
Status for bygging av nytt 
vannverk for Mo i Rana

Berit Kalstad – Rana kommune, prosjektavdelingen



Mo vannverk
Bakgrunn

Andfiskvann som råvannskilde har ikke tilfredsstillende 
kvalitet (høyt fargetall og lav pH). Fullrensing ville bli 
krevende og dyrt.
Rana kommune måtte uansett finne en reservevannkilde

Det er dokumentert at Akersvatnet pga nedslagsfelt, 
størrelse og dybde er hygienisk rent. 

Når Akersvatnet tas i bruk som hovedvannkilde vil 
Andfiskvann være reservevannkilde



Nedbørsfelt



Akersvatnet som drikkevannskilde

Akersvatnet: = Volum 1270 mill m3
Nedbørsfelt på 1273 km2 som strekker seg fra Okstindene i 
sør, Saltfjellet i nord og Sverige i øst.

Det er foretatt risiko og sårbarhetsanalyse av kilden som 1. 
hygieniske barriere; datert 04.01.2006. Godkjent av 
mattilsynet.



For det nye vannverket er det utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyser for kilden –
nedbørsområdet – ledningsnett og renseanlegg.
Likeledes er det utarbeidet beredskapsplan og IK-MAT for vannverket.

Vedtak om plangodkjenning av nye Mo vannverk fra Mattilsynet er mottatt.



Tilløpstunnel
Tilløpstunnelen fra Akersvatnet til påkoblingspunktet for Mo 
vannverk i V-tunnelen har et tverrsnitt på 65 m2 med en lengde 
på ca. 12 km. Dette gir et magasin på 780 000 m3 etter lukene 
ved Akersvatnet og tilsvarer vel 2 måneders drikkevannsforbruk 
for Mo i Rana.



Vannfordeling



Prosjektets utstrekning 



V-tunnel - installasjoner



V-tunnel - montering av installasjoner 
i tilløpstunellen



Rørgate fra V-tunnel til 
reduksjonsbasseng

Lengde: 2620 meter. Indre diameter 400mm
Ledningsmateriell: Duktilt støpejern – K9 med innvendig 
sementforing. Utvendig coting rør 400g/m2 sink/aluminium
Ligger stort sett i sprengt grøft med overdekning 1,5 – 1,8 m
Ved kryssing av myr og under høyspent: PE-belagte sjg-rør
Alle bend er forankret i fjell



Forankring bend 



Reduksjonsbasseng

På cote 220 er det bygget et reduksjonsbasseng. Denne 
coten er valgt for å beholde trykket til Brennåsen og de øvre 
områder i forsyningsområdet (ny flyplass).

Vanntrykket inn til reduksjonsbassenget vil variere mellom 
26 og 30 bar etter vannstanden på Akervatnet. Denne 
energien vil Statkraft som eier fallrettighetene utnytte til 
kraftproduksjon



Reduksjonsbasseng



Reduksjonsbasseng – 1.et



Reduksjonsventiler – turbin Statkraft



Reduksjonsbasseng fasader



Reduksjonsbasseng fasader 



Reduksjonsbasseng - fasade



Rørgate fra reduksjonsbasseng til 
vannrenseanlegg

Lengde: 1500 meter, PE100 - materiale
Utvendig diameter: 560mm
Ligger stort sett i sprengt grøft
3 ulike trykklasser 8 bar (SDR17),12,5 bar (SDR11), 16 (SDR9)



Rørgate fra reduksjonsbasseng til 
renseanlegg



Rør oppstrøms renseanlegg 
Hammeren



Renseanlegg Hammeren
u.et.



Renseanlegg Hammeren
rør - snitt



Renseanlegg Hammeren
1.et



Renseanlegg Hammeren
- 2.et



Renseanlegg Hammeren
To komplette separate renselinjer hver bestående av:
Microsil 0,2 mm, 800m3/h
UV-aggregat med kapasitet 1380 m3/h ved UV dose 40mJ/cm2

I tillegg inneholder renseanlegget:

- Microkraftverk (effekt 104kW)

- Nødstrømsaggregat

- Nødkloranlegg

- Doseringsanlegg for vannglass

- Vannlaboratorie

- Kontor / møterom

- Garderober



Renseanlegg Hammeren
u.et. montering av rør, ventiler  



Renseanlegg Hammeren 1.et. 
montering av UV-aggregat 



Renseanlegg Hammeren
utvendig



Renseanlegg Hammeren
fasade



Vannleveranser fra Mo Vannverk

Mo Vannverk er dimensjonert for en leveranse på 7,9 
millioner m3 vann/år (6,3 RK og 1,6 MIP).

Fra renseanlegget går det 3 vannledninger:

-Til Skansen og Gruben, 500 mm PE100 (SDR11/9)

-Til Brennåsen, 315mm PE100 (SDR9)

-Til østre Hammeren, 110 mm PE100 (SDR11)



Rørgate fra renseanlegg Hammeren til 
Skansen



Rørgata renseanlegg Hammeren til 
Skansen



Skansen Fordelingsstasjon

Fra Vannrenseanlegget ble det i 2007 lagt 3400 meter 
vannledning (500 mm PE100) til den ombygde og 
moderniserte Skansen Fordelingsstasjon. Her kommer 
også Beredskapskilden (Andfiskvann) inn.

I den nye sentralen er det montert:
Arrangement for pluggkjøring.1
Vannmålere til de forskjellige bydeler 
og til MIP. 2
Tilbakeslagsventil til ledningen inn til 
MIP. 5
UV-aggregat for beredskapskilden. 4
Reduksjonsventiler for byvannet (cote 
90).3
Nødvendige sluser til å krysskjøre
Vannstrømmen.



Budsjett Mo Vannverk

Kostnad Avskrivnings-
tid (år)

Årlig kostnad

Bygninger 40.000.000 50 2.363.000

Tekniske installasjoner 8.000.000 20 670.000

Ledninger og adkomstveier 52.000.000 40 3.240.000

SUM 100.000.000 6.273.000

Årlig driftskostnad 2.400.000

Totale årlige kostnader
(Kapital + drift)

8.673.000



Framdrift 

• 2004-05 Prosjektering, ombygging Skansen og start 
prosjektering kraftverk kt. 220. 

• 2006 Prosjektering ledningstrasé 
• 2007 Anlegg ledningstrasé fra Skansen-Hammeren og 

tilbygg Skansen
• 2008-09 Prosjektering begge bygg,ledningstrasé
• 2009-11 Anlegg ledningstrasé fra Hammeren til V-tunnel 

og bygg vannrenseanlegg og red.basseng
• 2011 Sluttføring kontrakter, testing, igangsetting og 

åpning Mo vannverk 



Utfordringer underveis

• Endringer lover, forskrifter, standarder
• Mange avtaler/kontrakter
• Logistikk leveranser 
• Kvalitet
• HMS
• Uforutsett
• Koordinering framdrift kontrakter
• Kommunikasjon



Testing - igangsetting - oppstart

• Start testing rør i uke 6/11      
• Testing/innregulering automasjon-driftsovervåking 
• Prøvetaking og kontroll
• Avtaler
• Sluttarrondering utomhus sommeren - 11
• Oppstartstillatelse Mattilsynet
• Åpning Mo vannverk planlagt til uke 35/11



Takk for oppmerksomheten 
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