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Informasjon til våre abonnenter
Vi senker vanntrykket i ditt område
Dette brevet erstatter brev av juni 2017.
Trondheim kommune gjennomfører for tiden et omfattende arbeid i området for å redusere
vanntapet og optimalisere vannledningsnettet. Du vil merke en reduksjon av vanntrykket i løpet av
tidlig høsten og denne endringen er permanent. Trykket i området er høyt og skal normaliseres. Vi
investerer rundt 8 millioner kroner i ny infrastruktur på ledningsnettet slik at du (og brannvesenet)
skal kunne hente samme mengde vann, men med et lavere trykk.
Utsettelsen med arbeidet skyldes uforutsette hendelser med blant annet arbeid i Kongsvegen.
Hvorfor gjør vi dette?
1. Skader på infrastruktur. Vannlekkasjer kan gjøre stor skade på vei, bygninger og annen
infrastruktur og kan i verste fall medføre fare for liv og helse. Eksempel her kan være
utvasking av masser under vei eller fundamenter.
2. Økonomi. Ved å senke trykket reduserer vi vanntapet i ledningsnettet og dermed kostnadene
forbundet med produksjon av rent drikkevann. I tillegg bygger vi om nettet slik at vi
distribuerer vannet på en bedre og billigere måte.
Ved å redusere trykket reduserer vi også risikoen for alle disse momentene.
Hvilken praktisk konsekvens har dette for deg?
Du vil trolig ikke merke stor endring på grunn av trykkendringen. Trykk i krana er en vanesak og du
vil fort venne deg til det nye trykket.
Har du en reduksjonsventil montert er det mulig det må gjøres tiltak på denne. Mer om dette kan du
lese på Trondheim kommune sin nettside: www.trondheim.kommune.no/vann. Her vil du også
kunne lese mer om prosjektet i detalj hvis det skulle være av interesse.
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Vi vil sende ut sms-varsling to dager før vi senker trykket. Du kan sjekke om du står registrert med
riktig telefonnummer på www.servicevarsling.no for å være sikker på at du mottar varsling. Har du
spørsmål om dette kan du kontakte Trondheim bydrift, vann og avløp på e-post
kundeservice.bydrift@trondheim.kommune.no eller telefon 72 54 64 47.
Trondheim bydrift er tilgjengelige på Facebook og Twitter. Kontakt oss gjerne der også.
Med hilsen
TRONDHEIM BYDRIFT
Kyrre Anton Halvorsen
Prosjektleder
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