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2 Innledning 
Forprosjekt framtidig vann – og avløpsløsning for Hurdal kommune er ledd i en prosess mot 
at Hurdal kommune beslutter beste løsning for å sikre Hurdal sine innbyggere tilfredsstillende 
vann- og avløpstjenester innenfor gjeldene lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, herunder 
legge til rette for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar med vedtatte planer. 
 
Forprosjektet bygger på en mulighetsstudie som ble gjennomført i 2019. Mulighetsstudien 
viste to mulige retninger for framtidig vann- og avløpsløsning for kommunen, enten i 
egenregi eller i samarbeid med Eidsvoll kommune. I forprosjektet er det gjort utdypende 
utredninger for begge løsninger. Som for mulighetsstudien, viser forprosjektet at en løsning i 
samarbeid med Eidsvoll kommune vurderes som beste helhetlig framtidige vann- og 
avløpsløsning i et 50-100 års perspektiv. Forelagte rapport med tilhørende vedlegg legges 
fram som beslutningsgrunnlag for Hurdal kommunestyre i mars 2021. 
 
Hurdal kommune har engasjert HR Prosjekt AS avdeling Romerike (HRP) til å gjennomføre 
forprosjektet. Arbeidet er gjennomført i perioden februar 2020 til februar 2021 i tett 
samarbeid med Hurdal kommune. HRP gjennomførte også mulighetsstudien i 2019.  
 
 

2.1 Oppdrag 

 
Oppdragsgiver Hurdal kommune, virksomhet eiendomsforvaltning og prosjekt 
Ansvarlige oppdragsgiver  Maria Langnes, prosjektansvarlig (PA) og virksomhetsleder 

Kjetil Kokkim, prosjekteier (PE) og rådmann  
Leverandør HR Prosjekt AS, avdeling Romerike Storgata 6, 2050 Jessheim 
Utførende HRP Tore Nyborg, Marit Dahl, rådgivere / prosjektteam (PT) 
Andre nøkkelpersoner Steinar Tømta, rådgiver Hurdal kommune  

Kirsten Sannerhaugen HRP (kvalitetssikrer)  
Styringsgruppe Paul Johan Moltzau (ordfører), Gunne Morgan Knai 

(varaordfører), Kjetil Kokkim (PE), Natalie Boyle 
(økonomisjef), Maria Langnes (PA), Malin Beitdokken (VA 
fagansvarlig), Tore Nyborg og Marit Dahl (PT)   

Utredningen med vedlegg utarbeidet av HR Prosjekt AS avdeling Romerike er utført på 
oppdrag av Hurdal kommune. Opphavsretten til dokumentene tilhører HR Prosjekt AS. 
Dokumentene må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke 
kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn det formålet 
tilsier. 

 
 

3 Sammendrag  
Rapport fra forprosjektet skal gi et tilstrekkelig og godt beslutningsgrunnlag til Hurdal 
kommunestyre for å kunne fatte endelig beslutning om hvilken retning kommunen skal velge 
for framtidig vann og avløpsløsning, enten i egenregi eller i samarbeid med Eidsvoll 
kommune. Forelagte utredningsrapport med vedlegg, legges fram for behandling i 
kommunestyret i mars 2021. 
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I forprosjektet er det gjennomført utdypende delutredninger av tiltak som en mulighetsstudie i 
2019 viste var nødvendig for hver av løsningene.  Priser som kommer fram av 
delutredningene er å anse som kostnadsoverslag som har usikkerhet ved seg. Usikkerhet 
kommer fram av den enkelte delutredningen.  
 
På basis av delutredningene er det gjennomført gebyrberegninger og analyse av både 
egenregiløsningen (E) og samarbeidsløsningen (S) for 4 ulike scenarioer. Scenarioene er 
rangert fra «nå situasjon» (0), til minimum eller «må situasjon» (1), deretter «må situasjon» 
pluss kommunal utbygging av hovedledningsnett (2) og til slutt «full utbygging» (3). 
 
Scenario 0: Dagens situasjon, som i praksis er bakteppe for prosjektet. Kommunen har krav 
fra Mattilsynet i forhold til leveringssikkerhet for drikkevann, og krav fra Statsforvalteren 
(tidligere Fylkesmannen) i forhold til utslippstillatelsen for avløp. Utslippstillatelsen er gitt for 
2200 pe. Kommunen har vedtatte planer for utvikling av både boliger, fritidsbebyggelse og 
næring. Avløp og vannforsyningsanleggene har ikke kapasitet til å betjene ønsket utbygging. 
Det er pr 1.1.2021 ca 1100 abonnenter tilknyttet kommunes drikkevannsforsyning og ca 590 
abonnenter tilknyttet kommunens avløpsordning. I siste kartlegging av private avløpsanlegg, 
ble det registrert ca 440 boliger i kommunen som har privat vann, og ca 770 private 
avløpsanlegg. Tidligere karlegging av private avløpsanlegg viser at de fleste ikke er i 
forskriftsmessig stand, og må oppgraderes eller om mulig tilkobles kommunalt nett.     
 
Scenario 1: Et scenario der det er lagt opp til at kommunen kun sørger for å bringe VA 
anleggene innenfor lovverket, og opprettholde disse som en langsiktig løsning. Kommunen 
avsetter ikke midler, og bygger ikke ut kommunalt ledningsnett. Vann og avløpsledning 
mellom Rustad og Prestegardshagan bygges ikke, avløp her må løses på annen måte. Et fåtall 
abonnenter bærer kostnadene for løsningen. Som et resultat at kommunen ikke bygger ut 
ledningsnettet, er det i utredningene gitt et anslag for nye abonnenter i perioden 2020-2039 
som vist i tabell 2 nedenfor. Nye abonnenter kan komme i form av pålegg om tilknytning av 
eksistendere bebyggelse og privat utbygging. Scenario 1 gir de høyeste VA gebyrene, anslått 
samlet VA gebyr i 2039 er vist i tabell 4. 
 
Scenario 2: Et scenario der det er lagt opp til at kommunen sørger for å bringe VA anleggene 
innenfor lovverket, og opprettholde disse som en langsiktig løsning. Kommunen avsetter også 
midler og bygger ut kommunalt ledningsnett ifølge planer. Vann og avløpsledning mellom 
Rustad og Prestegardshagan bygges ikke, og avløp her må løses på annen måte. Økt 
hovedledningsnett gir mulighet for tilkobling av nye abonnenter, både fra eksisterende og ny 
bebyggelse. Abonnentene bærer kostnadene for løsningen. Anslått antall nye abonnenter i 
perioden 2020-2039 og anslått VA gebyr i 2039 for scenario 2, kommer fram av tabell 4.   
 
Scenario 3: Et scenario der det er lagt opp til at kommunen vil sikre Hurdal sine innbyggere 
tilfredsstillende vann- og avløpstjenester innenfor gjeldene lovverk, i et 50 – 100 års 
perspektiv, herunder legge til rette for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar 
med vedtatte planer. Det er i prosessen besluttet at betjening av 5000 personer skal være 
dimensjonerende.  
Kommunen avsetter midler og utbedrer og bygger ut kommunalt ledningsnett ifølge planer.  
Vannledning og avløpsledning mellom Rustad og Prestegardshagan bygges, avløp på strekket 
og for Rustad løses i kommunal regi. Anslått antall nye abonnenter i perioden 2020-2039 og 
anslått VA gebyr i 2039 for scenario 3, kommer fram av tabell 4. 
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Gebyrberegning er vist i tabellen nedenfor. Det er viktig å merke seg at gjennomgående viser
analysen at scenarioene som gir flest nye abonnenter, fører til de laveste fremtidige gebyrene.

Tabell 4 - Forventet VA-gebyrutvikling, dagens kroneverdi (Kilde: EnviDan gebyrberegninger)

For de samme scenarioene er det gjennomført en overordnet sammenstilling og analyse, der
det er sett på usikkerhet og konsekvenser av tiltakene, og målt dette opp mot målsetningene
for forprosjektet. Det er også utført en bærekraftanalyse av scenario 3.

Gjennomførte utredninger, sammenstillinger og analyser gjennom forprosjektet, viser at
løsningen beskrevet som scenario 3S, komplett utbygging av utredet VA løsning i samarbeid
med Eidsvoll kommune, vurderes som beste endelige framtidigeVA løsning for Hurdal
kommune. Løsning beskrevet som 2S kan vurderes som et steg på veien. Scenario 2 omfatter
ikke bygging av VA ledning mellom Prestegardshagan og Rustad. Dette har som konsekvens
at tilfang av antall mulige nye abonnenter reduseres og gebyret blir høyere. Avløp på vestsida
av Hurdalssjøen må løses å annen måte og kapasitet på vannledning for vestsida må økes på
sikt. Scenario 2 i seg selv ivaretar altså ikke prosjektets overordnede mål.

Scenario 3S er vurdert å kunne sikre Hurdal sine innbyggere tilfredsstillende vann- og
avløpstjenester innenfor gjeldene lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, herunder legge til rette
for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar med vedtatte planer. Løsningen vil
kunne betjene 5000 personer som er besluttet som dimensjonerende grunnlag.

Oppsummert for scenario 3S:
• Fram til full utbygging, er samlet estimerte investeringskostnader vurdert til kr 468

MNOK.

• Estimerte drifts- og vedlikeholdsutgifter, herunder lønnskostnader for økt behov for
bemanning, er inkludert i gebyrberegninger for det enkelte scenario.

• Samlet estimert VA årsgebyr i 2039 er beregnet til kr 26.529 NOK.

Scenario 3S har størst total investeringskostnad, men også størst potensiale for økt
abonnentmasse, og derfor lavest beregnet framtidig årsgebyr.
I bærekraftanalyse av løsningene, kommer samarbeidsløsningen ut som mest bærekraftig.

Prosjektet om framtidig VA løsning skal videreføres i en fase 3 etter kommunestyrets
behandling av forprosjektet i mars 2021. På bakgrunn av arbeidet som er gjort i forprosjektet
og i samsvar med vedtatt prosjektplan for forprosjekt, er det skissert en videreføring av
prosjektet i en fase 3:

• Oppfølging av myndighetskrav fra Statsforvalter i Oslo og Viken og Mattilsynet, ved å
holde framdrift avtalt gjennom prosjektplan for forprosjekt framtidig VA-løsning.

Hov ed-
alt ernat iv

Scenario Vann Av løp Normalgebyr VA
2039

Årlig endring
normalgebyr

(gj ennomsnit t )

Normalgebyr VA
2039

Årlig endring
normalgebyr

(gj ennomsnit t )

Egenregi 1E 95 125 36 123 3,71 % 34 214 3,41 %

Egenregi 2E 429 490 31 661 2,99 % 29 113 2,53 %

Egenregi 3E 629 910 29 264 2,56 % 26 712 2,07 %

Samarbeid 1S 95 125 34 524 3,46 % 31 661 2,99 %

Samarbeid 2S 429 490 30 983 2,87 % 27 903 2,31 %

Samarbeid 3S 629 910 29 482 2,60 % 26 529 2,03 %

Nye abonnenter 2020-2039 Ledningsnet t 40 år av skriv ning Ledningsnet t 80 år av skr iv ning
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• Videre arbeid med aktiviteter angitt for tiltakene som inngår i valgt løsning, og særlig 
de som er vesentlige å komme i gang med hensyn på frister, så som:  

o Utdypende undersøkelser av kulturminner 

o Samle og forberede dokumentasjon for ulike tillatelser, som konsesjoner, 
utslippstillatelser og plangodkjenninger.  

o Iverksette «må tiltak» for den valgte løsningen.  

o Prosess fram mot nødvendige avtaler med grunneiere  

 

4 Bakgrunn, mål og rammer for forprosjektet 
Hurdal kommune er i en prosess om å beslutte beste løsning for å sikre Hurdal sine 
innbyggere tilfredsstillende vann- og avløpstjenester innenfor gjeldene lovverk, i et 50 – 100 
års perspektiv, herunder legge til rette for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i 
samsvar med vedtatte planer. En mulighetsstudie gjennomført i 2019 viste at det var mulig å 
løse dette både i egenregi og i samarbeid med Eidsvoll kommune. Ved behandling av 
mulighetsstudien den 11.12.2019 sak 29/19, ønsket ikke kommunestyret (KST) å beslutte 
vegvalg, men vedtok videre utredninger. Oppfølging av mulighetsstudien gjennom et 
forprosjekt, ble vedtatt i KST sak PS 8/20 den 12.2.2020. 
 
To myndighetskrav gir ytre betingelser for Hurdal kommune i prosessen mot å beslutte 
framtidig VA løsning:   

1. Fylkesmannen har i utslippstillatelse for avløpsordningen av mai 2019, stilt krav om at 
renseanlegget innen 1.1.24 skal tilfredsstille sekundærrensekrav iflg 
forurensingsforskrift, og at kommunen innen 1.4.20 framlegger en plan for hvordan 
dette kravet imøtekommes.  

2. Mattilsynet har etter tilsyn i 2017 to vesentlige pålegg som kommunen har sagt skal 
løses gjennom mulighetsstudien. Dette er krav om reservevannløsning og økt 
leveringssikkerhet. Mattilsynets varsel om dagbøter fra 1.1.19, ble trukket under 
forutsetning av at kommunen utreder og beslutter løsninger.    

Prosjektplan som beskriver omfang og gjennomføring av forprosjektet, ble vedtatt i KST sak 
34/20 den 1.4.2020 (vedlegg 1). Framdrift i prosjektet ble endret ved vedtak i KST den 
13.5.2020 sak 51/20 (vedlegg 2). Sistnevnte medførte at utredningsperioden ble forskjøvet, og 
at kommunestyrets behandling av forprosjektet, ble endret fra oktober 2020 til mars 2021.  
 
For utredning av framtidig VA løsning, er kommunens vedtatte utviklings planer en del av det 
politiske rammeverket. Kommuneplan (vedtatt KST 13.6.18) og sentrumsplan for Hurdal 
kommune (vedtatt KST 24.10.18) er slike planer. Kommunens planer angir en 
befolkningsøkning opp mot 10.000 innbyggere i en tidshorisont på 50-100 år. Det er i 
prosessen besluttet at betjening av 5000 personer skal være dimensjonerende grunnlag.  
 
Rapport fra forprosjektet skal gi et tilstrekkelig og godt beslutningsgrunnlag for Hurdal 
kommunestyre, slik at det skal kunne fatte endelig beslutning om hvilken retning kommunen 
skal velge for framtidig vann og avløpsløsning, enten i egenregi eller i samarbeid med 
Eidsvoll kommune. Forelagte utredningsrapport med vedlegg, legges fram for behandling i 
kommunestyret i mars 2021. 
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5 Utredninger og analyser 
Mulighetsstudien i 2019 viste ulike tiltak som ble vurdert nødvendige for henholdsvis 
egenregiløsningen og samarbeidsløsningen, i forhold til målsetningene. Gjennom 
mulighetsstudien ble gjort grove kostnadsestimat for de ulike tiltakene. I forprosjektet er det 
gjennomført utdypende delutredninger av tiltakene.  
 
Anskaffelser av VA faglige delutredninger for forprosjektet utført av Sweco Norge AS, 
ble gjennomført ved minikonkurranse etter rammeavtale 2017-106 Ingeniørtjenester vann og 
avløp. Sweco Norge AS vant oppdraget både for egenregi- og samarbeidsløsningen. Det 
understrekes at delutredningene fortsatt er på et overordnet nivå, som skisseprosjekt og 
forprosjekt, altså ikke på detaljprosjekteringsnivå. Følgelig er priser som kommer fram av 
delutredningene å anse som kostnadsoverslag, som fortsatt har usikkerhet ved seg. Usikkerhet 
kommer fram av den enkelte delutredningen. For delutredninger av ledningsstrekker, er det 
inkludert kostnadsoverslag ved å bygge ledningsdimensjoner med kapasitet for å håndtere 
fullstendig utbygging ifølge kommunes vedtatte planverk, altså over 5000 personer. VA 
ledninger antas å ha en levetid på 80-100 år og valg av rett dimensjon må vurderes ut fra 
behov og tids perspektiv.  Endelige rapporter for delutredningene forelå i november 2020, og 
er vedlegg 3 tom 16 til denne rapporten.  
 
Data fra delutredningene fra Sweco Norge AS, har gitt grunnlag for delutredning for 
gebyrutvikling. Denne er utført av EnviDan AS på bestilling. EnviDan AS er kommunens 
leverandør av beregningsverktøy for gebyrer, og gir råd og bistår kommunen i bruk av dette 
blant annet i budsjettprosess. Endelig rapport fra gebyrutredningen forelå ved utgangen av 
2020, vedlegg 17 tom 19.  
 
Data fra delutredningene fra Sweco Norge AS har gitt grunnlag for bærekraftanalysen av de 
to VA-systemene etter metodikk i VA miljøblad 98/2010. Opplegg for analysen ble avklart i 
styringsgruppa forkant av anskaffelse av delutredningene. Bærekraftanalysen er utført av 
HRP, og er vedlegg 20 til denne rapporten 
 
Med utgangspunkt i delutredningene har arbeidsgruppen for forprosjektet gjennomført en 
overordnet sammenstilling og analyse av de to løsningene. I analysene er det sammenstilt 
løsninger for henholdsvis egenregi og samarbeid. De ulike tiltak som inngår er vurdert med 
hensyn på usikkerhet og konsekvenser for løsningen som helhet, og opp mot prosjektets 
målsetninger. Analysen er vedlegg 21  
 
I forhold til samarbeidsløsningen har det vært kontakt med Eidsvoll kommune. Det er 
gjennomført en prosess for å utarbeide og inngå en intensjonsavtale med Eidsvoll om kjøp 
av drikkevann og leveranse av avløpsvann for rensing. I prosessen har EnviDan vært involvert 
for å utarbeide grunnlag og system for beregning av pris pr m3, for hhv vann og avløp. Sak 
med tilhørende dokumenter er vedlegg 22 til og med 25.  
 
I forelagte rapport presenteres resultater for utredningsarbeidet og analysene som er utført. 
Resultatene er vurdert i et helhetsbilde, gjennom å diskuter ulike alternativer /scenarier med 
tilhørende konsekvenser (lovkrav, VA-fag, utviklingsmulighet, gebyr) for å skape 
helhetsforståelse. Inn i vurderingen er resultat fra bærekraftanalyse og gebyrutvikling tatt inn. 
Resultatene er til slutt vurdert opp mot prosjektets målsetning på et overordnet og helhetlig 
nivå.  
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Rapporten konkluderer med   
1. Beskrevet løsning som er vurdert som best i forhold til prosjektmål  
2. Konkludert og begrunnet løsningen i forhold til kriterier 
3. Kostnadsberegning av VA løsning vurdert som beste langsiktige for Hurdal kommune   
  
5.1 Oversikt over delutredninger og tiltak som inngår i løsningene  

I vurdering av en helhetlig løsning for framtidig VA- løsning for Hurdal kommune er det flere 
elementer som inngår. Dette er større tiltak og aktiviteter som har vært gjenstand for nærmere 
utredninger og mindre tiltak og aktiviteter som har framkommet gjennom prosessen, men som 
er av betydning for helhetsbilde. I tabell 1 er det listet elementer, eller «byggeklosser» som er 
med i de ulike løsningene som er underlagt utredninger, analyser og sammenstillinger. Hvert 
element har fått en ID, og i oversikten er det vist med koder hvor elementet inngår. 

Gjennom utredningsarbeidet er det avdekket, beskrevet og prissatt enkelt tiltak som vil være 
nødvendig å realisere litt avhengig av løsning og framtidig utvikling. Når og hvor tiltaket er 
aktuelt, kommer fram av analyser for ulike scenarioer beskrevet under. Tiltakene har fått 
løpende nummer og ID «ny». Kommunen sine planlagte aktiviteter ifølge budsjett- og 
økonomiplan, har ID D14 og D15. Tiltakene er vist i lista, og har følgende koding:  

• Løsning; S Samarbeid, E Egenregi 
• Område: V Vann, A Avløp 
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Tabell 1 Oversikt over elementer som inngår i ulike løsninger 

ID  Delutredning /tiltak/element Status /nivå Løsning 
 

Område  
 

D01 Intensjonsavtale med Eidsvoll kommune, 
kjøp av drikkevann og rensing av avløp  

Intensjons-
avtale 

S  V A 

D02-A1 Stuen vannbehandlingsanlegg VBA, økt 
kapasitet hovedvann   

Forprosjekt  E V  

D03-A1 Etablere reservevannsanlegg 
Prestegardshagan VBA  

Forprosjekt  E V  

D02-A2 
og D03-
A2 

Konsesjon uttak av vann hhv Røtjenn 
(Stuen VBA) og Hurdalssjøen 
(Prestegardshagan VBA) 

Forprosjekt  E V  

D04 Nytt avløpsrenseanlegg Hurdal  Skisseprosjekt  E  A 
D05 Overføringsledning drikkevann i 

Hurdalssjøen fra Rustad til Bogen (øst – 
vestside, ringforbindelse) 

Forprosjekt S E V  

D07 Økt kapasitet vannledning østside 
Hurdalssjøen 

Forprosjekt  E V  

D09 VA ledning i samme grøft mellom Rustad 
og Prestegardshagan 

Skisseprosjekt S E V A 

D10 VA ledning i samme grøft mellom Hurdal 
sentrum og Eidsvoll kommune (i Ormlia) 
(overføringsledning vann hhv avløp)  

Skisseprosjekt S  V A 

D10 
tillegg 

Vannledning mellom Bogen og Hurdal 
recoverysenter (ringforbindelse) 

Skisseprosjekt  E V  

D13 Analyse gebyrutvikling  Analyse S E V A 
Ny01 Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) vann 

ved Hurdal Verk 
Ny S E V  

Ny02 Behov for økt kapasitet av høydebasseng 
(HB) vann 

Ny S E V  

Ny04 Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) vann 
ved Bogen 

Ny S E V  

Ny05 Økt bemanning drift, prosjektledelse, 
beredskap. 

Økonomiplan/ 
budsjett 

S E V A 

D14-1 Utbedring kommunalt nett (saneringsplan) Økonomiplan/ 
budsjett 

S E V A 

D14-2 Utvidelse kommunalt hovednett i 
kommunal regi 

Økonomiplan/ 
budsjett 

S E V A 

D15  D09 tillegg – innsamling av avløp fra 
eksisterende bebyggelse Rustad 

Ny S E  A 

 

5.2 Delutredninger utført av Sweco Norge AS  

Delutredningene gjelder tiltak som inngår enten i  
• egenregiløsningen (D02-A1, D03-A1, D02-A2 og D03-A2, D04, D05, D07, D09, D10 

tillegg)  
• samarbeidsløsningen (D05, D10, D09)   

 
Rapportene fra delutredningene gir en grundig beskrivelse av tiltaket, for eksempel av en 
ledningstrase eller et behandlingsanlegg, kartlegginger som er gjort og eventuelle utfordringer 
som kan ha betydning og som må vurderes nærmere eller tas hensyn til. For flere tiltak er det 
opplyst hvilke ytterligere undersøkelser som må gjøres før detaljprosjekteringer. Eksempelvis 
har Hurdal mange kulturminner, og utdypende undersøkelser må gjøres i sommerhalvåret. 
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Resultatet kan ha vesentlig betydning for endelig trasevalg. For å kunne holde nødvendig 
framdrift, er det anbefalt at bestilling av undersøkelser iverksettes snarest etter at beslutning 
om retning er tatt i mars 2021. Innsamling og forberedelse av dokumentasjon for ulike 
tillatelser, som konsesjoner, utslippstillatelser og plangodkjenninger er tidkrevende og bør 
startes raskt. 

Priser som kommer fram av delutredningene er å anse som kostnadsoverslag som har 
usikkerhet ved seg. Usikkerhet kommer fram av den enkelte delutredningen. 

 

5.3 Bruk av scenarioer for analyser i forprosjekt  

Det er i forprosjektet for hver av løsningene satt opp 3 scenarioer, altså 3 stk. for egenregi 1E, 
2E, 3E og 3 stk. for samarbeidsløsning 1S, 2S og 3S.  

Scenarioene er benyttet for analyser og sammenstillinger for  

- Gebyrberegning (delutredning D13) 

- Bærekraftanalyse (3E og 3S) 

- Overordnet sammenstilling og analyse 

Scenarioene er beskrevet nærmere i den respektive analyse og rapport. 
 

5.4 Overordnet sammenstilling og analyse egenregi vs 
samarbeidsløsning  

Overordnet analyse og sammenstillinger for forprosjektet er utfyllende vist i egen rapport 
«Forprosjekt VA Overordnet Sammenstilling og analyse», vedlegg 21. 

Rapporten er bygget opp som følger.   

Del 1: Generelt. Forklaring til analysen. 

Del 2: Scenario 0 – Dagens situasjon. 

Del 3: Scenario 1 for egenregi (1E) og samarbeidsløsning (1S). 

Del 4: Scenario 2 for egenregi (2E) og samarbeidsløsning (2S). 

Del 5: Scenario 3 for egenregi (3E) og samarbeidsløsning (3S). 

De ulike utredninger/tiltak og forutsetninger som må tilfredsstilles for at overordnede mål skal 
nås, er satt opp for begge løsninger i kolonne «utredning/tiltak». De forskjellige 
utredningene/tiltakene er fargekodet i forhold til hvor raskt tiltaket må gjennomføres. Rød 
farge betyr at tiltaket må utføres før 1.1.24. Gul farge betyr at tiltaket kan utføres i tidsrommet 
2025-2030. Grønn farge betyr at tiltaket kan gjennomføres etter 2030. 

Kolonnen «usikkerhet» beskriver ulike usikkerheter som foreligger ved gjennomføring av 
tiltaket. Usikkerhet er fargekodet, der rød farge betyr høy usikkerhet, gul farge betyr middels 
usikkerhet, mens grønn farge betyr liten usikkerhet. 

Kolonnen «konsekvens» beskriver både hvilke konsekvenser selve tiltaket får, og hvilke 
konsekvenser usikkerhetene frembringer. Konsekvens er fargekodet der rød farge betyr 
alvorlig konsekvens, gule farge betyr middels konsekvens, mens grønn farge betyr liten 
konsekvens. 
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I sammenstillingen er det gjort en subjektiv vurdering av alle tiltak i alle scenarioer, og gitt 
fargekoder etter beskrivelsene og som vist i tabell 2. Hensikten er å synliggjøre at alle tiltak 
ikke skal gjøres med en gang (prioritering), hva som oppfattes som usikkerhet ved 
utredningen/tiltaket og konsekvens med alvorlighetsgrad.  

Tabell 2 Koder og gradering for overordnet sammenstilling og analyse for forprosjektet 

Utredning / tiltak, hvor fort må tiltaket gjennomføres  Før 1.1.24 2025-2030  Etter 2030  

Usikkerhet Høy  Middels  Lav  

Konsekvens  Alvorlig Middels  Liten  

        

Farge på celle er i tillegg angitt med tekst nede til venstre Rød Gul  Grønn  
 

I kapittel 5.4.1 – 5.4.3 er kjernen av hva som kommer fram av den overordnede 
sammenstillingen og analysen presentert. I tillegg er resultater fra gebyrberegningene trukket 
inn og vurdert i en konklusjon for hvert scenario. For scenario 3 er også resultater for 
bærekraftanalysen tatt inn. 

   

5.4.1 Scenario 1 «Må situasjon» - minimumsløsning forprosjekt VA 

Felles for løsningene 1E og 1S gjelder 

Et scenario der det er lagt opp til at kommunen kun sørger for å bringe VA anleggene 
innenfor lovverket, og opprettholde disse som en langsiktig løsning.  

Kommunen avsetter ikke midler og bygger ikke ut kommunalt ledningsnett. Vann og 
avløpsledning mellom Rustad og Prestegardshagan bygges ikke, avløp i Rustad og på strekket 
må løses på annen måte. 

All utbygging av kommunalt ledningsnett gjøres av utbyggere i forbindelse med utbygging. 
Kommunen overtar vederlagsfritt eierskap til ledningsnett etter forhåndsavtaler. Kommunen 
foretar kun helt nødvendig investeringer i VA sektor for å opprettholde anleggene. Det må 
bygges trykkøkningsstasjon ved Hurdal Verk for å pumpe reservevann til høydebasseng ved 
Stuen.  

Det må bygges vannledning mellom Bogen og Rustad, ledning i Hurdalssjøen, for å etablere 
ringforbindelse av drikkevann rundt Hurdalssjøen (leveringssikkerhet, D05). 
 
Ved vesentlig endret eller nytt avløpsanlegg (behandlings- og ledningsanlegg) skal det søkes 
utslippstillatelse fra Statsforvalter. 
Ved vesentlig endret eller nytt vannforsyningsanlegg (behandlings- og ledningsanlegg) skal 
det søkes plangodkjenning fra Mattilsynet. 
 

Nødvendig vaktordning samt ingeniørkompetanse/prosjektledelse, skal bemannes. 

Krav avløpsrensing: Tilfredsstille sekundærrensekrav fra 1.1.2024  

Krav vann: Tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til forsyningssystem og 
leveringssikkerhet; ringforbindelse og reservevannsforsyning. 

 
I egenregiløsningen 1E bygges nytt avløpsrenseanlegg med kapasitet for 5000 personer og 
ifølge utslippskrav i ny utslippstillatelse. Eksisterende RA avvikles. Det bygges nytt 
vannbehandlingsanlegg (VBA) i Prestegardshagan for reservevannforsyning med kapasitet til 
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5000 personer. Anleggets plassering er foreslått ut fra beste tilknytningspunkt til eksisterende 
hovedledningsnett. Stuen VBA opprettholdes som hovedvannforsyning. Utvidelse av Stuen 
VBA foretas ikke, slik at kapasitet er begrenset til ca 3000 personer eller tilsvarende 1408 
abonnenter.  

I 1E skal 2 stk VBA og 1 stk RA kontinuerlig driftes og vedlikeholdes. Ledningsnett med 
installasjoner skal driftes og vedlikeholdes.  
 
Ut fra dagens abonnentmasse vil nytt RA ha en restkapasitet på 1747 abonnenter og VBA 
Stuen ha en restkapasitet på 350 nye abonnenter.  
Uten initiativ fra private utbyggere om å bygge kommunale avløpsledninger, er det mulig å få 
30 nye avløpsabonnenter ved å gi eksisterende bebyggelse pålegg om tilknytninger. Ingen 
relevante mulige tilknytninger til vannforsyningen. 
 
Det må bygges vannledning mellom Bogen og Hurdalsjøen Recoverysenter for å komplettere 
ringforbindelse av drikkevann rundt Hurdalssjøen (leveringssikkerhet, D10 tillegg). 
 
Risiko/ usikkerhet/konsekvens 
Tillatelser: Det er usikkert om utslippstillatelse til nytt RA blir gitt, i og med at utslippet er til 
en drikkevannskilde. Det skal samtidig søkes om etablering av reservevannsforsyning med 
vannuttak fra Hurdalssjøen. Det vurderes som en usikkerhet om tillatelser blir gitt til begge 
disse anleggene, ut fra at vanninntak på reservevannanlegget ligger nedstrøms utslippspunkt 
for avløpsrenseanlegget. I søknader må risikovurderinger og sikringstiltak rundt valgene 
beskrives godt. Det må tas høyde for at tillatelse ikke vil bli gitt. Mattilsyn og Statsforvalter er 
høringsinstanser for hverandre i respektive behandling av søknader. Gjennom 
risikovurderinger og konsekvensutredning i prosessen med å forberede søknad om tillatelser 
til anleggene, kan det som reservevannsforsyning vurderes en overføringsledning av 
drikkevann i Hurdalssjøen fra Eidsvoll vannverk eller Ullensaker VBA til Prestegardshagan. 
Overføringsledning i Hurdalssjøen til Rustad eller Bogen er ikke relevant, det vil medføre 
vesentlig behov for oppdimensjonering av hovedledningsnett nordover. 
 
Økonomi: Det kan komme fremtidig krav om å fjerne avløpsledninger i Hurdalssjøen som er 
drikkevannskilde. Det er da mulig avløpsledning må bygges på land for å videre betjene 
eksisterende abonnenter på østsiden.  
Bemanning: Erfaring er at det er utfordrende å skaffe fagkompetanse innen VA-fagområdet. 
 
I samarbeidsløsningen 1S inngår Hurdal kommune avtale med Eidsvoll kommune om kjøp 
av drikkevann og overføring av avløp for rensing. Overføringsledning for vann og avløp 
bygges mellom Hurdal sentrum og Ormlia i Eidsvoll kommune. Eksisterende RA avvikles. 
Kjøp av drikkevann begrenser seg til kjøp av en viss mengde vann for å ivareta drift av 
vannledningen, samt kjøp av reservevann. Stuen VBA opprettholdes som 
hovedvannforsyning. Utvidelse av Stuen VBA foretas ikke, slik at kapasitet er begrenset til ca 
3000 personer eller tilsvarende 1408 abonnenter.   
 
Overføringsledning til Eidsvoll kommune har kapasitet på 5000 personer (tilsvarer 2347 
abonnenter). Ut fra dagens abonnentmasse vil avløpsledningen ha en restkapasitet på 1747 
abonnenter og VBA Stuen ha en restkapasitet på 350 nye abonnenter.  
Uten initiativ fra private utbyggere om å bygge kommunale avløpsledninger, er det mulig å få 
30 nye avløpsabonnenter ved å gi eksisterende bebyggelse pålegg om tilknytninger. Ingen 
relevante mulige tilknytninger til vannforsyningen. 
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Trykkøkningsstasjon vann må etableres ved Bogen for å kunne forsyne høydebasseng 
Prestegardshagan og eventuelt andre nye HB.  
 
Konklusjon Scenario 1 
Scenario1 anses ikke som et framtidsrettet valg for noen av løsningene. Scenario 1 krever 
store investeringer for å bringe VA anlegg innenfor lovverket. Scenario 1 legger i svært liten 
grad til rette for å kunne øke abonnentmassen, nye abonnenter forutsetter tilrettelegging fra 
private utbyggere. Alle kostnadene skal bæres av få abonnenter, gebyrene blir urimelig høye. 
Diagram og tabell for gebyrutvikling fra EnviDan sin rapport er vist i kapittel 5.5 Scenario1 
vurders ikke som en framtidig VA løsning for Hurdal kommune. 
 

5.4.2 Scenario 2 «Må situasjon» pluss utvidelse av kommunalt 
hovedledningsnett i kommunal regi 

Felles for løsningene 2E og 2S gjelder 

Et scenario der det er lagt opp til at kommunen sørger for å bringe VA-anleggene innenfor 
lovverket, og opprettholde disse som en langsiktig løsning. Kommunen avsetter også midler 
og bygger ut kommunalt ledningsnett ifølge planer.  

Vann og avløpsledning mellom Rustad og Prestegardshagan bygges ikke, avløp i Rustad og 
på strekket må løses på annen måte. 
Utbygging av kommunalt ledningsnett kan også gjøres av utbyggere ifb med utbygging, 
kommunen overtar vederlagsfritt eierskap til ledningsnett etter forhåndsavtaler. Utbygging og 
tilknytning av nye abonnenter vil likevel begrenses av kapasitet på ledningsnett.  

Kommunen foretar kun helt nødvendig investeringer i VA-sektor for å opprettholde 
anleggene. Det må bygges trykkøkningsstasjon ved Hurdal Verk for å pumpe reservevann til 
høydebasseng ved Stuen, og hovedvann dersom det besluttes å gå over til hovedvann fra 
Eidsvoll. Utvidelse av kapasitet av høydebasseng vurderes løpende. På sikt må det bygges 
egen forsyningsledning fra trykkøkingsstasjonen ved Hurdal Verk, direkte til høydebasseng i 
Stuen.  
 
Det må bygges vannledning mellom Bogen og Rustad, ledning i Hurdalssjøen, for å etablere 
ringforbindelse av drikkevann rundt Hurdalssjøen (leveringssikkerhet, D05). 
 
Ved vesentlig endret eller nytt avløpsanlegg (behandlings- og ledningsanlegg) skal det søkes 
utslippstillatelse fra Statsforvalter. 
Ved vesentlig endret eller nytt vannforsyningsanlegg (behandlings- og ledningsanlegg) skal 
det søkes plangodkjenning fra Mattilsynet. 
 
Nødvendig vaktordning samt ingeniørkompetanse/prosjektledelse, skal bemannes. 
 
Krav avløprensning: Tilfredsstille sekundærrensekrav fra 1.1.2024.  
Krav vann: Tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til forsyningssystem og 
leveringssikkerhet; ringforbindelse og reservevannsforsyning. 

I egenregiløsningen 2E bygges nytt avløpsrenseanlegg med kapasitet for 5000 personer og 
ifølge utslippskrav i ny utslippstillatelse. Eksisterende RA avvikles. Det bygges nytt 
vannbehandlingsanlegg (VBA) i Prestegardshagan for reservevannforsyning med kapasitet til 
5000 personer. Anleggets plassering er foreslått ut fra beste tilknytningspunkt til eksisterende 
hovedledningsnettet. Stuen VBA opprettholdes som hovedvannforsyning. Utvidelse av Stuen 
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VBA må foretas når behov overskrider forsyning til 1408 abonnenter (ca 3000 personer).  
Utvidelse gjøres først til 1850 abonnenter, deretter må anlegget bygges på for å forsyne 2347 
abonnenter (ca 5000 personer) 

I 2E skal 2 stk VBA og 1 stk RA kontinuerlig driftes og vedlikeholdes. Ledningsnett med 
installasjoner skal driftes og vedlikeholdes.  
 
400 eksisterende boliger kan tilknyttes kommunalt planlagt nytt avløpsnett. Restkapasitet RA 
er 1377 abonnenter etter tilkobling av eksisterende boliger. 
159 eksisterende boliger kan tilknyttes kommunalt planlagt vannledningsnett. Restkapasitet 
VBA før utvidelse er deretter 191 abonnenter. 
 
Det må bygges vannledning mellom Bogen og Hurdalsjøen Recoverysenter for å komplettere 
ringforbindelse av drikkevann rundt Hurdalssjøen (leveringssikkerhet, D10 tillegg). 
 
Kapasitet på vannledninger i Hurdalssjøen på både øst- og vestsiden, må løpende vurderes. 
Kapasitet må bygges ut når eksisterende kapasitet overskrides.  
 
Risiko/ usikkerhet/konsekvens 
Tillatelser: Det er usikkert om utslippstillatelse til nytt RA blir gitt, i og med at utslippet er til 
en drikkevannskilde. Det skal samtidig søkes om etablering av reservevannsforsyning med 
vannuttak fra Hurdalssjøen. Det vurderes som en usikkerhet om tillatelser blir gitt til begge 
disse anleggene, ut fra at vanninntak på reservevannanlegget ligger nedstrøms utslippspunkt 
for avløpsrenseanlegget. I søknader må risikovurderinger og sikringstiltak rundt valgene 
beskrives godt. Det må tas høyde for at tillatelse ikke vil bli gitt. Mattilsyn og Statsforvalter er 
høringsinstanser for hverandre i respektive behandling av søknader. Gjennom 
risikovurderinger og konsekvensutredning i prosessen med å forberede søknad om tillatelser 
til anleggene, kan det som reservevannsforsyning vurderes en overføringsledning av 
drikkevann i Hurdalssjøen fra Eidsvoll vannverk eller Ullensaker VBA til Prestegardshagan. 
Overføringsledning i Hurdalssjøen til Rustad eller Bogen er ikke relevant, det vil medføre 
vesentlig behov for oppdimensjonering av hovedledningsnett nordover. 
 
Økonomi: Det kan komme fremtidig krav om å fjerne avløpsledninger i Hurdalssjøen som er 
drikkevannskilde. Det er lite sannsynlig at det tillates å bygges ny eller øke kapasiteten på 
eksisterende ledning i Hurdalssjøen på østsida. Det er da mulig at avløpsledning må bygges på 
land for å videre betjene eksisterende og framtidige abonnenter på østsida. 
 
Bemanning: Erfaring er at det er utfordrende å skaffe fagkompetanse innen VA fagområdet. 
 
I Samarbeidsløsningen 2S inngår Hurdal kommune avtale med Eidsvoll kommune om kjøp 
av drikkevann og overføring av avløp for rensing. Overføringsledning for vann og avløp 
bygges mellom Hurdal sentrum og Ormlia i Eidsvoll kommune. Overføringledninger VA 
(D10) ivaretar funksjon for 2 stk VBA, RA, samt framtidig kapasitet for VA-ledninger på 
østsiden av Hurdalssjøen. Eksisterende RA avvikles. Stuen VBA opprettholdes som 
hovedvannforsyning som et utgangspunkt. Det gjøres løpende vurdering av kostnader mm for 
framtidig behov for kapasitetsutvidelse VBA, opp mot kostnader mm ved å gå over til 
hovedvannforsyning fra Eidsvoll kommune. Kjøp av drikkevann begrenser seg da i første 
rekke til kjøp av en viss mengde vann for å ivareta drift av vannledningen, samt kjøp av 
reservevann. 
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Stuen VBA må først vurderes utvidet ved 1450 abonnenter (ca 3000 personer) til 1850 
abonnenter, deretter må anlegget vurderes bygges på for å forsyne 2347 abonnenter (5000 
personer). 
 
Overføringsledning avløp til Eidsvoll kommune har kapasitet på 5000 personer (tilsvarer 2347 
abonnenter). Ut fra dagens abonnentmasse vil avløpsledningen ha en restkapasitet på 1747 
abonnenter og VBA Stuen ha en restkapasitet på 350 nye abonnenter.  
 
Restkapasitet på VBA Stuen er 350 nye abonnenter, før anlegget må utvides eller man velger 
å kjøpe hovedvann fra Eidsvoll kommune. Overføringsledning til Eidsvoll kommune har 
kapasitet på 5000 personer (tilsvarer 2347 abonnenter) totalt tilkoblet.  
 
Med planlagt utvidelse av det kommunale ledningsnettet for drikkevann, kan det tilkobles 169 
eksisterende boliger til vann. Restkapasitet VBA etter tilkobling av eksisterende boliger er 
181 abonnenter, før utvidelse. 
Med planlagt utvidelse av det kommunale ledningsnettet for avløp, kan det tilkobles 410 
eksisterende boliger til avløp. Restkapasitet RA etter tilkobling av eksisterende boliger er 
1367 abonnenter. 
 
Kapasitet på vannledninger i Hurdalssjøen på vestsiden må løpende vurderes. Kapasitet må 
bygges ut når eksisterende kapasitet overskrides. 
 
Kapasitet på vannledninger på østsida vil bli ivaretatt av den nye ledningen på land.  
 
Trykkøkningsstasjon vann må etableres ved Bogen for å kunne forsyne høydebasseng 
Prestegardshagan og eventuelt andre nye HB. 
 
Risiko/usikkerhet/konsekvens 
Det er knyttet risiko til tidspunkt for når det er mer kostbart å bruke Stuen VBA i forhold til å 
kjøpe hovedvann fra Eidsvoll. Rutiner for vurdering av dette må etableres tidlig. 
Behov for lang tid for å inngå grunneieravtaler for overføringsledninger VA (D10), eventuelt 
behov for ekspropriasjon, er et annet usikkerhetsmoment. Risiko er forsinkelse av langsiktig 
løsning for både vann og avløp, der frist 1.1.24 for avløp overskrides. Eksisterende RA må da 
beholdes lengre, og utbedres til sekundærrensing. Hindrer utbygging og nye abonnenter, maks 
kapasitet eksisterende RA er 2200 pe. 
 

Konklusjon scenario 2  

Scenario 2 kan for begge løsninger (2E og 2S) bygges videre til en hhv 3E og 3S løsning.  

Scenario 2 krever store investeringer for å bringe VA anlegg innenfor lovverket. Scenario 2 
legger til rette for å kunne øke abonnentmassen, men har visse begrensninger for tilkoblinger 
av antall mulige nye abonnenter (eksisterende og nye boliger). Begrensinger ligger ved 
overskridelse av kapasitet i ledningsnett, VBA, høydebasseng mm i forhold til ønsket 
utvikling i vedtatte kommunale planer. Scenario 2 løser ikke avløpsordning for avsatt 
planområde for utbygging i Rustad, og begrenser dermed særlig mulighet til økning i 
abonnentmasse på avløpssiden. Avløpssiden har mest behov for å få flere abonnenter slik at 
gebyrutviklingen reduseres. 
 
2E krever økt bemanning i forhold til i dag, og større bemanning enn 2S. I 2E skal 2 stk VBA 
og 1 stk RA kontinuerlig driftes. Kostnader for bemanning er direkte kostnader som er mer 
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gebyrdrivende enn finansiering av investeringer. Erfaring viser at det er utfordrende å skaffe 
fagkompetanse innen VA-fagområdet. 
 

Størst risiko vurderes å ligge til 2E.  
Det kan komme fremtidig krav om å fjerne avløpsledninger i Hurdalssjøen som er 
drikkevannskilde. Det er også lite sannsynlig at det tillates å bygges ny eller øke kapasiteten 
på eksisterende avløpsledning i Hurdalssjøen på østsida. Det er da mulig at avløpsledning må 
bygges på land for å videre betjene eksisterende og framtidige abonnenter på østsiden. 
Videre må også kapasitet på vannledning i Hurdalssjøen på østsiden løpende vurderes, og 
bygges ut ved behov. I praksis kan begge disse usikkerhetene ivaretas ved å bygge VA-
ledninger på land i en stor del av strekket for D10.  
 
Diagram og tabell for gebyrutvikling fra EnviDan sin rapport er vist i kapittel 5.5. Av denne 
framgår at gebyr i 2039, når alle utredede investeringer er gjennomført og abonnentmasse er 
tilknyttet, vil gebyr for 2E være noe høyere enn for 2S. I rapporten er 2S anbefalt. 

2E og 2S tilfredsstiller delvis målsetningene for prosjektet. Kommunal avløpsledning legges 
ikke til Rustad, og utbygging av vedtatt planområde hindres.  

2E vurderes å ha større risiko ved seg i forhold til betjening av østsiden med kommunal 
avløpsordning. Det vurderes som sannsynlig at VA-ledninger på land på østsiden må bygges.  

Beregnet framtidig gebyr for 2E vil være noe høyere enn for 2S, gebyret vil øke ytterligere 
ved framtidig bygging av ledninger på land.   

I et langsiktig perspektiv, vurderes 2S som en bedre løsning enn 2E. 2S kan være et første 
trinn mot en 3S løsning.  

 

5.4.3 Scenario 3 Komplett utbygging av begge utredede løsninger i 
forprosjekt VA 

Felles for løsningene 3E og 3S gjelder 
Et scenario der det er lagt opp til at kommunen vil sikre Hurdal sine innbyggere 
tilfredsstillende vann- og avløpstjenester innenfor gjeldene lovverk, i et 50 – 100 års 
perspektiv, herunder legge til rette for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar 
med vedtatte planer. Det er i prosessen besluttet at betjening av 5000 personer skal være 
dimensjonerende.  

Kommunen avsetter midler, utbedrer og bygger ut kommunalt ledningsnett ifølge planer.  

Vannledning og avløpsledning mellom Rustad og Prestegardshagan bygges, avløp på strekket 
og for Rustad løses i kommunal regi. Innsamling av avløp fra eksisterende bebyggelse i 
Rustad er inkludert (D15). Utbygging av kommunalt ledningsnett kan også gjøres av 
utbyggere i forbindelse med utbygging. Kommunen overtar vederlagsfritt eierskap til 
ledningsnett etter forhåndsavtaler. Tilknytning av nye VA abonnenter i form av eksisterende 
og ny bebyggelse.  

Kommunen foretar nødvendige investeringer i VA-sektor for å opprettholde anleggene. Det 
må bygges trykkøkningsstasjon ved Hurdal Verk for å pumpe drikkevann til høydebasseng 
ved Stuen. Utvidelse av kapasitet av høydebasseng vurderes løpende. På sikt må det bygges 
ny forsyningsledning fra trykkøkingsstasjonen ved Hurdal Verk, direkte til høydebasseng i 
Stuen. 
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Det må bygges vannledning mellom Bogen og Rustad, ledning i Hurdalssjøen, for å etablere 
ringforbindelse av drikkevann rundt Hurdalssjøen (leveringssikkerhet, D05). 
 
Ved vesentlig endret eller nytt avløpsanlegg (behandlings- og ledningsanlegg) skal det søkes 
utslippstillatelse fra Statsforvalter. 
Ved vesentlig endret eller nytt vannforsyningsanlegg (behandlings- og ledningsanlegg) skal 
det søkes plangodkjenning fra Mattilsynet. 
 
Nødvendig vaktordning samt ingeniørkompetanse/prosjektledelse, skal bemannes. 
 
Krav avløprensning: Tilfredsstille sekundærrensekrav fra 1.1.2024  
Krav vann: Tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til forsyningssystem og 
leveringssikkerhet; ringforbindelse og reservevannsforsyning. 

 

I egenregiløsningen 3E bygges nytt avløpsrenseanlegg med kapasitet for 5000 personer og 
ifølge utslippskrav i ny utslippstillatelse. Eksisterende RA avvikles. Det bygges nytt 
vannbehandlingsanlegg (VBA) i Prestegardshagan for reservevannforsyning med kapasitet til 
5000 personer. Anleggets plassering er foreslått ut fra beste tilknytningspunkt til eksisterende 
hovedledningsnett. Stuen VBA utvides og bygges på å forsyne 2347 abonnenter (ca 5000 
personer). 

I 3E skal 2 stk VBA og 1 stk RA kontinuerlig driftes og vedlikeholdes. Ledningsnett med 
installasjoner skal driftes og vedlikeholdes.  
 
642 eksisterende boliger kan tilknyttes kommunalt planlagt nytt avløpsnett. Restkapasitet RA 
er 1135 abonnenter etter tilkobling av eksisterende boliger. 
169 eksisterende boliger kan tilknyttes kommunalt planlagt vannledningsnett. Restkapasitet 
VBA før utvidelse er deretter 181 abonnenter. 
 
Kapasitet på vannledninger i Hurdalssjøen på øst siden må økes, ny drikkevannsledning i 
Hurdalssjøen (D07) bygges.  
 
Det må bygges vannledning mellom Bogen og Hurdalsjøen Recoverysenter for å komplettere 
ringforbindelse av drikkevann rundt Hurdalssjøen (leveringssikkerhet, D10 tillegg). 
 
Risiko/ usikkerhet/ konsekvens 
Tillatelser: Det er usikkert om utslippstillatelse til nytt RA blir gitt, i og med at utslippet er til 
en drikkevannskilde. Det skal samtidig søkes om etablering av reservevannsforsyning med 
vannuttak fra Hurdalssjøen. Det vurderes som en stor usikkerhet om tillatelser blir gitt til 
begge disse anleggene, ut fra at vanninntak på reservevannanlegget ligger nedstrøms 
utslippspunkt for avløpsrenseanlegget. I søknader må risikovurderinger og sikringstiltak rundt 
valgene beskrives godt. Det må tas høyde for at tillatelse ikke vil bli gitt. Mattilsyn og 
Statsforvalter er høringsinstanser for hverandre i respektive behandling av søknader. Gjennom 
risikovurderinger og konsekvensutredning i prosessen med å forberede søknad om tillatelser 
til anleggene, kan det som reservevannsforsyning vurderes en overføringsledning av 
drikkevann i Hurdalssjøen fra Eidsvoll vannverk eller Ullensaker VBA til Rustad. Bogen er 
ikke relevant, det vil medføre vesentlig behov for oppdimensjonering av hovedledningsnett 
nordover. 
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Økonomi: Det kan komme fremtidig krav om å fjerne avløpsledninger i Hurdalssjøen som er 
drikkevannskilde. Det er også lite sannsynlig at det tillates å bygges ny eller øke kapasiteten 
på eksisterende avløpsledning i Hurdalssjøen på østsida. Det er da mulig at avløpsledning må 
bygges på land for å videre betjene eksisterende og framtidige abonnenter på østsiden. 
 
Bemanning: Erfaring er at det er utfordrende å skaffe fagkompetanse innen VA-fagområdet. 
 
I Samarbeidsløsningen 3S inngår Hurdal kommune avtale med Eidsvoll kommune om kjøp 
av drikkevann (hovedvann og reservevann) og overføring av avløp for rensing. 
Overføringsledning for vann og avløp bygges mellom Hurdal sentrum og Ormlia i Eidsvoll 
kommune. Overføringsledninger VA (D10) ivaretar funksjon for 2 stk VBA, RA, samt 
framtidig kapasitet VA-ledninger på østsiden av Hurdalssjøen. Eksisterende RA avvikles. 
Stuen VBA avvikles. Alle eksisterende ledninger i Hurdalssjøen kan avvikles.  
 
Overføringsledninger for hhv vann og avløp til Eidsvoll kommune har kapasitet på 5000 
personer (tilsvarer 2347 abonnenter) tilkoblet.  
Med planlagt utvidelse av det kommunale ledningsnettet for drikkevann, kan det tilkobles 169 
eksisterende boliger til vann. Restkapasitet etter tilkobling av eksisterende boliger er 1078 
abonnenter. 
Med planlagt utvidelse av det kommunale ledningsnettet for avløp, kan det tilkobles 642 
eksisterende boliger til avløp. Restkapasitet etter tilkobling av eksisterende boliger er 1135 
abonnenter. 
 
Trykkøkningsstasjon vann må etableres ved Bogen for å kunne forsyne høydebasseng 
Prestegardshagan og eventuelt andre nye HB. 
  
Risiko/usikkerhet/konsekvens:  
Behov for lang tid for å inngå grunneieravtaler for overføringsledninger VA (D10), eventuelt 
behov for ekspropriasjon, er et usikkerhetsmoment. Risiko er forsinkelse av langsiktig løsning 
for både vann og avløp, der frist 1.1.24 for avløp overskrides. Eksisterende RA må da 
beholdes lengre, og utbedres til sekundærrensing. Hindrer utbygging og nye abonnenter, maks 
kapasitet eksisterende RA er 2200 pe. 
 

Konklusjon scenario 3  

Scenario 3 er komplett utbygging av begge utredede løsninger i forprosjekt VA. Scenario 3 
kan også ses på som en videreutvikling fra scenario 2 (3E fra 2E og 3S fra 2S). 

Scenario 3 krever store investeringer for å bringe VA-anlegg innenfor lovverket. Scenario 3 
legger til rette for at kommunen kan sikre Hurdal sine innbyggere tilfredsstillende vann- og 
avløpstjenester innenfor gjeldene lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, herunder legge til rette 
for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar med vedtatte planer. Scenario 3 
legger til rette for å kunne øke abonnentmassen, gjennom tilkoblinger av nye abonnenter fra 
eksisterende og nye bebyggelser. Scenario 3 løser avløpsordning for strekket langs vestsiden 
av Hurdalssjøen, herunder avsatt planområde for utbygging i Rustad.  
 
3E krever økt bemanning i forhold til i dag, og større bemanning enn 3S. I 3E skal 2 stk VBA 
og 1 stk RA kontinuerlig driftes. Kostnader for bemanning er direkte kostnader som er mer 
gebyrdrivende enn finansiering av investeringer. Erfaring viser at det er utfordrende å skaffe 
fagkompetanse innen VA fagområdet. 
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Størst risiko vurderes å ligge til 3E.  
• Et mulig fremtidig krav om å fjerne avløpsledninger i Hurdalssjøen, eller behov for å 

øke kapasiteten på eksisterende ledning, vil kunne medføre at det må bygges 
avløpsledning på land for å videre betjene eksisterende abonnenter på østsiden.  

• Kapasitet på vannledning i Hurdalssjøen på østsiden må løpende vurderes, og bygges 
ut ved behov.  

• I praksis vil forholdene i kulepunkt 1 og 2 kunne løses ved å bygge VA-ledninger på 
en stor del av strekket for D10 i samarbeidsløsningen. 

• Det knyttes videre stor usikkerhet til om det vil bli gitt utslippstillatelse for nytt RA 
når det også skal søkes om etablering av reservevannsforsyning med vannuttak fra 
Hurdalssjøen nedstrøms renseanlegget. 

• Dersom det viser seg nødvendig å flytte avløpsledningen på østsiden på land, er det 
viktig å være klar over at gebyret for 3E vil øke ved slik framtidig bygging.   

 

Diagram og tabell for gebyrutvikling fra EnviDan sin rapport er vist i kapittel 5.5. Av denne 
framgår at gebyr i 2039, når alle utredede investeringer er gjennomført og abonnentmasse er 
tilknyttet, vil gebyr for 3E være marginalt høyere enn for 3S. I rapporten er 2S anbefalt med 
begrunnelse i gebyrutvikling. Det er videre presisert at 2S kan utvides til 3S. 

3E og 3S tilfredsstiller målsetningene for prosjektet. Scenario 3 løser avløpsordning vestsiden 
av Hurdalssjøen, herunder vedtatte områder for utbygging i Rustad. Scenario 3 utløser dermed 
særlig mulighet til økning i abonnentmasse på avløpssiden. Avløpssiden har mest behov for å 
få flere abonnenter slik at gebyrutviklingen reduseres. 
  

3E og 3S er vurdert opp mot hverandre i en bærekraftanalyse, beskrevet i kapittel 5.6.  I 
verktøyet er VA-løsningen med lavest total verdi mest bærekraftig. Totalverdi for 3E er 
høyere enn for 3S. Det vil si at samarbeidsløsningen er den mest bærekraftige løsningen. 

Samlet vurderes løsningen 3S som den beste endelige framtidige VA-løsningen for Hurdal 
kommune, i et langsiktig og helhetlig perspektiv. Løsningen ivaretar overordnet målsetning 
for prosjektet.  

 

5.5 Gebyrutvikling – delutredning D13 

I delutredning D13 er det gjort analyser for abonnentenes gebyrutvikling for scenarioene for 
hver av løsningene. Gebyrutvikling inngår i sluttvurdering av løsninger.  
 
Gebyranalysen viser hvordan framtidige mulige VA-løsninger vil påvirke VA-gebyrene i 
perioden 2021-2039. Delutredning D13 omfatter Notatet Gebyrutvikling framtidige mulige 
VA-løsninger i Hurdal kommune» av 22.12.2020, og tilhørende vedlegg (vedlegg 17 tom 19)  
Analysen omhandler de to hovedalternativene; 
- Egenregi løsningen (E) 
- Samarbeidsløsning (S) med Eidsvoll kommune 
 
I rapporten, under hvert hovedalternativ, er det tre underalternativ (scenarioer) hvor 
eksisterende kommunalt ledningsnett utvides i ulik grad. Utvidelse av ledningsnettet gjør at 
flere husstander/eiendommer kan tilkobles og dette gjør at kostnadene fordeles på flere 
abonnenter. Imidlertid øker de totale drifts- og investeringskostnadene som følge av en slik 
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utvidelse. Alle de tre scenarioene under hvert hovedalternativ oppfyller tilsynsmyndighetenes 
pålegg og krav. 
• Scenario 1 er en minimumsløsning som gir få nye mulige tilkoblinger.  

• Scenario 2 innebærer en delvis utvidelse av eksisterende hovedledningsnett.  

• Scenario 3 er en «komplett» utbygging og gir det største mulige antallet nye abonnenter, 
og inkluderer utbygging av VA-ledninger i grunn mellom Rustad og Prestegardshagan. 

 
EnviDan har i sitt notat ikke særskilt vurdert risiko og usikkerhet, men bemerker at det kan 
være noe usikkerhet knyttet til de fremtidige prisene fra Eidsvoll for mottak av drikkevann og 
levering av avløpsvann som er lagt til grunn i analysen. Nyinvesteringer i Eidsvoll vil kunne 
påvirke prisene negativt, mens økt befolkning i Eidsvoll vil kunne påvirke prisene positivt, i 
betydning lavere gebyrer. Dette forholdet er derfor ikke hensyntatt i vurderingene i D13. 
 
Planlagt sanering og utbygging av kommunens VA hovedledninger  
Det er viktig å være klar over at kostnader for planlagt utvidelse av eksisterende kommunalt 
VA ledningsnett, planlagt sanering(utbedring) av eksisterende kommunalt VA ledningsnett i 
analyseperioden, økte drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til scenarioenes nødvendige 
oppgraderingstiltak, og økt behov for lønnskostnader er medtatt i gebyranalysen tilpasset det 
enkelte scenario. Disse kostnadene er ikke medtatt i delutredninger utført av Sweco Norge 
AS. 
 
Scenarioene med de største investeringsutgiftene og med mulighet for flest nye abonnenter 
(3E og 3S) gir de laveste fremtidige gebyrnivåene. Dette viser at en stor økning i antall 
abonnenter mer enn oppveier for en stor kostnadsøkning. Dersom antall nye abonnenter blir 
vesentlig lavere enn forutsatt i analysen, kan resultatet bli annerledes. Abonnentestimatene er 
forsøkt satt nøkternt i analysen. 
 
Gebyranalysen viser i tillegg at lengre avskrivingstid for nye ledningsanlegg (40 vs 80 år) gir 
ca. 10% lavere gebyrsatser, samt at renterisikoen er større for scenarioene med de største 
investeringsutgiftene.  
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Tabell 3 Tiltaksoversikt med kostnader for scenarioene 
Tabellen viser hvilke tiltak, med tilhørende investeringsutgift, som er aktuelle for de seks 
scenarioene.  (Forklaringer til tabellen: RA: avløpsrenseanlegg, VBA: 
vannbehandlingsanlegg, VA: vann og avløp.) Kilde: EnviDan rapport D13 

 
 
I kolonnene for hvert enkelt scenario i tabell 3 Tiltaksoversikt, er de oppgitte 
investeringsbeløpene hentet fra de respektive delutredningene fra Sweco. Investeringene er 
ikke oppgitt som et samlet beløp pr delutredning, men splittet på ulike elementer. Elementene 
er beskrevet i kapittel 5.1. Bakgrunnen for oppsplittingen, er at enkelte elementer inngår i 
flere løsninger og scenarioer. Tallene er avrundet og tilpasset det enkelte scenario, da 
elementene ikke alltid har samme størrelse for de ulike scenarioene. 
 
I tabellens oppsummeringslinjer (uthevet) er det medtatt «utvide VA-ledningsnett» kr 168 
MNOK, og «Sanere eksisterende VA-nett» kr 196 MNOK. Disse investeringskostnadene er 
samlede årlige kostnader over perioden 2020 -2039, og er nødvendige for å utvide og 
vedlikeholde VA ledningsnettet. Kostnadene er medtatt for å vise et så riktig gebyrgrunnlag 
som mulig. Det er verdt å merke seg at disse kostnadene ikke er medtatt, når 
investeringskostnadene for den enkelte løsning og scenario er vurdert, men inngår altså i 
gebyrberegningene. 
 
I forhold til tabell 3 vil da investeringskostnadene eksempelvis for  
• scenario 3E være 406 MNOK (770 - 196 -168 = 406 MNOK) 
• scenario 3S være 468 MNOK (832 -196 - 168 = 468 MNOK) 
 

Tiltak 1E 2E 3E 1S 2S 3S Inv.utgift

(mill. kr)

Del-

prosjekt

Nytt RA avløp X X X 90,4 D04

Avvikle gammelt RA avløp X X X X X X 2,5 D04

Dagens VBA - hovedvann X X 0,0 D02-A1

Dagens VBA - utvides og hovedvann X X X 16,3 D02-A1

Dagens VBA avvikles X 1,0 D10

Konsesjon uttak vann Røtjenn X X X X X 0,2 D02-A2

Konsesjon uttak vann Hurdalssjøen X X X 0,3 D03-A2

Nytt VBA Prestegardshagan - reservevann X X X 50,3 D03-A1

Avtale med Eidsvoll om leveranser X X X 0,0 D01

Overføringsledning avløp Hurdal-Eidsvoll* X X X 138,3 D10

Overføringsledning reservevann Eidsvoll-Hurdal* X X 113,3 D10

Overføringsledning hovedvann og reservevann Eidsvoll-Hurdal* X 113,3 D10

Trykkøkning Hurdal Verk X X X X X X 5,2 Ny01

Trykkøkning Bogen X X X 7,2 Ny04

Økt kapasitet høydebasseng X X X X 15,2 Ny02

Overføringsledning Rustad-Bogen - vann* X X X 11,3 D05

Overføringsledning Rustad-Bogen - vann* X X X 14,7 D05

VA-ledning Rustad-Prestegardshagan* X 122,6 D09

VA-ledning Rustad-Prestegardshagan* X 126,0 D09

Vannledning Bogen-Hurdalssjøen Recovery* X X X 29,2 D10-tillegg

Vannledning østsiden* X X 17,1 D07

Utvide VA-ledningsnett* X X X X 168,0 D14-2

Innsamling eksisterende avløp Rustad og Sandsnes* X X 45,0 D15

Avvikle VA-ledninger i Hurdalssjøen øst X X X 0,0

Avvikle VA-ledninger i Hurdalssjøen vest X X 0,0

Total investeringsutgift ekskl. sanering (mill kr) 189 406 574 281 481 636

Sanere eksisterende VA-nett* X X X X X X 196,0 D14-1

Total investeringsutgift inkl. sanering (mill kr) 385 602 770 477 677 832

Total investeringsutgift ledningsnett (mill kr) 237 422 589 462 630 801

* Ledningsanlegg. I analysen er disse vist med både 40 og 80 års avskrivningstid.
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EnviDan har beregnet gebyrbehovet for de ulike scenarioene. Dette er vist i diagram1 under.
Tidspunkt for investeringer og tilfang av nye abonnenter gjennom analyseperioden 2021-
2039, er samordnet med prioriteringer i den overordnede sammenstillingen og analysen.

Det er viktig å være klar over at diagrammet ikke viser kommunens faktiske gebyrutvikling,
eller det gebyret som vil bli fakturert den enkelte abonnent. Kommunen beregner årlige
gebyrer ut fra prognoser og planlagte investeringer over tid, og utjevner faktisk gebyrstørrelse
ut over en tidsperiode gjennom årlig økonomiplan.

Slik det framkommer av EnviDan sin rapport, er regelverk endret slik at investeringer i VA
ledninger kan avskrives over lenger tid enn 40 år, som er vanlig i kommunens regnskap.
Forskjellene er vist i rapporten, og gjengitt kort her.

EnviDan summerer utvikling av gebyrbehovet i sin rapport som følger

I Diagram 1 vises forventet utvikling av årlig gebyrbehov for hvert scenario. Gebyrsatsene er
neddiskontert (omregnet) til dagens kroneverdi. Nye ledningsanlegg avskrives over 80 år.

Diagram 1 –Normalgebyr inkl. mva. for vann og avløp, lang avskrivningst id og dagens kroneverdi

Med «normalgebyr» menes årsgebyr ved 150 m3 årlig vannforbruk. I 2020 utgjør dette 18.095
kr for både vann og avløp.
Diagrammet viser at «komplett» utbygging som er den billigste strategien, mens
minimumsløsningen gir et klart høyere fremtidig gebyrnivå. Til sammen vil VA-gebyrene i
2039 være ca. 7.700 kr lavere for det billigste scenarioet 3S enn for 1E, som er dyrest.
Scenario 3S gir en gebyrøkning fra 2020 til 2039 på rundt 8.400 kr, mens 1E øker med ca.
16.100 kr, regnet i dagens kroneverdi.
I starten av perioden faller gebyrene siden gebyrnivået i 2020 er satt høyt for å dekke inn
fremførbare underskudd. NB. I 2021 er gebyrsatsene her satt tilsvarende full kostnadsdekning
av scenarioenes gebyrgrunnlag og ikke lik satsene i kommunens budsjett for 2021.
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Beregnet normalgebyr VA i 2039 ved hhv 40 og 80 år avskr ivingstid
Tabell 4 viser antall nye abonnenter, VA-årsgebyrer i 2039 og gjennomsnittlig årlig endring i
perioden 2020 til 2039, for hvert scenario. Tabellen viser gebyrer og årlig endring for
henholdsvis 40 og 80 års avskrivningstid for nye ledningsanlegg.

Tabell 4 - Forventet VA-gebyrutvikling, dagens kroneverdi

Gjennomgående viser analysen at scenarioene som gir flest nye abonnenter fører til de laveste
fremtidige gebyrene.
Dersom alle nye ledningsanlegg avskrives over 40 år, som i kommunens regnskap, blir
rangeringen slik: 3E, 3S, 2S, 2E, 1S og 1E. Rangeres scenarioene fra laveste ti l høyeste gebyr
med 80 års avskrivningstid for nye ledningsanlegg bytter scenario 3S og 3E plass: 3S, 3E, 2S,
2E, 1S og 1E. Forskjellen mellom de to beste scenarioene er bare ca. 200 kr i begge tilfeller.
Scenario 1E er dyrest, henholdsvis ca. 36.000 kr og 34.000 kr. Det er relativt små
gebyrforskjeller mellom egenregi- og samarbeidsløsningene innenfor hvert av scenarioene.
Samvarians er illustrert med trafikklysikoner i tabellen.
Analysen viser også at lengre avskrivningstid for nye ledningsanlegg gir ca. 10 % lavere
gebyrsatser.

EnviDan konkluderer i sin rapport som følger :
Analysen viser at det er små forskjeller mellom de tre beste scenarioene målt i gebyrnivå i
2039.

En samlet vurdering kan tyde på at scenario 2S gir størst fleksibilitet og lavere risiko, blant

annet knyttet til et eventuelt høyere rentenivå og færre abonnenter enn forutsatt. Gebyrnivået

blir ikke vesentlig høyere enn de to billigste scenarioene. 2S kan utvides til S3 på senere

tidspunkt.

Dersom kommunen velger å avskrive nye ledningsanlegg over 80 år framfor dagens 40 år vil
gebyrnivået i 2039 være rundt 3.000 kr lavere for scenarioene 2S og 3S, mens scenario 3E vil
være ca. 2.500 kr lavere.

Det bemerkes at konklusjonen til EnviDan kun har forholdt seg til gebyrutvikling for de ulike
scenarioene, og ikke hensyntatt om prosjektets overordnede mål er ivaretatt.

Forskjeller mellom resultat i rapport fra EnviDan i hhv 2019 og i 2020
Rapportene viser forskjeller mellom gebyrutvikling angitt i rapport 2019 i forbindelse med
mulighetsstudiet, kontra beregning gjort for forprosjektet. I rapporten 2019 framkom
gebyrstørrelsene for egenregiløsningen vesentlig høyere enn for samarbeidsløsningen. Denne
forskjellen er ikke tilstede i beregningene utført for forprosjektet. Årsaken er at ved
beregninger utarbeidet for mulighetsstudien, kostnader i stor grad basert på grove estimat,
samt at kostnader for kjøp av vann og kjøp av rensing av avløp hos Eidsvoll kommune, ikke

Hov ed-

alt ernat iv

Scenario Vann Av løp Normalgebyr VA

2039

Årlig endring

normalgebyr
(gj ennomsnit t )

Normalgebyr VA

2039

Årlig endring

normalgebyr
(gj ennomsnit t )

Egenregi 1E 95 125 36 123 3,71 % 34 214 3,41 %

Egenregi 2E 429 490 31 661 2,99 % 29 113 2,53 %

Egenregi 3E 629 910 29 264 2,56 % 26 712 2,07 %

Samarbeid 1S 95 125 34 524 3,46 % 31 661 2,99 %

Samarbeid 2S 429 490 30 983 2,87 % 27 903 2,31 %

Samarbeid 3S 629 910 29 482 2,60 % 26 529 2,03 %

Nye abonnenter 2020-2039 Ledningsnet t 40 år av skriv ning Ledningsnet t 80 år av skr iv ning
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kjent og derfor ikke medtatt. For forprosjektet, er kostnader for kjøp av tjenester fra Eidsvoll 
kommune utredet. Øvrige kostnader er også i større grad basert på nærmere utredninger. 
 

5.6 Bærekraftanalyse 

Kommunestyret i Hurdal vedtok den 10.9.2014 i sak 85/14 at bærekraftige prinsipper skal 
legges til grunn for kommunens planarbeid, tjeneste utvikling osv. Prinsipp for 
bærekraftanalyse ble innarbeidet og vedtatt i prosjektplan for forprosjektet. Nærmere 
beskrevet opplegg ble besluttet i styringsgruppemøte den 30.3.2020. Resultatet skal legges til 
grunn i den overordnede vurderingen av beste framtidig VA løsning for Hurdal kommune i 
samsvar vedtatt rammer og mål for forprosjektet.        
 

Kommunen har for sin bærekraftanalyse og vurdering av beste helhetlige løsning, lagt til 
grunn Norsk vann rapport 205/2014 og VA Miljøblad 98/2010. Miljøbladet beskriver et 
verktøy som kan benyttes for å beregne relativ bærekraft for alternative systemer, slik at det 
mest bærekraftige VA-systemet kan velges, etter å vurdere ulike VA-systemer opp mot 
hverandre. Verktøyet fordrer at alle elementer som skal inngå i analysen, har angitt et mål for 
definerte indikatorer («flermålsanalyse»). Bestilling av data ligger i oppdragene til Sweco. 
Der det ikke har vært mulig å angi et resultat, er dette angitt som ikke relevant «IR». Detaljer 
er å finne i rapport for bærekraftanalyse. 

Rapportene fra Sweco har datagrunnlag til bærekraftanalysen for henholdsvis 
egenregiløsningen i rapport D02-A1, D03-A1, D04 og D07 og for samarbeidsløsningen i 
rapport D10. Analysene omfatter anleggene som rapportene fra Sweco beskriver.  

Etter metodikk i VA miljøblad 98/2010 er det utarbeidet et excel ark for å gjennomføre 
beregning av relativ bærekraft og sammenlikne de to systemene (løsningene). Metodikken 
legger opp til at indikatorene på forhånd gis en vekt ut fra en vurdering av «hvor alvorlig 
problemet er» og en vurdering av bidraget indikatoren har i prosjektet som helhet. Vektene 
skal i sum gi 100, med ca lik fordeling på hver av de tre dimensjonene miljø, sosial og 
økonomi. Når data legges inn beregnes en relativ indikatorverdi, det vil si at størrelsen for 
hver indikator beregnes opp mot hverandre; og den høyeste settes lik 100 og den andre 
beregnes til %vis størrelse av den høyeste. Gjennom dette blir systemene vurdert relatert til 
hverandre, og vektet ut fra viktighet, og alle tre dimensjoner hensyntatt. Beregnet poeng for 
bærekraftbelastning er produkt av vekt gange relativ indikator. Systemet med lavest totalverdi 
er mest bærekraftig.  

Analysen er utført for scenarioene 3E og 3S, som er komplett utbygging i hhv egenregi- og 
samarbeidsløsningen. Scenario 3 tilfredsstiller prosjektets overordnede mål om helhetlig og 
langsiktig VA løsning, og legger til rette for utvikling i følge vedtatte planer. Scenario 2 er et 
nedskalert scenario i forhold til scenario 3. VA ledningen mellom Prestegardshagan og Rustad 
(D09) ikke er inkludert i verken egenregi eller samarbeidsløsningen. Når samme bidrag til en 
bærekraftanalyse blir fjernet fra begge løsningene, vil forholdet mellom de to løsningene 
opprettholdes. Følgelig vil fortsatt samarbeidsløsning ha lavest verdi for scenario 2, hvilket 
betyr mest bærekraftig. Tilsvarende vil gjelde scenario 1.   

Resultat av bærekraftanalysen for scenario 3E vs. 3S er vist i tabell 5  
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Tabell 5 Beregning av relativ bærekraft for VA-systemene 3E og 3S   
 

 
 
Løsningene som er sammenliknet er beskrevet øverst til høyre i oppsettet. Her er det angitt 
hvilke tiltak og elementer som ivaretar de ulike funksjoner og deler av den respektive 
løsningen.  
      
I verktøyet er VA-systemet med lavest total verdi det mest bærekraftige. Totalverdi for 
egenregiløsningen 3E er 12 311 og samarbeidsløsningen 3S er 9 707. Det vil si at 

Løsningsalternativ

Scenario 3 

egenregi

Scenario 3 

samarbeid

Avløprensing D04/D10 Nytt RA Ledning EK

Oppgrad/utvid Ledning EK

Nytt vba Ledning EK

VA ledning Rustad - Presteg. D09 Økt V og off A Økt V og off A 

VL Ø-V Hurdalssjøen D05 Krav lev.sikk. Krav lev.sikk.

VL økn østside D07 Økt V lang sikt i.r.(Ledning EK)

VL Bogen- Recovery D10 tillegg VL mangel ring i.r.(Ledning EK)

Indikator Benevning

Miljømessig 3E 3S 3E 3S

Energiforbruk, 

elektrisitet

KWh/år og 

person 233,5 64 10 100 27,4              1 000 274

Utslipp til 

vannforekomst: 

Organisk stoff (KOF)

Kg/ år og 

person 

11 11 2 100 100                  200 200

Utslipp til 

vannforekomst: 

Forfor (P)

Kg P/ år og 

person

0,046 0,0657 8 70,02 100                  560 800

Ivareta/ gjenvinne 

fosfor (P, ikke fornybar 

ressurs)

Kg P/ år og 

person 0,611 0,591 8 100 98,04                  800 784,32

Bidrag til 

klimaendringer, 

klimafotavtrykk 

CO2 

ekvivalent/år 

og person                    26,37 14,47 2 100 54,87                  200 109,74

Sosial delsum              30              2 760              2 168 

Bruk av verdifullt areal m2/ person 54,665 118,885 2 45,98 100                    92 200

Hensiktsmessig/fordela

ktig tjeneste for brukere 

og for kommunen som 

helhet 

Leveringssikkerhet

Kvalitativ, 1 pr 

pluss/ -1 ved 

neg

6 6 8 100 100                  800 800

Bringe forhold innenfor 

/ivareta lovkrav

Kvalitativ, 1 pr 

pluss/ -1 ved 

neg 10 6 13 100 60              1 300 780

Hygienisk sikkerhet, 

utslipp til vann og jord

Risikoberegnin

g 1 1 10 100 100              1 000 1000

Økonomi - teknisk delsum              33              3 192              2 780 

Levesykluskostnad, LCC Kr nåverdi - analyseperiode 60 år       526 490 721       465 190 750 10 100 88,36              1 000 883,6

Investering 

Kr nåverdi - 60 

år 

analyseperiode        360 380 800       419 844 200 5 85,84 100                  429 500

Drift og vedlikehold Kr nåverdi - 60 

år 

analyseperiode        148 600 221          29 109 800 10 100 19,59              1 000 195,9

Samvirke med andre 

infrastrukturer

Kvalitativ/ 

relativ 1 4 6 25 100                  150 600

Fleksibilitet overfor nye 

behov og krav

Kvalitativ/ 

relativ 3 1 6 100 33,3                  600 199,8

delsum              37              3 179              2 379 

Sum            100            12 311              9 707 

Reservevann ikl konsesjon  og 

plangodkjennng D03/D10

Vannbehandling inkl HB, TØ og konsesjon 

D02/D10 

 Poeng for 

bærekraft 

belastning 

Relativ 

indikator 

verdi

Vekt for 

indikator

Relativ 

indikator 

verdi

 Poeng for 

bærekraft 

belastning 
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samarbeidsløsningen kommer fram som den mest bærekraftige løsningen. For å teste hvilke 
indikator(er) som har betydning for bærekraften i systemene, er vekting av ulike indikatorene 
variert (følsomhetsanalyse). Testene er vist i rapporten, i egen fane. Konklusjonen for testene 
var, at samarbeidsløsningen som helhet kom ut med lavest score, det vil si som mest 
bærekraftig. Unntak var for delsum «sosial». Når indikatoren for å «bringe forhold innenfor 
lov/ivareta lovkrav» ble satt lav, ble egenregiløsningen mer bærekraftig for delsum «sosial». 
 
Hovedårsak til at samarbeidsløsningen kommer ut som mest bærekraftig ligger i at det i 
samarbeidsløsningen skal bygges VA ledninger som har en levetid på opp mot 100 år. I 
egenregiløsningen skal det bygges vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg, som har 
levetid i 40-50 år. I en egenregiløsning må det med andre ord bygges nye anlegg i løpet av 
livsløpet til VA ledningene i samarbeidsløsningen. 
 
 
5.7 Intensjonsavtale om VA med Eidsvoll kommune D01 

 
Intensjonsavtalen som er utarbeidet (vedlegg 22), legger til grunn at kjøp skal være etter kr pr 
m3 mottatt drikkevann fra Eidsvoll, og etter kr pr m3 levert avløpsvann til Eidsvoll kommune.  
Rapporten «Utredning av mulig avtale om kjøp av drikkevann og leveranse av avløpsvann» 
fra EnviDan (vedlegg 24 og 25) er et vesentlig grunnlagsdokument for intensjonsavtalen.  
 
Inngåelse av intensjonsavtale er et premiss for å kunne velge samarbeidsløsningen. 
 
Intensjonsavtalen er behandlet i Eidsvoll kommunestyre sak 21/04 den 2.2.2021(vedlegg 23) 
med følgende vedtak:  

«Intensjonsavtale om leveranse av vann og behandling av avløp mellom Eidsvoll og 
Hurdal kommune vedtas». 
 

Intensjonsavtalen behandles i kommunestyret i Hurdal kommune den 17.2.2021. Dette er en 
uke etter at sak med rapport for forprosjektet er sendt ut til politisk behandling. Hurdal 
kommunes vedtak er følgelig ikke kjent ved utsendelsen, men det forutsettes at 
intensjonsavtalen også blir vedtatt i Hurdal kommunestyre. 
 
 

6 Beste løsning for framtidig VA system for Hurdal 
kommune 

 
Gjennomførte utredninger, sammenstillinger og analyser gjennom forprosjektet, viser at 
løsningen beskrevet som scenario 3S, komplett utbygging av utredet VA løsning i samarbeid 
med Eidsvoll kommune, vurderes som beste endelig framtidig VA løsning for Hurdal 
kommune som tilfredsstiller definert mål for forprosjektet. Løsning beskrevet som 2S kan 
vurderes som et steg på veien. Scenario 2 omfatter ikke utbygging av Rustad og løser ikke 
avløp for vestsiden av Hurdalssjøen. Tilfang av antall mulige nye abonnenter reduseres i 
senario 2, spesielt på avløp der behovet er stort. Mulig tilfang av abonnenter er stort i Rustad. 
Kapasitet på vannledning for vestsida må økes på sikt. Scenario 2S tilfredsstiller ikke 
prosjektets overordnede målsetting. 
 
Scenario 3S er vurdert å kunne sikre Hurdal sine innbyggere tilfredsstillende vann- og 
avløpstjenester innenfor gjeldene lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, herunder legge til rette 
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for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar med vedtatte planer. Løsningen vil 
kunne betjene 5000 personer som er besluttet som dimensjonerende.  
 
Samarbeidsløsningen er vurdert som den mest bærekraftige.  
 
Oppsummert for scenario 3S: 
• Fram til full utbygging, er samlet estimerte investeringskostnader vurdert til kr 468 

MNOK  

• Estimerte drifts- og vedlikeholdsutgifter, herunder lønnskostnader for økt behov for 
bemanning, er inkludert i gebyrberegninger for det enkelte scenario. 

• Samlet estimert VA årsgebyr i 2039 er beregnet til kr 26.529 NOK. 

Scenario 3S har størst total investeringskostnad, men også størst potensiale for økt 
abonnentmasse, og derfor lavest beregnet framtidig årsgebyr.   
 
 

7 Videreføring av prosjekt framtidig VA løsning for Hurdal 
kommune (fase 3) 

 
Prosjektet om framtidig VA løsning skal videreføres i en fase 3 etter kommunestyrets 
behandling av forprosjektet i mars 2021. På bakgrunn av arbeidet som er gjort i forprosjektet 
og i samsvar med vedtatt prosjektplan for forprosjekt, skissers følgende videreføring av 
prosjektet i en fase 3:  
 
Oppfølging av myndighetskrav: 
 
Overordnet for prosjektet ligger krav gjennom utslippstillatelsen om å ha en renseløsning som 
tilfredsstiller sekundærrensekrav fra og med 1.1.2024. Utslippstillatelsen er gitt av 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, som fra 1.1.21 endret navn til Statsforvalter i Oslo og Viken 
(SFOV). I tillegg ligger krav fra Mattilsynet om tilfredstillelse av krav om leveringssikkerhet 
ifølge drikkevannsforskrift. SFOV og Mattilsynet har akseptert vedtatt prosjektplan av 
13.5.20 som Hurdal kommunes plan for å tilfredsstille kravene. På bakgrunn av spørsmål fra 
referansegruppa for prosjektet, ble det avholdt et møte med SFOV og Mattilsynet den 26.1.21. 
I møtet gjorde de respektive myndigheter rede for viktigheten med å holde avtalt framdrift, 
samt opplyste om mulige konsekvenser ved endring av framdriftsplan. Dokumentasjon i 
forbindelse henvendelse og møte, er vedlegg 26 t.o.m. 28 
 
Videre arbeid med tiltak etter beslutning om endelig løsning 
 
Hver av rapportene for delutredningene fra Sweco har lister over aktiviteter for neste fase, 
listene må gås gjennom og prioriteres for tiltakene som inngår i valgt løsning. Det kan være 
ulike undersøkelser som må gjøres før detaljprosjekteringer for de ulike tiltakene. Noen 
undersøkelser som er vesentlig å komme i gang med er: 
 

• Hurdal har mange kulturminner, og utdypende undersøkelser må gjøres i 
sommerhalvåret. Resultatet kan ha vesentlig betydning for endelig trasevalg. For å 
kunne holde nødvendig framdriftsplan, er det anbefalt at bestilling av undersøkelser 
iverksettes snarest etter at beslutning om retning er tatt i mars 2021. Undersøkelse må 
bestilles i god tid hos Viken fylkeskommune.  
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• Samle og forberede dokumentasjon for ulike tillatelser, som konsesjoner, 
utslippstillatelser og plangodkjenninger. Arbeidet er omfattende og tidkrevende, og 
bør startes snarest etter beslutning om retning er tatt i mars 2021. Innkjøp av eventuell 
bistand må følge regelverk for anskaffelser.  

• Iverksette «må tiltak» for den valgte løsningen. Vurdere behov for bistand til 
detaljprosjektering, og legge plan for anskaffelse av dette. Regelverk for anskaffelser 
må benyttes.  

• Starte prosess mot å inngå nødvendige avtaler med grunneiere om kommunale VA 
anlegg på eiendommer.  
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10. Rapport fra delutredning D09 Vann og avløpsledning i samme grøft fra Rustad til 
Prestegardshagan, Sweco 13.11.2020. 

11. Rapport fra delutredning D10 Vann og avløpsledning i samme grøft mellom Hurdal 
sentrum og Eidsvoll kommune ved Ormlia, Sweco 13.11.2020 

12. Vedlegg D10 CO2 beregninger samarbeidsløsningen 

13. Vedlegg D10 Faktaark håndtering av løsmasser ved fremmede arter 
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2020 

17. Rapport fra D13 Gebyrutvikling framtidige mulige VA-løsninger i Hurdal kommune, 
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Hurdal kommune, prosjektgruppen 1.2.2021 

22. Intensjonsavtale mellom Hurdal og Eidsvoll kommuner om kjøp av drikkevann og 
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