
Hva har skjedd siden sist? 
Jon Røstum

Sjefstrateg Volue 

Infrastructure
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• Sommeren 2022 i Trøndelag 
var jo allerede avlyst!☺

Gammelelva Orkdal august 2022
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Cryptosporidium på Orkanger september 2022
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• Revisjon Midt-Norge slår fast at 
Isfjord Norway AS har et 
medvirkende ansvar for at 
kapasiteten på renseanlegget i 
Gammelosen er sprengt

• Mulig årlig gebyr på 750 000 kr, 
om ikke bedriften følger 
rensekravene i påslipstillatelsen

Overbelastet renseanlegg Orkanger
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Arbeidsulykke i 
forbindelse med 
graving og 
utskiftning av 
vannledningsnettet

Vanvikan august 2022
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Vi må ha større kapasitet på vann 
og avløp før vi kan fortsette 
byggingen av fritidsbebyggelse

Åre (Sverige) 
– ønsker flere fastboende ikke 
hyttefolk
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• Lite regn vinter 2021/2022
• Varm sommer 2022
• 500 års gjentaksintervall
• 100 kommuner i Frankrike med 

vannmangel

Vannmangel i Europa

Rødt: kommuner hvor ulovlig med uttak 
annet enn til drikkevann
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Po-elven (Italia)
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Vannmangel i Oslo vår/sommer 2022 krever tiltak!
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Tørke i Las Vegas (Lake Mead)

https://www.nrk.no/urix/finner-levninger-i-innsjo-etter-torke_-_-ikke-darlig-sted-a-dumpe-et-lik-1.15961381

https://www.nrk.no/urix/finner-levninger-i-innsjo-etter-torke_-_-ikke-darlig-sted-a-dumpe-et-lik-1.15961381
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Israel - avsalting av sjøvann fra Middelhavet til 
Genesaretsjøen (209 muh)

https://edition.cnn.com/2022/08/19/middleeast/israel-water-desalination-climate-cmd-intl/index.html

https://edition.cnn.com/2022/08/19/middleeast/israel-water-desalination-climate-cmd-intl/index.html
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• 11 døde (innestengt i biler)

«Vannbombe» i Italia 
(ikke «bøtteregn» som gjelder 
lenger)

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vattenb
omb-i-italien-flera-doda

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vattenbomb-i-italien-flera-doda
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Gyda januar 2022
- For mye av det gode
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Trondheim Melhus
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• 10000 personer

• Utfordring for små og mindre vannverk når slike 
ting skjer stadig oftere

Høydebasseng i Kentucky USA ødelagt av tornado 
(desember 2021)
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Er Norge klar?
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Avløp er gull! (fosfor, nitrogen og energi)
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Strengere rensekrav særlig rundt Oslofjorden
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• Økt produsentansvar (kosmetikk, 
legemidler, mikroforurensing, 
PFAS osv, dvs forurenser betaler)

• Bedre overvåkning for å sikre 
gjenvinning av avløpsressurser

• Økte krav til mindre avløpsanlegg 
(inkludert spredt avløp)

• Energinøytralitet for anlegg 
>10000 PE

• Overløpsdrift maks 1% av 
tørrværstilrenning

• Økt måling og digitalisering (IoT, 
sensorer etc)

EU nytt avløpsdirektiv 26 oktober 
- konsekvenser for vannbransjen
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• Utslipp på 50 strender i England 

• Påvirker også Frankrike

Engelsk kloakkutslipp og Frankrike

https://www.bbc.com/news/world-europe-62670623

https://www.bbc.com/news/world-europe-62670623


21

Gate malerier i England av sjefene i VA
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Dårlig lukt i Trondheim
- fra Melhus? ☺



23

VA -fest lokaler i Trøndelag

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2022/05/02/Kumlokkmysterium-i-Trondheim-Her-har-de-
funnet-rester-etter-fester-i-20-30-%C3%A5r-25433074.ece

Steinkjer

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2022/05/02/Kumlokkmysterium-i-Trondheim-Her-har-de-funnet-rester-etter-fester-i-20-30-%C3%A5r-25433074.ece
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Det er ikke ett fett hva vi putter i do!
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Dyrere strøm , økte rentekostnader + økte rensekrav, aldrende ledningsnett, klimatilpasning…

Arendalsuka 2022
«Prisene øker og strømmen blir dyrere. Når blir det vannbransjens tur?»

https://www.nrk.no/norge/varsler-prissjokk-pa-vann-og-kloakk-1.16147756

https://www.nrk.no/norge/varsler-prissjokk-pa-vann-og-kloakk-1.16147756
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Økt fokus på sikkerhet (fysisk og digital)

Målselv

- innbrudd og endringer i vannkvalitet
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• Sender podcast på FM-nettet

• Korrelasjonsprinsippet brukt til tidssynkronisering

• Hydrofoner og mikrofoner i ledningsnettet som alle 
lytter på samme radio-kanal – Radio VAV! ☺

• Ble anvendt først hos Anglian Water

• Finner flere lekkasjer pr driftsteknikker!

Etablere Radio Vann Trøndelag slik som Oslo VAV?
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Vannlekkasjer 
- skal alle kommuner skaffe seg en hund? 

Bruno

https://www.linkedin.com/search/results/content/?keywords=susanne%20kihl&position=0&searchId=b9ef3a27-9cf6-4d02-8071-9311b81bc238&sid=afC&update=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A(urn%3Ali%3Aactivity%3A6963766032410808320%2CBLENDED_SEARCH_FEED%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse)


The end


