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1 BAKGRUNN 

COWI AS er engasjert av Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA for å 

utrede videre drift av vannverket på Tyristrand.  

Vurderingen fra COWI AS skal være grunnlag for beslutning fra de nevnte parter 

om følgende hovedalternativer for videre drift. 

› Alternativ 1: Kommunal overtagelse av Tyristrand vannverk SA  

› Alternativ 2: Tyristrand vannverk SA viderefører fortsatt drift av 

vannverket 

Dette omfatter vurderinger av følgende anleggsdeler: 

› Nåværende vannkilde, Væleren 

› Vannbehandlingsanlegget (VBA) ved Væleren 

› Ledningsnett inkludert høydebasseng og andre installasjoner  

Videre skal det også gis en vurdering av mulige løsninger for reservevann, jfr. 

Drikkevannsforskriften § 9 Leveringssikkerhet.  

Denne vurderingen munner ut i et anslag for kostnader ved de 2 alternative 

nevnt ovenfor. Inntil videre gjelder fortsatt kostnadsoverslag fra 11.05.2020 

2 FORUTSETNINGER  

Denne rapporten har status som foreløpig grunnet følgende forhold. 

› Pågående prøvetaking. 

Basert på den informasjonen vi nå har fra 1. prøvekampanje er det fortsatt 

behov for ytterligere prøvetaking for å følge anleggets evne og robusthet til 

å takle de naturlige endringer i råvannskvaliteten i Væleren over året. 

2.1 Tidligere rapporter 

Forut for denne rapporten er det i forbindelse med COWIs engasjement 

utarbeidet følgende rapporter og beregninger, som også legges til grunn. 

Tidligere prosjektnotater er: 

› Rapport av 16.10.2019: "Kartlegging Tyristrand vannverk – 

dimensjoneringsgrunnlag og gjennomgang"  

› Rapport av 23.12.2019: "Oppklaring rundt svikt i hygienisk barriere"  

› Hjelpenotat av 06.02.2020: "Forklaring av beregningsverktøy – Optimal 

klordosering"  
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› Memo av 24.04.2020:  "Vannbehandling Tyristrand vannverk og 

nødvendige prøvetakingspunkter"   

› Notat av 04.05.2021: Modellering, tiltak og kostnader av distribusjonsnett,  

2.2 DIMENSJONERENDE FORUTSETNINGER 

› Forbruksområde 

Boligbebyggelse, næring, fritidsbebyggelse og offentlige bygg i området 

Tyristrand og Nakkerud. 

› 1044 registrerte andelseiere. Antall abonnenter er litt høyere da det for 

enkelte eiendommer er flere tilknytninger. 

› ca. 2500 personer, ref. Mattilsynets oversikt.  

› Her inngår også Ringerike kretsfengsel. Ifølge informasjon fra 

Ringerike kommune utgjør dette et stabilt forbruk på ca. 20.000 

m³, som tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på ca. 1 l/s. 

› Vannbehandlingsanlegget ved Væleren  

› Anlegg med renseprosess av type Ozon-biofilter levert av Hydro 

Elektrik AS 

› Anlegget er godkjent av Mattilsynet.  

› Anlegget ble dimensjonert av leverandøren Hydro-Elektrik sine 

beregninger for en normal døgnproduksjon på Q= 1560 m³/døgn 

tilsvarende ca. Q= 18 L/s eller 65 m³/h. Filtreringshastighet er da 

8,1 m/t og oppholdstiden i den aktive delen av filtermaterialet er 

14 min. Leverandøren Hydro-Elektrik anga i sine dimensjonerende 

beregninger en maksimal døgnproduksjon på 2070 m³/døgn 

tilsvarende ca. 24 L/s og 86 m³/t, med en filtreringshastighet av 

10,7 m/t og oppholdstid i aktiv filter filtermaterial av 11 min. 

› Etter opplysningen fra eieren og tegninger fra leverandøren Hydro 

Elektrik inneholder anlegget et rentvannsmagasin på ca. 200 m³ samt 

spylevannsmagasin på ca. 55 m³. 

› Inntaksledning kvaliteten Ø280mm av polyetylen (PE) ble lagt av 

firmaet Scandykk i 2003/2004. Denne skal ha en lengde på ca. 300m 

og ligge på ca. 33m dybde med sil og inntaksarrangement, ref. Ingar 

Fossum, tidligere driftsleder.  
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3 EKSISTERENDE ANLEGG 

Det vises generelt til rapport av 16.10.2019: "Kartlegging Tyristrand vannverk – 

dimensjoneringsgrunnlag og gjennomgang"  

3.1 Eksisterende Råvannskilde, Væleren 

Det foreligger hittil lite tilgjengelig informasjon, som belyser utvikling av 

råvannskvalitet over tid. Vannbehandlingsanlegget ble bygget i 2007/2008, er 

basert på en ozon-biofilter-renseprosess. Tyristrand vannverk var tidlig ute i 

Norge med å ta denne teknologien i bruk. Siden den gang er det bygget flere 

anlegg i Norge og det har etter hvert blitt mer erfaring knyttet til både bygging 

og drift av slike anlegg. Driftserfaringer siden byggingen av 

vannbehandlingsanlegg tilsier så langt at råvannskvaliteten, spesielt for 

fargetall, i Væleren er opp imot anbefalte grenseverdier for slik dimensjonerte 

anlegg (Norsk Vann rapport 211/2015). 

Utvikling av vannkvalitet fra åpne vannkilder, som Væleren, har de siste 10-15 

åren hatt en negativ utvikling m.h.t organiske stoffer (mest humus) og delvis 

bakteriologisk kvalitet. Det er uklart om dette vil fortsette, men dette er svært 

viktige parametere for vannbehandlingen. 

Når det gjelder vanninntaket til vannbehandlingsanlegget, så er det opplyst skal 

være anlagt på ca. 30 m dyp i 2003/2004. Basert på den informasjon som vi har 

tilgjengelig ble det ikke gjort tiltak på inntaksledningen i forbindelse med 

byggingen av vannbehandlingsanlegget i 2006/2007. 

COWI har ikke fått oversikt over vanntemperaturen i råvannet, men i Norsk 

Vann rapport 211/2015 (side 35) er vannverket omdiskutert og det er skrevet at 

vanntemperaturen varierer normalt innenfor området 3-6 °C. 

3.2 Eksisterende vannbehandlingsanlegg  

Vannbehandlingen har krav på 2 hygieniske barrierer i hht. 

Drikkevannsforskriften. Anlegget består i dag av følgende komponenter.  

› ozonanlegg (hygienisk barriere) – skiftet ut med økt kapasitet i 2017/2018 

› biofilter 

› UV-anlegg (hygienisk barriere) med 3 aggregater – opprinnelig 2 

aggregater 

› kloranlegg – utvidet kapasitet ved årsskiftet 2019/2020 

Behandlingsprosessen er et godt valg m.h.t råvannskvaliteten. Men råvannets 

fargetall (gjennomsnitt 26,5 mg Pt/L, maksimum 27,0 mg Pt/L er nær grensen 

av et maksimalfargetall av 30 mg Pt/L, som er anbefalt for bruk av ozon-

biofiltrering i Norsk Vann Rapport 215/2015 "Erfaringer for ozon-biofiltrering for 

behandling av drikkevann". Det er da desto viktigere at behandlingen er riktig 

dimensjonert og fungerer godt m.h.t den spesifikke situasjonen ved Væleren 
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Utsnitt av flytskjema fra prosesstekniske leverandør Hydro Elektrik AS finns i 

viser de forskjellige anleggsdelene og er vedlagt i Vedlegg 1. Grunnriss av 

anlegget finns i Vedlegg 2. 

Det prosesstekniske anlegget sammen med adskilte magasiner for rent vann og 

spyling befinner seg i en underetasje, der prosessanlegget er plassert i eget rom 

uten etasjeskiller p.g.a høyden på biofilteranlegget. Anlegget fremstår som 

komprimert med små muligheter for utvidelser innenfor det eksisterende 

bygningsvolumet. Anlegget framstår likevel som ryddig og leverer både mengde 

og kvalitet innenfor forventning når anlegget fungerer optimalt. 

Beskrivelse av eks vannbehandlingsanlegg og utfordringer med dette er 

behandlet i rapporten "Kartlegging Tyristrand vannverk – 

dimensjoneringsgrunnlag og gjennomgang", og kpt. 2. 

Vannbehandlingsanlegget av type ozon-biofilter er avanserte anlegg med behov 

for overvåkning, styring og kontroll av driften. Dette er en del av anlegget, som 

det har vært vanskelig å få dokumentasjon på. Men det foreligger en vurdering 

av anlegget fra fagansvarlig i Ringerike kommune, der det anbefales et nytt eller 

oppgradert anlegg. SMS alarmer fra anlegget mottas nå etter utbedringer fra 

anlegget til Ringerike kommunes driftskontroll, der det nå er kommunen som 

drifter vannbehandlingsanlegget etter egen avtale med Tyristrand Vannverk SA. 

3.3 Eksisterende ledningsnett og forsyningssikkerhet 

Det er utarbeidet rapport av 04.05.12.2021: "Modellering, tiltak og kostnader av 

distribusjonsnettet" der det eksisterende nettet også er omtalt. Videre er det 

foretatt modellering av eks. distribusjonsnett og med vurdering av ulike 

plassering av nytt høydebasseng samt muligheter for reservevann med 

tilhørende kostnader og prioritet. For oppsummering av dette, se pkt. 4.5. 

Det er videre lagt til grunn: 

› Middelforbruk:   1550m3 /døgn. 

› Maks døgn   2000m3 /døgn. 

› Maks timeforbruk  125m3 /time. 

Mengdene overensstemmer med vannverkets dimensjonerende produksjon. 

Figur 1 under viser utviklingen i vannproduksjon ved Tyristrand VBA fra 2008 til 

2018. Ved å dividere årsverdiene i tabellen under med 365 dager/år gir dette et 

gjennomsnittlig middelforbruk fra de siste 10 årene på 670 m³/d. For 2008 som 

viser høyest årsforbruk er middelforbruket 875 m³/d. Dette tyder på at dagens 

forbruk ligger godt innenfor dimensjonerende forbruk fra 2008. Middelforbruket 

over et år er gjennomsnittlig forbruk og tar ikke hensyn til sesong- eller 

døgnvariasjoner.  
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Tall fra produksjonen i 2003-2004 viser et forbruk som ligger nesten 46% 

høyere. Dette tyder på at lekkasjer i ledningsnett er betydelig redusert siden 

denne perioden, men dokumentasjon på dette foreligger så langt ikke. 

 

Figur 1. Utviklingen av vannproduksjon for Tyristrand VBA 

4 VURDERING AV DET EKSISTERENDE ANLEGGET 

I denne foreløpige versjonen vil vi gi en kortfattet oppsummering av funn basert 

på den informasjon, som nå foreligger per 1. Januar 2021.  

4.1 Væleren og eks. vanninntak 

Vi har i dag ingen kunnskap om klausuleringsbestemmelser knyttet til bruken av 

Væleren. Det bør være en gjennomgang av dette.  

Det foreligger per i dag heller ikke kunnskap om vanninntaks tilstand. Det 

anbefales at dette innhentes, og dette er medtatt som et tiltak i 

kostnadsoverslaget. 

4.2 Vannbehandlingsanlegget 

COWI har i forutgående rapporter for denne utført analyse av og gjennomgang 

av vannbehandlingsanlegg basert på tilgjengelig informasjon. Dette 

oppsummeres slik og det vises til rapport av 16.10.2019: "Kartlegging 

Tyristrand vannverk – dimensjoneringsgrunnlag og gjennomgang" og pkt. 6. 

"Tyristrand VBA fremstår i dag som et anlegg med flere mangler og ikke et større 

hovedproblem. Dette kommer trolig av en beskjeden pengebruk over lenger tidsrom nå 

må rettes opp i. Vannkvaliteten tilfredsstiller drikkevannsforskriften i dag, men tiden er 

knapp. Dagens råvannskvalitet er i grenseland til hva vannverket klarer å håndtere. I 

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 20.00.042Copyright 2019 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



 

 

     

 8  VURDERING AV VIDERE DRIFT FOR TYRISTRAND VANNVERK 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A129422-project/Shared Documents/04 Kommunikasjon/Endelige rapporter/210203_Tyristrand VV endelig versjon-revidert 20210505.docx 

fremtiden er det forventet at vannkvaliteten vil forverres. Dette kan medfør at Tyristrand 

VBA ikke lenger vil klare å forsyne drikkevann som tilfredsstiller drikkevannsforskriften.   

Ozondosen i dag er for lav med hensyn til fargetallet i innløpsvannet. Dosen kan ikke økes 

da det ikke tilføres nok oksygen til ozongeneratorene. Biofilteret har ikke blitt gjort noe 

med siden vannverket startet opp i 2008 og fungerer ikke optimalt grunnet liten kunnskap 

om dagens oppbygning og behov for etterfylling, samt en oppholdstid som ikke gir 

bakteriekulturen god nok tid til å bryte ned det organiske materialet. Denne situasjonen 

kan forverres dersom ozondosen økes, da vil biofilteret belastes for større mengder lett 

nedbrytbart organisk materiale.  

UV-aggregatene fungerer ikke optimalt og tilfredsstiller ikke drikkevannsforskriften per 

dags dato. UV-aggregatene har ikke god nok kapasitet og opplever redusert effekt grunnet 

kondens innenfor kvartsglasset.  

Dette kompenseres med økt klor-dose og er ikke egnet som en langvarig løsning. Det 

tekniske systemet er ikke godt nok og må moderniseres. Dette gjelder styring, overvåking 

og varsling." 

Videre er det foretatt oppgradering av kloranlegget både med hensyn på HMS 

for operatører, som delvis kan erstatte utfall av UV-anlegget eller supplere 

rensingen i perioder med dårlig UV-transmisjon, men dette er ikke å anbefale 

som en varig løsning.  

4.3 Undersøkelse og vurdering av anleggets 
behandlingseffektivitet i høst 2020 

4.3.1 Konklusjoner fra befaring av anlegget  
Vårt hovedinntrykk er at vannverket virker å ha en god teknisk tilstand slik det 

framstår. 

Nødstrømsaggregatet har en uheldig plassering og er ikke optimal, da den er 

direkte ved siden av det åpne rentvannsbassenget. Selv om dette er godkjent 

fra Mattilsynet anbefales det å vurdere om nødstrømsaggregat flyttes til et 

separat bygg eller tilbygg til eksisterende bygg. 

Det anbefales kontinuerlig måling av råvannskvalitet med sensorer for farge, 

UV T og turbiditet. Disse sensorer må kobles til kontrollsystemet. 

Flytskjemaet viser én kompressor, én lufttørker og én oksygengenerator to 

innenfor to ozongeneratorer. Det er installert en oksygen-generator av type 

Oxymat fra produksjonsår 2008. Vi er relativ sikkert at vi ved befaringen har 

sett to generatorer og går ut ifra at andre generatoren har blitt installert 

seinere. 

At det bare finnes kun en oksygengenerator vurderes som problematisk for å 

sikre en kontinuerlig drift, da det ikke er redundans i oksygenproduksjon. 

Ozonproduksjon ville ikke fungere hvis oksygenproduksjon blir satt ut av 

funksjon. Det virker slik at det bare er installert én oksygengenerator grunnet 
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plassmangel. Hvis nødstrømsaggregatet flyttes ut som anbefalt kan det vurderes 

å flytte kompressorer med lufttørker opp til nåværende plassering av 

nødstrømsaggregatet. Oksygengeneratoren fra 2008 anbefales erstattes med ny 

og suppleres med en oksygengeneratorer og plasseres også ved nåværende 

plassering av nødstrømsaggregatet.. 

Ozon produksjonsanlegget består av to ozon generatorer Type 

PlasmaBlock 140g fra produsenten Plasma Technics Inc, montert i skap. Den 

effektiv produserte mengden av ozongeneratorer er avhengig av fuktigheten i 

oksygenet som brukes til ozonproduksjonen. Hver generator har sin egen 

innblandingsenhet. Ved 10 % fuktighet har hver generator en kapasitet av 140 g 

per time.  og er dimensjonert for totalt 280 g ozon per time (hver generator 140 

g ozon per time). Dette fremgår fra tilbudet fra leverandøren Hydro Elektrik av 

13.03.2018.  

Råvannet har en konsentrasjon av løst organisk karbon (DOC) over 5 mg/L (se 

nedenfor). Som tommelfingerregel anbefales det en dosering av ozon på 1 mg 

per mg DOC. Med dette er ozon produksjonskapasitet tilstrekkelig for en 

vannproduksjon av 51 m³/h, eller 14,2 L/s, mens vannverket ble opprinnelig 

planlagt for 18 L/s (normal) og 24 L/s (maksimal).  

Vannverket anbefales da foreløpig å ikke drives med planlagt kapasitet, da 

ozonanlegget aners trenger en oppgradering. Men dette må også vurderes i 

kombinasjon med biofiltrets kapasitet. Foreløpig anbefaler COWI at produksjon 

av 51 m³/h ikke overskrides.  

Det anbefales kontinuerlig måling av vannkvalitet inn i biofiltret med sensorer 

for farge, UV-T og turbiditet. Disse sensorer og ozon-sensoren som allerede 

finnes må kobles til kontrollsystemet. 

I oktober 2019 ble filtermaterialet fra toppen av biofiltret analysert, og det viste 

seg at kornstørrelsen på toppen er langt mindre enn det som var forventet. I 

tillegg ble det funnet at materialet som skulle være av type aktivt kull inneholdt 

en stor andel sand. Dette viser at filtret kan ikke fungere så optimalt som den 

skal, fordi sand bare skal finnes i det nederste sjiktet i biofilteret. Dette kan 

være grunnet i en feilfunksjon eller driftsfeil ved tilbakespyling av filtermassen. 

Det er nødvendig at man finner ut grunnen for blanding av filtermassene. For 

dette anbefaler COWI å sjekke automatiske og manuelle driftsrutiner for 

tilbakespyling av biofilteret, inklusive design og dimensjonering av berørte 

anleggsdeler. Det må sikres at blanding av filtermaterial unngås i fremtiden. 

Det anbefales bytte av filtermaterialet. Til Tyristrand vannverk SA foreligger det 

et tilbud for bytte av filtermasse, inklusive bytte av dyser, fra 9.12.2019 for 

275.826 NOK uten mva. Etter vår foreløpig vurdering er kombinasjonen av 

filtermaterial som ble tilbudt ikke optimal. Dette må tilpasses vannkvalitet, 

produksjonskapasitet og ønsket fjerning av organisk material.  

Kontinuerlig måling av trykktap i biofiltret finns ikke. Den ville være fordelaktig 

for å kunne overvåke filtrets funksjon, og for å kunne styre og utløse 

tilbakespyling av filtret til rett tid. Etter opplysning fra leverandøren er 

filterspylingen styrt basert på produsert vannmengde. Men tidligere driftsleder 
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Ingar Fossum er usikker på om dette fortsatt gjennomføres. Det virker som om 

dette gjøres manuelt, men COWI har per nå ikke fått klar opplysning. Spesiell 

fordi filtret spyles per i dag med klorert vann kan det forventes at spyling basert 

på trykktap kan medføre en forbedring i vannbehandlingens effektivitet. 

UV-rør respektive hyllrør trenger, etter opplysning av driftsoperatøren fra 

Ringerike kommune, per nå vasking en gang per uke. Det er uvanlig med så 

korte intervaller. Den normale vaskesekvens er 1 til 6 ganger per år. Det korte 

intervallet er mest sannsynlig grunnet i avlagring av organisk stoff fra vannet, 

men kan muligens også ha sin årsak i litt marginal ytelse av UV-reaktorene. 

P.g.a disse forholdene kommer UV-anlegget allerede etter kort driftstid etter 

vasking til alarmgrensen. UV-anlegget trenger sannsynlig en oppgradering, eller 

det må fjernes mer organisk stoff under vannbehandlingen. 

Tre UV-reaktorer med mulighet for parallell drift anses i utgangspunktet til å 

være en robust løsning. Etikett fra produsenten Trojan på UV-reaktorene viser 

en maks vannmengde per reaktor av 40 m³/t ved en UV-Transmisjon (ved 

1 cm) av vannet av 91 %. Det er da teoretisk en total kapasitet på 120 m³/t i 

fall at det ikke finns belegg på hyllrørene. Men under prøvetakingskampanjen 

(se nedenfor) ble UV-T målt til ca. 80 %. Da reduseres den maksimale 

kapasiteten i anlegget til omtrent 100 m³/t.  

Ventilstyringen ved UV-anlegget er per i dag slik at det virker gå dobbelt 

vannmengde gjennom en av de tre reaktorer. Vannmengden er innfor det 

teoretisk tillatte, men vann som går gjennom den ene reaktoren er mindre 

desinfisert en det som går igjennom de 2 andre reaktorer. Det anbefales derfor 

også da en oppgradering av ventilstyringen. I tillegg blir grensen for nødvendig 

vasking av hyllrør fortere oppnådd da én reaktor har en høyere 

vanngjennomstrømning. 

I Tyristrand vannverk finns det per i dag ikke sensorer for kontinuerlig 

overvåking av drikkevannskvalitet. COWI anbefaler kontinuerlig måling av farge, 

UV-T, turbiditet og klorkonsentrasjon i rentvannet in i rentvannsbassenget, og 

klorkonsentrasjon i drikkevannet. Disse sensorene må også kobles til 

kontrollsystemet. 

4.4 Foreløpig vurdering av anleggets 
behandlingseffektivitet 

4.4.1 Faglig bakgrunn for undersøkelser 
For å kunne stille en riktig diagnose for tiltak anbefalte COWI at det undersøkes 

anleggets behandlingseffektivitet under en periode som tar med forventede 

endringer i råvannskvalitet i løpet av ett år. Det ble først satt opp en 

prøvetakingsplan med undersøkelser i.l.a. høst 2020. Basert på resultat fra 

denne fase dras det foreløpige konklusjoner og bestemmes prøvetakingsplan for 

sen vinter 2021 og vår 2021, og eventuell sommer 2021, for å få med seg 

variasjonene i råvannet og påvirkningen dette har på de enkelte anleggsdelene. 
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Råvannet fra Væleren har en høy konsentrasjon av organisk stoff, og den måles 

som DOC (dissolved organic carbon) eller TOC (total organic carbon). Delvis ses 

dette også i høye fargetall og UV-absorpsjon respektive relativ lav UV-

transmisjon.  

I første behandlingstrinn av ozon-biofiltrering brytes ned store organiske stoffer 

og det dannes stoffer av mindre molekylstørrelse. DOC forandres da ikke, mens 

fargetallet og UV-absorpsjon går ned, mens UV-transmisjon går opp. Her drepes 

bakterier. Dette er ønsket, fordi ozonering er en mikrobiell barriere. 

Mindre molekyler som blir dannet ved ozonering er bedre nedbrytbart biologisk. 

Dette utnyttes med biofiltret, da biologisk nedbrytbart organisk karbon (BDOC – 

biological biodegradable organic carbon) fjernes med hjelp av bakterier som skal 

sitte på filtermaterialet. Det er også viktig at BDOC fjernes i høy grad i 

biofilteret, fordi det ellers kan medføre biologisk vekst i ledningsnettet. Idealt 

sett vokser bakterier som sitter på filtermaterialet. Men delvis er det nødvendig 

at bakterier i tillegg tilføres filteret, dvs at de overlever ozonering. 

Ozonering (mengden ozon som tilsettes) og dimensjonering av biofiltret må 

derfor samspille i optimal grad og må være tilpasset råvannskvalitet. Farge og 

biopolymerer skal fjernes under ozonering, og BDOC må dannes. Men det må 

ikke dannes mer BDOC enn det som kan fjernes i biofiltret.  

Hensikten med prøveprogrammet er da å finne ut hvordan ozonering og 

biofiltrering samspiller ved Tyristrand vannverk og om dette trenger forbedring 

og tilpassing med tekniske eller driftstiltak. Ikke minst må det tas hensyn til 

endringer i vannkvalitet i årets løp. 

4.4.2 Prøvetakings- og analyseprogram 
For vurdering av anleggets behandlingseffektivitet ble det lagt opp et 

skreddersydd prøvetakingsprogram med parameter som tar hensikt til den 

spesielle funksjonalitet ett ozonering biofiltreringsanlegg beskrevet i foregående 

kapittel trenger. 

Prøvetakingspunkter er vist på skissen i Figur 2 under, og selvfølgelig råvannet 

(PP01), for å fange opp endringer i kvalitet. Etter ozonering (PP02) for å se 

effekten av ozon og det ble dokumentert mengden tilsatt ozon i forhold til 

råvannets kvalitet. Etter biofiltrering (PP03) for å se filtrets effekt. Deretter etter 

UV (PP04) og det ferdige behandlete drikkevannet etter klorering, for å se 

mulige effekter av opphold i rentvannsbassenget, og av klorering (PP06). 

Prøvetaking i første fase ble gjennomført fra midten av september til slutten av 

november 2020. Spesialanalyser som inkluderer fraksjoner av organisk stoff 

(LC-OCD), biologisk nedbrytbart organisk stoff (BDOC), bakteriekonsentrasjon 

med høy nøyaktighet (FCM) og partikkel størrelse fordeling (PSD) ble 

gjennomført var annen uke, totalt fire ganger, ved Aquateam COWI. Vanlige 

analyser som fargetall, UV-transmisjon, TOC, turbiditet, kimtall og en del vanlige 

supplerende analyser ble analysert ved Eurofins og hyppigere (ukentlig, total 10 

ganger). 
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Prøvetakingspunktene er vist i flytskjema i Figur 2  

 

Figur 2: Flytskjema med prøvetakingspunkter ved Tyristrand VV. PP 05 finns ikke 

per i dag. 

4.4.3 Resultat og kommentar 
Ozon doser, filtreringshastighet og filterspylinger 

I løpet av undersøkelsesperioden viste vannverkets kontrollskjerm alltid en 

ozon-dose av 4,5 mg/L. 

Produksjonsmengden (filtrert) varierte mellom 22 og 31 m³/t. Ved én 

prøvetaking var produksjonsmengden 57 m³/t. Dette tilsvarer 

filtreringshastigheter av 2,7 m/t, 3,9 m/1 og 7,1 m/t med oppholdstider i den 

aktive filtermassen av 44 min, 30 min og 17 min. 44 min og 30 min er 

forholdsvis lange oppholdstider, men 17 min kan være for lav ved lave 

vanntemperaturer av omtrent 5 °C som det ble målt. 

Vi har per nå ikke fått den dokumentasjon eller opplysninger fra eieren, når det 

ble gjennomført filterspylinger. Filterspylinger kan ha en svekkende effekt på 

behandlingseffektiviteten. Dette gjelder spesiell hvis spylingen blir gjennomført 

med klorert vann, som det er ved TVV. Leverandøren Hydro Elektrik opplyste at 

filterspylinger skjer automatisk og blir gjennomført etter gitt produsert 

vannmengde. Tidligere driftsleder Ingar Fossum mente at filterspylinger blir 

utløst automatisk etter 6.000 m³ produsert vann, men var ikke sikker. Ved 

befaringen var personene på plass ikke sikkert om spylingen skjer automatisk 

eller blir utløst manuelt. COWI har ikke kunnet få informasjon etter hvilken 

vannmengde. Da tidspunkter når filterspylinger ble gjennomført i løpet av 

prøvetakingsperioden er ikke kjent kan filterspylinger da ha påvirket resultater 

fra prøvetaking i både positiv og negativ retning.  
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Fargetall og UV-Transmisjon 

Figur 3 viser fargetall i løpet av vannbehandlingen. Man ser ozonets effekt og 

fargetallet går kraftig ned ved ozonering. Deretter er den konstant. Mindre 

variasjoner kan forekomme grunnet målemetodens lave presisjon. 

Viktigere er effekten på UV-Transmisjon, vist i Figur 4. Den går kraftig opp fra 

66 % til omtrent 82 %. Da man sammenligner det med 91% som er angitt for å 

kunne utnytte UV-anleggets maksimale kapasitet er et høyere UV-T ønskelig. 

Med høyere ozon-dose ville det kunne oppnås høyere UV-T. 

 

Figur 3: Fargetall i løpet av vannbehandlingen (gjennomsnitt, målt i 8-10 prøver, 

tatt under prøvetakingsperioden fra september til november 2020). 

 

Figur 4: UV-T(1 cm) i løpet av vannbehandlingen (gjennomsnitt, målt i 8-10 

prøver, tatt under prøvetakingsperioden fra september til november 2020). 
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Organisk stoff 

Effekten på organisk stoff er vist i Figur 5 som effekt på organisk karbon (TOC). 

Ozonering endrer normalt sammensetningen av organiske karbonforbindelser, 

men ikke konsentrasjonen. Det ble funnet en liten reduksjon ved alle 

prøvetakinger. Det er per nå ikke helt klart hva som er grunnen til det og dette 

trenger man en nærmere sjekk i løpet av neste prøvetakingsrunde. 

Ozon omvandler en del av det biologisk ikke nedbrytbar organisk karbon til 

biologisk nedbrytbar organisk karbon. Det siste kan da fjernes i biofiltret, og det 

ser man at TOC går ned i biofiltret fra sirka 5,1 mg/L til sirka 4,6 mg/L. I 

prinsipp er det en god effekt, men det må også vurderes restkonsentrasjonen av 

nedbrytbart organisk karbon etter behandling, se nedenfor. 

 

Figur 5: TOC i løpet av vannbehandlingen (gjennomsnitt, målt i 8-10 prøver, tatt 

under prøvetakingsperioden fra september til november 2020). 

 

Høy molekylære stoffer 

Biopolymerer er høymolekylære stoffer som har egenskaper som gjør at de kan 

sette seg fast på overflater, som for eksempel hyllrør av UV-reaktorer. Det er da 

ønsket at biopolymerer blir fjernet effektivt. Man ser at det er god fjerning 

grunnet ozonering, men ikke videre fjerning i løpet av biofiltrering. Bedre 

fjerning kan muligens oppnås med forbedret biofilter. Videre kan mer ozon bidra 

til bedre fjerning av biopolymerer. 
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Figur 6: Konsentrasjon av biopolymerer 

Humusstoffer (Figur 9 er også store molekyler, men disse er ikke så klebrige 

som biopolymerer. Humus bidrar mest til høye fargetall og lav UV-transmisjon. 

Da man ønsker å oppnå høyere UV-T er det et godt potensiale for å øke 

ozondosen. 

 

Figur 7: Konsentrasjon av humusstoffer i løpet av vannbehandlingen 

 

Biologisk nedbrytbart organisk stoff 

Konsentrasjonen av biologisk nedbrytbar organisk karbon (BDOC) i løpet av 

vannbehandlingen er vist i Figur 8. Med omtrent 1 mg/L er BDOC i råvannet 

allerede relativ høy. Ozoneringen medfører at BDOC går opp litt. I biofiltret går 

den ned som forventet. Det fjernes litt mer enn det som blir dannet. Men ikke 

langt så mye som er nødvendig for å få BDOC til et lavere nivå. Mengden som 

blir fjernet er sammenlignende omtrent den mengde TOC som er fjernet. I 
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rentvannet er BDOC høyere en etter biofiltrering, fordi klor som ble tilsatt 

danner BDOC også. 

I stort sett samme bilde viser konsentrasjonen av lav molekylære organiske 

stoffer, vist i Figur 9, og av så nevnte building-blocks (Figur 10). En allerede 

relativ høy konsentrasjon i råvannet går videre opp som følge av ozonering. 

Biofiltrering fjerner litt mer enn det som ble dannet, men konsentrasjonen er 

fortsatt høy. 

Det er ønskelig med fjerning av mer BDOC. Dette kan bare oppnås med 

optimalisering av biofiltret. Det betyr lengre oppholdstid (lavere 

produksjonsmengde) og optimalt filtermaterial som ikke blir blandet under 

spyling.  

  

Figur 8: Biologisk nedbrytbar organisk karbon i løpet av vannbehandlingen. 

Prøvene tatt 6.10.2020 

 

Figur 9: Konsentrasjon av lav molekylære organiske molekyler – disse 

representerer i stort sett lett biologisk nedbrytbar organisk karbon 
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Figur 10: Konsentrasjon av building blocks. Building block kan delvis brytes ned 

biologisk. 

Diagrammene er eksempler fra fire prøvetakinger. Ikke alle analyser fra 

prøvetakingene ble så klare. Vi antar at grunnen ligger i noen spesielle forhold 

ved prøvetakingen.  

Bakteriekonsentrasjoner 

Kimtall er en indikatorparameter som brukes for vurdering av vannkvalitet. Men 

den brukes nesten ikke for vurdering av vannbehandlingen. Figur 11 viser 

maksimalt kimtall som ble målet i prøvene tatt under prøvetakingsperioden. 

Råvannet viser i prøvetakingsperioden lave maksimale kimtall. Grunnet den 

desinfiserende effekten av ozoneringen blir kimtallet enda lavere. I biofiltret 

dannes det noen bakterier, og dette er ønsket. UV dreper bakteriene, så målt 

maksimal kimtallet tilsvarer deteksjonsverdien på 1.  

 

Figur 11: Kimtall (maksimum målt, i 8-10 prøver, tatt under prøvetakingsperioden 

fra september til november 2020) i løpet av vannbehandlingen 
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Bakteriekonsentrasjoner målt med flow cytometry gir et bedre bilde av 

bakteriekonsentrasjonen en hva man får fra kimtallet. Spesiell viktig er 

konsentrasjonen av levende bakterier vist ved den røde stolpen i Figur 12. 

Råvannet viser en relativ lav bakteriekonsentrasjon. Ozoneringen dreper nesten 

alle bakterier. Det er på en måte ønskelig og viser den gode 

desinfiseringseffekten av ozoneringen. Men dette medfører også at det tilføres 

bare veldig få levende bakterier til biofiltret som kan sette seg fast på overflaten 

og bryte ned lett nedbrytbare organiske stoffer (BDOC). 

Da bakteriekonsentrasjonen har gått opp i biofiltret (det ble analysert to prøver) 

ser man at biofiltret er aktivt og at bakterier blir dannet. Men mengden bakterier 

i biofiltret er ikke tilstrekkelig for videregående fjerning av organisk stoff. 

 

Figur 12: Konsentrasjon av levende bakterier målt med flow cytometry den 

20.10.2020. Det skilles levende bakterier fra døde bakterier. Tallene er 

langt over kimtall, fordi kimtall ikke måler alle bakterier. 

Turbiditet og partikler 

Som med kimtall er turbiditet en viktig indikatorparameter, men den kan brukes 

i mindre grad for vurdering av vannbehandlingen. Og som med kimtall ble 

turbiditet ofte målet under metodens målegrense av 0,1 FNU. Figur 13 viser den 

maksimale turbiditeten som ble noen gang målet i løpet av 

prøvetakingsperioden. Den er i hele prosessen målt   veldig lave tall og disse 

endrer seg som forventet ikke i løpet av vannbehandlingen. 
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Figur 13: Maksimal turbiditet (maksimum målt, i 8-10 prøver tatt i 

prøvetakingsperioden fra september til november 2020) i løpet av 

vannbehandlingen 

4.5 Eksisterende ledningsnett og reservevann- 
oppsummering 

Det vises til foreløpig rapport utarbeidet av COWI AS "Modellering, Tiltak og 

kostnader av distribusjonsnett" av 04.05.2021.  

Det er her oppsummert med følgende hovedpunkter. 

› Eksisterende høydebasseng på Nakkerud har en feil høydeplassering og det 

er ingen utskiftning av vannet og bassengvolumet blir ikke utnyttet. Det 

anbefales bygd en ny forsyningsledning mellom høydebassenget og Tyribo 

sykehjem for å sikre brann- og sprinklerkapasitet 

› Nytt høydebasseng anbefales plassert i Fossumveien (Alt. 2) 

› Eksisterende distribusjonsnett har kapasitet til å forsyne Q= 20 l/s og 50 l/s 

i en 1 time i Tyristrand sentrum og ved Tyristrand skole 

› Forsyningsnettet anbefales å bli delt i 3 forsyningssoner med å bygge inn 2 

reguleringsventiler i eks. nett, som åpner og stenger og blir styrt enten av 

forbruk eller tid. Sistnevnte er modellert.  De 3 forsyningssonene kan kort 

beskrives slik: 

› Sone 1: Bebyggelse som ligger mellom Væleren 

vannbehandlingsanlegg og eks. kum ved kryss mellom Vælerenveien 

og Pjåkaveien 

› Sone 2: Bebyggelse på Tyristrand beliggende lavere enn sone 1 og– 

begrenset av sone 3 (Nakkerud) 
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› Sone 3: Nakkerud inkludert Tyribo sykehjem og bebyggelse fram til 

Hauggata.  

 

Illustrasjon over: Forslag til soneinndeling 

› Reservevann 

Det anbefales plassert en pumpestasjon for vann i krysset mellom 

Støaveien og Strandeveien. Ved forsyning fra Hole kommune kan denne 

utgå. Eks. vannledning i Støaveien fram til eks. Ø160mm VL ved Rv350 må 

oppdimensjoneres. Dette er uavhengig av om reserveforsyning skjer fra 

Ringerike kommune eller Hole kommune.  

Det anbefales at det tas kontakt med både Hole og Ringerike kommune, da 

begge alternativer har usikkerheter, som kan innebære ytterligere 

kostnader. Kostnader for Hole kommune er lagt til grunn for de foreløpige 

kostnadene Det gjøres oppmerksom på at usikkerheten på eventuelle tiltak 

innenfor Hole kommune ikke er medtatt. 
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5 TILTAK OG KOSTNADER 

Det vil etter vår oppfatning være liten forskjell på om Tyristrand vannverk 

driftes med Tyristrand vannverk SA, eller Ringerike kommune, som eier og 

drifter. Vannverket vil uansett bli underlagt og driftet under de samme 

retningslinjer, forskrifter og regler.  

5.1 Kostnader for distribusjonsnettet  

Kostnader er beregnet til: 

› Tiltak på ledningsnettet: 9.075.000, - eks. m.v.a. 

› Reservevann fra Hole kommune: 10.400.000, - 

› Reservevann fra Ringerike kommune: 10.850.000, - eks.   

5.2 Kostnadsestimat for tiltak på 
vannbehandlingsanlegget 

Kostnadsestimat for tiltak på vannbehandlingsanlegget er vist i utklipp under og  

for mer detaljert visning til vedlegg 4.  

Total kostnad er beregnet til kr. 37.600.000, - inkl. m.v.a. og reservevann. 

Det er lagt inn en usikkerhet i beregningen på 20 %. 

 

Alt. 1 Alt. 2

Anleggsobjekt Mengde Enh. Enh.pris

 Kommunal 

overtagelse

Fortsatt 

drift TVV Merknader

Tiltak Væleren

Kontroll av inntak 1 RS 75 000 75 000 75 000 Dykkerundersøkelse/Rover

Vannbehandlingsanlegg Væleren

Tilbygg for nødstrømsaggregat 30 m² 30 000 900 000 900 000  2 ) Anslår et tilbygg på ca. 5 x 6 m 

Flytting nødstrømsaggregat 1 RS 250 000 250 000 250 000
2 nye  kompressorer og 2 nye oksygengeneratorer med 

flytting og tilkobling 1 RS 630 000 630 000 630 000

målestasjon med sensorer råvann 1 RS 70 000 70 000 70 000

målestasjon med sensorer råvann 1 RS 70 000 70 000 70 000

målestasjon med sensorer råvann 1 RS 70 000 70 000 70 000
kontrollsystem for målestasjon (kan kontrollere flere) 1 RS 90 000 90 000 90 000

Utskiftning av filtermasse i biofilter 1 RS 500 000 500 000 500 000 Basert på tilbud fra Hydro Eleltrik.
Utskiftning av driftskontrollanlegg 1 RS 900 000 900 000 900 000 Basert på foreløpig tilbud fra Visiontech

Tiltak eks. ledningsnett
Bygging av nytt høydebasseng 1 RS 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Legger til grunn prefabrikkert løsning med V= 750 m³  inkl. maskinrom

Etablering av  egen trykksone  Nakkerud 2 stk 350 000 700 000 700 000 Nye styringskummer inkl. kommunikasjon til VBA og styringskum

Vannmålere på eks. stikkledninger 450 stk 5 000 2 250 000 2 250 000  1 ) Ca.antall. Komplett med innmontering av vannmåler

Forsterkning av nett Nakkerud 650 m 2 500 1 625 000 1 625 000 Ny Ø100m vannledning fra  eks. høydebasseng til Tyribo

Alt. 1 Reservevann fra Ringerike kommune 10 850 000 10 850 000 Forsyning fra kommunalt nett Ask, se egen beregning 

Alt. 2 Reservevann fra Hole kommune 10 400 000 10 400 000 Forsyning fra kommunalt nett Røyse, se egen beregning 

Sum anleggskostnad 23 050 000
 3 )

23 050 000
 3 )

Eks. m.v.a. avrundet

Prosjektering, prosjekt og byggeledelse 2 350 000 2 350 000 10 % av anleggskostnad -avrundet
Uforutsett/usikkerhet 4 650 000 4 650 000 20 % av anleggskostnad -avrundet

Sum byggekostnad eks. m.v.a. 30 050 000 30 050 000
25 % m.v.a. 7 550 000 7 550 000 Avrundet

Sum total byggekostnad 37 600 000 37 600 000 Inkl. m.v.a. 

Flytting til nåværende plassering nødstrømsaggregat. Kostnad anslått basert på 
estimat fra Hydro Elektrik.

Basert på estimat fra COWI, stemmer overens med estimat fra Hydro Elektrik
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6 VIDERE ARBEID OG ANBEFALINGER  

Det er to faktorer som ikke har kunnet blitt tatt med i vurderingen av anlegget 

og anbefalinger for optimalisering, oppgradering og drift.  

a) Spylinger av filtermassene kan ha en kraftig svekkende virkning på 

biofiltrets behandlingseffektivitet. Dette kan være enda kraftigere da 

spylingen skjer med klorert vann, som ved Tyristrand vannverk. Det er da 

viktig at man får kjennskap om filterspylingens effekt på 

behandlingseffektiviteten for å kunne anbefale en forbedret spyle rutine.  

b) Endringer av råvannskvaliteten i løpet av året, grunnet omveltning av 

vannmassene. Omveltningen skjer i innsjøer i løpet av våren og i løpet av 

høsten. Grunnen er temperaturendringer ved vannets overflate, og dermed 

endringer av vannets densitet. Så transporteres vann fra overflaten ned, og 

vann fra vannsjikt nærmere bunnen transporteres opp. Denne omveltning 

medfører at vannkvaliteten ved inntakspunktet kan endre seg kraftig. 

Behandlingsanlegget må kunne klare sånne endringer og man må kunne 

reagere på kvalitetsendringer. 

For å kunne vurdere effekten av endrete råvannskvaliteter og effekten av 

spylerutiner anbefales to videre prøvetakingskampanjer. En i mars, og en i 

mai/juni 2021. 

Disse ville ha mindre omfang enn den som ble gjort så langt. Første målet er 

da å foreslå forbedringer med filterspylinger som ville føre til en forbedring av 

behandlingseffektiviteten. Dette gjøres da man måler effekten av nåværende 

behandlingseffektivitet. Det tas da prøver direkte før og noen timer etter 

filterspyling. Konklusjoner kan være hyppigere, men også mindre hyppigere 

spylinger, eller endringer i hastighet. Forbedret behandlingseffektivitet vurderes 

mot eventuell høyere kostnader i fall av hyppigere spylinger. 

Andre målet er å anbefale optimal drift av anlegget da råvannskvaliteten 

endrer seg i følge av våromveltingen. Dette vurderes viktig for å kunne alltid 

oppnå en så god som mulig fjerning av organisk stoff og bidra til så lange 

perioder som mulig mellom nødvendig vasking av UV-rør og for å unngå 

bakteriell vekst i ledningsnettet.  

Foreslått prøvetakingsprogram og stipulerte kostnader er dokumentert i 

Vedlegg 3. 

Stipulerte kostnader for analyser er 194.100 NOK for fase 2 og 194.100 NOK for 

fase 3. 
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GLOSSAR 

BB Building blocks – har nesten samme egenskaper som HUS, 

men har noe mindre størrelse; er delvis nedbrytbar 

BDOC Biological degradable organic carbon 

biologisk nedbrytbare organiske karbonforbindelser; disse 

dannes ved ozonering og må brytes ned i biofilter; da de 

finnes kvar i drikkevann kan de føre til bakterievekst i 

ledningsnettet 

BP Biopolymers – store molekyler som proteiner og 

polysakkarider; delvis ansvarlig for dannelse av belegg på 

UV-rør 

DOC Dissolved organic carbon; løst organisk karbon – gir 

informasjon om hvor mye organisk stoff inneholder; 

mattilsynet anbefaler DOC < 3 mg/L for drikkevann 

FCM Flow cytometry; en høy sensitiv metode for måling av 

bakteriekonsentrasjoner; kan skille mellom aktive og ikke 

aktive bakterier og er langt mer sensitiv enn kimtall; kan 

med dette godt brukes for vurdering av effektivitet av 

biologiske prosesser og optimalisering 

HUS Humic substances – huminstoffer; bidrar i stor grad til 

farge 

LC-OCD Liquid chromatograpy – organic carbon detection; 

en metode for fraksjonering av løste organiske 

karbonforbindelser i vannet; med dette får man bedre 

kunnskap av stoffenes egenskaper og kan da vurdere bedre 

behandlingseffektivitet og forbedringspotensial 

LMW Lav molekulære substanser; en fraksjon av DOC og målt 

med LC-OCD 

TOC Total organic carbon; inneholder i tillegg til DOC også 

partikler; er ved lav turbiditet i fleste fall lik DOC 

UV-T UV-transmisjon; andel i prosent av UV-lys ved bølgelengde 

254 nm som kommer gjennom vann 

  

 

 

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 20.00.042Copyright 2019 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A129422-project/Shared Documents/04 Kommunikasjon/Endelige rapporter/210203_Tyristrand VV endelig versjon-revidert 
20210505.docx 

VEDLEGG  
Se egne vedlegg 
 

 

Vedlegg 1 

Tyristrand vannverk vannbehandling – opprinnelig flytskjema 

Vedlegg 2 

Grunnriss Tyristrand VV 

Vedlegg 3 

Anbefalt prøvetakingsprogram (fase 2 og fase 3) for vurdering av 

vannbehandling og evaluering av muligheter for forbedring av 

behandlingseffektivitet 

Vedlegg 4 

Kostnadsoverslag for vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett
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