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Onsdag var det offisi-
ell åpning av Ringe-
rike vannverk på 
Kilemoen, og ordfører 
Kjell B. Hansen er 
strålende fornøyd.
EspEn ØdEgård
espen.odegard@ringblad.no 916 52 054

Den 19. februar ble det nye 
vannverket, som er en kraftig 
utvidelse av det tidligere, tatt i 
bruk. Onsdag var det offisiell 
åpning med inviterte gjester 
fra Ringerike kommune og 
samarbeidspartnerne som har 
vært med på å lage anlegget.

Uten mangan
Drikkevannet har hatt god 
kvalitet også tidligere, men 
det nye nå er at vannet er 
manganfritt. Mangan har tidli-

gere, til tider, gitt misfarget 
vann, men det blir det slutt på 
nå.

Utvidelsen fører også til at 
vannverket kan levere vann til 
opp mot 60.000 innbyggere, 
altså en betydelig kapasitets-
økning. I dag får drøyt 24.000 
av kommunens 30.000 inn-
byggere drikkevannet levert 
fra Kilemoen.

– Det er veldig viktig med 
god kvalitet på drikkevannet 
og det har vi på Ringerike. 
Vannverket er blitt stort, men 
dette er noe vi gjør for å dekke 
framtidas behov, og vannver-
ket kan håndtere langt flere 
mennesker enn vi er på Ringe-
rike i dag, sier ordfører Kjell B. 
Hansen

Samtidig er det klart at en 
sånn utbygging koster. Bud-
sjettet var på 120 millioner 
kroner og kommunalsjef Gunn 

Edvardsen er veldig fornøyd 
med at man har holdt seg 
innenfor budsjettet.

– Anlegget har blitt veldig 
bra og samarbeidet mellom 
kommunen og samarbeids-
partnerne som har stått for ut-
byggingen har hele tiden vært 
veldig bra, påpeker hun.

avgift går opp
Det er innbyggerne i Ringerike 
som må betale for utbyggin-
gen i form av økte vannavgif-
ter, noe som er i tråd med selv-
kostprinsippet. I år er prisen 
21 kroner (pluss moms) per 
kubikkmeter vann. Neste år 
skal det etter planen øke til 23 
kroner, før toppen nås med 26 
kroner per kubikkmeter. En 
familiehusholdning bruker 
rundt 150 kubikkmeter vann i 
året. Kommunen har på sin 
side heller ikke lov til å ta for 

mye betalt for vann- og klo-
akk.

Regningen fordeles ut blant 
innbyggerne som er knyttet til 
dette vannverket. Hvis folke-
tallet øker i årene framover, vil 
også regningen per husstand 
gå noe ned.

Også rådmann Tore Isaksen 
er strålende fornøyd med 
vannverket. Han viser også til 
at vannverkene på Sokna og 
Nes har fått en nødvendig 
oppgradering.

– Det er gøy å bygge sånn in-
frastruktur. Nå har vi et topp-
moderne vannverk som kan 
levere vann til 60.000 innbyg-
gere. Det er med på å gjøre oss 
klare for en betydelig vekst i 
folketallet, sier Isaksen.

Hansen og Isaksen ble vist 
rundt i det nye vannverket av 
Peter Paskert i Hydro-Elektrik 
AS, som har stått for selve pro-

sessanlegg. Han mener Ringe-
rike nå har fått et topp moder-
ne vannverk, og viste hvordan 
vannet blir renset.

I det nye anlegget blir van-
net filtrert, i tillegg til at det 
blir tilført ozon. Ozonet bru-
kes til å rense vannet, og fjer-
nes så før det sendes ut til 
abonnentene.

Anlegget kan levere 225 liter 
i sekundet. Det nye bassenget 
som er bygget ved vannverket 
er Norges største høydebas-
seng i stål, med en kapasitet 
på 3.000 kubikkmeter. Den to-
tale kapasiteten, inkludert det 
tidligere bassenget blir på 
5.000 kubikkmeter.

Ringerike kulturskoles stor-
band sto for det kulturelle inn-
slaget under den offisielle åp-
ningen av Ringerike vannverk. 

Offisiell åpning: 

et vannverk for framtida

VannRensing: Peter Paskert fra Hydro Elektrik foklarer ordfører Kjell B. Hansen og rådmann Tore 
Isaksen hvordan vannrensingen foregår.

i dRiFt: Denne gjengen har sørget for at det nye vannverket nå er i drift.

Rent Vann: En titt inn i det nye vannbassenget som skal gi oss på 
Ringerike rent vann. 


