
Driftsassistansen for Vann og avløp Møre og Romsdal- okt 2021

Erfaringer fra senking av vanntrykket i
Trondheim



Bakgrunn
▪ Trondheim kommune har jobbet med vanntap siden 90 tallet

▪ Vanntap 2020 ca 26%

▪ Klarer å holde det der, kniper lite

▪ Ca 7 mill kr årlig til lekkasjebegrensning på drift
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Hvorfor senker vi trykket?
▪ Reduserer vanntap
▪ Sparer energi
▪ Optimalisering av ledningsnett, ofte bygd i en annen tid
▪ Mindre “stress” på rør og koblinger
▪ Gjør vannforsyningen sikrere (mindre lekkasjetap)



Hvor?
▪ Lavt hengende frukt først

▪ Utfordrende områder, gammelt nett osv

▪ Pumpesoner- Reduksjonsventiler

▪ Deler av en sone



Hente ut god informasjon fra området
▪ Man må ha god oversikt
▪ God lokal kunnskap
▪ Godt kartverk med avstikkere inntegnet
▪ Vite hvor de kritiske punktene er
▪ Hva er våre forpliktelser
▪ Testing med modell



Laveste trykk
29 mVs

Høyeste trykk
50 mVs



Hvor begynte vi
▪ 1996  Midtbyen fra mVs 90 til 70

▪ Reduksjoner
▪ Forretninger

▪ 2018 Tiller fra mVs 224 til 193
▪ Pumpesone
▪ Bolig og industri

▪ 2020 Ranheim fra mVs 90 til 70
▪ Reduksjoner
▪ Bolig og industri



Midtbyen (-2 bar)
▪ To reduksjonsventiler
▪ Flatt område
▪ Kan gjøres mer
▪ Nattsenking på en ventil
▪ Styrt av vannmengde
▪ 50 l/s= mVs 70
▪ 20 l/s= mVs 50
▪ Trinnløst mellom, styrt av vannmåler
▪ Trygg med hensyn til brann



Tiller 2020 (-3 bar)

• 4200 personer
• Fra vannspeil 224 til193
• Trykkforhold etter endring

29-50 mVs

• Ombygging



Tiller

300 m ny vannledning
Tre nye vannmålere
Tre nye reduksjonsventiler
Ca 10 nye vannkummer
Flytting av avstikkere





Ranheim 2020 (-2 bar)

• Bygd over 10 års periode
• Mange små elementer

som måtte på plass
• Skrånende terreng
• Separerings prosjekt fikk

siste biten på plass
• Flytting av flere avstikkere
• Tre lekkasjesoner



Resultat
Midtbyen ?
Tiller
▪ vanntap før 1,1 l/s
▪ vanntap etter 0,79l/s

Ranheim
▪ minimum natt, før 7,0 l/s
▪ minimum natt, etter 5,9 l/s
Stemmer godt med teoretiske beregninger som forventet effekt



Erfaringer
▪ Det har gått bra!!
▪ Faglig interessant
▪ Private huseiere
▪ Bedrifter
▪ Informasjonsbehov



Informasjon
▪ Tidlig info
▪ Forskjell på privat og bedrift
▪ SMS når det nærmer seg
▪ Spørsmålene kommer når trykket senkes
▪ Nettside å henvise til



Betraktninger
▪ Stort potensiale
▪ Gjør oss sårbare, vi presser ned mot minimum.
▪ Større behov for sensorer på nett.
▪ Klager
▪ Man bygger mer komplisert nett (parallelle ledninger)



Takk for oppmerksomheten!!


