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1 Mål og rammer 

1.1 Bakgrunn 

 
I samsvar med mål for mulighetsstudie for vannforsyning og avløpsløsning, ble det den 
11.12.2019 lagt fram for behandling i kommunestyret, en anbefaling for 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 ønsket utvikling og 
befolkningsøkning i kommunen.  
 
Kommunestyret ønsket ikke på dette tidspunkt å beslutte vegvalg, enten løsning i egenregi 
eller i samarbeid, men vedtok videre utredninger gjennom vedtak av 11.12.2019 i sak 129/19  
 
Kommunens målsetning om å beslutte framtidig løsning for vann og avløp i Mulighetsstudiet, 
er følgelig ikke nådd. To myndighetskrav gir ytre betingelser for en videreføring:   

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

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

 
Videre oppfølging av mulighetsstudiet gjennom et forprosjekt, og organisering av dette er 
forankret i vedtak i Hurdal kommunestyre den 12.2.2020 sak PS 8/20. Hurdal kommune har 
engasjert HR Prosjekt AS (HRP) for bistand til gjennomføring av forprosjektet. Grunnlag for 
forprosjektet er overnevnte myndighetskrav samt kommunestyrets vedtak av 11.12.2019. 
 

1.2 Mål for prosjektet  
Overordnet mål 
Sikre Hurdal sine innbyggere tilfredsstillende vann- og avløpstjenester innenfor gjeldene 
lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, herunder å legge til rette for utvikling i samsvar med 
kommunens vedtatte planer. 
 
Effektmål for prosjektet (Ønsket gevinst for prosjektet – hvorfor ha prosjekt) 
Kommunestyrets beslutning skal være 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. 
 
Resultatmål for prosjektet (Mål for prosjektet for å nå effektmål) 
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. 
Beslutningsgrunnlaget leveres i form av en utredningsrapport for forprosjektet og sak til 
kommunestyrets møte oktober 2020.  
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1.3 Mandat  
Bakgrunn for prosjektets mandat, er kommunestyrets vedtak den 11.12.2019 sak 128/19. 
Forprosjektets mandat er begrenset i vedtaket, med nærmere presiseringer som følger:  

 Rådmannen gis i oppdrag å utrede nærmere vann- og avløpsløsninger i interkommunalt 
samarbeid med Eidsvoll kommune som skissert i saken. Frist for å melde Fylkesmannen 
om kommunens beslutning om framdriftsplan for ny avløpsløsning er 01.04.2020.  
Mandat: håndteres gjennom forprosjekt   

 Rådmannen gis i oppdrag å starte forhandlinger med Eidsvoll kommune om kostnader 
Hurdal kommune vil få gjennom samarbeidet, slik at det kan vurderes opp imot vann 
og avløp i egen regi. Gjelder både mulige investeringer og pris for tjenestene for hhv 
kjøp av vann og leveranse av avløp.  
Mandat: håndteres av kommunen. 

 Vann og avløpsløsningsprosjektet er svært omfattende og skaper langsiktige 
økonomiske konsekvenser. Dette krever at mest mulig usikkerhet må avklares før 
retningsvalg vedtas. I det videre arbeidet med alternativ løsning i egenregi må spesielt 
forhold rundt eventuell utslippstillatelse i området ved eksisterende 
avløpsrenseanlegg, restkapasitet på dette, herunder etablering av avløpsledning i 
Hurdalssjøen, avklares så langt som mulig.  
Mandat: håndteres gjennom forprosjekt   

 Det politiske miljøet må involveres tett i prosessen frem mot endelig retningsvalg.  
Mandat: håndteres gjennom forprosjekt  

 Informasjonsbehov og forutsigbarhet for innbyggere ivaretas gjennom intensivert 
dialog og informasjon.  
Mandat: håndteres av kommunen 
 

1.4 Rammer - politiske føringer  
Politiske føringer som lå til grunn for mulighetsstudiet, vil også være gjeldende for 
forprosjektet.  
Føringene har sin bakgrunn i vedtak fra overordnede myndigheter, hhv tilsyn med 
vannforsyningen og utslippstillatelse for avløpssektoren, slik det kommer fram av kapittel 1.1. 
 
Hurdal kommunestyre (KST) 24.10.2018, sak PS 90/18 Utredning forsyningssikkerhet – og 
interkommunalt samarbeid VA, behandlet muligheten for samarbeid på tvers av 
kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker, om vann, avløp og ressurser. 
Vedtaket i saken: «Rådmannen gis i oppdrag å iverksette et arbeid med en utredning av 
forsyningssikkerhet for vann‐ og avløpstjenester som skissert i saken»   
 
Videre i KST 12.12.2018, sak PS 98/18 Budsjett 2019 og økonomiplan, ble følgende vedtatt: 
«Det forutsettes at kommunen i dialog med Mattilsynet kommer fram til løsninger som er 
vesentlig rimeligere enn det som i dag ligger i budsjettet».  
 
Forprosjektet omfatter arbeid mot en endelig beslutning for framtidig VA løsning i 
forlengelse av Mulighetsstudiet slik dette ble vedtatt i Hurdal kommunestyre den 11.12.19 sak 
128/19 Fremtidig vannforsyning og avløpsløsning Hurdal kommune. 
 
Økonomiske rammer for arbeidet med forprosjektet er gitt gjennom sak PS128/19 «Budsjett 
2020/økonomiplan 2020-2023», vedtatt av Hurdal kommunestyre den 11.12.2020.    
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For utredninger for framtidig VA løsning for en kommune, 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. 
For mulighetsstudiet ble det etter en avklaring i SG, lagt til grunn en befolkningsmengde på 
5000 som dimensjonerende. Dette antallet er videreført for forprosjektet.   
 
2  Omfang og avgrensing   

2.1 Oppgavedefinisjon 
Mulighetsstudiet gjennomført i 2019, viste to mulige retninger for framtidig vann- og 
avløpsløsning for kommunen. Enten i egenregi eller i samarbeid med Eidsvoll kommune.  
Mulighetsstudiet listet nødvendige tiltak for hver av retningene, jf fig 2.1. I forprosjektet skal 
begge retninger utredes ytterligere. 
 
Figur 2.1 Oversikt over drift og investeringstiltak for de respektive løsningene 
Totalt kostnadsestimat egenregi i økonomiplanperioden 2020 - 2023  Totalt kostnadsestimat interkommunalt samarbeid i 

økonomiplanperioden 2020 – 2023 
Kostnadsestimat investering  Kostnadsestimat investering  

Utvidelse VBA             6 000 000  
VA ledning land Østsidevegen Hurdal – Nebbenes 
Med vannledning i Hurdalsjøen til Rustad       147 000 000  

Reservevann           11 000 000  
VA ledning land Vestsidevegen 
Rustad - Prestegårdshagen        54 000 000  

Nytt renseanlegg 60 000 000   
Rustad-østsiden VL 15 000 000   
Kapasitetsøkning VL Vestsiden 26 000 000   
Kapasitetsøkning VL Østsiden 12 000 000   
Avløpsrenseanlegg Rustad  35 000 000   
Ledningsutvidelse VA / abonnenter 40 000 000 Ledningsutvidelse VA / abonnenter           40 000 000  
Usikkerhet  30 000 000 Usikkerhet           30 000 000  
Total investering 235 000 000 Total investering      271 000 000  
Kostnadsestimat drift årlig    Kostnadsestimat drift årlig  
Drift - bemanning pr. år           8 000 000  Drift - bemanning pr. år              4 000 000  
Vedlikehold pr. år           16 500 000  Vedlikehold pr. år              5 500 000  
Total årlig drift         24 500 000  Total drift årlig          9 500 000  

 
Forhold som er utredet, avklart og ikke anbefalt i de to løsningene gjennom mulighetsstudiet, 
er ikke gjenstand for videre utredninger. Tiltak som skal utredes i forprosjektet, omhandles 
under kapittel 7 og 8. 

2.2 Tidsakse for prosess, målsetning i forhold til krav i utslippstillatelse avløp  
Forprosjekt (fase 2) er delt i to. I fase 2.1 skal prosjektplan utarbeides og besluttes av 
kommunestyret, mens fase 2.2 omfatter utredningsarbeidet. Utredningen skal legges fram for 
kommunestyret høsten 2020, som grunnlag for en endelig beslutning om retning.  
 
Prosjektplanen er satt opp ut fra utslippstillatelsens krav om å ha en renseløsning som 
tilfredsstiller sekundærrensekrav fra 1.1.2024. Normalt anslås en anleggsfase for et anlegg, 
herunder prøvedrift, å gå over minst 3 år. Tiden som er til rådighet, er følgelig knapp. 
Måloppnåelse krever klare oppgavebeskrivelser, tidsfrister og lojal gjennomføring. Følgende 
tidsakse kan illustrere prosessen og vesentlige frister. 
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Utdypende forklaringer 
Fase 1: Mulighetsstudie  
Anbefalt framtidig løsning VA, utført pr 11.12.19  
 
Fase 2.1 Forprosjekt – etablere prosjektplan 
Utarbeide prosjektplan for forprosjektet framtidig vann og avløp for Hurdal kommune. FM og 
politisk nivå involveres i prosessen. 
Prosjektplanen vurderes å tilfredsstille krav stilt fra Fylkesmannen i utslippstillatelse for 
kommunens avløpsordning. Kommunen skal med frist 1.4.2020 oversende plan om hvordan 
utslipp fra avløp RA tilfredsstiller sekundærrensekrav fra 1.1.2024.  
Prosjektplanen vil også omfatte plan for endelig løsning for vannforsyning, og favne pålegg 
fra Mattilsynet.   
Prosjektplanen behandles i kommunestyret den 25.3.2020.  

 

Fase 2.2 Forprosjekt - gjennomføring   
Gjennomføre utredninger i forprosjektet. Anskaffelse av utredninger iverksettes så snart 
prosjektplanen er besluttet. Utredinger med konklusjoner og anbefalinger fra disse, legges 
fram som beslutningsgrunnlag for KST 21.10.2020.  
Fristene satt i prosjektplanen er anslått ut fra omfang av oppgaver som skal gjennomføres, og 
erfaringer fra tilsvarende prosesser. Altså et anslag for å komme i mål innen endelig frist den 
1.1.24 om å tilfredsstille utslippskrav satt av FM.  
 
Beslutning som skal gjøres for forprosjektet den 21.10.20, gjelder valg av retning – framtidig 
VA løsning i egen regi kontra i et samarbeid med Eidsvoll kommune. 
 
Det vil være behov for anskaffelser for gjennomføring av fase 3. På grunn av tiden som er til 
rådighet, foreslås at vurderinger med hensyn på anskaffelser for fase 3 inngår i saken den 
21.10.20. 
 
Fase 3 Hovedprosjekt – gjennomføring 
Det vurderes grovt 3 år fra prosjektering til ferdig anlegg. I dette løpet ligger 
detaljplanlegging, innledende vurderinger trase, alle anskaffelser (prosjektledelse, 
prosjekterende, entreprenør, byggeledelse), undersøkelser, tillatelser, prosjektering, 
anlegg og prøvedrift. Ferdig bygget og i drift, tilfredsstille utslippskrav fra 1.1.24  
 
 
Avgrensninger aktivitet  

 Forprosjektet omfatter ikke detaljprosjektering av løsninger 

 Planlegging og gjennomføring av fase 3 omfattes ikke av forprosjektet 
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2.3 Grensesnitt mot ytre betingelser, myndighetskrav 
Kommunens målsetning for mulighetsstudiet gjennomført i 2019 om å beslutte framtidig løsning for 
vann og avløp, er ikke nådd. To myndighetskrav beskrevet i kapittel 1.1, gir ytre betingelser for 
videreføring av mulighetsstudiet gjennom forprosjektet.  
 

3  Organisering 

3.1 Roller i prosjektet 
Prosjekteier (PE):   
Rådmann, Hurdal kommune 
Prosjektansvarlig (PA):   
Dedikert prosjektansvarlig fra virksomhet eiendomsforvaltning og prosjekt (E ogP), Hurdal 

kommune  
Styringsgruppe (SG): 
Fra Hurdal kommune: rådmann, ordfører, varaordfører, PA, VA fagansvarlig og økonomisjef  
Fra HRP: Prosjektteam (2 rådgivere) 
Referansegruppe (RG): 
Fra Hurdal kommune; utvidet formannskap, og leder for plan- og næringsutvalget.  
Prosjektteam (PT): 
Fra HRP: 2 stk prosjektledere/rådgivere   
PT støtte:  
Internt støtte i HRP for PT 
Prosjektgruppe (PG):  
Fra Hurdal kommune: virksomhetsleder E og P, PA 
Fra HRP: Prosjektteam 
Arbeidsgruppe (AG):  
Ad hoc grupper nedsatt for spesifikke oppgaver for prosjektgjennomføringen. Kan involvere 
fagpersonell fra egen organisasjon men også personell fra eksterne leverandører. 
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3.2 Prosjektorganisasjon – skjematisk, i følgevedtak i KST 12.2.20

4 Styr ing, samhandling og rappor ter ing

4.1 Styring

Styr ingsgruppemøter (SGM): SG har ansvar for å følge opp og etterse
prosjektgjennomføringen. Det er planlagt camånedlige møter med tema som vist i
milepælsplan.
PA er ansvarlig for å forberede, kalle inn til møter og skrive referat.
Møteplan SGM 2020: 24.2, 30.3, 11.5, 15.6, 24.8 og 28.9.
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Referansegruppemøter (RGM): Etter bestilling fra PE, gis det orientering om prosjektet for 
referansegruppa. Møtene avholdes i forkant av ordinære møter i hhv plan- og næringsutvalget 
og formannskapet. Ansvar for innkalling er PE. PA er ansvarlig for å utarbeide grunnlag. 
 
Prosjektgruppemøter (PGM): Det er planlagt møter hver 14. dag. PGM er sentralt 
kontaktpunkt for koordinering og informasjonsutveksling mellom prosjektorganisasjonen og 
linjeorganisasjonen. Virksomhetsleder har hovedansvar for å holde linjeorganisasjonen 
jevnlig informert. PA kan stå for informering der dette er hensiktsmessig eller relevant. PA er 
kanal inn i prosjektorganisasjonen. 
 
Ansvar og myndighet:  
Kommunestyret er besluttende myndighet for prosjektet.  
Styringsgruppe og referansegruppe støtter og sikrer prosjektprosessen. 

4.2 Samhandling   
 
Prosjekteier (PE): Overordnet prosjektansvar. PA’s kontakt for prosjektarbeidet. 
 
Prosjektansvarlig (PA): Ressurs fra virksomheten eiendomsforvaltning og prosjekt er tillagt 
ansvar for rollen prosjektansvarlig (PA), og har prosjektet som prioritert oppgave. Det er 
utarbeidet egen beskrivelse for dennes rolle. PA rapporterer til PE.  
 
Prosjektteam (PT): Innleide 2 stk rådgivere fra HRP for gjennomføring av prosjektet. 
Samlet anslått ressursbehov på 140 % stilling for forprosjektet, behov vurderes gjennom 
prosessen.  
 
PA og PT står sammen for selve gjennomføringen av prosjektet: planlegging (fase 2.1), 
ledelse, anskaffelse av bistand, koordinering mot interne og eksterne bidragsytere, analyse og 
sammenstilling av resultater, rapportering, utarbeide utredningsrapport (fase 2.2).  
 
Grensesnitt mellom prosjektorganisasjon og linjeorganisasjon:  
Grensesnittet ivaretas generelt mellom PA og virksomhetsleder eiendoms-forvaltning og 
prosjekt (VL E og P). Eksempel på forhold:  

 Ressursbehov fra organisasjonen til arbeidsmøter, aktiviteter, bistand osv. Om 
nødvendig, løftes avklaring om ressursprioritering til PE.  

 Informasjon fra organisasjonen til prosjektet og visa versa. Faste prosjektgruppemøter 
(PGM) for prosjektet, vil være sentral arena for informasjonsutveksling og koordinering.     

 VL E og P vil være ansvarlig for å holde organisasjonen jevnlig informert. PA kan stå for 
informering der dette er hensiktsmessig eller relevant. PA er kanal inn i 
prosjektorganisasjonen. 

 
Ansatte ved tjenesteområdet E og P vil, på forskjellige måter, bli involvert med sin faglige 
kunnskap gjennom hele prosjektperioden, så som ved deltakelse i arbeidsgrupper (AG).   

4.3 Rapportering  
Samhandling, åpen og gjensidig kommunikasjon er vesentlig og viktig for god framdrift og 
godt resultat for prosjektet.  

 Rapportering fra PA til PE/SG gjøres i SGM, og vil typisk omfatte status framdrift og 
økonomi for prosjektet.   
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 HRP utarbeider en månedsrapport for oppdraget som sendes PA og PE.  

   
5  Beslutninger, oppfølging og milepæler  

5.1 Beslutningspunkt   
Vesentlige og formelle beslutninger planlagt for prosjekt gjennomføringen er satt opp.  
   
BP nr.1 Dato: 12.2.2020 

Uke 7 
Navn på deltakere:  
Kommunestyret 

Hva skal besluttes:  
Oppfølging av mulighetsstudiet gjennom et forprosjekt, og organisering av dette.  

Dokumentasjon:  
KST sak 8/20 den 12.2.2020 Oppfølging av mulighetsstudie vann og avløp   

 
BP nr.2 Dato: 25.3.2020 

Uke 13 
Navn på deltakere:  
Kommunestyret KST  

Hva skal besluttes:  
Prosjektplan Forprosjekt framtidig vann- og avløpsløsning Hurdal kommune (denne planen) 
  
Dokumentasjon: 
Sak til politisk behandling i politiske utvalg (PNU, FSK) og i kommunestyre den 25.3.2020  
Prosjektplan Forprosjekt framtidig vann- og avløpsløsning Hurdal kommune  

 
 

BP nr.3 
 

Dato: 30.3.2020 
Uke 14 

Navn på deltakerne:  
SG 

Hva skal besluttes/avklares:  
Forankre prinsipp og plan for anskaffelse   

 Metode  
 Anskaffelser   
 Økonomi  
 Ev avklaringer 

Status økonomi – behov; avklare eventuell behov for å legge fram en sak i forbindelse med 
kommunens økonomiske rapportering i juni  
 
Dokumentasjon:  
Oversikt / plan for gjennomføring av utredninger, herunder å anskaffe utredninger, bistand o.a 

 
BP nr. 4 Dato: 24.8.2020 

Uke 35 
Navn på deltakerne:  
SG 

Hva skal besluttes: 
Status kontroll – avklare eventuell behov for justeringer for prosjektet  

- Leveranse av utredninger, status   

- Nivå leveranse, kvalitet   

- Avklare behov for tillegg   

 
Dokumentasjon:  
Statusorientering for prosjektet, videre plan   
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BP nr. 5 
 

Dato: 21.10.2020 
Uke 43 

Navn på deltakerne:  
KST 

Hva skal besluttes: 
Endelig løsning for framtidig vann og avløpsordning i Hurdal i et 50-100 år perspektiv,  
 

Dokumentasjon:  
Sak og sluttrapport Forprosjekt  

 
Politisk møtekalender 2020    
Mars: Plan og næringsutvalget 17.3, FSK 18.3 og KST 25.3  
Oktober: Plan og næringsutvalget 13.10, FSK 14.10 og KST 21.10 

 

5.2 Milepæler  
Oversikt milepæler for prosjektet, jf tidsaksen. Milepæler er i stor grad relatert til 
styringsgruppemøter.   
 
Nr. Periode/dato Milepæl 
MP1 Uke 7/ 12.2.20 Opprettelse prosjekt - opplegg og organisering forprosjekt vedtatt av 

kommunestyret, oppstart fase 2.1 
MP2 Uke 9/24.2.20  Oppstartsmøte SG; prosjektorganisering og roller, prosjekt prosess, 

status og framdrift  
Samordningsmøte med myndigheter (Fylkesmannen og Mattilsynet) 

MP3 Uke 11/9.3.20 Levere til PE for godkjenning 1) utkast til prosjektplan forprosjekt 

og 2) utkast politisk sak  
MP4 Uke 13/25.3.20 Kommunestyret beslutte sak prosjektplan for forprosjekt,  

Forankre start av fase 2.2 
MP5 Uke 14/ 30.3.20 Avklare/ forankre innkjøpsform utredninger i fase 2.2  

Status prosjekt – avklaringer, samordninger, med SG 
MP6 Uke 14/ 1.4.20 Oversende vedtatt plan forprosjekt til FM og Mattilsynet. Frist 

levere plan FM med hensyn på utslippstillatelse og å oppfylle 
sekundærrensekrav fra 1.1.2024.  

MP7 Uke 20/11.5.20 Status prosjekt – avklaringer, samordninger, med SG 
MP8 Uke 25/15.6.20 Status prosjekt – avklaringer, samordninger før ferie, med SG 
MP9 Uke 35/24.8.20 Status prosjekt – avklaringer, med SG.  

Frist for at en avtale med Eidsvoll kommune i forhold til 

samarbeidsløsning, foreligger.    
MP10 Uke 40/28.9.20 Status prosjekt – avklaringer, med SG 
MP11 Uke 41/5.10.20 Levere til PE for godkjenning; utkast til 1) rapport forprosjekt 

/beslutningsgrunnlag endelig løsning framtidig VA 2) politisk sak  
MP12 Uke 43/21.10.20 Kommunestyret behandle rapport forprosjekt, beslutte endelig 

løsning framtidig VA i Hurdal. 
Forankre videre framdrift i forhold til å nå målsetning for 
renseløsning fra 1.1.2024. 
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6  Risikoanalyse og kvalitetssikring  

6.1 Risikofaktorer  
Gjennomført av PA og PT 13.2.2020 og 02.03.2020  Godkjent av PE: 5.3.2020. 
(S= sannsynlighet (1-5), K= konsekvens (1-5), RF= risikofaktor (SxK)) 
 
 Risikofaktor S K RF Tiltak for å redusere sannsynlig og 

konsekvens 1) 
R1 Manglende/ ikke tilgjengelig 
ressurser fra kommunen til å utføre 
oppgaver i prosjekt (i prosjekt org).  
 
 

1 3 3 T1-1 PA dedikert ressurs, prioritert 
oppgave, ansettelse av tillegg PA i prosess 
T 1-2 Prosjektorganisasjon vedtatt KST 
T1-3 Stelle pent med Steinar 
T1-4 Varsel og orientere tidligst mulig om 
fravær 

R2 Uklar rolledefinisjon, forståelse, 
myndighet o.a. (prosjekt) 

2 4 8 T2-1 Har beskrevet roller, PA,SG, PG, 
egene og i prosj.plan.  
T2-2 Bekjentgjøre dette 
T2-3 Oppstartsmøte linjeorganisasjonen 

R3 Liten organisasjon, ikke 
overlappende ressurser-sårbar ved 
sykdom/fravær (Arbeidsgrupper- 
linjeorganisasjonen) 
Fagressurs avløp/ vei  
- vakanse fra 3.5.20 – utlyst 
- permisjon 14.2 – juni 2020 

3 4 12 T3-1 Løpende informasjon, sørge for å 
holde hverandre orientert om «hva en 
gjør», på tvers av fag (diverse faste møter, 
skriftlighet ).  
T3-2 Lavt sykefravær 

R4 Informasjon/respons mellom 
prosjektorganisasjon og 
linjeorganisasjon i kommunen 
misforstås / er utilstrekkelig  

2 3 6 T4-1 Gi frister, minne på den det gjelder  
T4-2 Bruke PGM godt =kontaktpunkt 
mellom prosjekt org og linje org  
T4-3 Avklar årsak, korriger, ev løft til rette 
beslutningsnivå  

R5 Interessenter (personer, aktører ol 
som påvirkes direkte eller indirekte 
av prosjektet) – analyse og 
håndtering av interessenter(jf vedtak 
11.12.19 kulepunkt 5) 

5 5 25 T5-1 Gjennomføre interessentanalyse tidlig 
i prosess  
T5-2 Følge opp denne så som informasjon, 
involvering osv (ansvar PE) 

R6 Ikke tilstrekkelige / utydelige 
kommunikasjons linjer, både i 
prosjektorganisasjon og 
linjeorganisasjon – fare for 
dobbeltarbeid  

2 3 6 T6-1 Skriftlighet om oppgave og 
organisering, ev muntlige bekreftes med 
ePost (sikre sporbarhet).  
T6-2 Minne på hva og hvem, faste møter 
T6-3 Avklar årsak, korriger ev løft til rette 
beslutningsnivå. 
T6-4 Gode dokumentasjonsrutiner  

R7 Måloppnåelse oppnås ikke. 
Kriterier for valg av retning er 
mangelfulle, tvetydige eller 
utydelige. Legges i fase 2.1 og skal 
brukes i fase 2.2. 

3 5 15 T7-1 Tydeligst mulige kriterier rettet mot 
mål som skal nås, beskrives i prosjektplan 
og besluttes av KST. 
T7-2 Senarioer kriterier vs konsekvens 
presenteres /orienteres om, løpende for 
SG/RG gjennom prosessen  

R8 Innspill om retningsendringer 5 3 15 T8-1 Lojalitet til beslutninger som er tatt, 
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legges fram i prosessen gjennomgående 
T8-2 Rettes til og håndteres av rette instans 
T8-3 Fokus på informasjon, unngå unødig 
tidsbruk /fokus 

R9 (fase 2.1 prosjektplan) Uklar 
oppgavebeskrivelse / feil i bestilling 
gir feil «produkt» - bestilling fra 
oppdragsgiver til 
prosjektorganisasjon må være 
entydig og forstått av begge parter.  

2 5 10 T9-1 Gjøre nødvendige avklaringer i SG, 
sikre felles forståelse av mål og oppgaver. 
Alles ansvar, alle oppgaver. 
T9-2 Åpent og godt arbeidsklima- lov å 
spørre når noe er uklart  
T9-3 Alle bestillinger skriftlig av rette rolle  

R10 (Fase 2.2 gjennomføre) Uklar 
oppgavebeskrivelse / feil i bestilling 
gir feil «produkt» - bestilling fra 
prosjektorganisasjon til eksterne 
leverandører må være entydig og 
forstått av begge parter, sikre 
beslutningsgrunnlag er på like 
premisser 

2 4 8 T10-1 Godt samarbeid med ØRIK 
T10-2 System for å sikre riktig bestilling 
og kvalitet på denne: ordlyd, formulering, 
rådføre med fagpersonell o.a. 
 

R11 Anskaffelsesstrategi for fase 
2.2. er robust og hensiktsmessig, slik 
at anskaffelse av rett leverandører 
sikres  

2 5 10 T11-1 Tidlig og godt samarbeid med 
ØRIK mhp entrepriseform, PE involveres  
T11-2 Tidsplan for gjennomføring, 
prioriteringer, frister, oppfølging og 
koordinering av leverandør 
T11-3 System for å sikre riktig bestilling 
og kvalitet på denne: ordlyd, formulering, 
rådføre med fagpersonell o.a.  

R12 Mangelfull 
prosjektoppfølging/styring 

2 5 10 T12-1 Robust prosjektorganisasjon, 
overlapp T12-2 God gjensidig 
informasjonsrutiner  
T12-3 Dokumentere løpende - gode 
omforente arkiveringsrutiner  
T12-4 Sidemannskontroll (PA-PT) 
utkvittering av utført oppgaver 

R13 Anskaffelse/respons på 
oppgaver / bestillinger fra eksterne 
leverandører uteblir pga mangel på 
kapasitet hos leverandører 

3 5 15 T13-1 Tidlig forhåndsvarsle oppdrag / 
konkurranser  
T13-2 Tydelige frister ved bestilling 
(korte), sikre ansvar/sanksjonsmuligheter.   
T13-3 Purre – følge opp   

R14 Finne møtetidspunkt – mange 
aktører, fulle møtekalendere 

4 4 16 T14-1 Være tidlig ute, god styring – holde 
plan 
T14-2 Fare for omprioritering, forfall 

R15 Stramt løp, holde seg til avtalt 
oppdrag og plan 

4 4 16 T15-1 Gode planer, kjent for de som er 
involvert  
T15-2 Gjensidig holde hverandre orientert 
om framdrift og endringer, kvittere for 
utført oppdrag  
T15-3 Være tydelig om bruk av tid / 
prioritering i forhold til tillegg, oppgaver 
utover plan. 

R16 Manglende framdrift i 5 5 25 T16-1 Lage prosjektplan (mål, 
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samarbeid mellom kommunene (HK-
EK) 

beslutningspunkt, framdriftsplan osv) for 
samarbeidet. Planen må samordnes opp 
mot prosjektplan forprosjektet.   
T16-2 Avsette ressurser til oppdraget 

R17 (fase 2.2) Politisk uenighet om 
valg av retning og løsning for 
framtidig VA tjeneste  

5 5 25 T17-1 Tydelighet om krav fra overordnet 
myndighet til godkjent VA løsning 
T17-2 Sikre forståelse om frister, krav og 
konsekvenser hos beslutningstakere 
T17-3 Informasjon og involvering i 
prosessen    

 

6.2 Kritiske forhold 
I tabellen er risikofaktorer som er vurdert som kritisk (rødt nivå) gjennomgått. Håndtering om 
hendelsen skulle oppstå, er angitt.   
 
Nr. Kritiske risikofaktor – KRF Hvordan håndtere situasjonen hvis KRF 

inntreffer 
KRF1 R5 Interessenter (personer, 

aktører ol som påvirkes direkte 
eller indirekte av prosjektet) – 
analyse og håndtering av 
interessenter(jf vedtak 11.12.19 
kulepunkt 5) 

Gjennomføre interessentanalyse tidlig i prosessen, 
ved hjelp av analyse verktøy. Prioritere interessenter 
ved hjelp av statistikker fra analyse verktøy. Vurdere 
involvering/informasjon i henhold til prioritetsliste. 
Ansvar for håndtering av interessenter, eksternt og 
internt, ligger hos PE. 

KRF2 R16 Manglende framdrift i 
samarbeid mellom kommunene 
(HK-EK) 

Forankre fremdrift med rådmann i Hurdal kommune. 
Etablere prosjektplan med fremdriftsplan og 
milepeler. Prosjektplan må være omforent i både 
Eidsvoll og Hurdal kommune, og må være gjensidig 
forpliktende. 

KRF3 R17 (fase 2.2) Politisk uenighet 
om valg av retning og løsning for 
framtidig VA tjeneste  

Hyppig informasjon mot beslutningstakere. Utrede 
scenarioer for de ulike løsningene med tilhørende 
konsekvenser. 
Involvere politisk nivå i prosjektorganisasjonen (SG 
& RG). Involverte deltakere står for 
videreformidling. 

KRF4 R14 Finne møtetidspunkt – 
mange aktører, fulle 
møtekalendere 

Være tydelig på at avsatt tid er bindende ved 
invitasjon.  Vurdere å avsette 2 alternative prioriterte 
og bindende datoer – søke å sikre en plan B ved 
kritisk behov. Følge opp for å sikre at datoen 
opprettholdes, orientere om utvikling og oversende 
materiale til møtet tidlig.   

KRF5 R15 Stramt løp, holde seg til 
avtalt oppdrag og plan 

Vedtatt prosjektplan skal være kjent for alle berørte, 
og følges lojalt. 
Definerte rollebeskrivelser og rapporteringslinjer.  
Jevnlig møter og gode rapporteringsrutiner mot PE 
om framdrift og eventuelle behov for bistand for å 
opprettholde framdrift. 

KRF6 R13 Anskaffelse/respons på 
oppgaver / bestillinger fra 
eksterne leverandører uteblir pga 

Så snart prosjektplan er besluttet, ta kontakt med 
aktuelle aktører.  Markedet for VA konsulenter er 
presset, stor pågang om tjenester. Om forsinkelse i 
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mangel på kapasitet hos 
leverandører 

prosjekt, må myndigheter varsles. 

KRF7 R7 Måloppnåelse oppnås ikke. 
Kriterier for valg av retning er 
mangelfulle, tvetydige eller 
utydelige. Legges i fase 2.1 og 
skal brukes i fase 2.2. 

Gjennom prosjektplanen skape forutsigbarhet for 
hvilke utredninger som skal gjennomføres, og 
tydeliggjøre prioritering av kriterier for valg av 
løsning.  
Utredningsarbeidet skal tydeliggjøre muligheter og 
konsekvenser for valgte løsninger på lang sikt. 

KRF8 R8 Innspill om retningsendringer 
legges fram i prosessen 

Vedtatt prosjektplan skal være kjent for alle berørte, 
og følges lojalt. 
Definerte rollebeskrivelser og rapporteringslinjer.  
Se også informasjon og interessenter, punkt R5. 

KRF9 R3 Liten organisasjon, ikke 
overlappende ressurser-sårbar 
ved sykdom/fravær 
(Arbeidsgrupper- 
linjeorganisasjonen) 
Fagressurs avløp/ vei  
- vakanse fra 3.5.20 – utlyst 
- permisjon 14.2 – juni 2020 

Dedikert PA ressurs, med hovedprioritet for 
prosjektet. 
Tilsatt tilleggsressurs (PA) for prosjektet.  
Etablerte rutiner for ivaretakelse av ressurser og 
informasjon mellom prosjektorganisasjon og 
linjeorganisasjon. 
 

KRF10 R9 (fase 2.1 prosjektplan) Uklar 
oppgavebeskrivelse / feil i 
bestilling gir feil «produkt» - 
bestilling fra oppdragsgiver til 
prosjektorganisasjon må være 
entydig og forstått av begge 
parter.  

Bruke vedtatt prosjektorganisasjon aktivt. Ikke vent 
med å ta opp uklarheter, gjelder alle parter.  
Skriftlighet og gode arkiveringsrutiner. Sikre at 
dokumentasjon er tilgjengelig og bekjentgjort. 

KRF11 R11 Anskaffelsesstrategi for fase 
2.2. er robust og hensiktsmessig, 
slik at anskaffelse av rett 
leverandører sikres  

Avklarer anskaffelsesstrategi med ØRIK. 
Plan for anskaffelser avklares med SG. 
Etablert system for statusrapporteringer og 
avklaringer, med hensyn på både økonomi og 
fremdrift. Gjelder både mot SG og PE. 

KRF12 R12 Mangelfull 
prosjektoppfølging/styring 

Etablert forebyggende rutiner.  

 
 
 
7  Gjennomføring  

7.1 Hovedaktiviteter   
Oversikten viser hovedaktiviteter (HA) for gjennomføring av forprosjektet, og angir hvilke 
oppgaver som vurderes gjort for den enkelte aktiviteten. I tid og framdriftsplan, kap 7.2, er 
aktivitetene sammenstilt. Verken oppgaver eller tidsangivelse må anses som absolutte. 
 
Nr Navn Oppgaver Hvem Resultat 
HA1 Fase 2.1  

Planlegge  
Lage prosjektplan som minst omfatter PA i samarbeid 

med PT 
 
Besluttes KST 

Prosjektplan 
 
 

1. Definert resultat og leveranse  

2. Avklart prosjektorganisasjon, roller og myndighet 

3. Kartlagte og beskrevne deloppgaver som skal 
gjennomføres 
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Nr Navn Oppgaver Hvem Resultat 
4. Prioriterte oppgaver og fordelt ansvar  

5. Overordnet fremdriftsplan, milepæler og 
beslutningspunkter.  

6. Avklaringer budsjett/økonomi 

7. ROS analyse for prosjektgjennomføring 

8. Beskrivelse for vurdering og sammenstilling av resultat 

HA2 Fase 2.1 
Samhandling 
med tilsyns- 
myndighet: 
Fylkesmann 
Mattilsyn 

 Forberedende aktiviteter i fase 2.1 PE overordnet 
ansvar. Utføres  
av PA i 
samarbeid med 
PT. 
 
 

Avklart at 
forprosjekt og 
prosess er 
akseptert 
løsning av 
myndighets-
krav, avtale 
om dette 

1. Lage opplegg og innhold for møter med respektiv 
myndighet 

2. Avklaringsmøte med PA/PE om opplegg, deltakelser og 
henvendelser myndighet 

3. Gjennomføre møter – sikre dokumentasjon, omforente 
avklaringer  

HA3  Fase 2.1. 
Beslutte 
prosjektplan 

1. Legge fram utkast til prosjektplan for politisk 
behandling i samsvar med frister 

2. Utarbeide sak til politisk behandling, herunder å 
beskrive planens relevans og håndtering i forhold til 
myndigheters ytre betingelser  

3. Besørge oversendelse av kommunens beslutning til 
myndigheter  

PA er ansvarlig 
for samordning 
av sak til KST. 
PA er ansvarlig 
for å oversende 
vedtatt plan til 
myndighet.  
 

KST har 
besluttet 
prosjektplan 
forprosjekt 

HA4 Overgang 
Fase 2.1 til 
fase 2.2 
Forberede 
anskaffelser 
for fase 2.2. 
 

Avklare anskaffelse strategi for fase 2.2. PA i samarbeid 
med PT 
 

Avklart plan 
og strategi for 
anskaffelser 
fase 2.2  
 
Skisse til 
krav-
spesifikasjon 
utredninger 
 

1. Avklare metode så som rammeavtaler, direktekjøp 
o.a 

2. Sette opp tidsplan for å gjennomføre ulike utredelser, 
rekkefølger/ avhengighetsforhold, aktiviteter / faser 

3. Forberede grunnlag / skisse til kravspesifikasjoner 

4. Forberede anskaffelser – klargjøre til effektuering så 
snart som mulig etter KST har vedtatt prosjektplan 

5. Samordning mot utredning av samarbeidsavtale Eidsvoll  

HA5 Fase 2.2 
Iverksette 
anskaffelser 

Fase 2.2. Gjennomføring PA i samarbeid 
med PT 
 
Forankres hos 
SG  
 
 
 
 

Avklart status  
 
 
 
Avtaler om 
anskaffelse 
 
 

1. Forankre/avklare anskaffelser (jf BP/MP) 

2. Forberede utredningsarbeidet i samsvar med plan for 
dette 

3. Ferdigstille beskrivelse for anskaffelser  

4. Gjennomføre anskaffelser,  

5. Inngå avtaler med leverandør iflg valgt 
kontraktstandard, sikre oppdragsforståelse, krav til 
leveranse, frister oa 

6. Koordinere - utredning samarbeidsavtale med Eidsvoll   

HA6 Fase 2.2. 
Gjennomføre 
utredninger – 
oppfølging 
av eksterne,  

1. Oppfølging med valgte underleverandører  

2. Håndtere samhandling og koordinering ifølge plan  

3. Sikre avklaringer med leverandør, med forankring i 
prosjektorganisasjon.  

4. Gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger 

5. Avtale om samarbeid Eidsvoll må foreligge før HA7. Et 
eventuelt krav om politisk vedtatt avtale, medfører KST 
behandling i Eidsvoll kommune 16.6.20 og HK 17.6.20.  

PA i samarbeid 
med PT 
 
Status 
avklaring 
utredninger 
med SG 
 
 

 
 
 
 
 
 
Utførte 
utredninger 
 

HA7 Fase 2.2. 
Analysere og 
sammenstille 
resultater  

Måle resultater opp mot kriterier PA i samarbeid 
med PT 
 

Avklarte 
mulig 
løsninger og 
samarbeid 

1. Løpende måle resultater fra ulike utredninger opp mot 
kriterier satt i fase 2.1 

2. Vurdere resultater i helhetsbilde, skape helhetsforståelse 
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Nr Navn Oppgaver Hvem Resultat 
herunder å diskutere ulike alternativer /scenarier med 
tilhørende konsekvenser (lovkrav, VA-faglig, utvikling, 
gebyr o.a)  

3. Analysere og sammenstille resultater  

Kostnads-
estimat 

HA8 Fase 2.2. 
Rapport  

Utarbeide utredningsrapport, innhold (ikke uttømmende)  PA i samarbeid 
med PT 
 
Avklares SG 

 
 
 
 
Utrednings-
rapport  

1. Beskrive beste løsning i forhold til prosjektmål  
2. Konkludere og begrunne løsning i forhold til kriterier 
3. Kostnadsberegninger   
4. Utkast til utredningsrapport oversendes PE til 

godkjenning 5.10.20 
HA9 Fase 2.2 

Politisk 
behandling 
og beslutning 

Utredningsrapport forprosjekt til behandling i KST  PA i samarbeid 
med PT 
 
Besluttes KST 

Besluttet 
framtidig VA 
løsning for 
Hurdal 
kommune 
inkl videre 
framdrift 

1. Sak for behandling i KST 21.10.20 
2. Utredningsrapport for forprosjektet legges fram for 

kommunestyret som grunnlag for en endelig beslutning 
om retning 

3. Beslutte plan for videre framdrift for å nå mål 1.1.2024   
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7.2   Tid og framdriftsplan - forprosjekt framtidig VA løsning Hurdal pr 9.3.20 
Planen er et verktøy for PA/PT i gjennomføringsfasen. Vesentlige endringer skal legges fram for SG. Revidert plan skal versjonsmerkes og distribueres til berørte av PA.  
Hovedaktivitet Ansvar  

 
J J J J J F F F F M M M M M/A A A A A/M M M M M J J J J J/J 
1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  

12 
 

13 
 

14 
 

15 
på 

16 
2.på 

17 
 

18 
1/5 

19 
 

20 
17/5 

21 
Krh 

22 
 

23 
2.pi 

24 
 

25 26 27 

HA1 prosj.plan PA/PT                            
HA2 myndighet PA/PT                            
HA3 beh KST PA/PT                            
HA4 plan ansk PA/PT                            
HA5 innkjøp PA/PT                            
HA6 gjennomføre PA/PT                            
HA7 analyse PA/PT                            
HA8 rapport PA/PT                            
HA9 beslutte PA/PT                            

PG møte PA       PG  PG  PG  PG    PG  PG  PG  PG  PG  PG 
RG møte (ev.) PA            RG       RG?     RG?    
SG møte PE         SGM     SGM      SGM     SGM   
Milepæler        MP1  MP2  MP3  MP4 MP5/6      MP7     MP8   
Beslutn. pkt        BP1      BP2 BP3              
 
Hovedaktivitet Ansvar J J J J A A A A A/S S S S S/O O O O O N N N N N/D D D D D/J 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
 

52 
24 

1 
31 

HA1 prosj.plan PA/PT                           
HA2 myndighet PA/PT                           
HA3 beh KST PA/PT                           
HA4 plan ansk PA/PT Ferie avvikling                       
HA5 innkjøp PA/PT                           
HA6 gjennomføre PA/PT                           
HA7 analyse PA/PT                           
HA8 rapport PA/PT                           
HA9 beslutte PA/PT                           

PG møte PA      PG  PG  PG  PG               
RG møte (ev.) PA          RG?     RG?            
SG møte PE        SGM     SGM              
Milepæler         MP9     MP10 MP11  MP12           
Beslutn. pkt       BP3  BP4        BP5           
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8 Utredninger og analyser
Utredninger som anskaffes skal gi tilstrekkelig grunnlag for etterfølgende analyse og rapport.
Det er utarbeidet en oversikt over hvilke utredninger som vurderes utført i løpet av perioden
HA4, HA5 og HA6, vedlegg 1. Utgangspunkt for oversikten, er tiltakslister fra
mulighetsstudiet.

8.1 Pr insipper for gjennomfør ing av utredninger
Gjennom Mulighetsstudiet er det gjort grove kostnadsestimat for de ulike tiltakene for å
kunne gjøre vurderinger av hvilke tiltak som vil være nødvendige ut fra et helhetsbehov for
hhv vann og avløpsløsning i samsvar med gjeldene lovverk og i et 50-100 års perspektiv.
Tiltakene skal nå utredes utdypende. For prosjektplanen er det satt opp en oversikt og en kort
beskrivelse for de ulike utredningene som vurderes å måtte gjennomføres. I fase 2.2 av
prosjektet (HA4 -8) skal utredninger utføres, samt at resultatene analyseres og sammenstilles.
Dette er en betydelig arbeidsmengde. Utredninger vil i hovedsak bli utført av eksterne. PA og
PT vil stå for anskaffelse, ledelse og koordinering av utredningsarbeidet. Videre vil PA og PT
stå for analyse og sammenstilling av utredningsresultatene. Det må tas høyde for at det i
prosessen kan avdekkes behov for tilleggsutredninger. Eventuelle behov for avklaringer eller
beslutninger løftes til rette beslutningsnivå for prosjektet (PE, SG).

Ved anskaffelse av utdypende utredninger, må bestillingen legge til grunn utredninger som er
gjort i Mulighetsstudiet. Det er kort tidshorisont for utredningsarbeidet, og følgelig viktig å
gjøre en god beskrivelse av oppdraget for å sikre at utredningen gir svar på forholdene som
etterspørres, på rett nivå og til den tiden som er ti l rådighet. Det bemerkes at utredningene
ikke er på detaljprosjekteringsnivå.

8.2 Omfang og innhold i utredningsarbeidet og påfølgende analyse
Overordnet l igger føringer gitt av prosjektets mål og rammebetingelser.

8.2.1 Avklar inger om forståelse av oppdrag og av ytre betingelser
Det er gjort avklaringer med Fylkesmannen og Mattilsynet om forhold som er vesentlige for
prosjektet. Hurdal kommune inviterte fylkesmannen i Oslo og Viken samt mattilsynet til et
samordningsmøte den 24.2.20. I møtet var SG og leder for EogP. Hensikt med møte var å
orientere myndighetene om status i forhold til deres krav, og om kommunens videre arbeid
gjennom forprosjektet, samt gjøre nødvendige avklaringer for utredningen som skal gjøres.
Følgende forhold som har betydning for prosjektet ble avklart:

Avløpsledning i Hurdalsjøen
Overføringsledninger for avløp i Hurdalsjøen er et søknadspliktig tiltak på
avløpsanlegget, og skal behandles av fylkesmannen som forurensningsmyndighet.
Mattilsynet vil være høringsinstans. Både Fylkesmannen og Mattilsynet uttrykte at de
vil si nei til tiltaket.

Hurdalsjøen som resipient for utslipp fra eventuel t framtidig renseanlegg i
Hurdal
FMOV opplyser at for en framtidig utslippssøknad om vesentlig endring i belastning
ut fra anlegget, kan medføre skjerpede utslippskrav. Området for renseanlegget må
være stort nok til å tåle en eventuell utvidelse (både mhp kapasitet og/eller tilbygg for
håndtere nye krav). Området må være regulert for formålet.
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Hurdalsjøen som sårbar /følsom resipient
Krav om beskyttelse av vannkildeer gitt i lovverk, og ligger til grunn for vilkår gitt i
utslippstillatelsen.
Bestemmelser om ansvar for beskyttelse av vannforekomst vil også gjelde kommunen,
når denne har rolle som forurensningsmyndighet, så som ved behandling av utslipp fra
private avløpsanlegg.

Hensynssone rundt Hurdalsjøen (som drikkevannskilde)
Ullensaker kommune som vannverkseier er ansvarlig for å beskytte
drikkevannskilden, og styrer eventuelle bestemmelser for hva som skal tas hensyn ti l.
Eksempelvis kan det knyttes bestemmelser til at plansaker i Hurdal kommune skal
høres av vannverkseier, eller andre bestemmelser som Hurdal kommune må følge opp
i sin saksbehandling. Mattilsynet anbefaler Hurdal kommune å kontakte Ullensaker
kommune for eventuelt å komme i dialog om temaet.

Aksept fra myndigheter til plan for videre arbeid med framtidig VA løsninger .
Både FMOV og Mattilsynet ga sin tilslutning til prosessen for videre beslutning av
framtidig VA ordning for Hurdal kommune, slik den er skissert i forprosjektet. Begge
forutsetter at planen følges, og begge vil følge opp dette.

Det er videre gjort avklaring med styringsgruppen i SGM 24.2.2020 for å sikre rett forståelse
av kommunestyrets bestilling i vedtak i KST 11.12.2019.

Avklar ing dagens avløpsrenseanlegg og restkapasi tet på dette

Anlegget må utbedres for å fungere fram til 1.1.2024
Dagens utslippstillastillelse er begrenset til 2200 pe, restkapasitet tilsvarer ca 94
boliger.
Anlegget må bygges ut med nytt rensetrinn for skjerpet rensekrav fra 1.1.2024
Belastning utover 2200 pe på dagens anlegg vil kreve

En ny utslippstillatelse
Utbedring av anlegget
Påbygg av ekstra rensetrinn for skjerpet rensekrav

Alle forhold må være på plass og fungere fra det tidspunkt 2200 pe overstiges.
Maks kapasitet på dagens anlegg etter utbedringer er anslått til 3000 pe, i forhold til
dagens belastning tilsvarer dette ca 470 flere boliger.
Kommuneplan og sentrumsplan innebærer utbygginger langt over dette antallet,
prosjektet skal forholde seg til vedtatte planer.

8.3 Forhandlinger med Eidsvoll kommune om samarbeid VA
Resultat fra rådmannens forhandlinger med Eidsvoll kommune om samarbeid VA, jf KST
vedtak 11.12.19 kulepunkt 2, vil ha vesentlig betydning for utredning av
samarbeidsalternativet. Det er igangsatt en prosess som vil gå parallelt med forprosjektet.
Resultat må foreligge senest 24.8.20

8.4 Øvr igeelementer som skal hensyntas i utredningen

8.4.1 Bærekraft
Kommunestyret i Hurdal vedtok 10.9.2014 i sak 85/14 Bærekraftsatsning i Hurdal. I vedtaket
heter det at bærekraftige prinsipper skal legges til grunn for kommunens planarbeid, tjeneste
utvikling osv. I saken angis 3 dimensjoner for bærekraft perspektivet:

Sosialt – Miljømessig - Økonomisk
De tre dimensjonene er ikke definert nærmere i saken.



2020 Prosjektplan Forprosjekt framtidig VA- løsning Hurdal kommune Side 22

«Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen» ble vedtatt av årsmøtet i Norsk vann 2017, og
er relevant å legges til grunn for prosjektet. Strategien er forankret i FNs bærekraftmål fram til
2030, der mål 6 er av særlig betydning «Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent
vann og gode sanitærforhold for alle». Strategidokumentet refererer til begrepet «bærekraft»
som ble definert i Norsk Vann rapport 205/2014 «En bærekraftig forvaltning av VA-
tjenestene», med de tre dimensjonene:

økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft
definert som:

Miljømessig bærekraft – forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser
VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av
miljøet. Miljø skal være en viktig parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak
både ved utbygging og drift av VA-systemene.

Økonomisk bærekraft – bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger
Vannbransjen står overfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes,
samtidig som utfordringer knyttet til f.eks. klima og sikkerhet resulterer i store
investeringer i nye VA-anlegg. En bærekraftig ressursbruk forutsetter i den forbindelse
gode systemer for å få mest mulig VA ut av tilgjengelige ressurser.

Sosial bærekraft - bærekraftige VA-tjenester for brukerne
Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er i denne sammenhengen rettet mot
anleggseiernes ytelse overfor brukerne av VA-systemene og kundenes opplevelse av
denne. Faktorer knyttet til kompetanse og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale
dimensjonen.

8.4.2 Klimagass CO2

Hurdal kommune ønsker at utslipp av klimagassen CO2 skal beregnes for relevante tiltak.
Et delmål satt i bærekreftarbeidet for vannbransjen, er at kommuner skal ha utarbeidet
klimaregnskap for sin virksomhet. Basert på dette, skal det utarbeides en plan for reduksjon
av bransjens samlede utslipp innen 2030. Norsk vann ga i januar 2020 ut Rapport A251/2019
«Klimagassutslipp, veiledning for vannbransjen», med tilhørende kalkulator (xl-ark). For å
sikre sammenliknbare beregninger, skal Norsk Vann sitt verktøy benyttes for utredninger som
skal gjennomføres i forprosjekt.

8.4.3 Gebyrutvikling
I mulighetsstudiet ble det gjort analyser for abonnentenes gebyrutvikling for ulike scenarier
for hver av løsningene. Analysene ble gjennomført av kommunens leverandør av verktøy for
gebyrberegning. Beregninger for gebyrutviklingen gjøres for aktuelle løsninger som
framkommer i analyseprosessen. Gebyrutvikling inngår i sluttvurdering av løsninger.

9 Økonomi - prosjektbudsjett
Økonomiske rammer for arbeidet med forprosjektet er gitt gjennom sak PS128/19 «Budsjett
2020/økonomiplan 2020-2023», vedtatt av Hurdal kommunestyre den 11.12.2020.

Status rapporteres av PA til PE/SG, og i forbindelse med kommunens tertial rapportering.

10 Anskaffelser og avtaler
For gjennomføringsfasen av prosjektets delutredninger, vil det utarbeides en plan for og
gjennomføring av anskaffelse, innkjøp og utredninger, bistand o.a. jf HA4, HA5 og HA6.

file://///sin-114/hur$/filer/O2%20Eiendom%20og%20drift/VANN-%20og%20AVLØP/Investeringsprosjekter%202019/Mulighetsstudie%20VA%2019_9/jaja
file://///sin-114/hur$/filer/O2%20Eiendom%20og%20drift/VANN-%20og%20AVLØP/Investeringsprosjekter%202019/Mulighetsstudie%20VA%2019_9/jaja
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Anskaffelsesstrategi og tentativ liste over anskaffelser med basis i liste vedlegg 1, skal
avklares med SG i møte den 30.3.2020 (jf milepælsplan). Planen vil væreet arbeidsverktøy
for PA/PT i gjennomføringsfasen.
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11 Vedlegg

Vedlegg 1 Oversikt tiltak– delutredninger forprosjekt pr 9.3.2020

Løsning Utreding V A Kort beskrivelse omfang,
Egenregi Utvidelse VBA x Øke kapasitet på eksisterende

vannbehandlingsanlegg til å forsyne opp til
5000 innbyggere. Krever innstallering av ny
membranrigg, UV, vannglass, automasjon og
utvidelse av eksisterende bygningsmasse.
Konsesjon for vannuttak Rødtjenn.

Egenregi Reservevannløsning x Etablere reservevannanlegg med Hurdalsjøen
som kilde, i Prestegårdshagen. Tilfredsstillende
hygieniske barrierer kan oppnås med en
kombinasjon av utvidet kontrollprogram for
kilden, membranfiltrering og UV-desinfeksjon.
Løsningen krever gjennomføring av et
kontrollprogram for vannkvaliteten og nærmere
detaljerte beregninger av barrieresystemet.
Krever konsesjon for vannuttak.

Egenregi Nytt
avløpsrenseanlegg
- Tilfredsstiller
sekundærrensing
- Kapasitet 5000pe

x Etablering av et nytt kompakt biologisk/kjemisk
renseanlegg til erstatning for eksisterende
anlegg.
Det forutsettes at anlegget bygges ved siden av
eksisterende anlegg og at dette driftes
uforstyrret i byggeperioden.
Konseptet anses som mer gunstig enn å «flikke
på eksisterende anlegg».
NB! Sårbar resipient, konsekvenser.
Sårbar resipient tåler ikke avvik.
Vannkvalitet på lang sikt – påvirket av utslipp
(HuVO).

Egenregi
og
samarbeid

Drikkesvannsledning
i Hurdalsjøen
- Rustad – østsiden

x Etablere drikkevannsledning i Hurdalsjøen
mellom Rustad og østsiden av sjøen, for
ivaretakelse av leveringssikkerheten.
Lovpålagt krav. Anbefalt i Mulighetsstudie lagt
mellom Bogen og Rustad.

Egenregi Kapasitetsøkning
vannledning
vestsiden av
Hurdalsjøen

x Øke kapasitet på ledningsnettet pga. krav om
leveringssikkerhet i ringforsyningen for
strekket.

Egenregi Kapasitetsøkning
vannledning østsiden
av Hurdalsjøen

x Øke kapasitet på ledningsnettet pga. krav om
leveringssikkerhet i ringforsyningen for
strekket.

Egenregi Nytt
avløpsrenseanlegg i
Rustad

x Etablering av nytt avløpsrenseanlegg i Rustad.
Avløpsrenseanlegget bygges for ca. 1800 pe.

Egenregi
og

Renseløsning avløp
Rustad –

x x Bør samordnes med kapasitetsøkning for
drikkevann på vestsiden av Hurdalsjøen.
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samarbeid overføringsledning
til renseanlegg

Etablere ny vann- og avløpsledning fra Rustad
til Prestegårdshagen, løsning i felles grøft.
Private avløpsanlegg – opprydding utslipp
Mulige traseer
Hindringer / muligheter / synergi
Grunnforhold
Grunneieravtaler (behov)
Mulig samarbeid (vegvesen, gr eier, utbyggere
oa)

Samarbeid VA ledning på land
fra Hurdal til
området Nebbenes,
dobbel vannledning
Nebbenes til kobling
vannledning øst-vest
over Hurdalsjøen

x x Etablering av vann- og avløpsledning fra
Hurdal Torg til Nebbenes i Eidsvoll kommune.
Løsning i felles grøft. Utrede Mulige traseer
Hindringer / muligheter
Grunnforhold
Grunneieravtaler (behov)
Mulig samarbeid (vegvesen, gr eier, utbyggere
oa)

Egenregi Scenario 1 -
minimumsløsning –
utbedre eksisterende
V og A anlegg,
lovkrav ivaretatt

x x Utrede en minimumsløsning, der forutsetningen
er at antallet innbyggere i Hurdal ikke øker.
Lovkrav fra FMOV og Mattilsynet ivaretas.

Egenregi Scenario 2 –
oppgradere
eksisterende V og A
anlegg, RA til 3000
pe, lovkrav ivaretatt

x x Utrede en minimumsløsning, der forutsetningen
er at belastning på RA fra abonnenter i Hurdal
ikke øker til mer enn ca. 3000 pe. Lovkrav fra
FMOV og Mattilsynet ivaretas.

Samarbeid Intensjonsavtale med
Eidsvoll kommune

x x Parallelt med forprosjektet gjennomfører
rådmannen en prosess med Eidsvoll kommune
en intensjonsavtale for et samarbeid om vann og
avløp. Resultat av prosessen vil være et analyse
kriterium i forprosjektet

Egenregi
og
samarbeid

Gebyrutvikling x x Gebyrer for ulike scenarier – tas med i
analysefase. Gebyrverktøy og bistand fra
Envidan.

Egenregi
og
samarbeid

Ledningsutvikling-
abonnentmasse

x x Hvordan ses dette prosjektet på det å betjene
eksisterende innbyggere
Betydning for VA gebyr.


