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Fakta om vannverket 

• Største vannverket i Ringerike kommune 
• Ferdigstilt i 1987, pr 2011  24000 pe 
• Eneste behandling av grunnvannet frem til i 

dag har vært lufting av vannet. 
• Dagens klausuleringssoner og bestemmelser 

er basert på et uttak på ca 100 l/s 
     360m3/h  3,6 mill. m3/år 
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Bakgrunn for at Ringerike kommune har startet arbeidet med  
økt sikring av vannkilde og utvidelse av anlegget er følgende: 

 
• I 2006 ble det oppdaget mangan i ledningsnettet til vannverket. 
• Mangan er et grunnstoff og  er ikke helsefarlig, men har en rekke 

bruksmessige ulemper. 
 

– Rustslam i ledningsnettet 
– Misfarging av vann og klesvask 
– Metallisk smak på vannet 
– Fargeavsetning i sanitærutstyr 

 

• Ved Mn innhold over 0.045 mg Mn/l så er sannsynligheten stor for Mn 
utfelling i forsyningsnettet som kan gi store slammengder. 

• Mn vil opptre som svart utfelling i drikkevannet (svarte prikker eller sort 
slam) 
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• Ekisterende grunnvannspumper ble byttet ut med 
mindre pumper utstyrt med frekvensstyring for å 
kunne ta ut grunnvann jevnest mulig. 

• Det ble etablert to nye grunnvannsbrønner (5-6) i 
Dødisgropa med annet uttaksdyp enn de 
opprinnelige brønnene (1-4) 
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TILTAK: 
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Mn utvikling i grunnvannsbrønn 1-6      (2006-2014) 
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Mn utvikling ut fra Høydebasseng Kile   (2006-2014) 
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• Hvorfor tiltak: 
– Mn – verdier over grenseverdiene som er satt i 

drikkevannsforskriften. 
– Ringerike vannverk har ikke godkjent 

reservevannkilde.  
– Vannverket er sårbart ovenfor hendelser i dødisgropa 

og overføringsledning til Kilemoen Høydebasseng 
– Fremtidig dimensjonering i henhold til ny bebyggelse 

og sikring av dagens vannforsyning og vannkvalitet 
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     For å øke sikkerheten i vannforsyningen for Hønefoss og omegn har 
Ringerike kommune planlagt 3 tiltak 

 
1. Etablere to nye grunnvannsbrønner ved Tjorputten, Disse brønnene 

skal utgjøre reservevannkilde / produksjonsbrønner for vannverket 
og skal kunne levere minimum 80 – 100 l/s . Dvs. snittforbruket i 
dag. 

2. Etablere et nytt høydebasseng på minimum  3000 m3. Total 
basseng-kapasitet vil da bli 5000 m3 

3. Etablere vannbehandlingsanlegg for fjerning av mangan (Mn) 
 
     Tiltak 1 innebærer også ny vannledning fra Tjorputten til Kilemoen 

høydebasseng , lengde ca 2,7 km  



Reservevann/supplerende forsyning  
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• De nye grunnvannsbrønnene ved Tjorputten er 
prøvepumpet i 12 mnd og viser god vannkvalitet. 

• Grunnvannsbrønnene er plangodkjent av 
Mattilsynet (ikke oppstarts tillatelse) 

• Det er sendt søknad til NVE om konsesjon på 
uttak av inntil 100 l/s fra de to nye 
grunnvannsbrønnene.  

• Tiltaket kan behandles gjennom §20 i 
vannressursloven. Reguleringsplanen må da 
beskrive vannuttaket og overvåkningsrutiner 



Konsekvenser i vannverksområdet 
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• Som følge av de to nye grunnvanns-brønnene  
blir det endringer i eksisterende 
klausuleringsplan og beskyttelsessoner 
(hensynssoner) med bestemmelser. 

• Hovedendringene er innskjerping av 
eksisterende bestemmelser og nye  
restriksjoner forbundet med uttak av grus. 



Ringerike kommune  
Teknisk drift 



Ringerike kommune  
Teknisk drift 

• Grusuttaket på Kile har hatt 
et beskjedent uttak av grus 
siden 60 tallet frem til RV7 
Ramsrud – Kjeldberg ble 
påbegynt. 

 
• Antatt uttak under RV7 

byggingen ca  400 000 m3 
grus 

 
• Grunneier av grustaket har 

inngått rammeavtale med en 
stor entreprenør  for uttak av 
grus. Uttak av grus vil variere  
men har antydet et uttak opp 
mot  200 000 m3 ved behov. 
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