Lørenskog kommune

Tjenester som holder vann

Tjenester
som holder vann
Lørenskog vokser og får stadig flere innbyggere.
Dette innebærer at vi må sikre at alle som bor i
kommunen får sunt og godt vann i springen.
Og ikke minst må vi planlegge for at vi skal takle
klimaendringene som kommer.
Vi sørger for at du får levert verdens viktigste næringsmiddel
hjem til deg – 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ikke nok
med det – vi tar også imot kloakken din og sender den videre
til rensing.
Vi har laget denne brosjyren til deg for at du skal vite hva vi
jobber med og hva gebyrene du betaler brukes til. Kanskje
lærer du noe nytt om vann også?

Få beskjed
når noe skjer!
Vi varsler deg på din telefon når vannet
stenges eller det innføres større
parkeringsendringer der du bor.
Vi sender ut en automatisk talemelding til
fasttelefoner og en SMS til din mobil.
Du kan selv sjekke om ditt telefonnummer er
registrert på din adresse ved å gå inn på
www.lorenskog.kommune.no

Fremmedvann
til besvær
I avløpsrørene renner det en stor mengde vann
som ikke skal være der – regnvann, s meltevann,
grunnvann eller drikkevann. Dette kaller vi
fremmedvann. Fremmedvannet blir unødvendig
sendt til rensing – noe som både er kostbart og
tar opp mye kapasitet på renseanlegget.
Spesielt ved store regnskyll kan fremmedvannet lage store
problemer.
Da blir kapasiteten i avløpsnettet for liten, og avløpsvannet
finner andre veier. Det kan da renne inn i din kjeller eller ut
i et vassdrag og forurense lokalmiljøet.

DETTE GJØR VI:
• Skifter utette ledninger og legger egne ledninger
for regnvann
• Bekker som ligger i rør åpnes for å ta imot mer regnvann
• Bygger dammer for å forsinke vannet
HVA FÅR DU IGJEN:
• Færre oversvømmelser
• Renere vassdrag
• Et hyggeligere nabolag med innslag av frodige dammer

DU kan hjelpe til!
Her er noen tips og råd for hvordan DU kan
bruke vannet til noe positivt i ditt eget nabolag:

• Fjern takrenner som er koblet til husets avløpsledning og
led vannet direkte ut mot plantene i hagen din i stedet

• La trærne stå. Trær kan drikke flere hundre liter
vann i døgnet

• Unngå belegningsstein eller asfalt på gårdsplassen
– bruk grus!

• Ikke fyll igjen veigrøftene, de er laget for å ta imot vann

• Samle opp regnvannet i en tønne og bruk det til
hagevanning senere

• Ikke legg hageavfall i nærheten av bekkeløp. Ved store 		
regnskyll vil vannet ta med seg hageavfallet
og tette bekken

• Lag et regnbed. Bekkeblom, Sverdlilje og Kattehale
er eksempler på planter som trives godt i slike bed

Vi oppfordrer alle velforeninger, sameier og borettslag
til å lage løsninger som tar vare på regnvann og smeltevann.
Hvorfor ikke gjøre det pent og grønt i nabolaget?

Kloakk på avveie? NEI TAKK!
Visste du at avløpsrørene kan bli tette dersom
du skyller matfett og matolje ut i vasken? Fettet
samler seg i en stor klump inne i ledningen, som
kan få svært ubehagelige konsekvenser i form av
kloakk på avveie.
Vi finner ofte fettklumper i avløpsrørene som enten har
ført til – eller ville ha ført til – ubehagelige og ofte kostbare
kloakkoversvømmelser. En slik oversvømmelse kan havne i
din kjeller, i ditt nabolag eller i vassdragene.
Mange tror at bruk av varmt vann løser opp fettet før det
sendes ut i avløpsnettet. Dessverre er ikke løsningen så
enkel. Fettet løser seg riktig nok opp, men det tar ikke lang
tid før det avkjøles og stivner i klumper og lager hindringer
for kloakken.
Vi minner derfor om at du ikke må kaste matfett eller
matolje i vasken. Matrester og matolje er dessuten snadder
for rottene.

Din lokale rørlegger med butikk
over 60 års erfaring i Lørenskog
Kristiansen & Støkket
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Rørinspeksjon:
Tradisjonelt kamera/satellittkamera • Operatører med RIN-bevis og lang erfaring
Topp moderne utstyr montert i MB Sprinter
Spyling/rengjøring:
De fleste typer rør, kompetente operatører • Kombi- og spylerbiler
Trykktesting/desinfisering/nøytralisering:
Operatører med RIN-bevis og lang erfaring
Topp moderne utstyr montert i MB Sprinter

Vi går under jorden for deg!

Strømsveien 229, 1472 Fjellhamar
Tlf. 67 91 10 10 • E-post:post@clks.no

EIVIND KOCH
RØRINSPEKSJON AS
Pb. 435, 2001 LILLESTRØM • Tlf. 63 84 84 00 • www.eivindkoch.no

Hva kan DU gjøre?
Her er noen tips for hvordan du kan kvitte deg
med matfett og matolje:
• Matolje som helles over i en tett juice- eller 		
melkekartong kan kastes i de grønne posene
for matavfall
• Husk at oljer, i for eksempel glass med fetaost,
også må kastes i matavfallet
• Tørk av fettet med tørkepapir og kast det i 		
matavfallet før stekepannen rengjøres
• La fettet størkne i stekepannen, slik at du kan 		
kaste det i fast form
• Lever matolje på gjenvinningsstasjonen
• Komposter matfett og matoljer i små mengder
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Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

har som formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal
(fra 2017) før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal
også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres
i renseanlegget.

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)

itiori-

har som formål å produsere og levere drikkevann
fram til nærmere definerte leveringspunkter i
eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog,
Rælingen og Skedsmo. Denne forpliktelse vil også
omfatte Gjerdrum så snart ledningsnettet er
sammenkoblet.
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NRV IKS laboratorium – NorAnalyse

Laboratoriet utfører analyser for NRA og NRV og
tilbyr sine tjenester til eierkommunene og eksterne
i mindre omfang.
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FØLG OSS PÅ FACEBOOK (søk: nedre romerike vannverk iks og
nedre romerike avløpsselskap iks)

LES MER OM OSS PÅ: WWW.NRVA.NO

RENT VANN- FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN

Fremtidsmål for miljøet
Lørenskog kommune står i dag ovenfor en betydelig befolkningsvekst, samtidig
vet vi et klima i endring vil ha betydelige konsekvenser for oss som innbyggere.
Vi har derfor utarbeidet en strategi for overvann og vassdrag.
Lørenskog kommune har vedtatt fire hovedmål for vann i k
 ommunen

MÅL 1
Redusere skader
som følge av flom
og oversvømmelser

MÅL 2
Overvann og vassdrag
skal utnyttes som en
ressurs

Høytrykkspyling • Rørinspeksjon • Rørfornying • Graving

Tlf: 02490 • E-post: post@tt-teknikk.no • www.tt-teknikk.no

„

Fire hovedmål for
vann i kommunen

MÅL 3
Tilrettelegging for
naturlig vannbalanse
og et rikt naturlig
mangfold

UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR
Ramirent hjelper store og små kunder til alle typer prosjekter.
Vi har byggmaskiner, lifter, stillas, gravere, varme, tørk, pumper, generatorer og
mye mer.
Og husk at når du handler hos Ramirent får du kunnskap om sikkerhet på kjøpet!

RAMIRENT HVAM
Hvamsvingen 20
2013 Skjetten
Tlf: 40 10 82 00

RAMIRENT ALNABRU
Alnabruveien 7
0668 Oslo
Tlf: 40 10 83 00

RAMIRENT FORNEBU
Snarøyveien 76
1364 Fornebu
Tlf: 40 10 81 00

RAMIRENT SKUI
Ringeriksveien 161
1339 Vøyvenenga
Tlf: 40 10 84 00

RAMIRENT SKI
Industriveien 11
1400 Ski
Tlf: 64 87 90 29

Epost: hvam@ramirent.no

Epost:alnabru@ramirent.no

Epost: fornebu@ramirent.no

Epost: skui@ramirent.no

Epost: ski@ramirent.no

MÅL 4
Sikre god økologisk
og kjemisk tilstand i
vannforekomster
innen 2021

En god strategi
Strategien for overvann og vassdrag sier noe
om hvordan vi har det i dag og hvilke endringer
som må til for å tilpasse oss klimaendringene.
Hovedprinsippene er:
• Regnvann i mindre mengder tas vare
på ved egen eiendom
• Kraftig regn skal forsinkes ved for eksempel 		
bruk av dammer
• Ekstrem nedbør skal sikres med trygge flom- 		
veier eller oversvømmelsesområder, som
lekeplasser og fotballbaner
Nå som kursen er pekt ut, jobbes det med en handlingsplan
med konkrete prosjekter. For å få til nødvendige tiltak må
kommunen samarbeide med utbyggere, vegvesen og
beboere i kommunen.

VIL DU VITE NÅR
VI HENTER AVFALL
HJEMME HOS DEG?
Last ned appen Min Renovasjon,
og bestill varsling på mobil.

Hentetider finnes også på www.roaf.no
Tlf: 07623 | e-post: firmapost@roaf.no

Gratis
app!

Takk til våre
samarbeidspartnere

Våre oppdragsgivere har ambisiøse mål knyttet til miljø og byutvikling.
Dette krever helhetlige, innovative og bærekraftige løsninger.
Lørenskog kommune bruker COWIs kunnskap for en bærekraftig utvikling og effektiv
infrastruktur blant annet gjennom prosjekter på Skårersletta og Allmenningen –
Skårer Syd – i det som skal bli kommunens nye by- og sentralområde.
COWI planlegger uterom og park med blågrønne løsninger, fremtidens infrastruktur
for avfallshåndtering (avfallssug), sikker vannforsyning og nytt avløpssystem. For
kommunen leverer COWI også framtidens løsninger innen:
› Vannmiljø – miljørisikovurderinger og planer for vann og elver.
› Vannforsyning – Langsiktig planlegging for sikker vannforsyning i Lørenskog.
› Avløp – Sanering, rehabilitering og nyanlegg.
› Fremmedvann – Planer for reduksjon av fremmedvann.
› Klima – Temaplan for klima og energi for kommunens klimamål.

KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360° LØSNINGER
COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med
kompetanse i verdensklasse innen teknikk, økonomi og miljø.

Regulering Skårer Syd - Dark Arkitekter AS. Illustrasjon Dark.no / Vismo.dk

KUNNSKAPEN BAK
BÆREKRAFTIG
UTVIKLING

Vi leverer deg sunt og godt drikkevann!
Visste du at ...?
• du får vann fra Glomma som er renset og levert
av Nedre Romerike Vannverk
• når du skyller ned i do én gang, bruker du like 		
mye vann som en person i et fattig land
bruker på en hel dag
• det er 20 000 ganger mer energikrevende å
produsere flaskevann enn kranvann
• 1 liter kranvann koster 1,4 øre i Lørenskog

• 106476 • www.jsnorge.no

• vi tar vannprøver hver eneste uke, for at du skal
være sikker på at vannet er trygt å drikke
• i Lørenskog har vi 11 mil med vannledninger,
2 høydebassenger og 9 trykkøkningsstasjoner
• produksjon av 1 kg storfekjøtt krever
15 000 liter vann
• produksjon av 1 kg hvete krever 1 500 liter vann
• ledningsnettet overvåkes automatisk for å
oppdage eventuelle vannlekkasjer
• en person bruker ca. 280 liter vann per døgn

Har du spørsmål om vann og avløp?
Kontakt oss!
Telefon		
67 93 42 00
E-post			postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
VAKTTELEFONER:
Vann og Avløp:
Brøytevakt: 		
Facebook: 		
Nettside: 		
Besøksadresse:

977 57 240
917 87 888
@lorenskogkommune
www.lorenskog.kommune.no
Fjellhamarveien 51

Lørenskog
kommune

