
Fra 1. mars 1946 har denne artikkels forfatter hatt stillin
gen som bygningssjef. 

Behandlingen av bygnings- og reguleringssakene var i tida 
1913 til 1928 som tidliger nevnt lagt under de respektive «kom
misjoner». Fra og med 1. januar 1929 ble kommisjonenes myn
dighet overf0rt til et rad, bygningsradet. 

VASSVERKET 

AV H. N. aSNEs 

(Etter opplysninger fra iJ:lgeni0rkontoret). 

Sa seint som i begynnelsen av dette hundrearet var det ikke 
annen vassf0ring til hus i Strinda enn bmnner for hver enkelt 
gard. Det ble Iikevel ved utbygging pa Tempe og Valene lagt 
felles ledninger til flere hus i dette stmket, og det samme ble 
gjort pa Bakkaunet og Klingenbergl0kken ved tettbygging der. 
Tanken om a f1L felles vassverk for heile Strinda er f0rste 
gang nevnt i skriv fra arsenalforvalter Hofstad til Strinda 
formannskap 25. april 1908. Han nevner Estenstad og T0m
merholt i Strinda som uttakssted. 

Skriv av 29. januar 1910 til Strinda formannskap og herreds
styre fra Paul Fjermstad som da var stortingsmann, f0rte til 
at det ble valgt ei nemnd som skulle rede ut denne saka. Valgt 
ble: stortingsmann Fjermstad, form., kaptein Bonsack Lund, 
nestform., dr. A. Sand, gardbr. G. Venaas og byggmester M. 
Bj0raa. 

Etter kartlegging av nedslagsfeltet og en del arbeid-med 
saka ble kommuneingeni0r i Brerum Claus Berg tilsatt som 
teknisk konsulent. Planer med overslag som han arbeidde ut, 
ble vedtatt i herredstyrem0te 26. november 1911 Overslaget 
I"d pa kr. 250.000,-. Etter disse planene skulle nar Estenstad
dammen var utbygd, legges en 9 " hoved.ledning fra dammen 
forbi Dalset, Loholt, Hegdalen, Karinelund til Eberg. Herfra 
to 7" ledninger. Den ene forbi Blusuvoll 0stre, Tyholt, Pers
aunet, Dalen hvor den krysser Merakerbanen og Ladebekken til 
henimot Ringve, mens den andre tar av i vestlig retning, gar 
forbi Berg prestegard, Lerkendal til Holtermanns veg ved 
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Nardovegen hvor en mindre 
'avstikker med 4" diameter skul
Ie ga nordover til bygrensa, 
mens en 6" ledning skulle leg
ges sydover langs Holtermanns 
veg til NidarvolL 

Nedslagsfeltet i E stenstad 
var oppmalt til 1,24 kv.km. og 
de rekner med en disponibel 
vassmengde pa 700.000 kb.m. 
om aret, kanskje noe mer. -
Dette var de f0rste planene. 

I slutten av aret 1911 ble in
geni0r Hallfred H0yem tilsatt 
som herredsingeni0r og dermed 
som ingeni0r for vassdragsver
ket, og i mars 1912 begynte ar
beidet med en arbeidsstyrke pa 
fra 20 til 40 mann. Det meldte 
seg imidlertid vansker med ut
graving og oppf0ring av dam
foten sa den ble ikke ferdig f0r 
i oktober 1913 da bunnluken 
kunne slaes igjen, og verket 
var ferdig til bruk. 

Hovedledningen etter den 

Ingeni9r Hall/red HOllem, 
f. 1881, var utdannet ved Trond
hjem tekniske lrereanstalt - byg
ningslinjen i 1901 og relste sam
me A.r til Amerika. Han korn 
tilbake og ble herreds ingeni0r i 
Strinda i 1912 til 30. juni 1920. 
Har siden hatt eget teknisk kon-
sulentkontor i Trondheim. Med- , 
lem av Strinden Sparebanks for
standerskap, fra 1945 formann i 

plan som alt er nevnt, var nem- forstanderskapet. 

Jig ogsa ferdig da, og videre ble 
lagt en 4" ledning fra hovedledningen ved Moholt 0stre om 
fors0ksgarden Voll til Veiskillet, en 4" ledning fra hovedled
ningen ved Kvilehaugen til Blusuvollsbakken og en 4" ledning 
langs Innherredsvegen til Bakkaunet. Videre ble i 1913 lagt 
ledning til Nidarvoll, langs Innherredsvegen til Strindheim og 
Belbuan og til Tungen, fra Veiskillet til fylkesskolen og fra 
Ringve til 0stmarken. 

Med byen var truffet avtale om levering av vann til husa ved 
GL Asvei pa Byasen, og denne ledning ble ogsa lagt i 1913. 

Vannet fra Estenstad viste seg imidlertid a vrere sa ureint 
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H erredsi ngeni0r I ngv . Y stgaard, 
f . 21. juli 1884. Etter utdanning 
ved Tron dh . t ekniske lrer eans t a lt 
virket ha n f0rst som ingeni0r i 
Trondheim, var sA n o en Ar i Ame
rika, kom tilbak e og arbeidde ved 
sta t sb:;tnen es brukontor. I 1915 
ble h a n stadsingeni0r i Troms0 
og seinere i Moss og ble her reds
ingeni0r i Strinda i 1920. Han 
var avskjediget ei tid under kri-
gen, gikk inn i sin stilling igjen 
etter krigens slutt, m en m Atte al
ler ede ut pA h0sten samme Ar 
s0ke avskjed som f01ge a v syk
dom. D0d 1947. 

at det til sine tider sa ut som 
kaffe nar en skulle tappe vann. 
Det var myr og myrmalm som 
gjorde vannet ureint. For a ret
te pa dette ble flere planer 
dr0ftet, og no en ogsa prl1'lVd 
uten at de f0rte til et tilfreds
stillende resultat. Saka talte 
ingen utsetting. Behovet til 
vann var i stadig vekst, og en 
hadde allerede kostet pa mange 
penger ved de 10sningsplaner 
som var pr0vd. 

I 1920 ble Ingv. Ystgard til
satt som kommuneingeni0r og 
fikk her en vanskelig oppgave 
a ta fatt pa. Han arbeidde ut 
et forslag som ble vedtatt i 
herredstyrem0te den 23. no
vember 1921. Dette forslaget 
gikk bI. a. ut pa a fjerne myr
massene fra dambunnen sa en 
kom ned pa sand og Ieire. Det 
var ikke smating det gjaldt, 
50.000 kb.m. myr matte fjer
nes. Omkostningsoverslaget var 
pa kr. 220.000,- som ble be
vilget i nevnte herredstyrem0~ 
teo Arbeidet ble satt i gang og 
en var ferdig sommeren 1924, 

og bassenget ville na kunne romme 125.000 kb.m. vann. Vann
kvaliteten var na utmerket. 

Imidlertid var behovet for vann sterkt voksende, og i 1927 
var daglig brukt 1000 til 1200 kubikmeter. Det ble n0dvendig 
a skaffe mer vann. Ved T0mmerholt var en dam som var bygd 
i 1912-13 ogsa med ubrukbart vann, og kommuneingeni0ren 
foreslo at myrmassene ogsa i denne dammen ble fjernet. Her 
gjaldt det et kvantum pa 100.000 kb.m. myr som matte ·bort. 
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Forslaget ble vedtatt og arbeidet satt i gang. Ferdig 30. okto
her 1933. Begge basseng rommer tilsammen 375.000 kb.m. 

Imidlertid var ledningsnettet sterkt utvidet, det kom stadig 
nye bygninger til som skulle ha vann, og nedslagsfeltet i Esten
stadomradet var utilstrekkelig til a dekke behovet. Forskjellige 
ting ble gjort for a bedre stillingen, men det ble etter hvert 
klart at en matte fa Jonsvannet med som vassreservoar, og 
ledning fra Jonsvannet ble lagt i 1941-42, og na far omtrent 
halvdelen av byggebeltet vann fra denne ledning, dvs. den 
nordre og laveste del. Jonsvannet ligger 100 m lavere enn 
Estenstad og viI av den grunn ikke gi trykk nok til h0gre deler 
av Strinda. Da van net fra Jonsvannet ikke er helt tilfredsstil
lende som drikkevann, blir det f0rst renset i et steriliserings
anlegg f0r det gar inn i vannledningen. 

Forbruket av vann har auka sa sterkt at det na gar med bort 
imot 5000 kb.m. pro d0gn, og under krigen var det oppe i 6000 
kb.m. pro d0gn. Da det i t0rketiden eller i srerlig kalde vintrer 
kan tenkes at Estenstadverket ikke makter leveransen av vann 
til de deler av Strinda som h0rer til her, er det mellom hoved
ledningen fra J onsvannet og hovedledningen fra Estenstad 
lagt en ledning, og ved hjelp av en pumpe kan sa vann f0res 
over fra den f0rste til den ann en ledning. Derved skulle vann
forsyningen over det heile vrere sikret, srerlig nar et forslag om 
utbedring og forsterkning av dette pumpeverket blir gjennom
f0rt. En viI nemlig da kunne f0re vann fra Jonsvannsledningen 
over til det ledningsnett som gar til stmket Valene-Tempe
Nidarvoll. 

Med omsyn til finansieringen av vannverket sa erden i alt 
vesentlig ordnet ved Ian. Renter og avdrag og vedlikeholdsut
gifter f0res opp under kommunens budsjetter og er tenkt dek
ket gjennom avgifter fra abonnentene. Disse avgiftene er ord
net etter to forskjellige tariffer, dels pa grunnlag av eiendom
mens assuransesum og dels ved beta ling pro kb.m: vann etter 
maIer. De aller fleste abonnenter har maIer. 

Det har vrert forutsetningen at vassverket skulle klare seg 
sj01, men til a begynne med var dette sj0lsagt urad, det matte 
bli underskudd. Seinere har det gatt godt. Fra vassverket tok 
til og til 1. juli 1938 var pa budsjettet bevilget kr. 1.683.013,-
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og de samlede vassavgifter i samme tidsrom var kroner 
1.632.707,-. Tar vi f0rste aret for seg, sa var utgiftene kr. 
62.555,- og vassavgiftene kr. 22.597,-, mens budsjettaret 
1937-38 viser henholdsvis kr. 89.406,- og kr. 129.821,- . En 
var altsa allerede da godt pa veg med a betale av pa tidligere 
underskudd. Abonnenttallet var i 1938 - 1500. Den samlede 
lengde av hovedvassledninger var da ca. 5 norske mil. (Sa langt 
som fra byen til St0ren). Anleggsomkostningene for vassver
ket var da kr. 1.214.000,-. 

Etter krigen har en som f0lge av planlagte nye boligstmk 
utvidet ledningsnettet sa det vii i 1948 fa en samlet lengde av 
ca. 6 norske mil. 

Vassverket koster hittil ca. kr. 2.000.000,-. Abonnenttallet 
er steget til 1900, - en ganske rask utvikling fra 1920 da det 
var 400, i 1930 - 1000, i 1940 - 1600. Inntektene var i 1946 
- 1947 kr. 262.028,- mens utgiftene var kr. 190.000,-. 

En er na iferd med a arbeide ut ny generadplan for vass
verket. 

Verket rna i framtida srerlig rekne med Jonsvatnet som ba,s
seng. Det rna derfor bli lagt en ny hovedledning herfra, og et 
nytt tidsmessig renseanlegg rna bli bygd. De nye ledningene 
rna bli satt i samband med Estenstad-verket ved hjelp av st0rre 
pumpeverk og h 0ydebassenger som delvis skal l0se av de 
gamlet trykkreduksjonsventilene. En rna dessuten rekne med 
at en ny st0rre hovedledning rna f0res fram over Steinan-Ut
leira og ned til Nidarvoll. Fordelingsnettet rna sj0lsagt og bli 
bygd ut etter hvert som nye boligstmk kommer til. 

Byasen rna f3. vann fra Lersj0vassdraget, og her rna en ar
beide sammen med Trondheim kommune. 

For de h0gre deler av Byasen rna en bruke st0rre pumpeverk 
og bygge nye trykkreduksjonsbasseng for a fa h0velig trykk 
i fordelingsnettet. De nye planene for den videre utbygging vii 
bli utarbeidet i sa.mband med ny Lersj0ledning. 

Trondheim kommune har bevilget til ny Lersj0ledning som 
trulig vii bli ferdig i 1952. 

Kloakker. 
Kloakkledningene i Strinda gar na dels inn i Trondheim bys' 
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kloakknett og dels til Nidelva og Ladebekken. Etter hvert som 
byggevirksomheten eter seg utover, og nye gater blir lagt, rna 
ogsa kloakknettet bygges ut. Strinda kommune viI derfor na 
utover fa store utgifter til kloakkledninger. - Boligbygginga 
har na nadd h0gdedrag som tvinger Strinda til a ga andre 
veger med kloakkledningen, saledes til Bmsetbekken og videre 
til Ladebekken som na blir gjenlagt i kulvert, et arbeid som 
na blir utf0rt av Trondheim og Strinda kommuner i fellesskap. 
Gjenlegging av Bmsetbekken er ogsa i gang. Begge disse ar
beider vil bli fortsatt nar de n0dvendige pengel0yvinger er 
gitt. 

Videre rna legges store kloakkledninger som rna f0res fram 
enten til sj0en eller til Nidelva. 

For Byasens vedkommende viI den nye utbygging langs Gra
kallbanen og srerlig for den 0verste del av Byasen gj0re det 
n0dvendig a bygge flere st0rre kloakker heilt ned til Nidelva. 

Der hvor kloakker blir lagt ned i samband med ny gate og 
gar inn i gateanlegget, rna huseierne refundere kommunen heile 
utgiften. Men de fleste st0rre kloakker blir ikke bygd i for
bindelse med nye gater, og der rna kommunen ta utgiften med 
kloakkledningene. Huseierne betaler i dette tilfelle en tilknyt
ningsavgift pa kr. 100,- - en gang for aile. 

BRANNVESENET 
VED OVERKONDUKT0R JOHN SKAARVOLD 

Strinda brannkommune ble opprettet i 1931 og kom som en 
naturlig f01ge av den sterke tilvekst kommunen hadde hatt om
kring byen. Men saka har en liten forhistorie. Den 14. juli 1893 
fikk landet en lov med palegg om at hver kommune skulle opp
rette et skogbrannvern med brannsjef og ellers med mann
skapsstyrker som var n0dvendig. Strinda var ikke med en 
gang villig til a f0re igjennom en slik ordning, for her var jo 
sa lite skog og det ble forhandlet om saka. Forhandlingene f0rte 
til at Strinda omkring 1920 oppnevnte skogbrannsjef og orga
niserte skogbrannvern. Den f0rste skogbrannsjef var savidt 
vites ingeni0r og gardbruker S. S. Klingenberg. Hvert 3. ar 
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