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Viser til mediesak i Svelviksposten:
https://www.svelviksposten.no/christin-vasket-hvitt-sengetoy-kom-brunt-ut-av-maskinen-vi-bor-daikke-i-et-u-land/s/5-74-114248?fbclid=IwAR3dliA-EqT63PVcEI8aKuXdoYZOpuw4SdCj00lNOZsiW1mOwQy8SofF5w&session=4a60992d-04c1-4f92-b107-8ceec8a97eb2
Administrasjonens representant svarer ut årsakene til innbyggernes henvendelser på en god måte i
mediesaken, og jeg ønsker ikke å be om ytterligere utdypning av dette med mindre rådmannen mener
det er flere opplysninger som er verdt å supplere med.
Mitt spørsmål er derfor heller:
Finnes det grep som er mulig å gjøre for å utbedre kvaliteten på vannet som leveres fra
Blindevannverket? Jeg tenker da både på eventuelle kortsiktige grep som er mulig å utføre innenfor
årets budsjettramme, men også eventuelle fremtidige større grep, som vil kunne gjøres mulig som følge
av endrede disponeringer i kommende økonomiplaner.
Svar
Blindevannet har en meget god kvalitet som råvannskilde. Vannkvaliteten i Blindevannet testes jevnlig i
henhold til krav i Drikkevannsforskriften. Vannet til innbyggerne i tidligere Svelvik kommune kan i
perioder ha noe farge (høyt fargetall), dvs ikke være helt klart. Dette skyldes at Blindevannet er et
overflatevann, og det er mer utsatt for humusforekomster på våren og høsten når det er mest nedbør
og sirkulasjon i råvannskilden.
Råvannskilden er nok ikke årsaken til det misfargede vannet som innbyggerne i Svelvik klager over nå.
Problemene som innbyggerne i Svelvik beskriver, skyldes sannsynligvis at vannet har blitt misfarget i
ledningsnettet. Denne misfargingen oppstår når vannet skifter strømningsretning eller hastighet i
ledningene. Dette kan føre til at belegg i ledningene, som vanligvis ligger i ro, kan bli revet løs. Det er
kjent at det i sommer har ført til noe misfarget vann som kan oppstå når noen f.eks. fyller opp
bassenger, vanner hager eller når jordbruksområder vannes. Det står mer informasjon om misfarget
vann på kommunens hjemmesider:
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vann-avlop/tekninske-krav-og-retningslinjer-foravlop/misfarget-vann/
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Det er ikke planlagt å utføre store tiltak for å forbedre vannkvaliteten i Svelvik utover normalt
vedlikehold. Men normalt vedlikehold inkluderer også spyling, rengjøring og pluggkjøring av ledninger
for å fjerne belegg fra vannledningene.
Hvis det skal gjøres tiltak for å bedre fargetallene, må det investeres i et rensetrinn som fjerner farge på
vannbehandlingsanlegget til Blindevannet. Dette vil være en stor økonomisk investering for
Blindevannverket IKS.
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