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Ny vannforsyning  et prosjekt med store 
tekniske og reguleringsmessige utfordringer!
www.vav.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning

http://www.vav.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning


VAV har flere store pågående prosjekter:
1. Nye rentvannbassenger
2. Objektsikringsprosjektet
3. Ny vannvei Oset – sentrum
4. Øst-Vest forbindelsen
5. Ny vannforsyning

Samlet investering (P50) er beregnet til 14 milliarder kroner.

De to første er i byggefasen.  

Nye rentvannbassenger skal gi både utjevningsvolum for produksjonen på Oset vannbehandling og 
større beredskapsvolum. Objektsikringsprosjektet vil heve sikkerheten mot at uvedkommende skal ta 
seg inn i vannverksinstallasjonene. 

Hva gjør VAV Oslo for å redusere sårbarheten?



De tre prosjektene, Ny vannvei Oset – sentrum, Øst-Vest forbindelsen og Ny vannforsyning er i 
prinsippet en prosjekt portefølje som henger sammen.

De har litt ulike mål, men inngår alle i Mattilsynets krav til vedtak om å etablere en fullgod 
reservevannforsyning.

Teknisk fellesnevner er redundans. Prosjektene skal gi redundans til eksisterende elementer som er i 
daglig drift. 

Mangel på redundans gjør det umulig å ta ut elementer for omfattende vedlikehold.

Noen sentrale basseng og tunneler er råsprengt fjell med innlekkasjer av grunnvann.  Rehabilitering av 
disse er tidkrevende, minst ett år byggetid.  VAV har også elementer som må tas ut av drift.

Hva gjør VAV Oslo for å redusere sårbarheten?



De nye anleggene skal gi redundans til eksisterende vannforsyning. Anleggene skal kunne dekke hele 
byens behov for drikkevann om Maridalen eller Oset behandlingsanlegg er ute. 
Fordeling av vannproduksjon mellom de to anleggene er ikke fastlagt og vil til dels være avhengig av 
hendelser. 

Prosjekt Ny vannforsyning til Oslo



Behovet - dagens vannforsyning

• Oslos vannforsyning er avhengig av 

Maridalsvannet og Oset 

vannbehandlingsanlegg

• 90 prosent av drikkevannet kommer 

fra denne ene kilden og 

vannbehandlingsanlegget på Oset

• Mattilsynet har 03.04.2017 gitt pålegg 

om etablering av tilstrekkelig 

reservevannforsyning innen 2028

Mangler fullgod reservevannforsyning



Dagens reserve- og beredskapsvannforsyning i Oslo

Langlivann og Langlia

beredskapsanlegg

Maridalsvannet og Oset 

reserveanlegg og 

beredskapsanlegg

Alnsjøen og Alnsjøen 

beredskapsanlegg

Elvåga og Skullerud 

beredskapsanlegg
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Ny reservevannforsyning – prosjektet har en lang historie

Prosjektet har lang historie. Opprinnelig 
behovet var kapasitet i kilden, det 
utløsende behovet er nå en fullgod 
reservevannforsyning, dvs. redundans.



Byen har et stort behov for en redundant vannforsyning med separat kilde, overføringsanlegg og 
vannbehandling.  

Nøkkelinformasjon om prosjektet:
• Kilde og råvannsanlegg dimensjoneres for overskuelig fremtid. Behandlingsanlegg dimensjoneres for 

midlere senario år 2060, med en antatt årsproduksjon på ca.100 millioner m3, tilsvarende 4,3 m3/s.
• Holsfjorden er valgt som kilde.
• Det nye behandlingsanlegget skal bygges i fjellhaller på Huseby i Oslo vest.
• Prosjektet om fatter tre tunneler, råvannstunnel fra Holsfjorden, rentvannstunnel til byen og en 

utslippstunnel til Oslofjorden.
• Totalt 2 millioner m3 fjell skal tas ut og 50.000 m3 betong skal leveres.
• Forprosjektet er levert og KS2 er ferdig stort sett ferdig.
• Beregnet kostnadsramme (P85) er 12,5 milliarder NOK. 
• Anleggene skal iht. frist fra Mattilsynet være ferdig i 2028.
• Det ventes vedtak om utbygging i november i år.
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Prosjekt ny vannforsyning til Oslo. Elementer som skal bygges



Vedtak om å etabelere_Matilsynet_03042017.pdf

Vetak om å etabelere_Matilsynet_03042017.pdf
Vedtak om å etabelere_Matilsynet_03042017.pdf


Utgangspunkt for valg av prosess var:
• Oslo har to vannbehandlingsanlegg i drift Oset og Skullerud, begge med 

prosesser basert på dosering av kalk og felling med aluminium. 
• Vi har et pilotanlegg sammen ABV, der var det kjørt forsøk med to-mediafilter og 

felling med Al.
• ABV har lang driftserfaring fra Aurevann som har samme prosess som Skullerud.
• Vannkvalitet skulle være mest mulig lik Oset.
• Prosessen må tåle rask oppkjøring fra lav til høy produksjon
• Prosessrådgiver var uten erfaring med Moldeprosess
• Prosjekteringsleder ble ansett å være forutinntatt.

Etter at vi la om piloten til Moldeprosess ble det mye enklere å bestemme prosess.

Ved valg av prosessløsning ble det lagt vekt på følgende: 
• Enkel drift, med få kjemikalier og kun ett rensetrinn 
• En prosess som tåler produksjonsendringer 
• Lavt energiforbruk og klimautslipp
• Velprøvde løsninger, mange anlegg med samme prosess i Norge 
• En prosess som ikke binder oss til 

leverandørspesifikke løsninger 

Prosessvalg



Prosessvalg

Sammen med ABV har vi kjørt pilotforsøk. 
PIX ble benyttet som fellingsmiddel, i 
tillegg til ble det dosert saltsyre for å 
justere fellings ph.

Forsøkene viste at fellings pH ligger 
mellom 4 og 5 og nødvendig jerndose er 
ca. 3 mg/l.
Råvannet fra Holsfjorden krever ikke CO2 
for å oppnå ønskede 
korrosjonsparametere.

Pilotforsøkene ble gjennomført av 
Masterstudent Tomas B. Johannesen ved 
UMB.



Takk for oppmerksomheten!

Prosjektet har en egen hjemmeside:
https://www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning

https://www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning

