
Drikkevann 
– en livsviktig ressurs

Om vannforsyningen i Trondheim kommune



Vanninntak
Vanninntaket ligger ved Nedre 

Jervan. Her foregår den første 

grovsilingen, hvor fisk og andre 

større partikler blir fjernet.

Vannbehandling
Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg (VIVA) produserer drikkevann. 

Vannbehandlingen består av filtrering, ph-justering, desinfeksjon 

med klor og UV-bestråling (monteres i 2007).

Sikker vannforsyning – ut til forbruker
Drikkevannet ledes fram til forbrukerne gjennom rør, 

pumpestasjoner og høydebasseng. Bassengene er 

magasiner som brukes for å sikre riktig trykk i vann-

ledningsnettet, samt til å ta opp variasjoner i forbruket 

av vann. De er også med på å sikre at det til enhver 

tid befinner seg tilstrekkelig vann i ledningsnettet til 

å kunne slokke en brann. Magasinene fungerer også 

som reservevann ved eventuelle brudd på rørsystemet.

Vann i verden
Bare 0,007% av alt 
vannet på jorden er 
tilgjengelig for oss 
som drikkevann. 

2 milliarder 
(2.000.000.000) 
mennesker i verden 
har ikke tilgang til 
rent drikkevann. Og i 
følge FN dør 25.000 
mennesker hver dag 
av sykdommer som 
kommer av dårlig 
vannforsyning. 

Kontroll
Vi tar ukentlige prøver 

av drikkevannet fra 

20 steder.

Vann er liv
Vann har stor betydning for liv. Det er vårt viktigste 

næringsmiddel og en forutsetning for all menneskelig 

aktivitet. Vann utgjør mellom 50-60 % av kropps-

vekten, med visse variasjoner avhengig av kjønn, 

alder og vektnivå. WHOs anbefaling for daglig vann-

inntak er 2,2 liter for kvinner og 2,9 liter for menn.  

I Norge har tilgangen på vann alltid vært god, 

og vi har utviklet en kultur som tar godt vann 

som en selvfølge. 

Fra kilde til kran
Når du skrur på krana for å ta deg et glass vann vil du at vannet 

skal smake godt, være luktfritt, uten farge og trygt å drikke. Trondheim 

kommune kontrollerer drikkevannet daglig for å sikre at vannet har god kvalitet.  

Vi behandler vannet i et vannrenseanlegg i Vikelvdalen (VIVA). Så føres vannet 

gjennom et ledningsnett, via høydebasseng og pumpestasjoner fram til 

krana i huset ditt.

Rett fra krana
Vann er en utmerket tørstedrikk, er kalorifritt, uten syre og sukker. Tilstrekkelig inntak 

av rent vann gir deg mindre vektproblemer og fedme, mindre tannhelseproblemer, 

mindre risiko for urinveisinfeksjoner og mindre hodepine. Drikker du nok vann får du 

bedre hud, økt energi, bedre fordøyelse, sterkere bein og bedre immunforsvar. 

Drikkevannet i Trondheim koster 1 øre pr. liter. Hva betaler du for flaskevannet 

du kjøper i butikken? 

Forbruk
Husholdningsforbruket i Norge er ca. 160 liter pr. person 

pr. døgn. 

Omtrent så mye vann bruker du hver gang du:

Trekker opp på do: 6 liter

Dusjer i 5 minutter: 30 liter

Bader i badekar: 90 liter

Bruker oppvaskmaskin: 20 liter

Vasker klær i vaskemaskin: 15 liter

Lagersilo filtermasse (marmor)

CO2-anlegg

Inntak

Råvanns pumper

Filterbasseng

Rentvannsbasseng
Rentvann

Bypass

Klor

UV-stråling

Vannledningsnettet 
Både det kommunale og det private vann-

ledningsnettet er etablert over lang tid og 

består derfor av en rekke ulike materialer. 

Det kommunale nettet består av ca. 

750 km rør. 

Det foretas kontinuerlig utskifting av rør 

som ikke holder god nok kvalitet. Mengden 

rør medfører at det vil ta lang tid før alle er 

skiftet ut. 

Kommunen har som målsetting at nye rør 

som legges i dag skal ha en levetid på 

minst 100 år. 

Det er viktig for kommunen å få rask 

beskjed når vannlekkasjer oppdages. 

Varsel kan gis på tlf 72 54 63 50 

(tlf. 72 54 76 00 etter arbeidstid).

Vanninntaket i Jonsvatnet
Vannet tas ut på ca 50 m dyp. Dette sikrer vann med jevn temperatur og minsker 

faren for tilførsel av forurensende stoffer. Deretter passerer vannet siler med 

maskeåpning 0,5 mm.

Jonsvatnet
Jonsvatnet er 

drikkevannskilde 
både for Trondheim 

og Malvik kommune. 
Totalt forsynes ca. 

170 000 innbyggere, 
næringsliv og 

industri med til-
strekkelig mengde 
drikkevann av god 
kvalitet. Vannfor-

syningssystemet fra 
Jonsvatnet er godkjent 

av Mattilsynet.

Vannbehandling i VIVA 
Filtermassen av marmor tilfører vannet kalk og endrer vannets tærende egenskaper i vann-

rørene. Klor og UV-stråling sikrer deg et helsemessig betryggende drikkevann. Klor dreper virus 

og bakterier, UV-stråling ødelegger formeringsevnen til parasitter. 

Marmor Klor UV-stråling

Jonsvatnet 
er Trondheim 

kommunes største 
innsjø. Total mengde 
vann i Jonsvatnet er 

ca. 519 mill m3. 
Fra regndråpen faller 

i Jonsvatnet til den 
forlater vannet tar 

det ca 10 år. Dette gir  
vannet en god selv-

rensende evne.
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Hovedtunnel

Når du skyller ned i
toalettet én gang, 
bruker du like mye 
vann som en person i 
utviklingsland bruker 
på en hel dag til å 
vaske seg, gjøre rent, 
lage mat og drikke. 
Forbruket av vann 
pr. person pr. døgn 
i Europa er mellom 
150-300 liter.



Hva kan du bidra med 
for å sikre drikkevannskilden?
Det er ingen selvfølge at drikkevannet har god nok kvalitet. 

Det krever innsats både fra kommune og forbruker. Kommunens arbeid 

for å få god kvalitet er omfattende. Du kan bidra ved å ta hensyn og ikke 

bade i Jonsvatnet eller forsøple vannkilden. Du kan også redusere 

unødvendig forbruk.

På kartet kan du 
se hvordan hoved-
ledningsnettet er 
forgrenet i Trondheim 
kommune.

Fra noen få vannposter til 300 000 kraner
Trondheim fikk sin første felles vannforsyning i 1777. Sammenlignet 

med andre byer var dette svært tidlig. Store tømmerstokker av furu 

med borede hull ble brukt som rør. Disse førte vann fra Ilabekken 

inn til brønner i byen der folk kunne komme og hente vann 

i bøtter. Dette systemet fungerte helt til 1863 da støpejernsrør 

overtok. I løpet av 1880 årene ble det vanlig å ha innlagt 

vann på kjøkkenet. 



Viktige telefonnummer:
Trondheim kommune tlf. 72 54 00 00
Trondheim bydrift tlf. 74 54 63 50
Trondheim byteknikk tlf. 72 54 26 50

Nyttige nettsteder:

www.norvar.no

www.trondheim.kommune.no/vann

www.trondheim.kommune.no/miljostatus

www.miljolare.no/aktiviteter/vann/

www.niva.no

www.mattilsynet.no

Det er spennende å jobbe med vann
Fagområdet vann er omfattende og viktig. 

Vann- og avløpsbransjen er en spennende bransje som 

har stor betydning for livskvaliteten til befolkningen. 

Vann vil i framtida i økende grad bli et innsatsområde 

med høyt politisk og kommersielt fokus. Bransjen tilbyr 

spennende arbeidsoppgaver.

Noe å satse på i framtiden også for deg?
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