide og Øren i Osenelv. Nedenfor 
er en tabell som viser kildekapasitet for Kloppavatnet ved bruk av reguleringskurver for de 
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forskjellige vassdragene. Nederst i tabellen er også kildekapasitet utarbeidet ved forrige 
hovedplan. 
 
Vassdrag Midlere vannuttak Regulering Magasin Magasin  
  (l/s) (%) (%) (m3) 
Farstad 69,2 54 20 0,8 
Engeset 70,5 55 20 0,8 
Nåsvatn 76,9 60 20 0,8 
Øren 74,3 58 20 0,8 
Forrige 
hovedplan 41,0 50 30 0,8 
Tabellen viser at midlere vannuttak fra Koppavatnet kan økes til 69,2 l/s  
 
Ved å bruke et forsiktig anslag (Farstad) vil det i Kloppavatnet være kapasitet til et midlere 
vannuttak på 69,2 l/s, dette er 28,2 l/s mer enn ved forrige hovedplan. Den gjennomsnittlige 
årlige av renningen fra området er 128 l/s, så i et normalår er det mulig å ta ut større mengder 
vann enn 69,2 l/s. 
 
 
Uttak av vann  
Vannet i Kloppavatnet deles mellom Molde kommune og Møre Edelfisk. I forbindelse med 
utbyggingen i 1986 ble det inngått avtale som regulerer vannuttaket til bedriften og 
kommunen. 
 
 

År Molde kommune Møre Edelfisk Sum 
2000 577 1504 2081 
2001 564 1573 2137 
2002 653 2524 3177 
2003 612 1580 2192 
2004 628 1664 2292 
2005 653 1780 2433 
2006 645 2003 2648 
2007 659 1610 2269 
2008 707 1503 2210 

1. Millioner m3 

 
Aktivitet i nedslagsfeltet 
Det er 4 hytter i nedslagsfeltet og det blir brukt til noe fritidsaktivitet. 
Det beiter sau i nedslagsfeltet 
 
 
Beskyttelse av nedslagsfeltet 
Nedsalgsfeltet og vannet er markert i den nye kommuneplanen som restriksjonsområde, 
nedslagsfelt drikkevann.  
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5.2.2 Råvannskvalitet. 

Koliforme bakterier i råvann Fannefjord
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Figuren viser tilfeller av koliforme bakterier i råvannet til Fannefjord vannverk i siste 4-
årsperiode. Grenseverdi på 0 er vist med rosa. 
 
Av figuren ser vi at innholdet av koliforme bakterier i Kloppavannet er av periodisk karakter 
og er vesentlig lavere enn for Sentralvannverket. Måleserien er for kort og prøveresultatene 
for ujevne til å si om det er et fast mønster gjennom året for innhold av koliforme bakterier. 
Det skal ikke være innhold av koliforme bakterier i drikkevann som sendes ut på nett. 
 

Antall E.Coli i råvann Fannefjord vannverk
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Figuren viser tilfaller av E. Colibakterier i råvannet til Fannefjord vannverk siste 4-årsperiode. 
Grenseverdi på 0 er markert med rosa. 
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Av figuren ser en at Kloppavannet stort sett inneholder E. Colibakterier, og at periodene med 
mye E. Colibakterier følger stort sett periodene med mye koliforme bakterier. Det er målt helt 
opp til 11 stk pr 100ml råvann.  
Måleserien er for kort til å si om det er fast mønster gjennom året for innhold av E. 
Colibakterier. Det er ikke ønskelig med innhold av E. Colibakterier i drikkevann. Med den 
målte råvannskvaliteten nå det etableres en ekstra hygienisk barriere i behandlingsanlegget. 
 
 
 
 

Parameter Enhet Gr.verdi
Ant. 
prøver Min Gj.snitt Maks 

Turbiditet FNU 1 94 0,05 0,178 0,6 

Farge 
Milligram/l 
Pt 20 97 4 6,639 32 

Koliforme bakterier 
Antall/100 
ml 0 98 0 0,806 11 

pH (Surhetsgrad)   
6,5 - 
9,5 97 5,7 6,2351 6,5 

E. coli 
Antall/100 
ml 0 30 0 1,567 11 

Intestinale 
enterokokker 

Antall/100 
ml 0 12 0 0 0 

Kimtall 22grC, 3 døgn Antall/ ml 100 97 5 46,618 300 
Tabellen viser analyseresultater fra råvannsprøver. Måledata er fra perioden 1.1.05 til 31.12.09 
 
Som Tabellen viser er prøveresultatene for råvann innenfor kravene i forskriften for for 
Turbiditet, Farge, ph og Intestinale enterokokker. 
 

5.2.3 Eksisterende vannbehandling 
Vannbehandling for Fannefjord vannverk består av siling, tilsetting av vannglass, opphold i 
reguleringsbasseng og UV-lamper på vei ut på nett.   
 

U V

V a n n g la s s

 

 

B a s s e n g

Figuren viser prinsippet for Fannefjord vannbehandlingsanlegg. 

 
• Silingen fjerner partikler og grums 
• Tilsetting av vannglass ”stabiliserer” vannet. ”Stabiliseringen” hever pH og alkaliteten 

i vannet, dette for å hindre korrosjon på ledningsnettet.  
• UV-lampene desinfiserer vannet  

5.2.4 Vannbehandlingsanleggets kapasitet 
UV-anlegget er dimensjonert til Q-maks på 50 l/s. Dosering av vannglass er tilnærmet 
ubegrenset.  
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Det er krav fra Mattilsynet om batteribackup av UV-anlegget og UV-bestråling av vannet før 
det går til høydebassenget. Det er behov for et nytt basseng med vesentlig større kapasitet, og 
med UV- bestråling av vannet før det når bassenget. Dette for å hindre oppblomstring av 
uønskede mikroorganismer i bassenget.  
 

5.3 Hygienisk barriere 
Drikkevannsforskriften § 14, 3. ledd:  
”For å sikre hygienisk betryggende drikkevann, skal eier av godkjenningspliktig vannverk 
gjennom valg av vannkilde(r), beskyttelse av denne (disse) og etablering av vannbehandling 
sørge for at det til sammen finnes minimum 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. 
En av disse skal sørge for at drikkevann blir desinfisert eller behandlet på annen måte for å 
fjerne, uskadeliggjøre eller drepe smittestoffer. Godkjenningsmyndigheten kan, så fremt det 
kan vises at summen av virkningen av beskyttelse av vannkilden og forholdene i grunnen til 
sammen er hygienisk betryggende, i den enkelte sak bestemme at vann fra grunnvannskilde 
ikke behøver desinfiseres eller behandles som nevnt.” 
 
Vannverkseier skal sørge for at det er 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. 
Tidligere var det vanlig å anse kilden og nedslagsfeltet som en hygienisk barriere, men i den 
senere tid er det ikke noe automatikk i dette. I dag må det dokumenteres med prøveresultater 
at en kilde og dets nedslagsfelt er en hygienisk barriere. Giardiautbruddet i Bergen i 2004 
viste at kilde i seg selv ikke er hygienisk barriere.  
 
I veileder til drikkevannsforskriften er det satt opp en tabell med viktige elementer som bør 
inngå når en skal vurdere risiko. 
 
 
Barriereindikatorer Eksempel på forhold som bør vurderes 
Aktiviteter - næringsvirksomhet: hva dette representerer av faktiske 

utslipp og fare for akutte utslipp fra lagertanker etc. 
- Bebyggelse: fastboende og hytter, avløpstekniske løsninger, 

ringvirkninger,… 
- Overløpspunkter og brudd på eventuelt avløpsnett. 
- Allmennhetens bruk: bading, fisking, teltslaging, med mer. 
- Kontrollmuligheter: vannverkets muligheter til å begrense 

ulovlig aktivitet, for eksempel ulovlig installering av 
vannklosett i hytter. 

Vannkildekarakteristika - vannvolum, fortynning av eventuelle forurensninger 
- Vanndybde, mulighet for inntak under 

temperatursprangsjiktet 
- Teoretisk oppholdstid, sirkulasjonsmønster og indre bølger 

Tilsigsområdets 
karakteristika 

- topografi, vegetasjon og spesifikk avrenning 
- andelen tette flater eller andre arealer med høy 

avrenningsfaktor, og en vurdering av i hvilken grad disse 
kan påvirke vannkilden. 

- Geologiske egenskaper (særlig for grunnvannkilder) 
Annet - veitrafikk: risiko for trafikkulykker, for eksempel 

tankbilvelt 
- potensiell utvikling i området: for eksempel turisme, 

hyttebygging, landbruksaktivitet. 
- Erfaringsmessige risiko: for eksempel dyretråkk, båtbruk 
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I veileder for Drikkevannsforskriften er det antydet akseptabel hygienisk barriere med hensyn 
på fekal forurensing dersom man i råvannet bare har sporadiske funn av parasitter av typen 
Gardia eller Cryptospridium i antall på 1 eller mindre pr 10 liter. Likeledes kan sporadiske 
funn av termotolerante koliforme bakterier i et antall på 3 pr 100 ml aksepteres. Et slikt funn 
bør resultere i at det umiddelbart tas ny prøve. 
 
Analyseresultater av råvann for både sentralvannverket og Fannefjord vannverk har innhold 
av bakterier. Råvannet til sentralvannverket har et tilnærmet konstant innhold av både E.coli 
og koliforme bakterier. I perioder meget høye verdier, over 80 pr 100 ml koliforme bakterier 
og over 50 pr 100 ml E. Coli. 
Råvannet til Fannefjord vannverk også tilnærmet konstant innhold av E. Coli  og sporadisk 
innhold av koliformebakterier. 
 
Kildene til sentralvannverket er ikke i seg selv egen hygienisk barriere. Vannbehandlingen 
ved sentralvannverket har pga fellingsprossessen to hygieniske barrierer. I tillegg er det 
montert kloranlegg.  
Kilden til fannefjord vannverk er godkjent som hygienisk barriere, men prøveresultatene viser 
at kilden ikke er å anse som egen hygienisk barriere. Vannbehandlingsanlegget for Fannefjord 
vannverk må oppgraderes til 2 hygieniske barrierer. Det må vurderes om det skal settes inn 
ozon-behandling i tillegg til dagens UV, et ekstra sett med UV-lamper, klorbehandling eller 
andre løsninger. Råvannet virker å ha tilstrekkelig kvalitet til ikke å ha rensing med felling. 
Detaljutformingen av ekstra hygienisk barriere for Fannefjord vannverk gjøre som eget 
prosjekt utenom hovedplanen. 
 
 
 

5.4 Reservekilder 
Reservekilder er vannkilder som kan erstatte en hovedvannkilde hvis den av en eller annen 
grunn må kobles ut eller ikke har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne nettet med vann. 
Kvaliteten på reservekilden skal tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. 
 
Molde kommune har pr i dag ingen fullverdige reservevannkilder, men krisevannkilder. 
Ved en utvidelse av vannbehandlingsanlegget for Fannefjord vannverk og legge en egen 
sjøledning fra Hjelset til Årø, vil Fannefjord vannverk til en viss grad være en reservekilde for 
Sentralvannverket, Sentralvannverket kan ved en ny overføringsledning fungere som 
reservevann for Fannefjord vannverk. Ved fornyelse av avtalen mellom Molde kommune og 
Møre Edelfisk må det tas hensyn til dette. 
 

5.5 Krisevannkilder 
Krisevannkilder er vannkilder med akseptabel kvalitet som kan erstatte en hovedvannkilde 
hvis den av en eller annen grunn må kobles ut eller ikke har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne 
nettet med vann. Krisevannkilder brukes kun unntaksvis og i utgangspunktet bare over kortere 
tid. Ofte går ikke krisevann via det ordinære vannbehandlingsanlegget, men via mindre 
vannbehandlingsanlegg. 
Krisevann skal sikres hygienisk ved desinfeksjon. Det blir ofte brukt klor til desinfisering av 
krisevann. 
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Ved en krise kan også vann levers fra andre vannverk utenfor Molde kommune. Vannet blir 
da levert i med tankbil og/eller tanktilhenger som blir stående på stedet og mate aktuelt bygg 
direkte.  
Aktuelle bygg for slik leveranse av vann er virksomheter som ikke kan/bør ta imot vann som 
kun er desinfisert og behandlet for med hensyn til pH-justering og partikler, for eksempel 
sykehus. For at en virksomhet skal ha mulighet til å motta slikt vann må det ha egen 
tilkoblingsenhet i tillegg til vanlig vanninntak. 
 

5.5.1 Krisevannkilder Sentralvannverket 
 
Fjellbrudammen 
Fjellbrua vannverk blir i dag benyttet som trykkreduksjonsanlegg/utjevningsbasseng og er 
et viktig knutepunkt i transportnettet. Ved ordinær drift er det ikke noen form for 
vannbehandling i anlegget. 
Behandlingsanlegget og inntaket i Fjellbrudammen holdes vedlike av beredskapsmessige 
hensyn og kan settes i drift med silt, udesinfisert vann i løpet av 2-4 timer og 4 - 8 timer 
med hypoklorittdesinfisering. 
 
Vannbehandlingsanlegget har en kapasitet på ca 200 l/s med gjenværende 
Trommelsilmaskin. Denne er i dårlig forfatning og må utbedres. Kapasiteten til silen er stor 
nok til vanlig forbruk. Anlegget kan forsyne Molde sentrum fra Djupdalen til Årø som ligger 
lavere enn kt. 120 dvs minimumstrykket vil være ca 2 kp/cm2. 
Råvann tas fra Fjellbrudammen som har tilrenning hovedsakelig fra Moldedalen, 
Moldevatn, Øverlandsvannet,  Audunstjønnan og de 3 hovedkildene. I perioder med frost og 
tørke er det nødvendig å tappe fra magasinet i Moldevatn og Audunskjønnan. 
Råvannet har normalt høyt fargetall og det må antas å inneholde termostabile koliforme 
bakterier i store deler av året. 
 
På grunn av nye stabilitetsregler er ikke demningen stabil nok mot glidning. Damfot og 
betongplante må også oppgraderes i henhold til nye regler. Dammen er under vurdering og det 
må regnes med et påkostning på 5-6 millioner kr.  
 
 

5.5.2 Krisevannkilder Fannefjord vannverk 
 
Gujord vannverk 
Gujord vannverk med inntak i Gujordelva holdes vedlike av beredskapsmessige hensyn 
og kan settes i drift med silt, udesinfisert vann i løpet av 2-4 timer og 4 - 8 timer med 
hypoklorittdosering. Anlegget er et enkelt elveinntak med plansiler og utstyr for 
hypoklorittdesinfeksjon. 
 
Vanninntaket ligger i Gujordselva. Det er ikke gjennomført beregninger av 
minstevannføringen i elva men tidligere driftserfaringen viser at det periodevis er 
nødvendig å tappe fra ovenforliggende magasin (Kloppavatn). 
Vannbehandlingsanlegget har en kapasitet på ca 50 l/s avhengig av 
råvannskvalitet/vannføring i elva og kan forsyne hele Fannefjord vannverks 
forsyningsområde. 
 
Råvann tas fra Gujordselva. I nedslagsfeltet er det mye beitemark og tidligere analyser 
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viser at det er termostabile koliforme bakterier i råvannet i store deler av året. 
 
Kortgård og Risan vannverk 
Kortgård og Risan vannverk var et privat andelsvannverk med kilde i Trollvatnet og med 
elve-inntak nedstrøms Trollvatnet. Fra inntaket går det i ledning til høydebassenget på 
Nakken. Fra bassenget går det ledning videre til fordelingsnettet på Kortgården hvor det 
møter en stengt sluse. Ved å åpne denne kan vannet ledes inn på forsyningsområdet til 
Fannefjord vannverk. 
Det er ingen form for desinfeksjon av vannet. 
 
Vannintaket ligger i elva fra Trollvatnet. Det er ikke gjennomført 
beregninger på minstevannføringen i elva men tidligere driftserfaringen viser at det 
periodevis er nødvendig å tappe fra ovenforliggende magasin (Trollvatn). Inntaket har en 
kapasitet på ca 10 - 15 l/s avhengig av råvannskvaliteten og vannføringen i elva. Teoretisk 
kan anlegget forsyne hele forsyningsområde til Fannefjord vannverk. 
Råvann tas fra Trollelva og det er mulig å regulere tilførselen fra Trollvatnet. I 
nedslagsfeltet er det mye beiting og tidligere analyser viser at det er termostabile 
koliforme bakterier i råvannet i store deler av året. 
 
Vikvatnet - Nesjestranda vannverk 
Vikvatnet og silkammeret i Vikdalen forsynte fram til 1991 Skålahalvaøya syd for 
Raneset og nordre del av Skåla. Anlegget består av inntak i Vikvatnet, overføringsledning til 
silkammer og 
basseng. Det er ingen form for desinfeksjon av vannet. 
Inntaket kan settes i drift på 3 - 4 timers varsel. Det anses som uaktuelt å klordesinfisere 
vannet pga det høye humusinnholdet. Bruksmessig vil det være bedre å innføre 
påbud (anbefaling) om koking. 
 
Vannintaket ligger Vikvatnet og den hydrauliske kapasiteten er ikke kjent. 
Erfaringsmessig anslås den til å være 40 - 50 l/s. Anlegget kan forsyne Skålahavløya 
inklusive Solemdalen som ligger laver enn kote 60. 
Vikvatnet har et meget høyt fargetall, i perioder over 100. I nedslagsfeltet er det mye 
beiting og tidligere analyser viser at det er termostabile koliforme bakterier i råvannet i 
store deler av året. Det er også en del aktivitet knyttet skogsdrift i området. 
 
Inntak Øverbødalen - Kleive 
Det er mulig å lede vann fra Kleiveelva inn i rentvannsbassenget i Øverbødalen og deretter ut 
på nettet. 
Inntaket kan settes i drift på 3 - 4 timers varsel. Det anses som uaktuelt og klordesinfisere 
vannet pga det høye humusinnholdet. Bruksmessig vil det være bedre å innføre 
påbud (anbefaling) om koking. 
 
Vannintaket ligger Kleiveelva og den hydrauliske kapasiteten er ikke kjent. 
Erfaringsmessig anslås den til å være 10 - 30 l/s avhengig av vannføringen i elva. Inntaket 
er sterkt utsatt for til-ising. Inntaket kan forsyne området øst for Groven pumpestasjon og 
når det er stor vannføring i elva kan en lede vann vestover mot Hjelset. 
 
I nedslagsfeltet er det mye beiting og tidligere analyser viser at det er termostabile 
koliforme bakterier i råvannet i store deler av året. Det er også en del aktivitet knyttet til 
skogsdrift i området. 
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Turbinrør Istad 
Det er mulig å lede vann fra turbinrøret på Istad inn på vannledningsnettet. Dette ble gjort 
i 1988 ifm. utbyggingen av Fannefjord behandlingsanlegg. Det er ikke opprettet fast 
avtale med Istad kraft om uttaksrettigheter. Dette vil bli gjort med det første. 
Forsyningen kan settes i drift på 6 - 12 timers varsel. Vannet kan klordesinfiseres vha, mobilt 
doseringsanlegg basert på hypokloritt. 
 
Den hydrauliske kapasiteten på uttaket er ikke beregnet. Erfaringsmessig anslås den til å 
være ca 30 l/s. Denne løsningen kan sannsynligvis forsyne Hjelset - Kleiveområdet. 
 
Tidligere analyser viser at det er termostabile koliforme bakterier i råvannet i store deler av 
året. Det er ikke påvist smak/lukt eller andre kvalitetsforringelser knyttet til kreosotimpregnert 
trerør. 
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5.6 Samarbeid med nabokommuner 
 

5.6.1 Samarbeid om vannkilder 
 
Aukra 

• Aukra har bebyggelse inn mot Molde kommune, dvs et boligfelt ca 350 meter fra 
kommunegrensen. Det muligheter for forsyning herfra til et hyttefelt rett innenfor 
kommunegrensen.  

• En ledning til Aukra kommune kan forsyne de vestligste delene av Molde kommune 
med vann (vest for Molde by). Samtidig kan en vannleding til Aukra fungere som 
beredskapsforsyning, både for Molde kommune og Aukra kommune.  

• Det er muligheter for økt aktivitet på Nyhamna, dette vil føre til større behov for vann 
på Aukra. Videre vurdering av dette bør vurderes i neste rullering av hovedplan for 
vann. 

 
 
Fræna 

• Reguleringsplan for skaret viser aktiviteter som kan ha behov for vann. Med ny 
utbygging av høydebasseng i Årølia kan det være kapasitet til å levere noe vann til 
Skaret ved behov, men det må først bygges ledningsnett og pumpestasjon. Det er 
ingen konkrete planer om vann til Skaret i dag, videre vurdering får komme ved 
behov. 

 
Gjemnes 

• Det er lenger bak i hovedplanen tatt opp mulighet for vannforsyning forbi Kleive og til 
Steinløysa. Eksempelet viser at det er mulig å levere noe vann til Gjemnes, men 
foreløpig ikke store mengder uten vesentlige oppdateringer av ledningsnettet mellom 
Hjelset og Kleive. Levering av vann til Gjemnes er kun aktuelt hvis det blir bygget 
vannledning ved Seinløysa. 

 
Midsund  

• Mellom Midsund og Julneset/Mordalsvågen er fjorden dyp, - fra 300 – 500 meter. 
Dette er for dypt for en fjordkryssing i dag. Problemet kan eventuelt tas opp ved en 
senere anledning.  

 
Rauma 

• Herjevatnet kan være en mulig fremtidig kilde for Skåla. Herjevatnet ligger på Åfarnes 
på ca 390 meter. Området rundt vannet er myrlendt og det er noe hyttebebyggelse. 
Uttak av vannet brukes i dag til settefiskanlegg for Raumavassdraget og det er startet 
arbeid med kraftverksutbygging av vassdraget. 

• Vannet kan være interessant å benytte som kilde til vannforsyning til for området fra 
Sølsnes til Kortgarden. På den måten vil mye av kapasiteten til Fannefjorden vassverk 
bli frigjort. Herjevatnet kan eventuelt også være reservevannskilde for Molde by, men 
kapasitet i et eventuelt ledningsnett og renseanlegg vil være sterkt begrensende for 
hvor mye av Molde by det vil være reservevannskilde for. Mulighetene for dette bør 
vurderes når kraftverket er satt i drift og en ser kapasiteten til kilden. 
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5.6.2 Samarbeid om drift 
Molde Vann og Avløp KF er med i et utredningsarbeid om samarbeid om drift av vann og 
avløpssystemene. Dette samarbeidsprosjekt er med kommunene Aukra, Eide og Fræna.  
Det forventes en avklaring vedrørende et eventuelt samarbeid i løpet av 2010. 
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6. Ledningsnettet  
 
Vannets transportsystem består av ledninger (rør), pumpestasjoner, 
reduksjonsventiler/sikkerhetsventiler og høydebasseng/utjevningsbasseng. 
For at vannet ikke skal ha for høyt eller for lavt tykk er ledningsnettet delt opp i trykksoner. 
Sentralvannverket har 6 trykksoner og Fannefjord vannverk har 3 trykksoner. 
 
Ledningsnettet utgjør en betydelig verdi for kommunen. For uten at den har en verdi i seg selv 
som transportmiddel av vann til kommunens innbyggere og bedrifter, har det ledningsnettet 
en stor verdi i forhold til anskaffelseskostnad. Avhengig av dimensjon på ledning og hvor i 
kommunen ledning legges, regnes det med en kostnad på 2000- 6000 kr pr meter. Det regnes 
med en levetid på 100 år for vannledningsrør som legges i dag. Gjenskaffelseverdien av 
vannledningsnettet i Molde kommune er ca 0,7 milliarder kroner. 
Ut fra slukkevannshensyn er det ønskelig med store dimensjoner på vannledningsnettet, dette 
for å få ut tilstrekkelig mengde slukkevann. For å få best mulig kvalitet på drikkevannet er det 
ønskelig med noe mindre dimensjoner. Dette for ikke å få ”gammelt” vann i ledningsnettet.  
 
 

6.0.1 Ledningsnettets materialsammensetning 
 
Generelt om materialvalg i norske vannledningsnettet. 
Grått støpejern ca 1855 – ca 1965 
Duktilt støpejern ca 1965 –  
Stål (karbonstål) ca 1920 -  
Asbest sement  ca 1950 – 1979 
Armert betong  ca 1960 –  
PE   ca 1950 –  
Pvc   ca 1965 –  
GUP   ca 1960 –  
 
Ikke alle disse materialtypene er i bruk i Molde kommune sitt vannledningsnett i dag.  
 

6.0.2 Ledninger av støpejernsrør 
Vanlige støpejernsrør, også kalt grå støpejernsrør, er den rørtypen som har vært brukt lengst 
til vannforsyning i Norge. Det første ble lagt rundt 1855. Utviklingen av støpejern har gått 
fremover og utviklet seg til det som i dag kalles duktile støpejernsrør. I forhold til grått 
støpejern har duktilt støpejern større bruddstyrke. Rør av duktilt støpejern produseres derfor 
med mindre veggtykkelse. 
Grå støpejernsrør er den eldste typen rør som fremdeles er i drift i Molde kommunes 
vannledningsnett. Denne typen rør brukes ikke lenger i dag, så ved nyanlegg eller reparasjon 
av ledninger bestående av grå støpejernsrør brukes duktile støpejernsrør.  
Rent materialteknisk avviker i hovedsak rør i grått støpejern fra duktile rør ved måten karbon 
(grafitt) inngår i materialet. I rør av grått støpejern har karbonet flakstruktur, mens det i 
duktile rør er i kuleform. Uten god korrosjonsbeskyttelse vil begge typer rør korrodere og 
svekkes. Korrosjon på støpejernsrør skjer både rørledningens utside og innside. 
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Støpejernsledninger utsettes for korrosjon der det ikke er korrosjonsbeskyttelse. Mangel på 
korrosjonsbeskyttelse er ofte punktvis på rør på grunn av skade ved transport, anlegg, eller det 
er en produksjonsfeil. Over tid vil uansett korrosjonsbeskyttelsen svekkes, og det vil før eller 
senere oppstå korrosjon.  
 
Korrosjon oppstår som  både jevn overflatekorrosjon og groptæring. Groptæring foregår som 
regel med større hastighet enn jevn korrosjon. I SINTEF-rapport STF 22 A00323, (Røstum og 
Sægrov, 2000 (Knudsen, 1999)) er 3 typer lokal korrosjon som er vanlig for duktile 
støpejernsledninger: 

1. ”Luftcellekorrosjon kan opptre både utvendig og innvendig. Utvendig 
luftningscellekorrosjon skyldes inhomogene omfyllingsmasser eller at røret ligger 
delvis nedsenket i grunnvannet. Oksygentilførselen vil dermed variere langs med 
røret. Områder med lite oksygen blir anodeområde (korrosjon finner sted) og områder 
med mer oksygen blir katode. Innvendig luftingscellekorrosjon opptrer som oftes i 
bunn av røret, og skyldes sedimenter fra partikler i vannet og korrosjonsproduktet. 
Sedimenteringen skjer i ledninger med lav vannhastighet, dvs sjelden i 
hovedledninger, men ofte i utkantområder av nettet og i endeledninger. Ved SINTEFs 
undersøkelser av 60 ledninger fra norske vannverk er 75% av korrosjonstilfellene 
funnet i bunn av rørene. Innvendig luftningskorrosjon kan også skyldes bakterievekst 
på rørveggen. Bakteriene danner et belegg, og vi får et anodisk område under disse. 
Denne type korrosjon kan opptre hvor som helst på rørveggen, og er mindre avhengig 
av lav vannhastighet enn den som styres av sedimentering. 

 
2. Mikrobiell korrosjon er en samlebetegnelse på all korrosjon som forårsakes av 

mikroorganismer (for eksempel bakterier, alger, gjærsopp, muggsopp og encellede 
dyr). For utvendig korrosjon er det sulfatreduserende bakterier som utgjør den største 
trusselen. Bakteriene danner grunnlag for luftingscellekorrosjon. 

 
3. Galvanisk korrosjon oppstår når metaller med ulike korrosjonsegenskaper kobles 

sammen. Det må være direkte elektrisk kontakt mellom metallene, og metallene må 
befinn seg i en elektrolytt. Elektrolytten kan være sjøvann eller jord med god 
ledningsevne. Galvanisk korrosjon vil for vannledninger typisk opptre hvor en privat 
stikkledning av kobber er koblet til en offentlig vannledning av støpejern. Støpejernet 
er det minst edle metallet av de to og vil følgelig bli anode og korrosjonen vil oppstå 
på støpejernsrøret. Særlig i tilfeller med små skader på en ellers godt beskyttet 
støpejernsleding, kan korrosjonshastigheten bli høy. Anode reaksjonen blir 
konsentrert til skadestedet i belegget mens katodereaksjonen vil finne sted på hele den 
ubelagte kobberrøret.” 

 
 
Når grå støpejernsledninger korroderer innvendig er det jernet som forsvinner og karbonet 
(grafitten) holder røret sammen. Dette kalles grafittisering. Røret kan fremdeles holde på sin 
rørform, men er sterkt svekket, bare ca 10 % av rørets styrke kan være igjen. Ved forandring 
av vanntrykk inne i ledningen eller ytre trykkforhold kan en få brudd i ledningen. Det kan 
være nok med graving i nærheten av rørledningen for å få brudd. 
 
Det oppstår ikke grafittisering når duktile støpejernsrør korroderer, her blir 
korrosjonsproduktene løst opp og transportert bort fra rørveggen. Dette gjør så 
korrosjonsgroper/huller blir lett synlige. 
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Rør av grått støpejern får det som kalles sprø brudd og da gjerne store brudd, som for 
eksempel at rør revner på langs/tvers. Dette skjer uten at rørene er gjennomtært eller annen 
form for forvarsel. Duktile støpejernsrør får ”brudd” ved at rørveggen gjennomtæres, først 
med et lite hull som utvikler seg til større hull. For å hindre korrosjon har rørene blitt påført 
forskjellige ”ting” opp gjennom tidene som steinkulltjære, bitumen og nå kombinasjon av sink 
og sementbasert belegg.   

 

6.0.3 Asbestledninger 
 
Ved årsskiftet 2005/2006 var det på landsbasis rapportert at 369 av landets 1582 vannverk 
hadde ledningsnett med asbest (rapport 2007:3, Folkehelseinstituttet). Det var 2 980 km av 
27 983 km som var asbestledninger. Dette utgjør ca 6,2 % av det totale vannledningsnettet, 
men 10,6 % av vannledningsnettet for de vannverk som hadde asbestledninger. I dag består ca 
12,7 % eller ca 29,1 km av Molde kommunes vannledningsnett av asbestsementrør. Det betyr 
at Molde kommune ligger etter landsgjennomsnittet når det gjelder andel ledningsanlegg med 
asbestsementledniger. 
 
Rent befolkningsmessig er det 2 439 000 personer som er får vann fra disse 369 vannverkene 
med asbestsementlednniger. Ikke alle personene mottar vann som har passert gjennom et 
asbestsementrør, i rapporten nevnt ovenfor anslås det at 600 000 personer får vann som har 
gått gjennom asbestsementrør. Det er ingen tall for hvor mange i Molde kommune som får 
vann fra vannledningsnett som har passert gjennom asbestsementrør. 
 
Asbest er et omdiskutert materiale. Asbest er blitt utvunnet og brukt aktivt fra begynnelsen av 
1800-tallt og det brukes aktivt den dag i dag i store deler av verden. Mange land har i dag 
forbud mot bruk av asbest. Det er kjent at innånding av asbest er helseskadelig og kan føre til 
kreft. Når det gjelder asbest i drikkevann er ikke situasjonen den samme. 
 
I 1982 ble det i gjort en undersøkelse i 7 kommuner i Rogaland (SIFF, 1983 (”IVAR- 
undersøkelsen”)) for å kartlegge surt vanns tæring på asbestledninger og frigivelse av 
asbestfibre til drikkevann. Det ble målt asbestkonsentrasjoner fra 0,1 til 248 millioner fibre 
per liter vann. I ettertid kom det fram unormale driftsforhold i kommunen med ekstrem verdi 
på 248 millioner fibre per liter, gjennomsnittsinnholdet av asbest ble satt til 16 millioner fibre 
pr liter. Fibrene ble delt inn i 3 grupper etter lengde: 
Under 2 μm, 2 til 10 μm og over 10 μm. Hele 77% var under 2μm, 19 % Mellom 2 og 10 μm 
og 4% lengre enn 10μm.  Fibre som er lengre enn 5μm antas å være farlige ved innånding.  
I to fyrvokterundersøkelser (Andersen og medarbeidere, 1993 og Kjærheim og medarbeidere, 
2005) ble krefthyppighet blant fyrvoktere og innhold av asbestfibre i drikkevann undersøkt. 
Fyrvokterne drakk sisternevann fra eternittak. Fiberkonsentrasjonen i drikkevannet var på 
mellom 2000 millioner til 70 000 millioner asbestfibre pr liter vann, med gjennomsnitt på 
36 000 millioner asbestfibre pr liter vann. Hovedfunnet var økt magekreft, 1,6 ganger så mye 
blant fyrvokterne som blant andre menn fra landlige områder. De fyrvokterne som trolig ikke 
var utsatt for asbest hadde 1,4 ganger så mye magekreft som andre menn. De fyrvokterne som 
var utsatt for asbest hadde 2,5 ganger så mye magekreftsom andre menn. Forfatterne av 
Fyrvokterundersøkelsen konkluderer: ” Studien viser en sammenheng mellom asbest i 
drikkevann og mage-tarmkreft, spesielt magekreft. På tross av et høyt asbestnivå er tillegget i 
risiko lite, så studien tyder ikke på at asbest i drikkevann er et stort helseproblem i den vanlige 
befolkningen”. 
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Studien ga holdepunkter for en viss sammenheng mellom asbest i vann og kreft, men 
innholdet av asbestfibre i sisternevannet i denne undersøkelsen er vesentlig høyere enn i 
vanlig drikkevann fra ordinært ledningsnett som i IVAR- undersøkelsen. 
I 2003 konkluderte WHO med at det har vært mange epidemiologiske studier om temaet, men 
at det ikke er noen overbevisende resultater som viser økt kreftrisiko. 
 
Asbestrør ble brukt til drikkevannsforsyning fra 1950-årene og frem til 1977 da import og 
produksjon ble stanset. Asbestrør som allerede var innkjøpt ble brukt til lageret av slike rør 
var tomt.  
 
Bruddhendelsen for asbestrør er omtrent som for korrosjon av grå støpejernsrør, - sprø. Surt 
vann løser opp kalken i sementen i rørveggene og asbestfibrene ble eksponert for vannet. 
Over tid blir asbestfibrene brutt ned av vannstrømmen og fraktet bort med denne. Den 
sammen mekaniske svekkelsen skjer også på utsiden av rørene, surt jordvann løser ut kalken i 
sementen på utsiden av rørene. Til slutt er rørene svake, og en trykkforandring i røret eller 
graving i nærheten kan være nok til at et rør sprekker. Vann som blir sendt ut på nettet i dag er 
ikke surt, men de rørene som ligger i bakken i dag har blitt brukt i en periode da det ikke var 
så god kontroll med vannkvaliteten. 
 
Erfaring i praksis viser at dersom asbestrør er utsatt for inn- og utvendig tæring vil 
sammenbruddet skje på store deler av ledningsnettet samtidig. 
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6.1 Vannledningsnettet i Molde kommune 
 
Molde Vann og Avløp KF drifter et vannledningsnett på ca 232,30 km. For å kontrollere at 
vannkvaliteten i ledningsnettet er bra, tas det vannprøver rundt på ledningsnettet i henhold til 
prøveprogram.  
 
Ved nyanlegg eller større utskiftinger brukes datasimuleringsprogrammet ”Epanet”. Dette for 
å optimalisere rørdimensjoner i forhold til slukkevannskrav og krav til vannkvalitet. Det er 
laget datamodeller for både Fannefjord vannverk og Sentralvannverket.  
 
De eldste kommunale vannledingene som er i drift i dag er fra 1910. Den ene er ca 140 meter 
og består av grå støpejernsrør med dimensjon 175 mm. Den andre ledningen er på ca 64 meter 
og består støpejernsrør med dimensjon 125 mm. Nedenfor vises aldersfordelingen for hele 
kommunens vannledningsnett registrert i Gemini VA.  
 

Alderfordeling av ledningsnettet
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Som en ser av figuren er hovedtyngden av ledningsnettet lagt etter 1960. Under 7,6 % av 
ledningsnettet er lagt før 1960.  
 
Det ble i 2008 skiftet/rehabilitert 1050 meter vannledning og det ble lagt 842 meter med ny 
ledning. Dvs. ca 0,5 % av ledingsanlegget ble skiftet ut. 
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Ledningsnettets dimensjoner
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I hovedplansammenheng er ikke alle dimensjoner like interessante, resten av planen vil dreie 
seg om ledninger fra 100 mm og oppover, totalt ca 211,5 km. 
 
I Molde som i andre kommuner har materialvalget variert opp gjennom tiden alt etter hva som 
har vært den tids gjeldene norm. 

• Før 1950: grått støpejern 
• 1960 – 1970: grått støpejern og asbestsement, men også noe duktilt støpejern. 
• Etter 1970: duktilt støpejern, polyetylen i sjøledninger, pvc utenfor sentrum og noe 

asbest frem til forbudet. 
 
I dag blir det nesten utelukkende brukt duktile støpejernsrør, mens det utenfor sentrum også 
blir brukt PVC-rør. Til sjøledning blir det brukt PE-rør. 
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Materialvalg i forskjellige tidsperioder
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Figuren ovenfor viser antall meter rør av de forskjellige materialtyper i forskjellige 
anleggsperioder. Figuren omfatter alle rør fra og med 100 mm og oppover og som er i daglig 
drift i dag.  
Forklaring av forkortelser i figurer: 

• PE – Polyetylen 
• PVC – Poly Vinyl Clorid 
• SJG – Grått støpejern 
• SJK – Duktilt støpejern  
• AAS – Asbestsementrør 

 
Som vi ser av figuren er nesten alle rør med anleggsperiode før 1960 som er i drift i dag grå 
støpejernsrør. Rør fra perioden 1960 – 1969 består i hovedsak av asbestsementrør, over 
10 000 meter), men også grå støpejern, ca 6000 meter og duktile støpejern, ca 2000 meter og 
noe PVC og PE. I perioden 1970 – 1979 Ble det lagt mest PE-rør, så duktile støpejernsrør, 
PVC og grå støpejernsrør. På 1980-tallet ble det lagt vesentlig duktile støpejernsrør men også 
noe PE og grå støpejernsrør. På 1990-tallet ble det lagt duktile støpejernsrør og PE. Etter 2000 
er det lagt mest duktile støpejernsrør, men også stor andel PVC og PE. 
 
 
Vi kan kategorisere vannledningsnettet i 2: 

• Interne ledninger i boligfelt, rør under 200 mm. I praksis 100 mm og 150 mm duktil 
støpejern, og opp til 160 mm PE og PVC. 

• Overføringsledninger/hovedledninger, 200 mm og større. 
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Ledningsnettets sammensetning over 100mm
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Tallene bak figuren er gjengitt i tabellen nedenfor. 
 
 
 Materialtype oppgitt i antall meter 
Lednings-
dimensjon 

Ukjent PE, 
Polyetylen 

PVC SJG 
Støpejern 
grått 

SJK 
støpejern 
duktilt 

AAS 
asbest 
sement 

Totalt 

100 – 150 85 3 293 3 221 2 945 16 573 1 486 27 603
150 – 199 504 17 189 8 850 24 054 39 993 16 182 106 772
200 – 249 4 181 0 8 813 5 728 21 039 11 438 51 199
250 – 399 56 31 64 4 146 11 616 0 15 913
Over 400 45 635 0 31 8 629 0 9 340
Ukjent 4423 152 5 0 53 0 653
 

6.1.1 Interne rør i felt 100 – 150 mm 
Dette er dimensjoner som i utgangspunktet bare forsyner et begrenset område og som ikke 
transporterer store mengder vann. Ved ledningsbrudd for denne dimensjonen er det i 
utgangspunktet en begrenset mengde personer/bedrifter som blir berør. 
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Materialfordeling for 100-149 mm vannledning
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Materialfordeling for rør med dimensjon 100 - 149mm 
 
Som en ser av figuren over er det i hovedsak benyttet duktile støpejernsrør internt i boligfelt. 
Høy andel duktile støpejernsrør betyr også relativt nytt ledningsnett, noe figuren nedenfor 
bekrefter, bare en liten del av de interne ledingsanleggene er lagt før 1970-årene 
 

Alderfordeling av 100 - 149 mm ledningsnett
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Alder fordeling for rør med dimensjon 100 – 149mm 
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6.1.2 Overføringsledninger/hovedledninger over 200 mm ledninger 
Dette er ledninger som frakter mye vann, konsekvensen ved brudd kan bli stor. Hele områder 
kan bli uten vann hvis det skulle skje totalhavari på lednniger. 
 

Aldersfordeling for ledningsnett over 199 mm
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Aldersfordeling for ledningsnettet med dimensjon over 199 mm  
 
Av figuren over ser vi at deler av hovedledningene er fra før 1940, og en relativt stor del som 
er fra før 1960.  Når en tenker på vannkvaliteten som på vannet som ble sendt ut på 
ledningsnett på den tiden (surt vann) er det grunn til å tro at dissse rørene bør inspiseres 
nærmere og eventuelt skiftes innen få år. 
 
For ledningsnett over 199 mm består over halvparten i hovedsak av 200 mm ledning. I figuren 
under ser vi aldersfordelingen for 200 mm rør. Det tiåret det ble langt mest rør var 1960-tallet. 
Dette er er periode det ble brukt mye asbestledninger. 
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Aldersfordeing for 200 mm ledningsnett
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Aldersfordeling for 200mm ledningsnett 
 
 

Materialtype for 200 mm vannedning
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Materialbruk for ledning med 200 mm dimensjon 
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6.1.3 Oversiktskart over hovedledninger i sentrum 

 
Oversiktskart over hovedledinger i sentrum øst (ledninger med dimensjon fra og med 200). 

 

 
Oversiktskart over hovedledinger i sentrum vest (ledninger med dimensjon fra og med 200). 
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6.1.4 Asbestledninger i Molde 
Det ble tidligere nevnt at Molde kommune har større prosentvis andel asbestledninger enn 
landsgjennomsnittet. På figuren vises sammensetningen av asbestledninger i Molde 
kommune. 

Fordeling asbestrør
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De fleste asbestrørene i Molde kommune sin vannforsyning som er i drift i dag ble lagt i 
perioden 1964 – 1969. Som en ser av figuren er det en stor del av asbestledningene det en kan 
kalle hovedledninger, dvs 200mm, og vil få store konsekvenser ved brudd. 

 

6.1.4 Brudd i hovedvannledning 
Det er ikke til å unngå at det av og til skjer i rørledningene. Men heldigvis skjer det skjeldent. 
Under vises tabell over vannledningsbrudd de siste 9 årene. 
 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Antall 
brudd 

15 13 8 7 6 8 9 12 7 

Antall 
brudd 
ført til 
erstatning 

2 4 1       

Oversikt over antall brudd i hovedvannsledning som har ført til stans i vannforsyningen.  
 

6.1.5 Renovering av ledningsstrekket 
I utgangspunktet regnes 100 års levetid på vannrør, men dette kan variere sterkt med type 
rørmateriell, kvalitet på legging og jordtype på stedet. Det utarbeides plan for å fornye 
ledningsnettet. Det er flere grunner for å fornye en ledningsstrekning: 
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• Strekningen er plaget av flere lekkasjer 
• Nye krav til kapasitet på ledningsnettet gjør så det blir behov for å oppdimensjonere 
• Ledningene er gamle og igjengrodd 
• Rørene er av en materialtype en ønsker å bytte ut pga forventede fremtidig 

driftsproblemer. 
• Parallelle avløpsledninger skal renoveres/separeres. Når det allikevel graves langs 

vannledningen kan det være lønnsomt å skifte ut denne også. 
• Omfattende veiarbeid kan også utløse behov for renovering/utskifting av 

ledningsnettet, for eksempel dekkelegging på grusveg og rundkjøringen i Legrovika. 
 
Utskifting av vannledningsnettet samordnes med behovet for renovering/separering av 
avløpsnettet og ved omfattende veiarbeid.  
Noen vannledninger ligger i eller inntil områder som er fredet eller har en eller annen form for 
vernestatus eller er verneverdig. Under prosjekteringsarbeidet må prosjekterende forsikre seg 
om at de rette tillatelsene er gitt, eller eventuelt vurdere andre løsninger som ny trace eller ”no 
dig”. 
 
I tiltakskapittelet er det kartutsnitt som viser alle foreslåtte tiltak på vannledningsnettet.  
 

6.1.6 Utvidelse av ledningsnettet 
Roaldsetlia og Steinløysa er i forslag til tiltak nevnt som mulige områder for å utvide 
ledningsnettet. Deler av Roaldsetlia er i forslag til kommuneplan markert som nåværende 
”LNF med spredt boligbebyggelse”, og deler av Steinløysa er markert som fremtidig ”LNF 
med spredt boligbebyggelse”. Det er ikke et absolutt krav at kommunen skal levere vann til 
områder avsatt til dette formålet, men tiltaket er allikevel vist under forslag til tiltak.  
For å dekke hele Roaldsetlia må det legges ca 3 000meter 160mm vannledning og etableres 
pumpestasjon og høydebasseng. Steinløysa må også ha pumpestasjon og høydebasseng, men 
lengden med vannledning er ca 4 000meter. Sammen med vannledningen kan det etableres 
spillvannsledning på begge stedene. 
Kostnadene for tiltakene er ca 10 og 12 millioner kr. Begge områdene har ca 40 hus. 
Tilknytningsavgift fra husene vil da utgjøre ca 300 000 kr for hvert område, og den årlige 
avgiften hvis alle hus er 120 m2 vil bli kr 47 440. På grunn av dårlig økonomi i prosjektene er 
de derfor plassert i kolonne ”Tas ut” i prioriteringslisten for tiltak.  
 
 

6.1.7 Bruk av manifoil/samlestokk 
Manifoil eller samlestokk er en innretning som brukes for å samle flere stikkledninger til et 
punkt. Dette i stedet for å ha en anboring på ledningsnettet for hver enkelt stikkledning, for 
eksempel privathus. Manifoil plasseres i vannkum, gjerne sammen med brannventil. I flere 
kommuner brukes det i dag konsekvent manifoil. Televerket bruker i prinsippet manifoil i 
boligfelt. Det er en eller flere koblingsbokser avhengig av størrelsen på feltet. Fra 
koblingsboks går det en telekabel til hver eiendom. 
På manifoilen skal hver enkelt ventil merkes med adresse og/eller gnr/bnr for eiendommen 
som den leverer vann til. 
 
Fordeler med bruk av manifoil: 
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• Ved spyling eller pluggkjøring av ledningsnettet kan alle private stikkledninger på 
aktuell strekning stenges, - en unngår å ”dytte” vann av uønsket kvalitet inn på 
stikkledning. 

• Vannmåler kan monteres i kum 
• Kommunen kan lettere kontrollere/lytte eventuelle lekkasjer på private stikkledninger.  

Ulemper  
• Tar plass i kum og kan hindre/være i veien for arbeid i kum 
• Lengre private ledninger og flere ledninger i bakken enn i dag 

 
Lengre private ledninger i bakken kan være uheldig for den enkelte abonnent. Hvis bruk av 
manifoil gjør så en ledningseier er ansvarlig for 100meter ledning i stedet for 20meter, vil 
huseier trolig foretrekke 20meter og anborring rett på ledningsnettet. Spørsmålet er om det er 
riktig av kommunen å kreve at en huseier skal ha lengre stikkledning enn han strengt tatt 
trenger. Ved reparasjon av stikkledning vil det bli vesentlig dyrere for abonnenter hvis en i 
tillegg til å grave 20 meter i egen hage må grave 80 meter i asfaltert vei. 

 
 

 
Eksempel på bruk av manifoil. (Bilde fra Eide Vassverk BA) 
 
Fordelen ved bruk av manifoil virker allikevel større enn ulempene. Der forholdene ligger til 
rette for det, skal bruk av manifoil vurderes ved nyetablering og renovering av 
vannledningsanlegg. 
 
Det er særlig fremtiden med bruk av vannmåler som gjør bruk av manifoil enda mer aktuell, 
jamfør tidligere avsnitt om vannmålere. 
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6.2 Pumpestasjoner 
For å opprettholde vanntrykket i de forskjellige trykksonene er det nødvendig med 
trykkforsterkning. Dette gjøres i pumpestasjoner, totalt 13 stykker. 

6.2.1 Sentralvannverket 
Ledningsnettet til sentralvannverket har i dag 4 pumpestasjoner: 

1. Gjerdhaugen 
2. Hauglegda 
3. Årø 
4. Bolsøya 

Det ser ikke ut til å være behov for noen ny pumpestasjon i ledningsnettet som det er i dag.  
 
Ved utvidelse av ledningsnettet gjennom Haukebøen mot boligfelt ved Julbøen kan det være 
behov for pumpestasjon og høydebasseng på strekningen. Det er foreløpig ingen konkrete 
planer for stor utbygging i dette området. Ledningsanlegg, pumpestasjon og høydebasseng 
videre fra Haukebøen er derfor ikke med i denne planen. 
 
Ved utvidelse av ledningsnettet med sjøledning (reservevannsledning) til Fannefjord kan det 
være behov for å trykkforsterke vannstrømmen for å få ønsket vannmengde gjennom. 
 

6.2.2 Fannefjord vannverk 
Ledningsnettet til Fannefjord vannverk har i dag 9 pumpestasjoner: 

1. Frydenberg 
2. Skjevikåsen 
3. Nesbøen 
4. Groven 
5. Istad 
6. Nakken 
7. Talset 
8. Vågseterkleiva 
9. Sigerset 

 
Pumpestasjonene på Frydenberg, Skjevikåsen og Istad er av nyere dato.  
 
Behov for utbedring: 

• Talset pumpestasjon har problemer med å levere nok vann ved høyt forbruk på Skåla, 
for at den pumpestasjon skal kunne levere nok mengde må sjøledning fra Oppdøl 
byttes og ny ledning må legges fra Talset og opp i Solemdal. Denne planen har forslag 
om heller å legge ny sjøleding fra Røbekk til Røvik, for samtidig å oppnå 2-sidig 
vannforsyning til Skåla. 

• Nesbøen pumpestasjon er i årets handlingsprogram og skal utbedres i år, kostnad ca kr 
450 000,- 

• Vågseterkleiva pumpestasjon må utbedres, kostnad ca kr 250 000 
• Sigerset pumpestasjon må utbedres, kostnad ca kr 500 000 
• Groven pumpestasjon har behov for mindre utbedring, drift 
• Nakken pumpestasjon har behov for mindre utbedring, drift 
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Hvis et blir utvidelse av ledningsnettet mot Steinløysa og Roaldetlia må det brukes 
pumpestasjoner. 

 

6.3 Trykkreduksjonsventiler 
For å ha korrekt trykk innenfor de forskjellige trykksonene er det nødvendig med 
trykkreduksjonsventiler. Totalt er det i dag 28 trykkreduksjonsventiler/sikkerhetsventiler i 
drift, 26 i Sentralvannverket og 2 i Fannefjord vannverk. For å redusere unødig slitasje og 
feilfunksjon anbefales det å montere steinfang foran trykkreduksjonsventiler. 
I arbeidet med hovedplanen er det ikke kommet frem akutte og konkrete behov for etablering 
av nye trykkreduksjonsventiler på ledningsnettet. Det vil allikevel vær nødvendig å gjøre en 
vurdering av behovet for etablering av ny trykkreduksjonsventil ved utskifting av ledningsnett 
i område hvor det er nærhet til annen trykksone.   
 

6.4 Høydebasseng 
Det er et ønske at høydebassengene innenfor hvert vannverk til sammen skal ha kapasitet til å 
dekke normalt vannbehov i 24 timer. Dette for å kunne utføre service på 
vannbehandlingsanlegg eller ledningsnett uten at abonnentene mister vannforsyningen, men 
også av rent beredskapsmessig hensyn i tilfelle brann eller krisesituasjon. 
 

6.4.1 Sentralvannverket 
 
Hindalsrøra   3 000m3 
Fjellbrudammen 2 x 225m3 
Meek     700m3 
Sigerset     300m3 
Bolsøya    150m3 
Årødalen   1 500m3  
Sum   6 100m3 
 
Dagsforbruket for sentralvannverket er i dag 9500m3 og er forventet å øke til 11 600m3. 
For å oppnå ønsket kapasitet på høydebassenene, er det behov for å utvide kapasiteten  
med 5 500 m3. 
 
Det er naturlig å tenke en utvidelse av kapasiteten ved Fjellbrua eller ved Hindalsrøra. Ved 
utvidelse av Fjellbrua vil bassenget få nærhet til området det i utgangspunktet skal forsyne, 
men samtidig ikke ha mulighet til å forsyne område Nordbyen og Årødalen. Ved å bygge 
bassenget i nærheten av eksisterende basseng i Hindalsrøra, vil bassenget ha mulighet til å 
forsyne hele Sentralvannverkets forsyningsområde. Rent anleggsteknisk er det vesentlig 
lettere å bygge et så stort høydebasseng på Hindalsrøra enn Fjellbrua. Rørledningen fra 
Hindalsrøra til Fjellbrua har kapasitet nok til å forsyne sentrum direkte uten bruk av 
høydebasseng.  
 
Det er ønske om å opprettholde dagens bassenger ved Fjellbrua, men det er behov for å 
renovere bassengene. De må tømmes for sedimenter, luker og rørføringer må utbedres/byttes 
og en generell oppussing av bassengkroppene. 
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6.4.2 Fannefjord vannverk 
Hjelset      129m3 
Kleive      200m3 
Solemdalen       165m3 
Vikdalen     757m3 
Nakken       90m3 (ikke i bruk) 
Sum   1 341m3 
 
Fannefjord vannverk har et døgnforbruk i dag på 1 830m3, med forventet utvikling til 2100m3. 
Det er da behov for en utvidelse av kapasiteten med 800m3. Ved beregning Asplan Viak 
gjorde under forrige hovdeplan ble det antydet bassengbehov på 1500m3 for å kunne ha 
normal vannleveranse selv om det ble utført arbeid på nedtaksledningen. Det er 2 forslag til 
plassering av høydebasseng:  

1. Legge bassenget på Skjevikåsen. Dette gir kort vei for brannvann til industriområdet 
og fungerer bra for vannforsyningen på hele nordsiden av Fannefjorden. Et basseng på 
Skjevikåsen vil trolig ikke ha høyde nok til å forsyne de øverst liggende husene i 
området, disse må uansett ha pumpe.  

2. Det er uttrykt ønske fra driftsavdelingen å ha et høydebasseng ved 
vannbehandlingsanlegget. Dette kan også være en fordel med hensyn til en eventuell 
reserveledning til Sentralvannverket. Pumpestasjonen på Skjevikåsen har 
brannvannspumpe som kan dekke behovet for slukkevann. I tilsynsrapport fra 
Mattilsynet av 06.01.2009 er det påpekt at vannverket ikke har rentvannbasseng etter 
UV-behandling. 

 
Endelig volum, plassering, utforming og materialvalg avgjøres i egen utredning i forbindelse 
med detaljprosjektering. 
 
Ved en eventuell utvidelse av ledningsnettet mot Steinløysa eller Roaldsetlia, bør det etableres 
egne mindre høydebasseng på disse strekningene. 
 

6.5 vannmålere på ledningsnettet 
Det er i dag vannmålere plassert rundt på ledningsnettet for å få en kontroll med 
vannforbruket innenfor de forskjellige områdene, og til å beregne lekkasje. Det er fra 
driftsavdelingen ytret ønske om å etablere flere vannmålere for å få bedre kontroll på 
vannstrømmen og på den måten lettere kunne få kontroll på lekkasjene. 
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6.6 Vedlikehold på vannforsyningssystemet 

6.6.1 Dammer 
Dammene må etterses og vedlikeholdes/utbedres periodevis etter eget program utarbeidet 
etter krav fra aktuelle myndigheter og egen erfaring. Molde Vann og Avløp KF har i dag 
tilsyn med de 4 dammene som aktivt brukes til vannforsyning i dag, men også 5 andre 
dammer som tidligere var aktivt brukt i vannforsyningen. Dette er Øverlansdsvannet, 
Fjellbrudammen, Vikvatnet, Trollvatnet og Audunstjønnan. 
 

6.6.2 Vannbehandlingsanlegg 
Vannbehandlingsanleggene med alt utstyr må vedlikeholdes i henhold til de forskjellige 
utstyrsleverandørers anbefaling. Dette er velig omfattende, men noen nevnes her: bytte av 
filtermedier, vedlikeholde UV-anlegg, ventiler holdes operative og elektriske følere og 
kontakter byttes/vedlikeholdes til enkle hverdagslige rutiner som snømåking og renhold. 
 

6.6.3 Ventilkammer 
Ventilkamrene med steinfang må etterses i henhold til leverandørs beskrivelse 
 

6.6.4 Pumpestasjoner 
Pumpestasjoner må etterses i henhold til leverandørs beskrivelse 
 

6.6.5 Høydebasseng 
Høydebasseng må rengjøres innvendig med jevne intervaller og kontrolleres både utvendig og 
innvendig for skade/begynnende skade. Høydebasseng sedimenteres innvendig med ”ting” 
som blir ført med av vannstrømmen, også pollen, insekter og mus kan komme inn i 
høydebasseng, gjerne via lufteventil. Innvendig rengjøring kan gjøres ved fjernstyrt utstyr 
uten å forstyrre driften av bassenget, eller tappe ned bassenget og rengjøre det manuelt og 
desinfisere det. 
 

6.6.6 Kummer  
Kummer må også etterses og vedlikeholdes. Det er viktig at dreneringen i kummene virker. 
Dette for å få en så tørr kum som mulig, både for arbeidsmiljøet  og utstyret i kummene. I 
kummer med brannventil er dette spesielt viktig med hensyn til innsug av fremmedvann i 
trykkløst nett.  

6.6.7 Rørledninger 
På en nedgravd vannledning er det ikke mye utvendig vedlikehold en kan gjøre annet enn i 
kummer. Vedlikehold av kumdrenering er viktig for å kunne se rør og armatur sin utvendige 
tilstand. Det er lite en ellers kan gjøre med selve ledningen innvendig. Selv om vannet som 
sendes ut på nettet er behandlet og rent, vil det på innsiden av ledningsnettet avsettes 
sedimenter og være vekst av mikroorganismer. For å få bort disse er det vanlig å spyle eller 
pluggkjøre ledningsnettet. 
Ved spyling kjøres det igjennom mer vann enn ved normal drift. Den økte vannmengede river 
med seg sedimenter og mikroorganismer. 
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Ved pluggkjøring brukes en svamplignende gjenstand som føres gjennom vannledningen ved 
hjelp av vanntrykket bak pluggen. Pluggene fåes i forskjellige størrelser og med forskjellige 
overflater og hardhet alt etter hvilken type ledning som skal pluggkjøres.  
Ikke alle ledningsstrekk er tilrettelagt eller egner seg for pluggkjøring eller spyling. Det kan 
være abonnenter som er avhengig av rent vann til enhver tid, eller at en spyling eller 
pluggkjøring av ledningsnettet vil ”dytte” vann av uønsket kvalitet inn i abonnentens 
stikkleding og skape problemer for han/henne.   
 
Det er i bransjen ulik oppfattelse av vanlig vedlikehold på ledningsnettet. Noen mener 
ledningen må spyles eventuelt pluggkjøres ved jevne mellomrom, noen mener det skal gjøres 
ved behov, noen mener det gir unødig ulempe for abonnent i forhold til nytte, og andre mener 
pluggkjøring gir unødig slitasje på rørenes innside.  
 
Det kan være interessant å legge til rette for å lage en ”testbenk” for å finne ut om 
pluggkjøring er nødvendig, eller hvor effektivt det er. ”Testbenk” etableres i et ledningsstrekk 
som skal renoveres eller ved nyanlegg. Testbenken må ha en omkjøringsmulighet så 
vannforsyningen ikke blir forstyrret når den er i bruk for kamerainspeksjon og pluggkjøring.  
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7. Brannvann 
 
Kommunen er ansvarlig for brannvannsdekning (slukkevannsdekning) i kommunen. 
Frembringing av slukkevann kan gjøres på 2 måter:  

1. via vannledningsnettet 
2. ikke via vannledningsnettet, da i form av tankbil eller naturlige kilder som sjø og 

bekk. Kildene skal være tilgjengelige hele tiden uansett årstid og vær. 
 
Det er forskjellig krav til brannvann tilgjengelig innen en kommune. Molde kommune har 
utarbeidet Brannordning for Molde kommune, juli 1997. Denne gjelder fremdeles, men er 
under revidering.  
Kravet til slukkevann varierer med type bebyggelse hvor tett bebyggelsen er: 

• Boligområder har krav om 20 l/s ved 2 bar trykk. 
• Industriområder har krav om 50 l/s ved 2 bar trykk. 
• I områder hvor det er behov for større kapasitet kan tiltakshaver bli pålagt egne 

løsninger. 
• Områder uten spesifisert krav. 
 

Molde Vann og Avløp KF bruker det tidligere nevnt Epanet” for å beregne tilgjengelig 
slukkevann for de forskjellige områdene. 
Vi kan regne regulerte boligfelt som boligområder og industriområder er områder som er 
regulert til industri. Utenfor disse områdene er det strengt talt ikke påkrevd med spesifisert 
brannvannsdekning. Her er det nok med passende tankbil, noe Molde kommune har. Dette 
gjelder områder som i kommuneplanen er satt av til LNF (Landbruk, natur og friluftsliv), 
”LNF med spredt ervervsbebyggelse”, eller ”LNF med spredt boligbebyggelse”. Dette er 
områder som er antatt ikke å ha spredningsfare for en eventuell annen bebyggelse og det 
derfor ikke samme krav til slukkevann.  
 
I forslag til kommuneplan er det tatt med to områder som er avsatt til ”LNF med spredt 
boligbebyggelse”. Forslaget hadde utgangspunkt i bare drikkevannsforsyning, men når det 
først graves og legges vannledninger er det naturlig å legge vannleding som har kapasitet til 
slukkevann for enkelthus. 
 
I vannledningsnettet er det mange punkter hvor en kan ta ut slukkevann. Dette hydranter oppå 
bakken og brannventiler i vannkummer. I molde er det nesten utelukkende ventiler i kum. Ca 
1/3 av kommunens vannkummer har brannventil.  Vannkummer med brannventil er avmerket 
med egen symbol i ledningskartet.  
 
Brannventiler har vært en kilde til bekymring for innsug av forurenset vann på ledningsnettet. 
Dette gjelder der det benyttes ventiler som stenges ved hjelp av vanntrykket i ledningsnettet. 
En stengekule i ventilen presses ved hjelp av vanntrykket opp i et ventilsete. Ved bruk settes 
det på en brannstender. Brannstenderen har en stang som presser ned kulen så vannet kan 
strømme fritt forbi kulen og ventilsetet. Kulen (hvit) ses venstre ventil på bildet nedenfor. 
Hvis vannledingen mister trykket pga for stor tapping eller brudd i ledningsnettet, vil kulen 
falle ned i ventilen og eventuelt vann som er oppå ventilen vil suges inn på ledningsnettet. 
Denne typen ventiler er i ferd med å bli byttet ut i Molde kommune, det benyttes nå 
brannventil med egen stengekran som stenger brannventilen uavhengig av vanntrykket i 
ledningsnettet. 
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Brannventiler, til venstre er gammel type, til høyere ny type med stengekran, (Danfoss) 
 
Den nye typen brannventil har også andre fordeler enn bare det å sterkt redusere faren for 
innsug av forurensing ved undertrykk: 

• den har større kapasitet 
• den kan også brukes til innføring og uttak av rensplugger i ledningsnettet.   
 

Ventilens kapasitet er også ventilens ulempe. Den kan i områder med dårlig kapasitet på 
ledningsnettet skape undertrykk hvis brannvannsuttaket er for stort. På et ledningsnett som har 
over 50% lekkasje er det mange muligheter for å få innsug på ledningsnettet når trykket blir 
borte. 
 
Det skal i regulerte felt benyttes vannleding med dimensjon 150 mm eller større pga behovet 
for slukkevann, i særlige tilfeller med kort endeledning uten brannventil kan det benyttes 100 
mm. 
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8 Økonomi 
I forslagene til tiltak er det listet opp forslag til ca kr 178 millioner. I Tillegg kommer det de 
neste 11 årene en post for uforutsette prosjekt på kr 3 millioner, total 33 millioner. Ledning til 
Steinløysa og Roaldsetlia er ut fra en totaløkonomisk vurdering anbefalt tatt ut, (22 milioner). 
Samlet investering blir da kr 189 millioner. 
 
Fordelt på antall år planen gjelder (12 år) blir årlig investering på ca kr 15,75 millioner. I 
tabellen nedenfor er det satt en modell som ut fra de gitte kriterier vises forventet årlige: 

• Investeringer 
• Driftsinntekter 
• Driftsutgifter  
• Netto resultat 

 
I tillegg vises hvilke satser som brukes for rente, lønnsstigning og inflasjoner.   
 

År 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
Investering 21 159 23 000 23 800 23 000 14 000 14 420 14 853 15 298 15 757 16 230 16 717 17 218
Driftsinntekter -25 300 -26 950 -28 650 -30 250 -31 750 -34 120 -36 668 -39 407 -42 351 -45 516 -46 877 -48 279
Driftsutgifter 25 562 27 724 29 991 32 246 34 128 35 441 36 786 38 164 39 577 41 024 42 508 44 029
Netto resultat -262 -774 -1 341 -1 996 -2 378 -1 321 -119 1 242 2 774 4 492 4 369 4 249

Rentsats 4,50 4,75 5,25 5,75 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

Lønnsstigning 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Inflasjon 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Tallene er i hele 1000 unntatt rentesats, lønnsstigning og inflasjon som er i prosent 
 
Det er tatt med store investeringer de første 4 åren for så å gå ned på et mer normalt nivå. 
Fra og med 2015 er det brukt fast årlig økning av gebyrinntektene med 7,5 %. 
Som en ser av tabellen blir det brukt av midler fra fond ut 2016, men fra da av blir det en årlig 
avsetning til fond. 
 
En gebyrøkning på 7,5 % vil for en familie i hus på 120 m2 utgjøre kr 96 fra 2010 til 2011. I 
tabellen under vises prisutviklingen for hele perioden: 
 
Tabellen nedenfor viser, ved en årlig gebyrøkning på 7,5 %, årlig vanngebyr for et hus på 
120m2. 
År 2 010  2 011  2 012  2 013  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020  2 021  

Gebyr 1 275  1 371  1 474  1 584  1 703 1 831 1 968 2 116 2 274 2 445 2 628  2 825  
Økning i 
kr   96  103  111  119 128 137 148 159 171 183  197  
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9 Forslag til tiltak  
1. Årødalen industriområde 

 
  
Strekning A: 13 m 150 sjk byttes til 250, 250 pvc SP og 400 pvc OV. 
L1: Ny ledning 140 m 150 sjk 
L2: Ny ledning 185m 150 sjk 
Sum totalt ca kr 700 000,- 
 
Strekningen L1 og L2 har sammenheng med det nye høydebassenget i Årødalen og er en 
forutsetning for at det kan tas ut nok sprinkelvann ved Remagross og Dankert Krohn.  
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2. Bjørset 
 

 
1 (Bjøset alleen): 280 m 150 sjg fra 1950 
2 (Ingebriktvegen): 240m 150 aas vannledning fra 1960, 300 felles betong fra 1960. 
4 (Bjørset alleen 2) 220 m 150 sjg 150 fra 1950, 230 betong fra 1945 
5 (Bjørnstjerne B veg): 285m 200 aas vannledning fra 1960, 230 felles betong fra 1960. 
 
Sum vann kr 2 500 000 
Sum avløp kr 5 100 000 
Sum totalt kr 7 600 000 
 
Området består av asbestledninger og felles avløpsrør i betong fra 1950 og 60 – årene.   
Det er ønskelig både for drift av avløpsnettet og vannnettet at området renoveres med nye rør. 
Området kan deles opp og tas over lengre tid. 
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3. Boråsvegen Skogvegen 

 
 

• 3: 200m 150 sjg fra 1960, 225 felles betong fra 1960. 
• Langmyrvegen: 140 m, 200 sjg 200 fra 1958, 225 felles betong fra 1962. 
• Lars Dahls Veg: 110 m, 150 sjg fra 1958, 225 felles betong fra 1960 
• Bastian Dahls veg: 130 m, 150 sjg fra 1958, 375 felles betong fra 164 
• Skogvegen: 140 m, 150 sjg fra 1959, 225 felles betong fra 1959 + 200m, 150 sjg fra 

1958, 225 felles betong fra 1959. 
• Boråsvegen: 380m, 150 sjg fra 1953, 225 felles betong fra 1954. 
• Gangsti: 94 m 225 felles betong fra 1959 

 
Sum vann kr    3 300 000 
Sum avløp kr   8 000 000 
Sum totalt kr 11 300 000 
 

Dato: 13.01.2010 Hovedplan for vannforsyning 2010 – 2021 Side 70 av 100 



   

4. Elvegata 

 
40 m 175 sjg fra 1920, 200 felles betong fra 1972. 
Vann   kr   80 000 
Avløp   kr 160 000 
Sum totalt kr 240 000 
Rør som er nesten 90 år gamle, disse er på tide å skifte ut. 
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5. Enen Fugelset Nøysomhedsvegen 

 
1 (Retirovegen nord): 250 m, 150 aas fra 1963,  450 felles betong fra 1963. 
2 (Retirovegen sør): 520m , 150 aas fra 1959  og 1963, 600 felles betong fra 1963. 
3 (Nøysomhedsvegen): 460 m 150 sjk fra 1971 (dårlig), 375 felles betong fra 1971. 
4 (Nøysomhedsvegen øst): 470m, 150 aas fra 1968, |375 sp betong og 450 ov betong fra 1968 
5:  350m, 150 aas fra 1959, 450 felles betong fra 1959 på første 250 m. 
6: 120 m, 150 aas fra 1959, 300 felles betong fra 1959 
 
Sum vann kr   5 000 000 
Sum avløp kr  5 600 000 
Sum totalt kr 10 600 000 
 
Området består av nesten bare asbestrør bortsett fra 520 meter duktile støpejernsrør. De 
duktilestøpejernsrørene er i dårlig forfatning grunnet korrosjon. Det er ønskelig å fjerne alle 
asbestledninger i løpet av perioden. Avløpsrørene er store dimensjoner med felles betongrør. 
Det er også et ønske om at disse også renoveres.
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6. Enenvegen 

 
1 (Enenvegen): 370 m, 150 sjk fra 1971 og 600 felles betong fra 1971 
2 (Fuglsetbakken): 220 m, 150 sjg fra 1950 og 450 felles betong fra 1950. 
3 160 m, 200 aas fra 1962 og 450 felles betong fra 1962 
4 360 m, 150 sjg fra 1954 og 200 ov betong fra 1954 og 400 betong SP fra 1954. 
 
Sum vann kr  3 000 000 
Sum avløp kr 4 000 000 
Sum totalt kr 7 000 000,- 
 
 
3 strekninger består av asbestledninger og en strekning duktil støpejern som er i dårlig stand. 
Det er store fellesledninger for avløp i betong fra 1950- tallet.  Det er ønske for både vann og 
avløp sin del at området renoveres.  
 

Dato: 13.01.2010 Hovedplan for vannforsyning 2010 – 2021 Side 73 av 100 



   

7. Fasanvegen 

 
Vannledning fra 1998. 42 meter 150 mm i duktilt støpejern, Det kan være ønskelig å 
oppdimensjonere vannledningen til 200 hvis det skal utføres arbeid på ledningen. Tiltaket er 
bare nevnt, men ikke ført opp i liste over ting som må gjøres.  Kostnad for ca kr 100 000. 
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8. Fjellbruvegen 

 
1: 110 m  250 sjk fra 1978, 200 felles betong fra 1978 
2: 95 m , 200 sjg fra 1960, 225 felles betong fra 1964 
3: 120 m 200 sjg fra 1968, 225 felles betong fra 1964 
 
Sum vann kr     900 000 
Sum avløp kr 2 100 000 
Sum totalt kr 3 000 000 
 
Det er ønske om separering av avløp på strekningene. Etter alder å bedømme er vannrørene i 
utgangspunktet i grei stand, men pga utbytting av avløpsrør er det naturlig også å skifte 
vannledninger. 
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9. Frænavegen Hans Thiis 

 
1 Frænavegen, 140 m, 200 sjg fra 1937 og 225 felles betong fra 1946 
2 Fjellbruvegen, 200 sjg fra 1968 og 225 felles betong fra 1964 
3 Frænavegen, 50m 150 sjk fra 1991 ønske om 200, 250 sp pvc, 315 pvc ov fra 1991 
4 Romsdalsgata 23m, 150 sjk fra 1991 ønske om 200, 300 felles betong fra 1934, 400 pvc ov     
fra 1991. 
5 Hans Thiis Møllers gate Øst, 135m, 175 sjg fra 1934 ønsker 200, 200 felles betong fra 1970 
6 : 45m 100 sjk fra 1980, ønsker 150, 125 felles pvc fra 1980 
7 Hans Thiis Møllers gate, 68m, 150 sjg fra 1923. 
Vannledning på strekningene 3 og 4 er relativt nye, men det er ønskelig å oppdimensjonere. 
 
Sum vann kr  2 000 000 
Sum avløp kr 2000 000 
Sum totalt kr 4 000 000 
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10. Glomstuvegen Nordskogvegen 

 
Glomstuvegen: 380m, 150 sjg fra 1943, 375 felles betong fra 1955, 225 felles betong fra 1943 
og 150 felles betong fra 1947. 
Bjørnsterne Bjørnsons veg, 76 m, 300 felles betong fra 1955. 
Nordskogvegen: 90m, 150 sjg fra 1956, 300 felles betong fra 1956. 
Stuevollvegen: 140m, 150 sjg fra 1943 150 felles betong fra 1947 og 1956. 
 
Sum vann kr 2 000 000 
Sum avløp kr 3 000 000 
Sum totalt kr 5 000 000 
 
Området har mye fellesledninger i betong som er ønskelig å separere og bytte ut pga alder. 
Vannrørene er relativt gamle og bør skiftes samtidig.
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11. Solbakken Granlia (bare vann) 

 
140m, 150 sjg, fra 1968 ønske om oppgradering til 200? 
Sum vann kr 450 000 
Vannrørene er relativt nye, men det er ønske om oppdimensjonering 

12. Høydebasseng sentrum  

 
Nytt høydebasseng  
5000m3, kostnad ca 10 000 000. 
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13. Idrettsvegen 
 

 
60 meter vannledning 150 sjg fra 1939. Det ligger 200 sp PVC og 200 ov PVC ved siden av 
og 1000 x 600 kulvert fra 1930 like ved. 
Kostnad for prosjektet er usikkert, men vannledning anslås til 150 000,- 
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14. Kviltorp 

 
1. Vest:  150 sjg vann fra 1949 og 525 betong fra 1949, Videre opp 150 sjg 1950 og 375 

og 300  betong fra 1950 Totalt ca 400 meter.  
2. Øst: 440 m 150 sjg vann fra 1960, 500m Felles avløp 450 til 300 betong fra 1960 
3. Øst/vest 180 m vann 150 sjg fra 1950 

 
Sum vann kr  3 000 000 
Sum avløp kr 6 000 000 
Sum totalt kr 9 000 000 
 
Store dimensjoner av gamle betongrør for felles avløp ønskes separert også gamle 
støpejernsledninger som skiftes samtidig. 
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15. Legrovik - Røbekk kirke 

 
Fra vest 
150 Aas fra 1963 150 m 
150 Aas dobbeltløp totalt 450 m x2 = 900 m totalt 
150 Aas fra 1967, 1810m. 
Ny avløpsledning med pumpestasjon 
 
Sum vann kr    7 000 000 
Sum avløp kr   4 500 000 
Sum totalt kr 11 500 000 
 
Vannledninger i asbestrør ønskes skiftet. Samtidig legges ny avløpsledning med 
pumpestasjon.  
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16. Lingedalen vest Henrik I Fagerlivegen 

 
Fagerlivegen: 250 sjg fra 1936 360m, øverste 35 m er 150, byttes til 250, avløp ble separert i 
1988. 
Henrik Ibsens vei: 160 m 150 sjg fra 1944 og 150 m fra 1962 310m byttes til 200, ca 320 m 
på østsiden vurderes det å skifte ut 200 sjk fra1974 til ny 200 dette pga separering 
 
Sum vann kr 2 500 000 
Sum avløp kr 4 000 000 
Sum totalt kr 6 500 000 
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17. Moldeelva 
 

 
2 stk 250 sjg fra 1952 ca 250m hver. Del 2, 2stk 300 sjg ukjent alder ca 200 m hver 
Kostnad ca kr 1 500 000 
 
Hovedvannledning til sentrum. 
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18. Moldelivegen, aukravegen, Hauanvegen og Sollivegen 

 
Moldelivegen: 420 m 200 sjg fra 1957 byttes til 250, avløp 300 felles betong fra 1957. 
Aukravegen: 250 m 250 sjg fra 1960 byttes til ny 250, avløp 375 felles betong fra 1960 
Snarvegen: 150 m, 200 sjg fra1960, byttes til ny 200, avløp 300 felles betong fra 1960 
Sollivegen: vestlig del 300 m 150 sjg fra 1968, østlig del 500 m 200 sjg fra 1959. Felles 
betong på totalt 600m  av strekningen og 200m gammel separat betong fra 1958. 
Hauanvegen: 380 m 200 sjg fra 1957. 380 m felles avløp 225 betong fra 1957 
 
Sum vann  kr   4 000 000 
Sum avløp kr   8 000 000 
Sum totalt kr 12 000 000 
 
Hovedvannledning mot sentrum vest består av gamle grå støpejernsledninger og gamle 
separatsystem for avløp i betong. Ønske om å renovere ledninger både for avløp og vann. 
 
 

19. Sollivegen Hatlelia 

 
Sum vann kr   750 000 
Sum avløp kr  1 650 000 
Sum totalt kr  2 400 000 
Tallene gjelder vestlig halvdel. Østlig halvdel av markerte ledninger er nevnt under forrige 
tiltak (Moldelivegen, aukravegen, Hauanvegen og Sollivegen) 
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20. Kryss Moldelivegen og Langmyrvegen 

 
Kryss Moldelivegen Langmyrvegen 
8,5 meter  150 sjk fra 2004 ønskelig med 200. Vann ca kr 70 000. 
 
Vannledningen er for nyt til å skiftes, dette er et ønske om å oppgradere hvis det er graving på 
stedet. 
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21. Parkveien Museumsveien 

 
Museumsvegen: 300m, 150 sjg fra 1961, felles avløp 225 betong fra 1961. 
Margareta Dahls gate: 150 sjg fra 1942, felles avløp 225 betong fra 1954. avløp legges om til 
360 m Vann beholder samme trase, 230 m 
Parkveien: 160 m , 150 sjg fra 1925 avløp 225 betong fra 1946 
Statsråd Astrups gate:  190 m 150 sjg fra 1935, fellesavløp 225 betong fra 1970 
Nord/syd: 130m 150 sjg fra 1935, separat avløp i betong fra 1975. 
 
Sum vann kr    4 000 000 
Sum avløp kr   8 000 000 
Sum totalt kr 12 000 000 
 
 
Tiltaket er en kombinasjon av ønske om å skifte gamle grå støpejernsledninger og å separere 
felles avløp som i dag går i gamle betongrør. 
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22. Røbekk Hestehagen 

 
Fra Årølia, ny 300 til sjøledning  
Ny spillvannsledning og separering eksisterende 
 
Sum vann kr      700 000 
Sum avløp kr  7 150 000 
Sum totalt kr 7 850 000 
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23. Steinskaret Elveskaret 

 
Fjellskaret: 380 m 150 AAS fra 1968, 270 m separat avløp i betong fra 1968, 225 sp og 300 
ov 
Dyrkornbakken: 130 m 200aas fra 1968, separat avløp i betong fra 1968, 225 sp og 300 ov  
Elveskaret: 85m 200 aas fra 1968 205 m 150 aas fra 1968, 330m separat avløp betong fra 
1968. 
Birkelandsveien: 300m 200 aas fra 1968, separat avløp i betong fra 1968. 
Mellom Fjellskaret og Elveskaret: 230m felles betong 225 fra 1968. 
Steinskaret: 235 m, 150aas fra 1968, separat avløp i betong fra 1968. 
 
Sum vann kr    3 900 000 
Sum avløp kr   8 000 000 
Sum totalt kr 11 900 000 
 
Ønske om å bytte ut gammel asbestledninger og vurdere å renovere betongledninger for 
separat avløp.
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24. Strandheimveien 

 
1. 180 m 100mm aas fra 1960 og 230 felles betong fra 1960 
2. 270 m 100mm aas fra 1960 og 300mm betong fellesledning fra 1960 
 

Sum vann kr     900 000 
Sum avløp kr 2 300 000 
Sum totalt kr 3 200 000 
 
Ønske om å skifte ut 100mm asbestledning og oppgradere til 150mm, samtidig som ønske om 
å separere felles betongavløp. 
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25. Øvre veg 

 
170 m  175 sjg fra 1910 byttes ut med 200 sjk. 
Anleggsarbeidet starter i løpet av januar 2009.  
Kostnad ca kr 500 000 
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26. Østbovegen - Langmyrvegen 
 
 

 
 

1 Romsdal vgs – Østboveien:  
a. Vann 130m 200mm Asbestrør fra 1958, 90m 150mm sjg fra 1955.  
b. Avløp: 70m 150mm felles betong fra 1963, 125m 225mm betong fra 1963, 

125m 375mm felles betong fra 1962 og 40m 450mm felles betong fra 1962. 
2 Langmyrvegen øst:  

a. Vann 90m 150mm sjg fra 1955, 155m 150mm asbest fra 1955, 80m 150mm 
sjk fra 1974.  

b. Avløp: 40m 150mm felles betong fra 1956, 120m 225mm felles betong fra 
1955 og 1974, 190m 300mm felles betong fra 1956.  

 
 
Sum vann kr 1 500 000 
Sum avløp kr 3 200 000 
Sum totalt kr 4 700 000 
 
Det er sterkt ønske om å separere avløpsledninger i området. Det er også ønskelig å skifte ut 
asbestledninger fra 1950-tallet. 
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27. Kleive 

 
 
70 m: 150 aas fra 1962 og 250 felles betong 
175 m: 150 aas fra 1962 og 300 felles betong  
170 m: 100 aas fra 1962, 250 felles betong. 
370 m:  170 m 200 aas fra 1969 og 200 m 150 aas fra 1962.  
150 m: 150 aas fra 1962. 
 
Sum vann kr  2 000 000 
Sum avløp kr 1 500 000 
Sum totalt kr 3 500 000 
 
Ønske om å skifte ut asbestledninger til pvc eller sjk. 100mm oppgraderes til 150mm. 200mm 
dimensjon beholdes der den er. Avløp separeres. 
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28. Molde verft - Hjelset 

 
 
430 m  150 aas fra 1963 
630m 100 aas fra 1963 
1 445m 150 aas fra 1963 
Totalt vann ca kr 6 500 000,- 
 
Det er ønske om å skifte ut asbestrørene til pvc eller sjk. 100mm oppdimensjoneres til 
150mm. 
 
 

29. Oppdøl – Kleive 

 
4 900m: 200 aas fra 1969. 
 
Totalt kostnad vann kr 13 000 000,- 
 
Det er ønske om å skifte ut asbestrør med pvc eller sjk. 
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30. Saxegjerdet – Vikdalen 
 

 
3000m: 200 aas fra 1968 
 
Total kostnad for vann kr 7 500 000,- 
Ønske om å skifte ut asbestrør med pvc eller sjk, ledningsdimensjonen bør opp til 250 pga 
brannvannsforsyning til institusjon. 
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31. Utvidelse mot Roaldsetlia 

 
Ca 3 000 meter 160 pvc, høydebasseng og pumpestasjon pris ca kr 10 000 000 
Det tas med 160 pvc spillvann samtidig pris ca kr 4 000 000 
Anlegget er ut fra en totaløkonomisk kost/nytte- vurdering tatt ut av planen 

32. Utvidelse mot Steinløysa 

 
Ca 4 000m  160 pvc vann med høydebasseng og pumpestasjon. Vann ca 12 000 000. 
Det tas med 160 pvc spillvann samtidig, pris ca kr 4 500 000.  
Anlegget er ut fra en totaløkonomisk kost/nytte- vurdering tatt ut av planen 
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33. Ny forsyning til Skåla 

 
Ca 7 000 m 250 pe, pris ca kr 10 000 000. 
Erstatter dagens ordning ved Oppdøl – Talset og opp til Solemdal. 
 

34. Sjøledning Hjelset – Årø 

 
11 000m  350 pe. Vann ca kr 20 000 000. 
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35. Høydebasseng på Meek 
 

 
200mm asbestledning fra 1960 
Det er ønske om å skifte ut asbestledning og eventuelt se på mulighet for å ha to ledninger og 
pumpestasjon ut på nett så det oppnås utskifting av vann i bassenget. 
Pris ca kr 800 000,- 

Andre prosjekt 
36. Renovere Fjellbrudammen, ca 6 000 000,- 
37. Renovere Bergsvannet, ca 5 000 000,- 
38. Nytt administrasjonsbygg, ca 10 000 000,- 
39. Nytt høydebasseng på Hjelset, ca kr 2 500 000. 
40. Renovere bassengene ved Fjellbrua, ca kr 500 000 
41. Parkveien, P-hus-Gørvel, ca kr 921 000 
42. Linged. Felleskj. – Godsst 800 +300 , ca kr 1100 000 
43. Pebakken VA, ca kr 490 000 
44. Romsdalsg. – Fr. Nansens VA (Spolertb), ca kr 150 000 
45. Eikrem reduskjonskammer, ca kr 2 897 000 
46. Tellusvn – nøysomhetsvn x Marsv, ca kr170 000 
47. Eikrem – Årølia V, ca kr 1 584 000 
48. Nesbøen punpestasjon V, ca kr 450 000 
49. Gjeitnesvågen V, utbyggingsavtale, kr 500 000 
50. Hjelset VA, x Vigvollvn – østover, ca kr 690 000 
51. Nytt UV-anlegg på Hjelset, ca 1 500 000 
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9.1 Samlet oversikt over tiltak 
Nr  Tekst  Vann   Avløp   Sum  

1 Årødalen industriområde        700          700 
2 Bjørset      2 500      5 100      7 600 
3 Boråsvegen Skogvegen      3 300      8 000    11 300 
4 Elvegata          80        160        240 
5 Enen, Fugleset      5 000      5 600    10 600 
6 Enenvegen      3 000      4 000      7 000 
7 Fasanvegen        100             -        100 
8 Fjellbruvegen        900      2 100      3 000 
9 Frænavegen Hans Th      2 000      2 000      4 000 

10 Glomstuvn Nordskogvegen      1 292      3 000      4 292 
11 Granlia Solbakken        450             -        450 
12 Høydebasseng sentrum    10 000             -    10 000 
13 Idrettsvegen        150             -        150 
14 Kviltorp      3 000      6 000      9 000 
15 Legrovik      7 000      4 500    11 500 
16 Ligedalen Fagerlia      2 500      4 000      6 500 
17 Moldeleva      1 500             -      1 500 
18 Moldelivegen, Aukrav Hauanv      4 000      8 000    12 000 
19 Sollivegen Hatlelia        750      1 650      2 400 
20 Kryss Moldeliveien Langmyrveien          70             -          70 
21 Parkvegen, Museumsveien      4 000      8 000    12 000 
22 Røbekk, Hesthagan (Årølia + ps)        850      7 150      8 000 
23 Steinskaret, Elveskaret      3 900      8 000    11 900 
24 Strandheimveien        900      2 300      3 200 
25 Øvre veg        500             -        500 
26 Østbovegen Langmyrvegen      1 500      2 200      3 700 
27 Kleive      2 000      1 500      3 500 
28 Molde verft Hjelset      5 000             -      5 000 
29 Oppdøl Kleive    13 000             -    13 000 
30 Saxegjerdet Vikdalen      7 500             -      7 500 
31 Roaldsetlia    10 000      4 000    14 000 
32 Steinløysa    12 000      4 500    16 500 
33 Ny forsyning til Skåla    10 000             -    10 000 
34 Hjelset Årø    20 000             -    20 000 
35 Høydebasseng Meek        800             -        800 
36 Renovere Fjellbrudammen      7 000             -      7 000 
37 Renovere Bergsvann, demning      5 000             -      5 000 
38 Nytt administrasjonbygg    13 000    10 000    23 000 
39 Nytt høydebasseng Hjelset      2 500             -      2 500 
40 Renovere høydebasseng Fjellbrua        500             -        500 
41 Parkveien, P-hus-Gørvell        921          921 
42 Linged. Felleskj.- Godsst. 800+300+utv        100          100 
43 Pebakken VA        490          490 
44 Romsdalsgt.- Fr. Nansen Va (spolertb)        150          150 
45 Eikrem red.kammer      2 897        2 897 
46 Tellusvn- nøysomhetsv x Marsv        170          170 
47 Eikrem – Årølia vann      1 584        1 584 
48 Nesbøen pumpestasjon V        450          450 
49 Gjeitnesvågen V, utbyggingsavtale        500          500 
50 Hjelset VA, x Vigvollvn – østover        690          690 
51 Fannefjord vv, UV-anlegg      1 500        1 500 
 Tall i hele 1000  177 694  101 760  279 454 
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10. Prioritering av tiltak 
Tiltakene nedenfor er ment å være arbeidsprogram for Molde Vann og Avløp KF. Det skal 
være rom for at andre prosjekter enn de på listen kan komme til, eller at prosjekter helt eller 
delvis blir forskjøvet i tid. Dette tas det stilling til i budsjettprosessen foran hver år.  
Fra 2011 er det tatt med 3 millioner årlig til uforutsette prosjekter. Dette er erfaringsmessige 
kostnader som vi vet kommer. Kostnadene gjelder prosjekter som startes og styres av andre 
aktører (private og offentlige), men som vannforsyningen bør/må delta i. Dette er 
utbyggingsavtaler/reguleringsplaner, der kommunen som ansvarlig samordningsmyndighet, 
ofte tilrettelegger med infrastruktur frem til boligfelt/industri osv. I forbindelse med 
utbygging av statlige og kommunale veianlegg er det også nødvendig med endringer og 
utvidelser av vann og avløpsnettene.  
 
   (Alle tall i hele tusen)   Kortsiktig del    Langsiktig del  Tas ut  
  Nr Tiltak\år 2010 2011 2012 2013  2014-2021    

10 Glomstuvn Nordskogvegen           1 292               -               -               -                -                -  

37 Renovere Bergsvann, demning           5 000               -               -               -                -                -  

41 Parkveien, P-hus-Gørvell             921               -               -               -                -                -  

42 
Linged. Felleskj.- Godsst. 
800+300 +utv             100               -               -               -                -                -  

43 Pebakken VA             490               -               -               -                -                -  

44 
Romsdalsgt.- Fr. Nansen Va 
(spolertb)             150               -               -               -                -                -  

45 Eikrem red.kammer           2 897               -               -               -                -                -  

46 Tellusvn- nøysomhetsv x Marsv             170               -               -               -                -                -  

47 Eikrem – Årølia vann           1 584               -               -               -                -                -  

48 Nesbøen pumpestasjon V             450               -               -               -                -                -  

49 
Gjeitnesvågen V, 
utbyggingsavtale             500               -               -               -                -                -  

50 Hjelset VA, x Vigvollvn – østover             690               -               -               -                -                -  
51 Fannefjord vv, UV-anlegg         1 500               -               -               -                -                -  

  Lingedalen-H Ibsensv 530m             900               -               -               -                -                -  

  
Brunvoll, utbyggingsavtale V 
400m             765               -               -               -                -                -  

  Lastebil anlegg 50%            700               -               -               -                -                -  
  Dyrkornbakken, VA-oppgradering            400               -               -               -                -                -  

V
edtatt utført i 2010 i budsjett 

  Tilbygg Berg, plankostnader 50 %            800               -               -               -                -                -  
1 Årødalen industriområde              -            700              -               -                -                -  
2 Bjørset              -                -        2 500              -                -                -  
3 Boråsvegen Skogvegen              -                -        3 300              -                -                -  
4 Elvegata              -                -               -               -                      80              -  
5 Enen, Fugleset              -                -               -               -                 5 000              -  
6 Enenvegen              -                -               -               -                 3 000              -  
7 Fasanvegen              -                -               -               -                    100              -  
8 Fjellbruvegen              -                -               -               -                    900              -  
9 Frænavegen Hans Th              -                -               -         2 000                -               -  

11 Granlia Solbakken              -                -               -               -                    450              -  
12 Høydebasseng sentrum              -                -       10 000              -                  -              -  
13 Idrettsvegen              -                -               -               -                    150              -  
14 Kviltorp              -                -               -               -                 3 000              -  
15 Legrovik              -                -               -               -                 7 000              -  

Forslag til frem
tidige tiltak 

16 Ligedalen Fagerlia              -                -               -               -                 2 500              -  
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17 Moldeleva              -                -               -               -                 1 500              -  
18 Moldelivegen, Aukrav Hauanv              -                -               -               -                 4 000              -  
19 Sollivegen Hatlelia              -                -               -               -                    750              -  
20 Kryss Moldeliveien Langmyrveien              -                -               -               -                      70              -  
21 Parkvegen, Museumsveien              -                -               -               -                 4 000              -  
22 Røbekk, Hesthagan (Årølia + ps)           850               -               -               -                -                -  
23 Steinskaret, Elveskaret              -                -               -               -                 3 900              -  
24 Strandheimveien              -                -               -               -                    900              -  
25 Øvre veg              -                -               -               -                    500              -  
26 Østbovegen Langmyrvegen              -                -               -               -                 1 500              -  
27 Kleive              -         2 000              -               -                -                -  
28 Molde verft Hjelset              -                -        5 000               -                 -               -  
29 Oppdøl Kleive              -                -               -      13 000               -                -  
30 Saxegjerdet Vikdalen              -         7 500              -               -                -                -  
31 Roaldsetlia              -                -               -               -                -       10 000 
32 Steinløysa              -                -               -               -                -       12 000 
33 Ny forsyning til Skåla              -                -               -               -              10 000              -  
34 Hjelset Årø              -                -               -         5 000              15 000              -  
35 Høydebasseng Meek           800                 -               -               -               -  
36 Renovere Fjellbrudammen           200        6 800              -               -                -                -  
38 Nytt administrasjonbygg              -                -               -               -               13 000              -  
39 Nytt høydebasseng Hjelset              -         2 500              -               -               -               -  
40 Renovere hydebasseng Fjellbrua              -           500              -               -              -              - 

 Uforutsette prosjekter              -          3 000        3 000        3 000               -               -  
  Sum       21 159       23 000       23 800       23 000                 89 300      22 000  
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