
INFORMASJONSMØTE 7.11.2022

Tyristrand vannverk – kilden til rent og godt vann

Visjon
Tyristrand Vannverk skal sikre rent og godt vann for 

alle innbyggere på Tyristrand gjennom 
miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning 

av våre kilder og vannforsyningssystem



AGENDA

✓Velkommen og innledning Styreleder

✓Drift Daglig leder

✓Status Rehabilitering og nytt høydebasseng Daglig leder

✓Oppgraderinger og fokus fra 2023 og fremover Daglig leder

✓Revisjon av dagens vedtekter Advokat Buttingsrud

✓Status forhandlinger med Ringerike kommune Styreleder

✓Forslag til ny vannavgifts modell (vannmåler) Daglig leder



DRIFT 2022 

• Utført service på alt viktig utstyr i renseanlegget

• Inspeksjon/rengjøring av rentvann basseng

• Gjennomført tilsyn i nedbørsfelt og rundt vannkilde

• Oppdatert datasikkerhet Safe Zone og 2 FA på alle plattformer

• Montert nytt trådløst nett på Væleren

• Skifte ut alle låser 

• Påstartet kartlegge og innlegging av ledninger og kummer i Gemini

• Spyle hovedledning fra renseanlegg ned til Tyristrand før 31.12



VANNFORBRUK MOT TIDLIGERE ÅR

Vannforbruk er vesentlig redusert



BEREDSKAP I VANNVERKET

➢Akutte hendelser (ledningsnett)

✓Vakttelefon 90 28 17 10

➢Renseanlegget



STATUS REHABILITERING HOVEDLEDNING
• Siste trase er estimert ferdig medio november 2022

Takk til alle andelshavere for forståelse og fleksibilitet i hele anleggsperioden 



NYTT HØYDE BASSENG FEGRI

• Såle støpes desember 2022

• Montere basseng januar 2023

• Estimert oppstart februar 2023

• Montere solcelle pakke begge 

høydebasseng

• Montere nye nivåmålere begge høydebasseng 

og inn i styringssystem



RESERVEVANN

AKTIVITET START SLUTT NOTATER

Prosjektstart 15.09.2022 Send brev til mattilsynet

Utrede sjøledning 25.09.2022 24.03.2023 Ringerike kommune

Utrende landledning 26.09.2022 25.03.2023 Tyristrand vannverk

Kostnadsoverslag 01.10.2022 29.05.2023 Finansieringsplan

Innstilling til styre 11.10.2022 08.06.2023

Søknad til kommunen 21.10.2022 26.09.2023

Ekstraordinært årsmøte 31.10.2022 06.10.2023 Anleggsbidrag/lån,

Informasjonsmøte med grunneiere 31.10.2022 24.01.2024 Erstatning for grunn

Kontraktinngåelse med samarbeidspartner 10.11.2022 13.02.2024

Start av prosjekt 20.11.2022 29.03.2025

Ferdigstilling av reservevannsledning 30.11.2022 26.08.2025



OPPGRADERINGER FOR Å SIKRE RENT OG GODT VANN 
FOR ALLE INNBYGGERE (ANDELSHAVERE)

NYE TILTAK FRA 2023

• 2 nye UV 

• Fornye 500 -1000 meter ledning årlig

• Etablere 3 soner

• Etablere periodisk spyling

• Vurdere nytt styringssystem

• Reservevann (prosjekt)

• Årlig inspeksjon i nedbørsfelt



INFRASTRUKTUR 2023

• Oppgradere høydebasseng Nakkerud

• Bygge «carport» ved renseanlegget for beredskaps tankvogn

• Prosjektere utflytting av luftkompressor og nødstrømsaggregat

• Noen oppgradering i renseanlegget

• Kameraovervåking alle anlegg



ANDRE VIKTIGE FOKUSOMRÅDER

• Sikre riktig kompetanse og bemanning

• Sikre god beredskap

• Styrke samarbeidet med Ringerike kommune innenfor VA

• Viktig dokumenter inn i Orgbrain

• Innlegging av ledningsnett i Gemini

• Oppdatere hjemmesiden

• Brukergrensesnitt

• Link for egenoppdatering 

• Delta på verdens vanndag ved Tyristrand ungdomsskole


