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KLART FOR KRANSELAG: Det sjekkes at betongen er tett, slik at det kan holdes kranselag i dag. Deretter fylles høydebassenget med fem millioner liter drikkevann fra Rore.
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Ti meter høyt basseng
Et ti meter høyt vannbasseng skal sørge
for drikkevann til
innbyggerne på
Arendals østkant.
MARIT ELISABETH STRAND
maes@agderposten.no 976 38 152

Det nye vannbassenget som har
kostet 14 millioner kroner ruver
på toppen av Helleheia på Saltrød. Det sjekkes
at betongen er
tett, før kranselaget holdes i
dag. Deretter
skal bassenget
fylles med fem
millioner liter
drikkevann fra
Rorevann.
– Bassenget er
dimensjonert for å forsyne innbyggere med drikkevann i mange tiår fremover, forteller Per
Barth Svendsen, prosjektleder

og senioringeniør i Arendal
kommune.
Bassenget skal forsyne 6.500
personer på Saltrød, Eydehavn
og Tromøy øst.
– For oss som bygger infrastruktur, er det morsomt å vise
frem noe som er så gedigent.
Vanligvis bygger vi under bakken, forklarer Barth Svendsen.

get ble støpt over fire og et halvt
døgn i desember i fjor.
– Det var spennende, for det
kunne fort gått galt dersom det
hadde blitt veldig kaldt. Men
støpingen gikk heldigvis bra,
forteller prosjektleder Birger
Homme.
Det nye bassenget skal settes

i drift i april, og da rives det
gamle. Seks høydebassenger
inngår i vannforsyningsnettet
til Arendal vannverk.

Friområde
Vannbassenget ligger midt i et
friområde på Vindåsen. Barth
Svendsen regner med at folk vil

komme for å se på bassenget.
– Det er vei opp hit, og det
blir ingen stengsler, forteller
han. Men utsikten fra toppen av
betongtaket var det bare Agderpostens utsendte som fortet seg
å nyte – for her blir det ikke mulig å klatre til topps.

Vanning tømte bassenget
Det eksisterende bassenget på
Helleheia fra 1973 har betydelig
mindre volum. Det har
vært problemer å få bassenget til å strekke til.
Spesielt somrene med
mye hagevanning har
vært kritiske.
– Da var bassenget
nesten tomt, bekrefter
Barth Svendsen.
Det ble derfor bestemt i 2010 at Arendal
vannverk bygger et nytt basseng
med ventilkammer og trykkpumper.
Betongen til det nye bassen-

«Vanligvis
bygger vi
under
bakken»

SIKRER VANNFORSYNINGEN: Prosjektleder Birger Homme i BRG (t.v.), prosjektleder Per Barth Svendsen i
Arendal kommune og byggeleder Per Kristian Nyhus i Arendal kommune skal sørge for rent drikkevann.

