Rent vann og trygt avløp
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Vi er på jobb for deg!
Gjøvik kommune har ansvar for at alle våre innbyggere
har rent og trygt drikkevann, og at avløpsvannet er
renset før utslipp.

Et av hovedprosjektene er å sikre vannforsyningen i
Gjøvik med en sjøledning fra Gjøvik til Biri og bygging av
et nytt vannverk der.

Det er lett å ta det som en selvfølge at vi har rent
drikkevann med god kvalitet og at vi kan bruke Mjøsa til
bading, fiske og båtturer. Slik har det ikke alltid vært.
På 70-tallet var Mjøsa så forurenset at det var fare for
drikkevannet til innbyggerne rundt Mjøsa. Mjøsaksjonen
ble satt i gang; Rambekk renseanlegg ble bygget, eldre
kloakkrør ble byttet ut og fosfatholdige vaskemidler
ble forbudt. Både kommunen og innbyggerne gjorde en
innsats i denne aksjonen og det ga resultater.

Ønsker du å være med på laget? Vi kan ha bruk for deg
som vår nye kollega. En som brenner for å holde Mjøsa
ren, sørge for at vannforsyningen og avløpsnettet er
intakt og er serviceinnstilt. Følg med på ledige stillinger
på kommunens nettside. Vi har bruk for både fag
arbeidere, rørleggere, prosjektledere og ingeniører.

Gjøvik kommune jobber hver dag med å holde Mjøsa
ren, og har laget en langtidsplan for å sikre god vann
kvalitet i Mjøsa i årene fremover. Dette vil medføre
mange graveprosjekter rundt om i byen.

Dette kan være å oppgradere dine ledninger/rør ved
lekkasjer, oppgradere private avløpsanlegg for å hindre
utslipp til vassdrag og tenke over hva du kaster i do.

Arbeidet med å holde Mjøsa rent klarer vi ikke alene.
Du som innbygger må ta din del av jobben.
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VANN
•

Vi leverer drikkevann til ca. 25 600 av kommunens 		
30 500 innbyggere. Det vil si 84 %. Den resterende 		
andelen forsynes av private vannverk eller har
egen brønn/borehull.

•

Det kommunale vannledningsnettet er 303 km lang
– noe som tilsvarer lengden Gjøvik–Drammen tur-retur.

•

I Gjøvik kommune har vi tre kommunale vannverk: 		
Gjøvik, Biri og Snertingdal. Hovedvannkilden er Mjøsa.

•

På Gjøvik vannverk hentes mjøsvann inn fra
205 meters dyp.

•

Vannet renses i flere trinn med bruk av klor og UV-filter.
Dette for å fjerne bakterier og parasitter.

•

Vannet har en hardhet på 1 dH. Du trenger derfor ikke
tilsette salt i din oppvaskmaskin.

AVLØP

Se filmen der virksomhetsleder for vann og
avløp, Asbjørn Tufto, forteller om arbeidet
med vann og avløp i Gjøvik kommune.

•

Rambekk renseanlegg renser avløpsvann fra alle 			
eiendommer i Gjøvik kommune. Renseanlegget
ble bygd i 1973.

•

Det kommunale avløpsnett er ca. 311 km langt.

•

Avløpsvannet blir renset i en mekaniskkjemisk renseprosess.

•

Gjennomsnittsalder på avløpsrørene er 63 år.
De eldste er ca. 100 år.

•

Slam fra renseanlegget og fra nabokommuner blir 			
behandlet i slambehandlingsanlegget. Overskudds-			
gassen bidrar til oppvarming av 150 boliger ved hjelp
av fjernvarme.

•

Ferdig behandlet slam (granulat) brukes som 			
jordforbedringsmiddel, gjødsel til landbruk og
som vekstmedium for torvtak.
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Hvorfor graves det?
I Gjøvik har vi et gammelt og dårlig ledningsnett, og dette må skiftes ut. Vårt mål er at du som
innbygger har rent vann og trygt avløp, derfor er det nødvendig å skifte ut gamle rør med nye.
Det betyr at det vil bli en del gravearbeid i årene som kommer.
Vi har laget en plan for utskifting av vann- og avløpsrør, du kan lese mer om dette i
hovedplanen for vann og avløp. Den finner du på kommunens hjemmesider.

Lurer du på hvorfor
vi nå graver i
din gate? På vår
nettside finner du
alltid en oversikt
over hvor det graves
i Gjøvik kommune.
Sjekk på kartet eller
søk på adresse.

gjovik.gravearbeider.no

Vil du lese mer om planer og prosjekter framover,
kan du lese mer om dette i hovedplan for vann og
avløp.
STØRRE PROSJEKTER:
• Sjøledning fra Gjøvik til Biri.
Hensikt: Sikre vannforsyningen til 			
kommunens befolkning.
• Bygging av nytt vannverk på Biri.
• Utvide det kommunale vann- og avløpsnettet.
Flere med privat avløpsanlegg skal 			
tilknyttes det kommunale nettet.
• Ca. 5 km med vann- og avløpsledning skal
årlig skiftes ut.
• Bygge fire nye høydebasseng i forbindelse med
nye utbyggingsprosjekter.
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Viktig informasjon til deg som innbygger
Vi varsler deg på SMS når noe skjer
Vi varsler deg på SMS eller talemelding når vannet
stenges, ved planlagt vedlikehold eller andre uforutsette
hendelser på vann- og avløpsnettet i kommunen.
Du kan selv sjekke ditt telefonnummer er registrert eller
endre din oppføring på www.servicevarsling.no

Råd ved kokepåbud
Du vil bli varslet dersom vi eller andre myndigheter
mener at vannkvaliteten er usikker. Koking dreper
mikroorganismer som virus, bakterier og prasitter.
Vannet må fosskoke før vannet avkjøles naturlig.
Alt vann fra springen som drikkes, må være kokt.

Råd ved brunt vann
Det kan hende at vannet kan være brunt
etter vannavstenging eller andre hendelser.
Hvis vannhastigheten i rørene har endret
seg, kan det føre til at partikler løsrives og
transporteres med vannet. La vannet renne
i springen til det blir klart, og bruk da helst
en kran som er nærmest mulig inntaket.
Vent med å bruke vaskemaskin og oppvaskmaskin til vannet er klart.

Vi tar hele jobben fra start til slutt.
Vi har lang erfaring og kompetanse til å gjennomføre
både små og store prosjekter.
Snertingdal Bygg og Graveservice ønsker å være den eneste du
forholder deg til i byggeprosessen. Vi har 20 års erfaring fra byggebransjen,
og har kompetansen som behøves for å sikre at ditt prosjekt
gjennomføres etter alle lover og regler, og til avtalt tid og rett pris.

Øverrovegen 465, 2838 Snertingdal
Tlf. 995 81 261/908 92 254
E-post: post@snertbygg.no

www.snertbygg.no
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Vannlekkasje
Gjøvik kommune undersøker jevnlig våre hovedvannledninger. En lekkasje på størrelse med en blyant kan
forsyne 100 boliger med drikkevann.Hvis vi finner en
lekkasje på din private vannledning, vil vi kontakte deg.
Det er viktig at vannlekkasjen blir stoppet så raskt som
mulig, for å sikre trygg og god vanntilførsel.

Din plikt til å stanse lekkasjer
Når du eier en bygning som er knyttet til den kommunale
vannforsyningen, er ledningen fra bygningen og frem til
kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom.

Hvordan går du frem for
å stanse lekkasjen:
Du bør umiddelbart kontakte:
• Forsikringsselskapet ditt
• Et godkjent rørleggerforetak (Rørleggerforetaket kan
svare på om de er godkjent for denne type oppdrag.)
• Graveentreprenør
Reparasjonen må gjøres av et godkjent rørleggerforetak.
Reparasjon av vannledningsbrudd er søknadspliktig.
Dersom ledningen er gammel og i dårlig stand, er det som
regel lurt å skifte hele ledningen for å unngå fremtidige
lekkasjeproblemer. Et alternativ kan være å rehabilitere ledningen ved å trekke inn en ny, mindre ledning eller
plaststrømpe på innsiden av den eksisterende ledningen.
Har du hus fra før 80-tallet er det lurt å sjekke hvilket
material vannrøret har. Hvis du har vannledning av
galvanisert stål, anbefaler vi deg å vurdere å skifte den ut.
Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid
og bør skiftes ut før de ruster i stykker. Du kan oppleve
dårligere trykk, dette fordi erfaringen viser at røret
gror igjen.

Vannlekkasjer må stanses så
raskt som mulig fordi:
•

Lekkasjer fører til merutgifter for vannverkene
og dermed økte gebyrer for deg som abonnent.

•

Det reduserer risikoen for at du og naboene
blir uten vann.

•

Når trykket i ledningen faller på grunn 			
av lekkasjer, øker faren for at det suges inn 			
forurenset vann fra grunnen og inn i
vannledningen.

•

Trykket i vannledningen din blir bedre.

•

Det reduserer faren for at du får vannskade
på eiendommen.

•

Når en vannlekkasje først har oppstått, vil den 		
kunne utvikle seg til totalt ledningsbrudd med 		
påfølgende store skader på bygninger og 			
terreng.

•

Lekkasjer på private ledninger gjør det 			
vanskeligere å oppdage større lekkasjer
på kommunens ledninger.

Det er miljøvennlig og god økonomi å ta vare på vannet
ved å stanse lekkasjer på ledningene.
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Ikke bruk do som søppelbøtte
Det er kun papir, tiss og bæsj som skal kastes i toalettet.
Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene tetter
seg!

•

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter 			
seg fast i rørene.

•

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp, og
samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

•

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, 		
stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker
seg også rotter.

Det er ikke
ett fett hva
som havner i
avløpsnettet

Hvorfor skal ikke fett i avløpet?
Avløpsnettet er bygget for å håndtere vann, tiss, bæsj og toalettpapir.
Fett vil stivne når det kommer i ut i rørene. Dette kan føre til tilbakeslag i toalett, oversvømmelser i kjellere, lukt- og rotteproblemer.

Slik gjør du
Fettrester etter steking: Fett i stekepannen fjernes med tørkepapir
som kastes sammen med matavfallet. Spesielt viktig å tenke på i jula.
Fett fra ribbe, pinnekjøtt, smultgryte og liknende lar man stå til det er
avkjølt og stivnet.

Flytende matrester og mindre 			
mengder flytende fett:
•

Mindre mengder flytende fett kan helles rett i
matavfallet, men bruk gjerne en ekstra pose.

•

Fett og flytende matrester som ikke stivner, kan samles
i en brukt melkekartong som kastes i matavfallet.

•

Husk at oljen fra for eksempel fetaostglass eller
soltørket tomat ikke skal skylles ned i do eller vasken.

Matavfallskvern
Det er ikke tillatt å installere matavfallskvern i Gjøvik kommune.

Foto: Aina C. Hole

Dette skal ikke i do
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Overvann
Overvann er vann som renner på overflaten av tak,
gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller
snøsmelting.

Utfordring med overvann
Klimaendringer har ført til mer intens nedbør og større
belastning på avløpsnettet.
Utfordringen med overvann er størst i byer og tettsteder
med høy andel tette flater som for eksempel asfalt.
Ved store mengder nedbør kan det oppstå flomskader
på bygninger og eiendom. Tilførsel av overvann til det
offentlige avløpsnettet medfører overbelastninger som
forårsaker kjelleroversvømmelse, overløp av kloakkvann
til vassdrag og overbelastning av renseanleggene.

Slik håndterer du overvann
Gjøvik kommune har som hovedregel at overvann skal
håndteres lokalt på eiendommen med infiltrasjon og
fordrøyning, såkalt lokal overvannsdisponering (LOD).
Slike løsninger vil gi et mer robust overvannssystem som
vil forhindre skader, samt bidrar til å utnytte overvannet
som en ressurs.

Retningslinjer
Gjøvik kommune har utarbeidet retningslinjer for
overvann. Retningslinjene skal være et hjelpemiddel
for innbyggere, utbyggere og kommunen.

Takvann
Takvann skal håndteres på egen eiendom. Er nedløpsrøret fra takrenna
koblet til dreneringen rundt huset, kan kommunen pålegge deg å koble
dette fra. Det er enkelt å kappe røret, og du har sannsynligvis det du
trenger av verktøy. Utkast og lokk får du kjøpt hos byggevareforhandlere.
Husdrenering kan ledes til kommunalt nett via sandfang/drenskum.

Les mer om hvordan du
kan håndterer takvann
fra ditt tak, på kommunens
nettsider.
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For deg med privat avløp
I Gjøvik kommune er det mange eldre og dårlige avløpsanlegg i spredt bebyggelse. En del av disse er rundt 40
år gamle fra Mjøsaksjonen. Oppgraderingsbehovet er
derfor stort for at ikke det skal forurense grunnvann,
bekker, elver og innsjøer i kommunen.
Gjøvik kommune har derfor vedtatt en handlingsplan for
opprydding av private avløpsanlegg.

Har du et infiltrasjonsanlegg 			
som er eldre enn 30 år?
Da vil du få pålegg om oppgradering eller utbedring,
da disse ikke tilfredsstiller dagens krav til rensing. Alle
slike gamle anlegg vil være lovlige frem til anleggseier
mottar eget brev hvor utslippstillatelsen oppheves fra en
nærmere gitt dato.

Hva må du gjøre hvis infiltrasjonsanlegg
må oppgraderes eller utbedres?
Da må du ta kontakt med et foretak som har kompetanse
innenfor dette fagområdet for å angi status på ditt
eksisterende avløpsanlegg. De kan også utarbeide
søknad om utslippstillatelse for deg. Oversikt over
foretak som har nødvendig kompetanse, finner du på
www.gjovik.kommune.no

Lurer du på når anlegget ditt 		
skal tømmes?
Tømming av slamavskillere foregår på rodekjøring.
Oppstart avhenger av snøforhold. Tømmetidspunkt annonseres i Gjøviks Blad og på kommunens hjemmeside.
Tømmefirmaet vil varsle om tømmetidspunkt på SMS.

Alt innen varme, sanitær, renseanlegg, avløpsanlegg,
nybygg og restaurering
Innredninger // Servanter // Klosett // Dusjer-kraner etc.
SPØR OM ET GODT TILBUD PÅ HELE PAKKEN!

NYTT AVLØPSANLEGG?
Skal du ha nytt avløpsopplegg, eller har du fått pålegg om å utbedre ditt gamle avløpsanlegg?
Vi tilbyr totalpakke med både prosjektering og nedgraving som innebærer:
Et totalt pristilbud på graving, montering og levering // Infiltrasjonstest // Service avtale
Dokumentasjon etter ferdigstillelse.
RING THOMAS PÅ TLF. 97131302 FOR TILBUD!

Øyvind

Nordsinni 648, 2870 Dokka
E-post: oey-has@online.no
913 75 499 Henning
910 01 225
Vi har også døgnvakt - 910 02 227!

Vi utfører og leverer alt innen:
Vann & avløp • Prosjektering av avløpsanlegg
Vannrenseanlegg • Sanitæranlegg • Vannbåren varme • Graving • Søknader
Vi tar på oss alt innen spyling, tining og trykkprøving
av vann og avløpsledninger m. m.

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

Tette
avløp?

Døgnvakt

www.gronnerud.no

DIN FORETRUKNE RØRLEGGER SIDEN 1964
Utfører alt innen VA, varme og sanitærinstallasjoner. Besøk vårt showroom/butikk i Thomasdalen 2.
Vi er en del av Assemblin Innlandet AS.

Thomasdalen 2, 2818 Gjøvik • E-post: post@gvs.no • Tlf. 61 13 35 55 • Vakt: 901 95 671 • www.gvs.no

Ringvegen 11, 2016 Gjøvik – Tlf. 61 13 62 20

Vi utfører alle typer vann- og avløpsrenseanlegg!
I tillegg utfører vi alt innen:
• Sanitæranlegg
• Varme- og kjøleanlegg
• Sprinkleranlegg
• Trykkluftanlegg

Din lokale rørlegger i 100 år!

Sentralt godkjent for
alle tiltaksklasser.

M A SK I N

-E

-F

-

OR

EN E S

-F

T R E P EN

M

ØR

-E

F

EN ES

M

EN

-

E

REP E
N
NT
ØR

M ASK I N

Butikk og besøksadresse:
Storgata 102, Moelv
Telefon: 62 36 61 20
post@moelvrorservice.no
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Vann og avløp
Kontakt oss
Gjøvik kommune, vann og avløp
Kauffeldts plass 1. 2815 GJØVIK.
Telefon: 61 18 95 00
Epost: postmottak@gjovik.kommune.no
Internett: www.gjovik.kommune.no

