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Vann
Hias IKS er et interkommunalt
selskap som er anleggseier
og tjenesteleverandør for
kommunene Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange på
områdene vann og avløp.

I denne delen av brosjyren følger en presentasjon av
drikkevannforsyningen som selskapet har ansvaret for.
Hias er ansvarlig for drift og vedlikehold av rundt 90 km
ledningsnett, de to vannbehandlingsanleggene i vår region,
11 pumpestasjoner og seks høydebasseng.
Hias leverer vann til de fire eierkommunene. Fra ledningsnettet,
som driftes av Hias, føres vannet videre over til kommunenes
nett. Det er kommunene som er innbyggernes vannleverandør
og ansvarlig for den delen av ledningsnettet.
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Hias

Mange steder i verden er vann en
knapp ressurs, og bare de rikeste
har råd til rent vann i springen.

Frangstøa

Drikkevann
Alt vann Hias leverer hentes fra Mjøsa.
Vannet selges til kommunene Hamar, Løten,
Ringsaker og Stange, som har ansvaret for
å distribuere det videre til forbrukerne.
Hias produserer rundt 6. 000 000 000
(seks milliarder) liter vann per år.

Vannbehandling
Mjøsa regnes som en sikker og god råvannskilde,
og Hias som vannleverandør er underlagt strenge
bestemmelser til hygiene og kvalitet.
Råvannskvalitet
Råvann fra Mjøsa hentes på 180 – 250 meters dyp.
Kvaliteten på vannet varierer noe gjennom året.
Hias har derfor bygd et nytt vannbehandlingsanlegg
med utvidet rensing, for å sikre en enda mer robust
drikkevannsforsyning.
Forsyningssikkerhet og beredskap
Kontinuerlig forsyning av drikkevann av bra kvalitet
er viktig. Begge våre vannbehandlingsanlegg er
dimensjonert for å kunne betjene hele forsyningsområdet alene. Dette sikrer god beredskap i tilfelle
driftsstans ved det ene anlegget.

Hias har iverksatt en rekke tiltak for
å sikre kontinuerlig vannforsyning:
• Nytt vannbehandlingsanlegg med mer
robuste renseprosesser.
• Kontinuerlig overvåking av vannet.
• Laboratorieprøver av vannet på vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett.
• Reservevann lagret i høydebasseng
tilsvarende cirka et døgns normal forsyning.
• Dublering av nødvendig prosessog pumpeutstyr.
• Nødstrøm for nødvendig prosessog pumpeutstyr.
• Systematisk forebyggende vedlikehold
og rehabilitering av anlegg.
• Oppdaterte beredskapsplaner og risikoanalyser.

56 000
personer får vann fra Hias

Filtrering og
korrosjonskontroll
(PH-justering)

Vannbehandlingsanleggene

Fra Mjøsa

Våre vannbehandlingsanlegg forsyner til sammen
rundt 56 000 mennesker med vann.

HIAS VBA SANDVIKA
Ved Hias VBA Sandvika går vannet gjennom fire
prosesser for utvidet rensing av vannet.

Koagulering, filtrering og korrosjonskontroll
Først tilsettes en jernkoagulant, før vannet renses
gjennom et tremediafilter (et filter med tre ulike filtermasser).
Her renses vannet for bakterier, virus, parasitter og partikler.
I filteret passerer vannet også et lag med marmor, som
regulerer vannets surhetsgrad (ph), slik at det blir mindre
korrosivt og dermed mer skånsomt mot rør og installasjoner.
Desinfeksjon
Desinfeksjon sørger for en ytterligere sikring av vannets
hygieniske kvalitet. Dette skjer i to uavhengige prosesser
for å drepe bakterier, virus og parasitter:
• Vannet passerer i et kammer som blir belyst
med ultrafiolette stråler (UV).
• Tilsetting av små mengder klor

Høydebasseng
Inntak
Dyp

250 m

Lengde

3000 m

Diameter

900 mm

Kapasitet

470 l/s

Rentvannspumper

UVbelysning
Råvannspumper

Jernklorid

Desinfisering

Vannbehandlingsanleggene

Sil
Fra Mjøsa

HIAS VBA VESTBYGDA
Ved Hias VBA Vestbygda går vannet
gjennom tre prosesser:
Siling
Vannet siles for å fjerne partikler
fra vannet.

Inntak
Dyp

180 m

Lengde

2385 m

Diameter

360 mm

Kapasitet

300 l/s

Høydebasseng

Korrosjonsforebygging
Ved å tilføre vannglass (vandig natriumsilikatløsning)
heves pH-nivået, og vannet blir mer skånsomt mot
rør og installasjoner.
Desinfeksjon
Desinfeksjon sikrer vannets hygieniske kvalitet.
Dette skjer i to uavhengige prosesser for å drepe
bakterier, virus og parasitter:
• Tilsetting av små mengder klor
• Vannet passerer i et kammer som blir belyst
med ultrafi olette stråler (UV).
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og PH-justering
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Mjøsa

Vann er kilden til alt liv. Men rent vann kommer ikke av
seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og

Renseanlegg

svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør regnvann

Avløp

til drikkevann. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar
energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste. Det er
også teknologi på sitt viktigste.
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