VANN OG AVLØP

Gravearbeider i Lågen i forbindelse med etablering av nye vann- og
avløpsledninger mellom Lillehammer og Vingnes.
Foto: Kjetil Rolseth, Rolseth Foto.

VANN OG AVLØP I LILLEHAMMER
I Lillehammer kommune er vi over femti medarbeidere som jobber med drift og vedlikehold av vann- og
avløpsnettet og de tekniske anleggene i kommunen. Vi håndterer søknader om påkobling til lednings
nettet, er prosjektledere når nye ledningstrekk skal legges eller nye anlegg skal bygges, og vi utarbeider
kommunale planer og retningslinjer.
Vann- og avløpsområdet er selvkostfinansiert. Det vil si at kommunens innbyggere betaler gebyrer
tilsvarende kostnadene for vann- og avløpstjenestene. Vi ønsker lavest mulig gebyrer i kommunen og er
derfor opptatt av å jobbe effektivt.
Ved å lese denne brosjyren håper vi at du som bruker kan hjelpe oss på veien med å levere gode
og kostnadseffektive tjenester.
VANN
Lillehammer kommune leverer drikkevann til cirka 90
prosent av innbyggerne.

AVLØP
Brukt vann føres via et eget kloakkledningsnett til
Lillehammer renseanlegg. Der blir vannet grundig
renset før det slippes ut i Mjøsa.

Hovedvannverket vårt ligger i Korgen, ved utløpet
av Lågen, og vannet som benyttes kommer fra fem
grunnvannsbrønner. Vannet pumpes fra grunnvanns
brønnene til vannverket, der det renses og kontrolle
res før det slippes ut på ledningsnettet.

Vi har en utslippstillatelse fra Fylkesmannen som
styrer hvor mye og hvordan avløpsvannet skal
renses og vi tar prøver av avløpsvannet for å
dokumentere at rensekravene overholdes.

Råvannet er av svært god kvalitet, inneholder lite
bakterier, og vi trenger normalt sett ikke å des
infisere vannet med klor.

Siden sammensetningen av avløpsvannet varierer
mye, tar vi også daglige prøver for bedre å kunne
tilpasse renseprosessen til det faktiske behovet.

Odor and H2S
Solutions

Yara mener at alle har rett til ren luft. I over 20
år har vi levert løsninger for å rense lukt og H2S
(hydrogensulfid) over hele verden.
Vi tilbyr:
Ren luft. Et trivelig miljø ved å rense lukt i og
rundt ditt nærmiljø.
Trygt miljø. Redusert helserisiko for ansatte og
allmenheten ved å eliminere giftige
gasser og korrosjon.
Forlenget levetid på materialer og utstyr.
Forhindret slitasje og skade på infrastruktur
og utstyr fra H2S korrosjon. 5 års garanti med
serviceavtale.

Yara Odor

Yara Odor and
Ta kontakt på telefon: +47 35 58 3700
eller les mer på www.yara.no
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Grunnvannsbrønnene i Korgen.

NYTT VANNVERK
Lillehammer vannverk i Korgen ble satt i drift i 1982. Grunnvannskilden har fortsatt god kapasitet og er
på alle måter en svært god kilde – om vi ser bort fra at manganinnholdet i perioder er for høyt i forhold til
fastsatte grenseverdier i drikkevannsforskriften.
Mattilsynet har pålagt oss å gjøre tiltak for å få manganinnholdet ned, men sier samtidig at for høyt innhold
av mangan ikke utgjør noen helserisiko. Mangan er et sporstoffmineral alle mennesker trenger. For høyt
innhold av mangan i vannet fører i perioder til brunt vann, og selv om dette problemet først og fremst er
estetisk, er ikke situasjonen holdbar i lengden – noe må gjøres.
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Et nytt flomsikkert vannverk skal bygges i Hovemoen
med beliggenhet litt høyere i terrenget enn vannverket
i Korgen. Vi skal benytte samme vannkilde som i dag,
og pumpe vannet fra grunnvannsbrønnene i Korgen
opp til det nye vannverket. I det nye vannverket blir
det etablert vannbehandlingsanlegg for mangan
fjerning.
Nytt vannverk i Hovemoen skal stå ferdig i 2021, og
vann som sendes ut i ledningsnettet vil da tilfredsstille
kravene til mangannivå i drikkevannsforskriften. Vi har
dispensasjon fra Mattilsynet til å avvike fra kravet frem
til nytt vannverk settes i drift.
Det vil fortsatt være mangan i ledningsnettet som kan
føre til misfarget vann når det blir virvlet opp. Etter
hvert som vi får spylt og rengjort hele ledningsnettet,
vil dette forsvinne.
Vi bruker i dag mye ressurser på å spyle lednings
nettet, slik at abonnentene i minst mulig grad skal bli
utsatt for misfarget vann.
Når vannet blir renset for mangan før det slippes ut
på ledningsnettet, vil driftskostnadene reduseres og
levetiden på ledningsnettet forlenges.

Din partner innen
Vann og avløp • Oljetanker og oljeutskillere
Rørinspeksjon og høytrykkspyling

www.gronnerud.no

VANN- OG AVLØPSLEDNINGER
KOMMUNALE LEDNINGER
Vann- og avløpsledninger er livsviktig infrastruktur.
Ledningsnettet utgjør også store verdier, som
kommunen er satt til å forvalte på best mulig måte.

LEKKASJER PÅ LEDNINGSNETTET
Det kan også oppstå lekkasjer på ledningsnettet,
både på det kommunale nettet og på din egen stik
kledning.

Vi har fokus på å utbedre og skifte gamle rørstrekk,
slik at vi kan sikre effektiv og stabil vannforsyning og
avløpsbehandling til kommunens innbyggere.

Alle lekkasjer på kommunens vannledningsnett blir
reparert av oss, men du har selv ansvaret for din
egen stikkledning. Dersom vi oppdager en lekkasje
på din private ledning, gir vi deg et skriftlig pålegg
om å utbedre dette.

Vann- og avløpsgebyrene går i sin helhet til produk
sjon av de kommunale vann- og avløpstjenestene.
Størrelsen på gebyrene sier derfor noe om aktivitets
nivået hos oss på Vann og avløp. Et noenlunde jevnt
nivå på vedlikehold og oppgradering er helt nød
vendig for å oppnå et velfungerende og kostnads
effektivt ledningsnett over tid.

Deler av ledningsnettet er gammelt, og i tillegg til
vannlekkasjer har vi en utfordring knyttet til inn
lekking av vann i avløpsledninger. Innlekking på
avløpsrørene gjør at vi må rense unødig mye vann
på renseanlegget. Selv små lekkasjer gir store
volumer.

PRIVATE LEDNINGER
Fra kommunens hovedledningsnett går det av
stikkere (stikkledninger) inn til hver bolig. Det er
huseier som eier og er ansvarlig for stikkledningene.

Et toalett som står og sildrer, kan bruke så mye som
400 000 liter rent vann i året. Lekkasjer på avløps
nettet og rensing av for mye vann er en unødvendig
og uønsket kostnad.

Alle boliger skal ha en utvendig stoppekran, der
vanntilførselen inn til boligen kan stenges av. Skulle
du få en lekkasje i boligen din er det viktig at du vet
hvor stoppekranen er, og at du har sjekket at den
virker som den skal.

I Lillehammer kommune har vi derfor et eget
arbeidslag som kun jobber med lekkasjesøk – hver
dag, hele året. Vi bruker den nyeste teknologien
for lettere å kunne lokalisere lekkasjer og utføre
nødvendige tiltak.

Digitale vannløsninger fra
Powel sikrer godt vann til
Lillehammers innbyggere

Foto: Erik Nordahl

For nordmenn flest byr ikke tilgang på godt og nok vann på de store bekymringene. Norge er i
verdenstoppen når det gjelder tilgjengelighet til vann, men det mange ikke er klare over er at
kommuner landet rundt har store utfordringer med vannnettene sine.
Vannledninger og avløpssystemer i Norge blir kontinuerlig oppgradert, men
det går rett og slett ikke fort nok. Rørfornying skjer for sakte og i snitt for
svinner så mye som 30% av norsk drikkevann gjennom lekkasjer.
Digitalisering av vannbransjen er et kostnadseffektivt våpen i kampen mot
mange av utfordringene. Lillehammer kommune investerer kraftig innen digi
talisering og utnytter ny teknologi for å forbedre vann og avløpsnettet.
Med seg på laget har de Trondheimsfirmaet Powel som har flere tiår med er
faring i programvareløsninger for vannbransjen. Sammen skal de sørge for at
Lillehammers innbyggerne fortsetter å få rent og trygt vann og stabil levering.

Effektiv kommunikasjon med innbyggere
- De siste årene har det skjedd enormt mye innen digitalisering, ikke minst i
forhold til mobile løsninger. Det har muliggjort mer effektive måter å jobbe
på og slik får vi utrettet mer enn tidligere innenfor budsjettrammene, sier
Vegard Sulebakk, GISrådgiver og ansvarlig for digitaliseringsprosessen i
Lillehammer kommune.
Kommunen bruker Powels fagsystem Gemini VA til å dokumentere og å holde
oversikt over ledningsnettet. De bruker også Gemini Portal, en webbasert
versjon av Gemini VA som er optimalisert for nettbrett og smarttelefoner.
Med nettinformasjonen i lomma, har de som har sin arbeidsplass ute samme
informasjonstilgang som de som sitter på kontoret. I tillegg kan de oppdatere,
legge inn og korrigere informasjon direkte fra nettbrett eller mobil.
- Gemini Portal er veldig brukervennlig og man trenger lite IT-kunnskaper for
å ta den i bruk. Vi ser at portalen har bedret dataflyt mellom planleggerne på
kontoret og utførerne i felt. Gjennom Gemini Portal kan vi også enkelt sende
ut SMS-varsler til innbyggerne. Med portalen har vi blitt flinkere og mer
effektive til å sende ut informasjon når feil plutselig oppstår.
- Powels produkter har gitt oss muligheten til å løfte våre tjenester betraktelig. Vi har fått mye bedre oversikt over ledningsnettet, som igjen gjør det
enklere å gjøre analyser og å finne feil som må utbedres - før skaden skjer.

www.powel.no  info@powel.no

Sensorer og maskinlæring gir lekkasjereduksjon
Behovet for vedlikehold av vann og avløpsnettet i Norge frem mot 2040
er beregnet til å koste flere hundre milliarder. Digitalisering er absolutt en
stor del av løsningen, mener Sulebakk, som senest har investert i varslings
løsningen Powel Water Alert.
Løsningen tar i bruk ny teknologi, som maskinlæring og IoT (tingenes inter
nett) for å gi tidlig varsling om potensielle lekkasjer i vannnettet. Sensorer
brukes til å hente inn informasjon om vannføring i ledningsnettet. Det kan
høres ut som fremtiden, men er mulig allerede i dag. Lillehammer er en av
de første i vann og avløpsbransjen i Europa til å ta dette i bruk.
- Lillehammer kommune har løst dette på en genial måte. De henter data
fra eksisterende vannmålere i ledningsnettet på en slik måte at de slipper
å investere i store og tunge driftsovervåkingssystemer når de nå tar i bruk
Water Alert, forteller Frøydis Sjøvold i Powel.
Sulebakk forteller at kommunen har store planer for utbedringer av
lekkasjer.
- Nå i 2018 setter vi av store ressurser til dette. Målet er å både få oversikt
over lekkasjer og å redusere disse så langt det er mulig. Water Alert og
vannsensorer blir helt avgjørende for dette arbeidet, avslutter han.

VANNKIOSK
Trodde du det var i sentrum at kioskene selger
mest?
Den kiosken som omsetter det største volumet i hele
kommunen, ligger faktisk i Sannom i Nordre Ål. Vi
snakker selvfølgelig om kommunens vannkiosk!
Her kan privatpersoner, næringsdrivende og
offentlige virksomheter hente vann hele året.
Vannet brukes blant annet til feiing og spyling av
veibane, spyling av avløpskummer og tunnelvask.

Kiosken i Nordre Ål gjør det enkelt for storforbrukere
å hente ut vann i store kvanta. Kiosken har så god
omsetning at vi vurderer å etablere flere vannkiosker
andre steder i byen.
Kiosken er selvbetjent, det eneste du trenger er
nøkkel, som du får ved å henvende deg til oss.
Se www.lillehammer.kommune.no – Vann og avløp,
for mer informasjon.

Vi graver for Lillehammer kommune

Tlf. 951 97 080 • www.deas.as

Ramirent er ledende leverandør av utleieutstyr.
Vi kombinerer det beste av utstyr med service og kunnskap.
Du finner oss på Hovemovegen 39 på Lillehammer.

Hovemovegen 39, 2624 Lillehammer • Tlf 61 26 73 40 • E post: Lillehammer@ramirent.no

VI ER DIN LOKALE PROBLEMLØSER NÅR:

Avløpsrør har gått tett • Septiktanken er full • Vannledningen har frosset

VI UTFØRER OGSÅ:

Alle typer slamsuging • Rørinspeksjon av avløpsrør • Tining/spyling av stikkrenner
Fasadevask • Suging av stubbloftsleire • Suging/blåsing av pukk
ADR-bil - kontroll/rens av parafin- og fyringsoljetanker

DØGNVAKT 24t: 61 22 95 50
E-post: arne@opplandmiljoteknikk.no • kenneth@opplandmiljoteknikk.no

www.opplandmiljoteknikk.no

PRIVATE SANITÆRANLEGG
«Sanitæranlegg» er samlebetegnelsen for alle
innvendige og utvendige vann- og avløpsrør med
tilhørende utstyr og tappearmaturer, som stoppe
kraner, varmtvannstanker, sluker, vasker, toaletter og
dusjer.

Alt av nye utvendige sanitæranlegg er søknadspliktig
etter plan- og bygningsloven. Vi gjør oppmerksom
på at det for slike anlegg skal foreligge bygge
tillatelse fra Byggesak og godkjent sanitærmelding
fra Vann og avløp før oppstart.

Det skal søkes til kommunen i forkant av de fleste
tiltak på både nye og eksisterende sanitæranlegg.

Du kan lese mer om søkeprosessen på kommunens
nettsider.

Søknader sendes inn via kommunens kunde
portal på www.gravemelding.no. Alle søknader blir
behandlet etter kommunenes sentralforbund (KS)
sitt normalreglement for sanitæranlegg.

Ta gjerne kontakt med oss på Vann og avløp for
veiledning.

SMS-VARSLING
Vi varsler deg på din telefon når
vannet stenges, ved planlagt
vedlikehold eller andre uforutsette
hendelser på vann- og avløpsnettet i
kommunen.
Varsel sendes som SMS til din
mobiltelefon eller som automatisk
talemelding til fasttelefon.
Du kan selv sjekke om ditt telefon
nummer er r egistrert eller endre din
oppføring på www.servicevarsling.no.

FETT OG
SØPPEL TETTER
RØRENE
Matfett og avfall tetter ikke bare dine
egne rør, men også de som fører
kloakk til renseanlegget.
Når du kaster matrester og annet
avfall i do, så holder du også liv i
rottene og inviterer dem hjem til deg.
Det er ikke tillatt å bruke avfallskvern i
Lillehammer kommune.

Renseanlegget ligger idyllisk til ved Mjøsa.

AVLØP
Når vi trekker i snora etter et toalettbesøk, dusjer
eller v asker klær, tenker de fleste av oss sjelden på
hvor det brukte vannet blir av.
Visste du at vi har over 250 km med avløpsledninger
under b
 akken i Lillehammer? Eller at vi har 37
avløpspumpestasjoner spredt over hele kommunen?
Vår jobb er å sørge for at tekniske anlegg og
ledningsnett fungerer som de skal. Men det gjør
jobben langt enklere for oss om du tenker over hva
som skjer når du spyler ned i do.

grundig før det slippes ut. God rensing vil si at
utslippsvannet ikke bidrar til helsefare eller merk
bare forurensningsvirkninger på dyre- og planteliv i
Mjøsa.
Utslipp til innlandsvassdrag er underlagt mer
omfattende rensetiltak enn utslipp til sjø.
Det fjernes mer organisk stoff og næringssalter,
blant annet fosfor, siden tilførsel av fosfor kan føre til
algevekst i vassdragene.
Lillehammer renseanlegg er dessuten et av få anlegg
i Norge som også renser for nitrogen.

Alt som havner i sluket ditt, ender opp i rense
anlegget vårt og alt som ender på renseanlegget,
må behandles og renses, blant annet ved bruk av
kjemikalier.

Avløpsrenseanlegget er i seg selv et komplisert
prosessindustrianlegg, som krever spesial
kompetanse for å drifte optimalt.

Etter rensing ender avløpsvannet opp i Mjøsa,
som er drikkevannskilde for flere av våre nabo
kommuner, og det er viktig at vannet renses

Våre dyktige driftsoperatører fører kontinuerlig tilsyn
med renseprosessen og resten av avløpssystemet
ved hjelp av avanserte styringssystemer.

På laboratoriet ved renseanlegget tas det daglige prøver av renset avløpsvann.

Miljøriktige avfallsløsninger for
bedrifter og private

Tlf. 61 26 39 75

Telefon 61 26 66 56
www.litracontainer.no

Forutsigbarhet, driftsikkerhet og lønnsomhet med KSB på laget
www.ksb.com/ksb-no
Vår teknologi. Deres suksess.
Pumper

n
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MILJØHENSYN
På mange måter tilhører renseanleggene landets
ledende miljøindustri, der driftsoperatørene er
miljøarbeidere. Hos oss tas det hyppige prøver av
avløpsvannet, og kjemikaliebruken til rensing er til
enhver tid nøye tilpasset behovet.

Det er også viktig å tenke på hva du tømmer i avlø
pet. Fett i avløpsledningsnettet er en av våre største
utfordringer, og søppel, fett og oljeprodukter må
derfor ikke tømmes i vask eller do!

Du kan bli en viktig miljøarbeider i kommunen ved å
redusere vannforbruket hjemme hos deg!

Fett stivner og fester seg til ledningsveggene, så
rørene tettes. Dette fører til store driftsutfordringer
for oss, og kan gi tilbakeslag av kloakk og over
svømmelse i din egen bolig.

Alt vann fra husholdninger ender opp som avløps
vann på renseanlegget. Lavere vannforbruk betyr
mindre mengder avløpsvann, som vil gi mindre
transport i ledningsnettet og redusert bruk av kjemi
kalier.

Fett i ledningsnettet fører også til lukt- og
rotteproblemer, i tillegg til økte driftskostnader
på ledningsnett og renseanlegg.

Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske
utviklingen innen vår bransje. Våre kunder kan forvente at vi leverer solide
tverrfaglige løsninger tilpasset deres behov, uansett oppdragets innhold og
størrelse.
Alt vi gjør påvirker noens hverdag, og alt vi gjør bidrar til et mer verdifullt
samfunn for de som lever der.
Norconsult AS, Bryggerigata 1,
2609 Lillehammer, www.norconsult.no

TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
Salg av matjord
Levering av bark • Transport

DIN UTOMHUSENTREPENØR
Jostein: 957 62 063
Jens: 951 11 580

• E-post: jostein@jbarlund.no
• E-post:jens@jbarlund.no

www.jbarlund.no

Graving og Transport as
Industrigata 39 C, 2619 Lillehammer
Mobil: 906 60 380 • E-post: post@larsjeistad.no • www.larsjeistad.no
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Utnyttelse av den energien som tilføres kommunale renseanlegg og optimalisering av biogass anlegg ved tilførsel av riktige næringsemner og
Utnyttelse av den energien som tilføres kommunale renseanlegg og optimalisering av biogass anlegg ved tilførsel av riktige
sporstoffer er et viktig satsningsområde i retning av energinøytrale renseanlegg.
næringsemner og sporstoffer er et viktig satsningsområde i retning av energinøytrale renseanlegg.

Kemira
Øraveien14,
14,1630
1630
Gamle
Fredrikstad
Tlf.3569
Kemira Oyj,
Oyj, Øraveien
Gamle
Fredrikstad
• Tlf.• 69
8535
85 85 85
E-mail: kemira.no@kemira.com
kemira.no@kemira.com
E-mail:

Arealplanlegging • Samferdsel
Vann og avløp • Prosjekt- og byggeledelse
Fåberggata 116, 2615 Lillehammer
Tlf. 932 43 076 I lillehammer@structor.no

Foto: Lene Sæther, Sæther Foto AS.

Telefon: 61 05 05 00
Storgata 51, 2609 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no
DØGNBEMANNET VAKT: Telefon: 415 65 440

www.lillehammer.kommune.no

• 107466 • www.jsnorge.no

VANN OG AVLØP

