
Erfaringer og utfordringer med 
trykksenking i Trondheim

Trond Ellefsen Trondheim Bydrift



● Hva har vi gjort i Trondheim 
● Hvor
● Erfaringer
● Utfordringer



Med å senke vanntrykket..

● Redusere vanntap, et av flere verktøy
● Optimalisering av ledningsnettet, bedre trykkforhold
● “Snillere” med ledningsnettet
● Sparer energi
● Vi gjør vannforsyningen sikrere 

○ redusert lekkasje
○ redusert personforbruk



Forankring i hovedplan



Hvor kan man begynne..

● Ta de enkle områdene først
● Problemområder med høy lekkasjeandel og høyt trykk
● Pumpesoner
● Del av en sone
● Større områder bør prosjekteres



Hente ut god informasjon fra området

● Man må skaffe seg god oversikt, kartlegging
● God lokalkunnskap
● Godt kartverk med avstikkere inntegnet
● Sprinkleranlegg, hvor mye vann er “lovt ut” 
● Vite hvor de kritiske punktene i nettet er
● Hva er våre forpliktelser mht trykk
● Testing med modell (hvis tilgjengelig)



Laveste trykk 
29 mVs

Høyeste trykk 
50 mVs

De kritiske punktene i sonen



▪ 1996  Midtbyen fra mVs 90 til 70
▪ Reduksjoner

▪ Forretninger

▪ 2018 Tiller fra mVs 224 til 193
▪ Pumpesone, 57 000 m3 mindre pumping

▪ Bolig og industri

▪ 2020 Ranheim fra mVs 90 til 70
▪ Reduksjoner

▪ Bolig og industri



Midtbyen (-2 bar)

● Fra vannspeil 90 til 70 
● 5000 /20 000 PE
● Flatt område
● Kan gjøres mer
● Utfordringer



Tiller 2018 (-3 bar)

● 4200 PE
● Del av område
● Hovedsakelig bolig
● Fra vannspeil 224 til 193
● Trykk etter endring

○ Maks 5 bar
○ Min 2,9 bar



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

● Separeringsprosjekt fikk 
siste biten på plass

● Flytting av flere avstikkere



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 

● Vanskelig å beregne lekkasjereduksjonen
● Private huseiere
● Bedrifter
● Informasjonsbehov



Informasjon
● Tidlig info til berørte
● Forskjellig info
● SMS når det nærmer seg
● Nettside 
● Spørsmålene kommer når trykket senkes



Betraktninger

● Stort potensiale, generelt høyt trykk
● Ett av flere verktøy
● Gjør oss sårbare, vi presser ned mot minimum
● Større behov for sensorer på nett 
● Sprinkler er utfordrende
● Bygger mer komplisert nett (parallelle ledninger)
● Redusert brannvannskapasitet
● Flere endeledninger



Takk for oppmerksomheten!!


