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Informasjon
Det har vært rettet noe kritikk for manglende 
informasjon – vi noterer oss det

• Vedtak om løsning for reservevann kom gjennom 
Hovedplan for vann og avløp, vedtatt 20.6.2020

• Avklaringer om hvilke type anlegg som skal 
bygges, hvor det kan bygges, sonderinger med 
grunneiere og politiske avklaringer har tatt tid

• Viktig å ha noe konkret å informere om



Hvorfor?

• For å sørge for sikker og trygg vannforsyning til kommunens 
innbyggere

• Askimlandet vannbehandlingsanlegg som ble bygget i 1978, 
tilfredsstiller ikke dagens krav til rensing av vannet som er gitt i 
drikkevannsforskriften 

• Drikkevannsforskriften stiller krav om at kommunen må sikre 
reservevannløsning, slik at alle får tilgang til vann dersom det skjer 
noe med et vannbehandlingsanlegg
• Kommunen vil snarlig få pålegg/dagbøter av Mattilsynet dersom vi ikke kan 

vise framdrift i prosjektet med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg 



Dagens drikkevannsforsyning

• Gran kommune drifter 2 vannbehandlingsanlegg
• Askimlandet som produserer ca. 400.000 m3/år
• Bjoneroa som produserer ca. 12.000 m3/år

• Kommunen mottar vann fra det interkommunale 
vannverket som driftes av Lunner kommune
• Grøa som leverer ca. 1.300.000 m3/år til Gran



Forsyningssystemet

Brandbu 
vannverk

Gran og Lunner  
interkommunale 
vannverk

• Vann fra 2 vannverk
• 199 km ledninger
• 15 høydebasseng
• 20 trykkøknings-

stasjoner

• Forsyner ca. 9500 
personer + 
næringsliv, offentlige 
formål og 
fritidsboliger



Askimlandet vannbehandlingsanlegg

• Vannet fra Randsfjorden siles og behandles med klor

• For dårlig beskyttelse mot bl.a. parasitter

• Vannet er ikke klart nok (har for høyt fargetall), noe 
som ikke gjør det mulig å benytte desinfisering med 
UV-lys uten fargefjerning  

• Det tas flere prøver enn kravet for å holde kontroll med 
vannkvaliteten som leveres ut til abonnentene
• God kvalitet



Reservevannforsyning

• Reservevannforsyningen skal være vann med 
drikkevannskvalitet

• Dersom kommunen mister vannforsyningen fra det 
interkommunale vannverket, har ikke kommunen 
vannforsyning med godkjent drikkevannskvalitet

• Dersom Askimlandet vannverk ikke kan levere vann, vil 
ikke det interkommunale vannverket kunne levere 
vann til hele kommunen mer enn i en begrenset 
periode



Hva skal vi bygge?
• Det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg for 

Brandbu vannverk som skal kunne levere 53 l/sek. Bygg 
og ledningsnett skal forberedes for å kunne levere 77 
l/sek.

• Det skal bygges et nytt vannverk i regi det 
interkommunale vannverket, med tilsvarende kapasitet. 
Dette styres av Lunner kommune

• Disse to vannbehandlingsanleggene skal sammen med 
det eksisterende ved Grøa, sørge for at Lunner og Gran 
kommuner er sikret tilstrekkelig med vann selv om et av 
vannbehandlingsanleggene er ute av drift



Hva skal vi bygge, forts.?

• Brandbu vannbehandlingsanlegg må derfor 
dimensjoners slik at det kan gi vann til det meste av 
Gran kommune og 53 l/sek er leveringskrav dersom ett 
av vannbehandlingsanleggene er ute av drift.

• Normalproduksjonen ved anlegget vil være betydelig 
mindre enn makskapasiteten. Foreløpig beregning 
tilsier at normalproduksjonen settes til 25 l/sek. Det 
tilsvarer litt under høyproduksjon ved Askimlandet i 
dag.



Hva skal vi bygge, forts.?
• Renseprosess blir et mikrofilteranlegg med UV-

lysbehandling, samt mulighet for behandling med klor

• Mikrofiltrene fjerner bl.a. humus fra vannet og gjør det 
klarere. Som en del av denne prosessen spyles filtrene rene. 
I tillegg foretas en vask av filtrene en gang hvert døgn

• Spylevannet inneholder ikke kjemikalier og vil bli sendt 
tilbake til Randsfjorden, mens vaskevannet vil bli ført til 
Brandbu renseanlegg

• Prosessen medføre at ca. 35 % mer vann tilføres anlegget 
enn det som leveres ut som rent vann



Hva skal vi bygge, forts.?

Bakgrunnen for valg av denne prosesstypen er

• gode erfaringer fra Jevnaker kommune og vårt eget anlegg 
i Bjoneroa, som begge benytter samme prosess

• at prosessen krever minimal oppfølging av personell (andre 
prosesser ville ha ført til behov for økt bemanning)
• generelt er det mangel på personell med vann- og 

avløpskompetanse i Norge, noe som øker sårbarheten dersom 
behovet for bemanning økes



Hva skal vi bygge, forts.?

Vannbehandlings-
anlegget på Jevnaker 
som størrelsesmessig 
tilsvarer det vi må 
bygge



Støy?

• Anlegget vil ha en del pumper som potensielt kan 
medføre støy

• Skjerming av støy fra pumper vil ha særlig fokus i 
forbindelse med prosjekteringen

• Løftehøyde til Solberg HB er ca. 65 m

• Erfaring fra andre vannverk med pumper som både har 
større løftehøyde og volum, tilsier at dette kan løses



Hvor kan vi bygge?
Kriterier:
• Eksisterende ledningsnett/inntakspumpestasjon
• Flomsone
• Grunnforhold / marin grense
• Jordvern
• Kulturvern/kulturlandskap
• Naturmangfold
• Nærhet til høyspent strøm
• Kostnader
• Høyde over havet – hva betyr det?
• Politisk ønske om frivillig salg av tomt



Eksisterende ledningsnett
Nytt anlegg bør ligge i rimelig 
nærhet til eksisterende 
ledningsnett

Utnyttelse av eksisterende 
inntaksledning og 
pumpestasjon reduserer 
kostnadene



Flomsone 

Krav fra Statsforvalteren: 
• Nye anlegg skal sikres mot 

1000-års flom

Flomsonekart langs vassdrag



Grunnforhold

Dagens anlegg ligger under 
marin grense – dårligere 
grunnforhold, delvis leire

NGU BERGGRUNN

• Leirskifer (401)



Jordvern / jordkvalitet



Kulturminner

Lite kjente kulturminner 
i området aktuelt for 
nytt vannbehandlings-
anlegg, men noe i 
tilgrensende områder.

Kan bli utført detaljerte 
registreringer i 
forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet.



Kulturlandskap Nasjonalt verdifullt 
kulturlandskap

Kulturlandskap er landskap 
som helt eller delvis er blitt 
omformet fra den opprinnelige 
naturtilstand på grunn av 
menneskers virksomhet.

Kulturlandskapet er ikke en 
statisk tilstand.

Det må tas hensyn til 
kulturlandskapet når anlegget 
utformes



Naturmangfold



Kostnadsfaktorer ved bygging
• Avstand til eksisterende ledningsnett

• Kan eksisterende råvannsinntak benyttes?

• Avstand til veg med tilfredsstillende standard

• Avstand til høyspent strøm

• Byggegrunn

• Tomtearrondering



Finansiering
• Produksjon og leveranse av vann til abonnentene er 

selvkostfinansiert

• Det kommer ikke bidrag fra «kommunebudsjettet»

• Alle kostnader dekkes dermed gjennom økte gebyrer 
for de som har kommunalt vann



Vurderte plasseringer

Behov for en tomt på 2-2,5 daa.



Aktuell plassering

ELKEN



Aktuell plassering

• Fordeler
• Nær offentlig veg
• Nær hovedledningstrase
• Lett å arrondere tomta
• Jordbruksareal av lavere 

kvalitet enn alternativene
• Frivillig avståelse av 

grunn
• Billigste alternativ

• Ulemper
• Dyrket mark
• Kulturlandskapet
• Høydeforskjellen fra 

Randsfjorden



Høydeforskjellen – hva betyr det?

Ulemper

• Ca. 35 % av vannet er 
prosessvann – det meste av 
det slippes tilbake i 
Randsfjorden

• Strømforbruket vil øke noe i 
forhold til dagens anlegg  

Fordel

• Mindre løftehøyde 
på vaskevann som 
må til Brandbu 
renseanlegg

Tiltak som vurderes: 
Etablering av turbin på 
tilbakeføringsledningen som 
kan gi strømproduksjon og 
redusere ekstraforbruket.



Høydeforskjellen – hva betyr det?

• Ved produksjon av ca. 80 m3/t ved Askimlandet
brukes ca. 4300 kWh pr uke i dag

• Lavere løftehøyde (redusert fra 180 til 115 m) betyr 
lavere strømforbruk.

• Forventet merforbruk på grunn av prosessvann er ca. 
70000 kWh/år (v/ 25 l/s = 90 m3/t)

• Størst forbruk av vann i sommerhalvåret når 
strømprisene normalt er lavest.



Rehabilitering av ledningsnettet
• Rørene på hovedforsyningsledningen til Brandbu fra 

Askimlandet til Solberg, er fra slutten av 1970-tallet

• Det har vært lekkasjer på anlegget i den senere tid.

• Vi ønsker å sikre forsyningsnettet gjennom å rehabilitere 
denne strekningen

• Trasé er ikke endelig bestemt
• Følge dagens trasé?
• Ny trasé?
• Følge vegen?

• Vi vil ta kontakt med berørte grunneiere når vi får sett på 
mulige løsninger



Reguleringsplan

• Det er varslet oppstart av 
reguleringsplanarbeid

• Arealet det er varslet oppstart for er 
betydelig større enn behovet for 
tomt til vannbehandlingsanlegget

• Det må reguleres areal til 
midlertidig anleggsbelte 
(begrenses til areal på 113/2) som 
skal istandsettes til 
jordbruksformål etter utbyggingen

Behov for en tomt på 2-2,5 daa.



Reguleringsplan

Reguleringsplanprosessen skal avklare hvilke konsekvenser 
tiltaket vil medføre

Reguleringsplanen kan pålegge avbøtende tiltak
• Det forventes at det blir krav om avbøtende tiltak i form av 

nydyrking, slik at arealet med dyrket mark ikke blir mindre
• Matjord fra byggetomta vil bli benyttet som tilskudd på areal som 

nydyrkes



Reguleringsplan

Reguleringsplanen vil gi rammer for byggets plassering og 
utseende
• Vi skal følge det som blir bestemt gjennom det politiske 

vedtaket av reguleringsplanen, angående byggets 
utforming

• Grunneier ønsker at bygget skal få utforming som et 
landbruksbygg (rødt treverk og saltak med takstein på 
taket)



Reguleringsplan

• Frist for innspill til planprosessen er satt til 6. juli 2022, 
men den utvides til 1. september 2022

• Når det er utarbeidet et planforslag blir det oversendt 
kommunens planavdeling for vurdering
• Øvrige fagmyndigheter i kommunen vil også gi sine innspill 

til planforslaget (f.eks. Landbrukskontoret, Kultur og 
Samferdsel)

• Planutvalget i kommunen vil deretter behandle 
spørsmålet om planen kan legges ut til offentlig 
ettersyn

• Høringsperioden vil bli minimum 6 uker
• Endelig godkjennelse skjer i kommunestyret



??


