Hias IKS Vann
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Hias IKS er et interkommunalt selskap. Hias er
anleggseier og tjenesteleverandør for kommunene
Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på områdene vann
og avløp. I denne delen av brosjyren følger en presen
tasjon av drikkevannforsyningen som selskapet har
ansvaret for.
Hias er ansvarlig for drift og vedlikehold av rundt 70
km ledningsnett, 10 pumpestasjoner, seks høyde
basseng og vannbehandlingsanleggene i Hamar og
Stange.

Løten

Hedmarktoppen

I Norge tar vi rent drikkevann i springen som en
selvfølge. Andre steder
i verden er dette kun
forbeholdt de rikeste.

Hamar VBA
Åkersvika

Hamar

Hias leverer vann til de ﬁre eierkommunene. Fra led
ningsnettet, 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.

Nordsveodden

Ilseng

Stange

Kartforklaring
Overføringsledning
Pumpestasjon

Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad
post@hias.no | t: 62 54 37 00

Høydebasseng
Vannbehandlingsanlegg

Stange VBA

Vann side 2

Frangstøa
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Drikkevann

50 000
personer får vann fra Hias

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 for
brukerne.

Hias har iverksatt en rekke tiltak for å sikre kontinu
erlig vannforsyning:
• Kontinuerlig overvåking av vannet.
• Laboratorieprøver av vannet på vannbehandlings
anlegg og distribusjonsnett.

Hias produserer circa 6. 000 000 000 (seks mrd.)
liter vann per år.
Vannbehandling
Mjøsa regnes som en sikker og god drikkevannskilde,
og Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene
og vannkvalitet.
Råvannskvalitet
Råvann fra Mjøsa hentes på 150–200 meters dyp.
Vannet gjennomgår en enkel behandling, som består
av partikkelfjerning, korrosjonsforebygging og
desinfeksjon gjennom klortilsetning og UV-bestråling.
Kvaliteten på råvannet varierer noe gjennom året.
Derfor planlegges et nytt vannbehandlingsanlegg
med utvidet rensing for å sikre en enda mer robust
drikkevannsforsyning.

• Reservevann lagret i høydebasseng tilsvarende
circa et døgns normal forsyning.
• Fordobling av nødvendig prosess- og pumpeutstyr.
• Nødstrøm for nødvendig prosess- og pumpeutstyr.
• Systematisk forebyggende vedlikehold og rehabilit
ering av anlegg.
• Oppdaterte beredskapsplaner og risikoanalyser.

Forsyningssikkerhet og beredskap
Kontinuerlig forsyning av drikkevann av bra kvalitet
er viktig. Begge våre vannbehandlingsanlegg er
dimensjonert for å kunne betjene hele forsyningsom
rådet alene. Dette sikrer god beredskap i tilfelle drifts
stans ved det ene anlegget.
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Vannbehandlingsanleggene
Våre vannbehandlingsanlegg ligger på Hamar og Stan
ge, og forsyner tilsammen circa 50 000 mennesker
med vann. Hovedprinsippene for behandling av vannet
er like, men anleggene er noe forskjellig oppbygd. På
overordnet nivå går vannet gjennom tre prosesser:

Høydebasseng
Hamar vannbehandlingsanlegg

Dyp
Lengde
Diameter
Kapasitet

Filtrering
Vannet ﬁltreres for å fjerne partikler fra vannet.
Korrosjonsforebygging
Ved å tilføre marmor eller vannglass (vandig natrium
silikatløsning) heves pHnivået, og vannet blir mer
skånsomt mot rør og installasjoner.

Hovedinntak
145 m
3950 m
900 mm
300 l/s

Reserveinntak
15 m
250 m
500 m

Rentvannspumper
Siling

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
ultraﬁolette stråler (UV).

Desinfisering
og PH justering

Stange vannbehandlingsanlegg

Dyp
Lengde
Diameter
Kapasitet

Hovedinntak
180 m
870 m
630 mm
300 l/s

Reserveinntak
30 m
600 m
500 m

Råvannspumper
UV-belysning

Fra Mjøsa
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Vannbehandling

Råvann

Renset
avløp

Drikkevann
Mjøsa

Vann er kilden til alt liv, men rent vann kommer ikke
av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og
svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi renser, resirkulerer og skaper
fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt
beste – det er teknologi på sitt viktigste.

Renseanlegg
Avløp

Mat

Gjødsel

Jordbruk

Grøntareale
Snu brosjyren og les om vann
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Snu brosjyren og les om avløp

