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v/Jon Røstum, Powel



Askøy



Askøy – men relevant for resten av Norge også…

«Man lurer på om dette er egnet for rent vann»



https://www.adressa.no/meninger/leder/2019/06/26/Trygt-og-godt-
drikkevann-er-ingen-selvf%C3%B8lge-19357884.ece

Hvis du synes at drikkevann er dyrt, prøv en epedemi….

Er du som vannverkseier forberedt at noe 
tilsvarende skjer på «din» vakt? 

https://www.adressa.no/meninger/leder/2019/06/26/Trygt-og-godt-drikkevann-er-ingen-selvf%C3%B8lge-19357884.ece


NTNU- aktuell masteroppgave

• 15 høydebasseng i Trøndelag kartlagt

• Tilførsel av zoonotiske smittestoffer via fugler og 
pattedyr som kommer i indirekte kontakt med 
drikkevann utgjør høyeste risiko

• Behov for økt fokus på hygienisk sikkerhet i 
høydebasseng og på nett

• Veiledet av Erik Wahl fra Mattilsynet



Helsingborg 
Bygger nytt høydebasseng alla Stonehenge
Noe for Trøndelag?

http://www.nsva.se/var-verksamhet/dricksvatten/vattnet-inom-nsva/helsingborg/nytt-vattentorn/

http://www.nsva.se/var-verksamhet/dricksvatten/vattnet-inom-nsva/helsingborg/nytt-vattentorn/


https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/2019/07/30/Svorksj%C3%B8en-overlates-til-overlege-for-%C3%A5-bli-friskmeldt-19595751.ece

Svorksjøen Melhus juli

Campingplassens infiltrasjonsanlegg ikke 
dimensjonert for alle gjestene

https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/2019/07/30/Svorksj%C3%B8en-overlates-til-overlege-for-%C3%A5-bli-friskmeldt-19595751.ece


Sommeren kom 
også til Inderøy

• Sommervarmen 
medførte stor badelyst 

• Plaskebasseng i hagen 
på flere kubikk.

• Høydebassengene gikk 
tomme for vann



Day zero – dagen når en by går tom for vann

Murrurundi (Australia) 9 måneder med tilkjøring av vann i tankbiler --▷ nødvann





Behov for reservevann i Oslo – 12,5 milliarder



Oslo risikerer 1 million i dagsbøter
NB Dekkes ikke av selvkost!

https://www.nettavisen.no/nyheter/oslo-trues-med-dagsboter-pa-
en-million---har-reservevann-til-bare-noen-timer/3423802945.html https://www.nrk.no/ostlandssendingen/vil-ikke-utsette-oslos-millionboter-1.14747577

https://www.nettavisen.no/nyheter/oslo-trues-med-dagsboter-pa-en-million---har-reservevann-til-bare-noen-timer/3423802945.html
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/vil-ikke-utsette-oslos-millionboter-1.14747577


  





Skaun

52 millioner for reservevann

Billigste alternativet er å koble 
seg på MeTro vannledningen 
mellom Trondheim og Melhus

Har ikke hørt noe om dagbøter 
ennå….



Osen sommeren 2019

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/08/20/Kristin-Stein-i-Steinsveien-i-Steinsdalen-sliter-med-mye-stein-og-sand-i-vannet-19725466.ece

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/08/20/Kristin-Stein-i-Steinsveien-i-Steinsdalen-sliter-med-mye-stein-og-sand-i-vannet-19725466.ece


Omdømmeprisen 2019 - Trondheim kommune

Foto: Odd Borgestrand



Gravefritt i leire i Trondheim



Uttesting av ny teknologi

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/06/27/Bli-med-
p%C3%A5-drone-inspeksjon-i-drikkevannskilden-19347515.ece

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/06/27/Bli-med-p%C3%A5-drone-inspeksjon-i-drikkevannskilden-19347515.ece









“Når kummen kommer prefabrikkert er det enklere for 
entreprenøren å montere den” Byggeleder Trondheim kommune



Økt automatisering og digitalisering



Foto: Bergen kommune



Lungegårdsvannet – kommunale sanntidsdata i sky

Tilgjengelig-
gjøre data

Analysere 
data

Samle 
data

Hente data

Lungegårdsvannet er Bergen 
Kommunes nye dataplattform, og skal 
bidra til å gjøre regionen  datadrevet.

Kandidat til KMD Innovasjonspris 2019

13000 måleverdier
for VA pr minutt

«Data fra styrings- og overvåkingssystemer skal 
være tilgjengelig i de verktøy som brukes i felt for å 

gi bedre støtte for utepersonell.» 



Digitale sårbarheter - hjelp å få for norske kommuner

https://www.nrk.no/innlandet/nasjonalt-senter-i-innlandet-for-alle-kommunene-i-norge-1.14671484

https://www.nrk.no/innlandet/nasjonalt-senter-i-innlandet-for-alle-kommunene-i-norge-1.14671484


Zoologisk avdeling



• Kan spres via drikkevann
• Ikke drikke vann fra bekker dersom 

harepest er påvist i området
• Dekke til og beskytte drikkevann 

fra brønner

Latinsk: Francisella tularensis

Zoologisk avdeling 



28-29 oktober 2020 er dere på Hell, men 
hvor er dere 18-23 oktober 2020?

København



VA-dagene Midt-Norge 10 år - storstilt feiring!?
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