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Restkapasitet:
Det er i analysen angitt mulige nye abonnent tilkoblinger. 
Restkapasitet for anlegg er kapasitet etter fratrekk av dagens 
abonnenter pluss mulige nye tilkoblinger.

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 

Hver av scenarioene er analysert i forhold til gebyr i en separat rapport, D13, av EnviDan (leverandør av verktøy 
og metode for gebyrberegninger). 

Beregningsgrunnlag dimmensjonering: 

Andre tilstøtende anlyser

Scenario 3 for hver av løsningene, er analysert separat i forhold til opplegg for bærekraft vedtatt i prosjektplan 
for forprosjektet.

Dagens avløpsrenseanlegg kan belastes med 2200 pe, pr. 2020 er faktisk belasting ca. 2000 pe. Denne 
belastningen er fra boliger, fritidsboliger, næring, hotell, institusjoner, offentlige bygg osv.
I forprosjektet og analysen er det bare tatt hensyn til tilkobling av eksisterende og nye boliger og fritidsboliger.
I analysen er det lagt til grunn at 1 PE er 1 person. 
For 2020 i Hurdal kommune tilsvarer 1 abonnent 2,13 personer.
Dimensjoneringsgrunnlag 5000 personer tilsvarer 2347 abonnenter i 2020.

Det er gjort en subjektiv vurdering av alle tiltak i alle scenarioer. Dette for å synliggjøre prioritering og 
alvorlighetsgrader.

I forprosjektet er de ulike tiltakene utredet hver for seg med hensyn på innhold og kostnad. I denne analysen er 
de ulike tiltakene satt sammen for den respektive løsningen, egenregi eller sammarbeid. Løsningene er deretter 
vurdert opp mot hverandre for 3 ulike scenarioer, fra et absolutt minimumsskrav for å tilfredsstille lovverk, og 
opp mot et nivå som tilfredstiller kommunens vedtatte planer for utvikling. 
I denne overdnede analysen er det vurdert usikkerhet og konsekvenser forbundet med å velge det enkelte 
scenarioet. 

Forprosjekt VA  overordnet sammenstilling og analyse 

Forprosjekt framtidig vann – og avløpsløsning for Hurdal kommune har som overordnet mål 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.

Mulighetsstudiet utført i 2019, konkluderte med at målsetning om framtidig helhetlig og langsiktig vann- og 
avløpsløsning kunne løses både i egenregi og i samarbeid med Eidsvoll kommune, forutsatt definerte tiltak ble 
gjennomført.

Generelt om analysen
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Scenario 0 Dagens situasjon

Beskrivelse

Er en egenregisituasjon – referansepunkt.

Forutsetninger
 Hovedvann forsyning: VBA Stuen, ca 90 km ledningsnett 

o Bygg vba Stuen er fra ca. 1985, påbygg fra ca. 2009. Anlegget har 2 produksjonslinjer fra hhv. 2003 og 2009.
o   Ca 1100 abonnenter 
o   Maks kapasitet på anlegget er 1 700 m³/d, tilsvarer 1 450 abonnenter.
o   Mulig å forsyne ca 400 nye abonnenter med dagens vba kapasitet
o   Pt ca 50% lekkasje på eksisterende forsyningsnett. 

Reservevannforsyning (lovkrav leveringssikkerhet): mangler 
Den store ringforbindelse (lovkrav leveringssikkerhet): mangler 
Avløpsrenseanlegg Hurdal RA 

o   Ca 570 abonnenter
o   Ikke tillatt for belastning over 2200 pe. Dagens belastning er målt til ca 2000 pe

Løpende sanering (utskiffting og reparasjon av eksisterende ledningsnett) må gjennomføres.
Dagens bemanning for VA sektoren er underbemannet. Dagens vaktordning har ikke en tilfredsstillende bemanning.
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Forklaring til oppsett av analyse se arkfane "Generelt".

Forkalring fargekoder:

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

Usikkerhet Høy Middels

Konsekvens Alvorlig Middels

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

Utredning/ 
Tiltak

Forutsetninger – tiltak som må 
gjøres. 

Usikkerhet Konsekvens Merknad Utredning/ 
Tiltak

Forutsetninger – tiltak som må gjøres. Usikkerhet Konsekvens Merknad

D04 Ny utslippstillatelse avløpsanlegg. Om utslippstillatelse blir 
gitt.

Tillatelse gis. Anlegg 
bygges. Langsiktig løsning 
for 5000 pe.

Grønn

D01 Inngå avtale med Eidsvoll kommune om 
kjøp av drikkevann og overføring av avløp 
for rensing.
Som en midlertidig ordning, begrenses 
kjøp av vann fra EK til kjøp av 
reservevann og Stuen vba   opprettholdes 
som hovedvannforsyning, se D02-A1.

Om intensjonsavtale 
inngås i forkant av  
behandling av 
forprosjekt i 
kommunestyret i mars.

Intensjonsavtale inngås. 
Forutsetning for  
samarbeidsløsningen er 
ivaretatt.

Grønn

Rød Gul

Tillatelse gis ikke. 
Eksisternde RA må 
utbedres til 
sekundærrensekrav. Kun 
2200 pe kan tilknyttes.

Rød
Rød Grønn

Intensjonsavtale inngås 
ikke. Forutsetning for 
samarbeidsløsningen 
bortfaller.

Rød
D04 Etablere nytt avløpsrenseanlegg iflg 

utslippstillatelse (sekundærrensekrav). 
Kapasitet nytt anlegg økes til 5000 
personer. Endret eller nytt anlegg 
krever ny utslippstillatelse.
Levetid bygg ca. 50 år.
Levetid prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Om utbyggere vil bygge 
kommunale 
hovedledninger.

Utbygger vil bygge: 
Restkapasitet nytt anlegg 
1747 abonnenter. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn

D10 Etablere overføringsledning VA på land 
mellom Hurdal sentrum og Eidsvoll 
v/Ormlia.
Levetid VA ledning ca. 100 år.
Levetid pumpestasjoner/trykkøknings 
stasjon ca. 20 år.

Tid for inngåelse av 
grunneieravtaler, 
eventuelt behov for 
ekspropriasjon.

Kort tid: Langsiktig løsning 
for både vann og avløp, der 
frist 1.1.24 for avløp 
overholdes. Gir i stor grad 
mulighet for utbygging og 
nye abonnenter på 
østsiden.

Grønn

Eksisterende VBA i Stuen 
beholdes som 
hovedvannforsyning, se 
DO2-A1. Utvidelse av VBA 
foretas ikke (begrenser 
forsyning til ca 1408 
abonnenter). Framtidig 
investering i 
kapasitetsutvidelse vba 
vurderes mot å gå over til 
hovedvannforsyning fra 
Eidsvoll kommune.

Scenario 1 «Må situasjon» - minimumsløsning forprosjekt VA 
Beskrivelse 
Tilfredsstille mål for forprosjekt VA
Vannbehandlingsanlegg (VBA) og ledningsnett, og avløpsrenseanlegg (RA) som tilfredsstiller lovkrav og utslippstillatelse. Ingen utvidelse i kommunal regi av eksisterende kommunalt hovedledningsnett. Utvidelse av VBA foretas ikke (begrenser forsyning til ca 3000 personer (1408 
abonnenter). Kun helt nødvendige investeringer i VA sektor gjennomføres. Befolkningsvekst og annen utbygging begrenses av anleggenes kapasitet.

Avløp: Tilfredsstille sekundærrensekrav fra 1.1.2024 
Vann: Tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til forsyningssystem; leveringssikkerhet ringforbindelse og reservevannsforsyning

Egenregi - scenario 1E Samarbeidsløsning - scenario 1S

 Etter 2030 

 Lav 

 Liten 

 Grønn 
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Gul

Utbygger vil ikke bygge: 
Svært begrenset antall 
nye abonnter, 30 stk. 
Gebyr blir høyt.

Rød Gul

Lang tid: Langsiktig løsning 
for både vann og avløp, der 
frist 1.1.24 for avløp 
overskrides. Eksisterende 
RA må beholdes lengre, og 
utbedres til 
sekundærrensing.  
Bremser utbygging og nye 
abonnenter, maks 
kapasitet RA er 2200 pe.

Rød

Fremtidig krav om å 
fjerne avløpsledninger i 
Hurdalssjøen.

Kan være at  
avløpsledninger på 
østsiden av Hurdalssjøen 
må legges/flyttes på land 
i framtiden.

Rød

Leveringssikkerhet 
hovedledning vann 
mellom Stuen og Hurdal 
Verk.

Gul

På sikt må det bygges egen 
forsyningsledning fra 
trykkøkingsstasjonen ved 
Hurdal Verk, direkte til 
høydebasseng i Stuen.

Gul

Rød Gul Rød

D02-A1

Gul

Eksisterende VBA i Stuen beholdes som 
hovedvannforsyning. Utvidelse av VBA 
foretas ikke (begrenser forsyning til ca 
1408 abonnenter). Framtidig investering i 
kapasitetsutvidelse vba vurderes mot å 
gå over til hovedvannforsyning fra 
Eidsvoll kommune. Løsningen forutsetter 
vannledning i felles grøft med 
avløpsledning mellom Hurdal og Eidsvoll. 
Vannledningen fra Eidsvoll ivaretar 
reservevannsforsyningen.
Levetid nytt bygg ca. 50 år.
Levetid ny prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Tidspunkt for når det er 
mer kostbart å bruke 
Stuen vba opp mot å 
kjøpe hovedvann fra 
Eidsvoll.
Stuen VBA må utvides 
ved 1450 ab til 1850 ab, 
deretter må anlegget 
bygges på opp til 2347 
ab som er lik 5000 
personer.
Hovedvann fra Stuen
Reservevann fra Eidsvoll.

Gul

Kontinuerlig system for 
totalevaluering av 
opprettholdelse av 
forsyningssystemet med 
eget hoved vba, kontra 
hovedvannforsyning og 
reservevannforsyning fra 
Eidsvoll . Må sees i forhold 
til kapasitet og ønsket 
utbygging.

Rød
D02-A1 VBA Stuen opprettholdes, ingen 

utvidelse vba. Restkapasitet vba før 
utvidelse er 350 nye abonnenter.
Levetid nytt bygg ca. 50 år.
Levetid ny prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Om utbyggere vil bygge 
kommunale 
hovedledninger.

Utbygger vil bygge: Maks 
3000 personer/ 1408 
abonnenter kan forsynes. 
Langsiktig løsning for 
5000 personer ikke 
ivaretatt.

Rød 

D02-A2

Rød

Konsesjon uttak vann Røtjenn, 
hovedvann.

Antas vil bli gitt, pga 
historikk med uttak av 
vann.

Grønn

Forutsetning for videre 
drift.

Grønn

Gul

Utbygger vil ikke bygge: 
Minimal utvikling i  antall 
nye abonnter, gebyr blir 
høyt. Langsiktig løsning 
for 5000 personer ikke 
ivaretatt.

Rød

D05

Rød

Etablere overføringsledning drikkevann 
Rustad – Bogen ihht krav 
drikkevannsforskrift  leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse.
Levetid V ledning ca. 100 år.

Plangodkjenning antas 
blir gitt.

Grønn

Krav om 
leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse 
tilfredsstilles.

Grønn



Side 5 av 19

Grønn

Leveringssikkerhet 
hovedledning vann 
mellom Stuen og Hurdal 
Verk.

Gul

På sikt må det bygges 
egen forsyningsledning 
fra trykkøkingsstasjonen 
ved Hurdal Verk, direkte 
til høydebasseng i Stuen.

Gul

D05, D10

Rød

Tillatelser til etablering av VA anlegg. 
Utslippstillatelse, plangodkjenning,  
byggetillatelser mm.

Nødvendig areal for 
tiltak. Grunneieravtaler.

Gul

Nødvendig bygging 
utføres.

Grønn
D02-A2

Rød

Konsesjon uttak vann Røtjenn, 
hovedvann.

Antas vil bli gitt, pga 
historikk med uttak av 
vann.

Grønn

Forutsetning for videre 
drift.

Grønn

Ny 04

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Bogen, nødvendig for å kunne forsyne 
høydebasseng Stuen og eventuelt andre 
nye HB.
Levetid VA installsjon ca. 20 år.

Nødvendig areal for 
tiltak.

Grønn

Sikrer tilstrekkelig trykk i 
forsyningssystemet.

Grønn
D03-A2 Konsesjon uttak vann Hurdalssjøen, 

reservevann.
Om konsesjon gis. Konsesjon gis:

Kan etablere vba.

Grønn

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.

Ny01

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Hurdal Verk (HV) for å kunne  forsyne 
nord Hurdal med vann fra 
reservevannskilde.
Levetid VA installasjon ca. 20 år.

Utfordringer med  
vannkvalitet i 
forbindelse med å snu 
vannretningen i 
ledningsnettet.

Gul

Sikrer vannforsyning i 
høyden. På sikt må det 
bygges egen 
forsyningsledning fra 
trykkøkingsstasjonen ved 
Hurdal Verk, direkte til 
høydebasseng i Stuen.

Gul

Rød Gul

Konsesjon gis ikke: 
Kan ikke etablere vba.

Rød

Ny02

Gul

Vurdere behov for økt kapasitet 
høydebasseng (HB).
Levetid høydebasseng ca. 50 år.

Leveringssikkerhet, 
tilstrekkelig mengde og 
trykk i forsyningsnett.

Gul

Øke bemanning og drift av 
anlegg.

Gul
D03-A1 Søke om å etablere reservevann VBA 

Prestegardshagan ihht krav 
drikkevannsforskrift 
leveringssikkerhet.

Om Mattilsyn gir 
plangodkjenning.

Plangodkjenning gis:
Vba bygges. Lovkrav og 
langsiktig løsning 
ivaretas.

Grønn

Gul

Plangodkjenning gis ikke:
Vba bygges ikke. Lovkrav 
og langsiktig løsning 
ivaretas ikke.

Rød
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Etablere Reservevann VBA 
Prestegardshagan etter innvilget 
konsesjon og ihht godkjent plan.
Levetid bygg ca. 50 år.
Levetid prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Kostnader for løsningen 
blir for høy, anlegget 
bygges ikke.

Rød

Vba etableres ikke, 
lovkrav ikke tilfredsstilt.

Rød

Vanninntak ligger 
nedstrøms 
utslippspunkt 
avløpsrenseanlegg.

Rød

Etablere sikringstiltak i 
forhold til utslipp fra RA.

Gul

Rød

Tilgang fagpersonel.

Rød

Kontinuerlig drift/ 
produksjon vba, ca 1/3 av 
total vannbehov.  
Minimum 3 stk må 
"kunne" anlegget 
inngående, samt 
bemanne vaktordning.

Gul
D05

Rød

Etablere overføringsledning 
drikkevann Rustad – Bogen ihht krav 
drikkevannsforskrift  
leveringssikkerhet/ ringforbindelse.
Levetid V ledning ca. 100 år.

Plangodkjenning antas 
blir gitt.

Grønn

Krav om 
leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse 
tilfredsstilles.

Grønn
D10 tillegg Etablere vannledning mellom Bogen 

og Hurdalsjøen recoverysenter ihht 
krav drikkevannsforskrift 
leveringssikkerhet / ringforbindelse. 
Levetid ledning ca. 100 år.

Om utbygger Bogen vil 
samordne VA iflg 
regulering.

Utbygger vil:
Avtale. Utbygger 
bekoster, og kommunen 
overtar. Flere abonnenter 
reduserer gebyrutvikling.

Grønn

Rød Grønn

Utbygger vil ikke:
Alle kostnader tilfaller 
kommunen. Gebyr øker.

Rød
Ny01

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Hurdal Verk (HV) for å kunne forsyne 
nord Hurdal med vann fra 
reservevannskilde. Levetid VA 
installasjoner ca. 20 år.

Utfordringer med  
vannkvalitet i 
forbindelse med å snu 
vannretningen i 
ledningsnettet.

Gul

Opprettholder 
vannforsyning i høyden. 
På sikt må det bygges 
egen forsyningsledning 
fra trykkøkingsstasjonen 
direkte til høydebasseng i 
Stuen.

Gul

Ny02

Gul

Vurdere behov for økt kapasitet 
høydebasseng (HB). 
Levetid høydebasseng ca. 50 år.

Leveringssikkerhet, 
tilstrekkelig mengde og 
trykk i forsyningsnett.

Gul

Øke bemanning og drift 
av anlegg.

Gul
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Ny05

Rød

Øke bemanning. Drift av VA anlegg. 2 
vba og 1 RA skal kontinuerlig driftes, 
samt ledningsnett med 
innstallasjoner. Bemanne nødvendig  
vaktordning. Bemanne 
ingeniørkompetanse/ prosjektledelse.

Underbemanning, 
utfordrende å rekrutere 
og beholde 
fagkompetanse.

Rød

Skaffe nødvendig 
bemanning for drift i 
egenregi. Skaffe 
nødvendig PL nytt RA og 
vba.

Grønn
D04, D03-A1, 
D05, D10-
tillegg

Rød

Tillatelser til etablering av VA anlegg. 
Plangodkjenning,  byggetillatelser mm.

Nødvendig areal for 
tiltak. Grunneieravtaler.

Gul

Nødvendig bygging 
utføres.

Grønn

Utredning Konsekvenser -egenregiløsning 1E
Utredning Konsekvenser -samarbeidsløsning 1S

D09 VA ledning fra Rustad til 
Prestegardshagan bygges ikke 

Nok vannforsyning ved 
brudd på hovedledning.

Vannledning på vestsiden 
må oppdimmensjoneres 
på sikt. Avløp vestsiden 
og Rustad må løses på 
annen måte.

D09 VA ledning fra Rustad til 
Prestegardshagan bygges ikke.

Nok vannforsyning ved 
brudd på hovedledning.

Vannledning på vestsiden 
må oppdimmensjoneres på 
sikt. Avløp vestsiden og 
Rustad må løses på annen 
måte.

D02-A1 Utvidelse av VBA foretas ikke 
(begrenser forsyning til ca 1408 
abonnenter). Investering utvidelse må 
skje når grense overskrides i 
forbindelse med privat utbygging.

D10 Reservevann kjøpes fra Eidsvoll 
kommune som en midlertidig løsning. 
Krever minimumskjøp for drift av 
vannledning.

D07 Vannledning for økt kapasitet østside 
bygges ikke. Investering utvidelse må 
skje når kapasitet eksisterende 
overskrides i forbindelse med privat 
utbygging.

Plangodkjenning 
Mattilsyn.

System for evaluering av 
kapasitet 
forsyningssystem vann.

D10 Eksisterende VA ledninger på østsiden 
som ligger i Hurdalssjøen kan avvikles. 
Kapasitetsøkning på østsiden ivaretas 
gjennom VA ledning på land.

På sikt må vannledning for økt 
kapasitet vestside etableres. 
Investering utvidelse må skje når 
kapasitet eksisterende overskrides i 
forbindelse med privat utbygging.

Plangodkjenning 
Mattilsyn.

System for evaluering av 
kapasitet 
forsyningssystem vann.

På sikt må vannledning for økt kapasitet 
vestside etableres. Investering utvidelse 
må skje når kapasitet eksisterende 
overskrides i forbindelse med privat 
utbygging.

Plangodkjenning 
Mattilsyn.

System for evaluering av 
kapasitet forsyningssystem 
vann.

D14-2 Kommunen foretar ikke utvidelse av 
eksisterende kommunalt VA 
ledningsnett.

D14-2 Kommunen foretar ikke utvidelse av 
eksisterende kommunalt VA 
ledningsnett.

D14-1 Kommunen sanerer eksisterende VA 
nett ifølge saneringsplaner og årlig 
fastsatt budsjett.

Vedlikehold av 
eksisterende nett 
utføres ikke. Økt fare 
for inn/ut lekkasje og 
driftsstans/ problemer.

Økte gebyrer med samme 
gebyrmasse

Fortsette å bruke 
tilgjengelige midler og 
ressurser på 
"brannslukking"

D14-1 Kommunen sanerer eksisterende VA nett 
ifølge saneringsplaner og årlig fastsatt 
budsjett.

Vedlikehold av 
eksisterende nett 
utføres ikke. Økt fare for 
inn/ut lekkasje og 
driftsstans/ problemer.

Økte gebyrer med samme 
gebyrmasse

Fortsette å bruke 
tilgjengelige midler og 
ressurser på 
"brannslukking"

Tillatelse til privat utbygging 
begrenses til eksisterende VA netts 
kapasitet.

Tillatelse til privat utbygging begrenses til 
eksisterende VA netts kapasitet.

Eksisterende avløps RA avvikles. Eksisterende avløps RA avvikles.
Nye abonnenter begrenses til kun 
privat utbygging.

Nye abonnenter begrenses til kun privat 
utbygging.

Nye abonnenter som følge av 
tilknytning av eiendommer med 
private avløpsanlegg som kan kreves 
tilknytning til eksisterende kommunalt 
nett. Maks 30 abonnenter.

Flere abonnenter 
reduserer gebyrøkning.

Nye abonnenter som følge av tilknytning 
av eiendommer med private 
avløpsanlegg som kan kreves tilknytning 
til eksisterende kommunalt nett. Maks 30 
abonnenter. Kan være mulig med noen 
nye tilkoblinger til ny hovedledning på 
østsiden.

Antall mulige 
tilkoblinger på ny 
hovedledning mellom 
Hurdal og Eidsvoll.

Flere abonnenter 
reduserer gebyrøkning.
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Nytt RA har kapasitet på  5000 
personer (tilsvarer 2347 abonnenter) 
totalt tilkoblet.

Overføringsledning til EK har kapasitet på 
5000 personer (tilsvarer 2347 
abonnenter) totalt tilkoblet.
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Forklaring til oppsett av analyse se arkfane "Generelt".

Forkalring fargekoder:

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

Usikkerhet Høy Middels

Konsekvens Alvorlig Middels

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

Utredning/ 
Tiltak

Forutsetninger – tiltak som må gjøres. Usikkerhet Konsekvens Merknad Utredning/ 
Tiltak

Forutsetninger – tiltak som må gjøres. Usikkerhet Konsekvens Merknad

D04 Ny utslippstillatelse avløpsanlegg. Om utslippstillatelse blir 
gitt.

Tillatelse gis. Anlegg 
bygges. Langsiktig løsning 
for 5000 pe.

Grønn

D01 Inngå avtale med Eidsvoll kommune om 
kjøp av drikkevann og overføring av 
avløp for rensing.
Som en midlertidig ordning, begrenses 
kjøp av vann fra EK til kjøp av 
reservevann og Stuen vba   
opprettholdes som 
hovedvannforsyning, se D02-A1.  

Om intensjonsavtale 
inngås i forkant av  
behandling av 
forprosjekt i 
kommunestyret i mars. 

Intensjonsavtale inngås. 
Forutsetning for  
samarbeidsløsningen er 
ivaretatt.

Grønn

Rød Gul

Tillatelse gis ikke. 
Eksisternde RA må 
utbedres til 
sekundærrensekrav. Kun 
2200 pe kan tilknyttes.

Rød
Rød Grønn

Intensjonsavtale inngås 
ikke. Forutsetning for 
samarbeidsløsningen 
bortfaller.

Rød
D04 Etablere nytt avløpsrenseanlegg iflg 

utslippstillatelse (sekundærrensekrav). 
Kapasitet nytt anlegg økes til 5000 
personer. Endret eller nytt anlegg krever 
ny utslippstillatelse.
Levetid bygg ca. 50 år.
Levetid prosess og tekniske installasjoner 
ca. 20 år.

Omfang av ønsket 
utbygging nytt 
hovedledningsnett 
kommunal regi, i 
forhold til fremtidige 
budsjett.

Gul

400 eksisterende boliger 
kan tilknyttes kommunalt 
planlagt avløpsnett. 
Restkapasitet er 1377 
abonnenter.

Grønn

D10 Etablere overføringsledning VA på land 
mellom Hurdal sentrum og Eidsvoll 
v/Ormlia.
Levetid VA ledning ca. 100 år.
Levetid pumpestasjoner/trykkøknings 
stasjon ca. 20 år.

Tid for inngåelse av 
grunneieravtaler, 
eventuelt behov for 
ekspropriasjon.

Kort tid: Langsiktig løsning 
for både vann og avløp, 
der frist 1.1.24 for avløp 
overholdes. Gir i stor grad 
mulighet for utbygging og 
nye abonnenter på 
østsiden.

Grønn

Eksisterende VBA i Stuen 
beholdes som 
hovedvannforsyning, se 
DO2-A1. Utvidelse av VBA 
foretas ikke (begrenser 
forsyning til ca 1408 
abonnenter). Framtidig 
investering i 
kapasitetsutvidelse vba 
vurderes mot å gå over til 
hovedvannforsyning fra 
Eidsvoll kommune.

Scenario 2 – «Må situasjon» pluss utvidelse kommunalt hovedledningsnett
Beskrivelse
Tilfredsstille mål for forprosjekt VA
Vannbehandlingsanlegg (VBA) og ledningsnett og avløpsrenseanlegg (RA) som tilfredsstiller lovkrav og utslippstillatelse. Utvidelse og kapasitetsøkning av eksisterende kommunalt hovedledningsnett i kommunal regi.  Utvidelse av VBA foretas ikke (begrenser forsyning til ca 3000 personer 
(1408 abonnenter)). Kun helt nødvendige investeringer i VA sektor gjennomføres. Befolkningsvekst og annen utbygging begrenses av anleggenes og ledningsnettets kapasitet.

Avløp: Tilfredsstille sekundærrensekrav fra 1.1.2024 
Vann: Tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til forsyningssystem; leveringssikkerhet ringforbindelse og reservevannsforsyning

Egenregi - scenario 2E Samarbeidsløsning - scenario 2S

 Etter 2030 

 Lav 

 Liten 

 Grønn 
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Om utbyggere vil bygge 
kommunale 
hovedledninger.

Utbygger vil bygge: 
Restkapasitet nytt anlegg 
1377 abonnenter. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn
Grul

Lang tid: Langsiktig løsning 
for både vann og avløp, 
der frist 1.1.24 for avløp 
overskrides. Eksisterende 
RA må beholdes lengre, og 
utbedres til 
sekundærrensing.  Bremser 
utbygging og nye 
abonnenter, maks 
kapasitet RA er 2200 pe.

Rød

Gul

Utbygger vil ikke bygge: 
Begrenser nye 
abonnenter.

Gul Rød

Leveringssikkerhet 
hovedledning vann 
mellom Stuen og Hurdal 
Verk.

Gul

På sikt må det bygges egen 
forsyningsledning fra 
trykkøkingsstasjonen ved 
Hurdal Verk, direkte til 
høydebasseng i Stuen.

Gul

Rød

Fremtidig krav om å 
fjerne avløpsledninger i 
Hurdalssjøen.

Gul

Kan være at  
avløpsledninger på 
østsiden av Hurdalssjøen 
må legges/flyttes på land i 
framtiden.

Rød

D02-A1

Gul

Eksisterende VBA i Stuen beholdes som 
hovedvannforsyning. Utvidelse av VBA 
foretas ikke (begrenser forsyning til ca 
1408 abonnenter). Framtidig investering 
i kapasitetsutvidelse vba vurderes mot å 
gå over til hovedvannforsyning fra 
Eidsvoll kommune. Løsningen 
forutsetter vannledning i felles grøft 
med avløpsledning mellom Hurdal og 
Eidsvoll. Vannledningen fra Eidsvoll 
ivaretar reservevannsforsyningen.
Levetid nytt bygg ca. 50 år.
Levetid ny prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Tidspunkt for når det er 
mer kostbart å bruke 
Stuen vba opp mot å 
kjøpe hovedvann fra 
Eidsvoll.
Stuen VBA må utvides 
ved 1450 ab til 1850 ab, 
deretter må anlegget 
bygges på opp til 2347 
ab som er lik 5000 
personer.
Hovedvann fra Stuen
Reservevann fra 
Eidsvoll.

Gul

Kontinuerlig system for 
totalevaluering av 
opprettholdelse av 
forsyningssystemet med 
eget hoved vba, kontra 
hovedvannforsyning og 
reservevannforsyning fra 
Eidsvoll . Må sees i forhold 
til kapasitet og ønsket 
utbygging.

Rød

D02-A1 VBA Stuen opprettholdes, ingen 
utvidelse vba. Planlagt kommunal 
ledningsutvidelse gjennomføres. 
Utbygging av hovedledningsnett av 
private tillates.
Levetid nytt bygg ca. 50 år.
Levetid ny prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Omfang av ønsket 
utbygging nytt 
hovedledningsnett 
kommunal regi, i 
forhold til fremtidige 
budsjett.

Gul

159 eksisterende boliger 
kan tilknyttes kommunalt 
planlagt 
vannledningsnett. 
Restkapasitet VBA før 
utvidelse er 191 
abonnenter. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn

D02-A2

Rød

Konsesjon uttak vann Røtjenn, 
hovedvann.

Antas vil bli gitt, pga 
historikk med uttak av 
vann.

Grønn

Forutsetning for videre 
drift.

Grønn

Grønn

Omfang av utbygging i 
privat regi.

Gul

Restkapasitet VBA før 
utvidelse er 191 
abonnenter. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn

D05

Rød

Etablere overføringsledning drikkevann 
Rustad – Bogen ihht krav 
drikkevannsforskrift  leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse.
Levetid V ledning ca. 100 år.

Plangodkjenning antas 
blir gitt.

Grønn

Krav om 
leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse 
tilfredsstilles.

Grønn
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D02-A2

Rød

Konsesjon uttak vann Røtjenn, 
hovedvann.

Antas vil bli gitt, pga 
historikk med uttak av 
vann.

Grønn

Forutsetning for videre 
drift.

Grønn

D05, D10

Rød

Tillatelser til etablering av VA anlegg. 
Utslippstillatelse, plangodkjenning,  
byggetillatelser mm.

Nødvendig areal for 
tiltak. Grunneieravtaler.

Gul

Nødvendig bygging 
utføres.

Grønn
D03-A2 Konsesjon uttak vann Hurdalssjøen, 

reservevann.
Om konsesjon gis. Konsesjon gis:

Kan etablere vba.

Grønn

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.

Ny 04

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Bogen, nødvendig for å kunne forsyne 
høydebasseng Stuen og eventuelt andre 
nye HB.
Levetid VA installasjoner ca. 20 år.

Nødvendig areal for 
tiltak.

Grønn

Sikrer tilstrekkelig trykk i 
forsyningssystemet.

Grønn

Rød Gul

Konsesjon gis ikke: 
Kan ikke etablere vba.

Rød

Ny01

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Hurdal Verk (HV) for å kunne forsyne 
nord Hurdal med vann fra 
reservevannskilde.
Levetid VA installasjoner ca. 20 år.

Utfordringer med  
vannkvalitet i 
forbindelse med å snu 
vannretningen i 
ledningsnettet.

Gul

Sikrer vannforsyning i 
høyden. På sikt må det 
bygges egen 
forsyningsledning fra 
trykkøkingsstasjonen ved 
Hurdal Verk, direkte til 
høydebasseng i Stuen.

Gul

D03-A1 Søke om å etablere reservevann VBA 
Prestegardshagan ihht krav 
drikkevannsforskrift leveringssikkerhet.

Om Mattilsyn gir 
plangodkjenning.

Plangodkjenning gis:
Vba bygges. Lovkrav og 
langsiktig løsning ivaretas.

Grønn

Ny02

Gul

Vurdere behov for økt kapasitet 
høydebasseng (HB).
Levetid høydebasseng ca. 50 år.

Leveringssikkerhet, 
tilstrekkelig mengde og 
trykk i forsyningsnett.

Gul

Øke bemanning og drift av 
anlegg.

Gul

Gul

Plangodkjenning gis ikke:
Vba bygges ikke. Lovkrav 
og langsiktig løsning 
ivaretas ikke.

Rød

D14-2

Gul

Kommunen foretar utvidelse av 
eksisterende kommunalt VA 
ledningsnett.
Private utbyggere kan også foreta 
utvidelse av kommunalt ledningsnett.

Tidspunkt for når det er 
mer kostbart å bruke 
Stuen vba opp mot å 
kjøpe hovedvann fra 
Eidsvoll.
Stuen VBA må utvides 
ved 1450 ab til 1850 ab, 
deretter må anlegget 
bygges på opp til 2347 
ab som er lik 5000.
Hovedvann fra Stuen
Reservevann fra 
Eidsvoll.

Gul

Nye abomnnenter: 
Tilknytningspliktig 
eksisterende boliger vann 
169, og avløp 410.
Ny utbygging restkapasitet 
vba før utvidelse er 181 
abonnenter, restkapasitet 
RA er 1367 abonnenter. 
Flere abonnenter 
reduserer gebyrøkning.

Gul



Side 12 av 19

Etablere Reservevann VBA 
Prestegardshagan etter innvilget  
konsesjon og ihht godkjent plan.
Levetid bygg ca. 50 år.
Levetid prosess og tekniske installasjoner 
ca. 20 år.

Kostnader for løsningen 
blir for høy, anlegget 
bygges ikke.

Rød

Vba etableres ikke, 
lovkrav ikke tilfredsstilt.

Rød

Vanninntak ligger 
nedstrøms 
utslippspunkt 
avløpsrenseanlegg.

Rød

Det må etableres 
sikringstiltak.

Gul

Rød

Tilgang fagpersonel.

Rød

Kontinuerlig drift/ 
produksjon vba, ca 1/3 av 
total vannbehov.  
Minimum 3 stk må 
"kunne" anlegget 
inngående, samt 
bemanne vaktordning.

Gul
D05

Rød

Etablere overføringsledning drikkevann 
Rustad – Bogen ihht krav 
drikkevannsforskrift  leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse.
Levetid V ledning ca. 100 år.

Plangodkjenning antas 
blir gitt.

Grønn

Krav om 
leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse 
tilfredsstilles.

Grønn
D10 tillegg Etablere vannledning mellom Bogen og 

Hurdalsjøen recoverysenter ihht krav 
drikkevannsforskrift leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse. Levetid ledning ca. 100 
år.

Om utbygger Bogen vil 
samordne VA iflg 
regulering.

Utbygger vil:
Avtale. Utbygger 
bekoster, og kommunen 
overtar. Flere abonnenter 
reduserer gebyrutvikling.

Grønn

Rød Grønn

Utbygger vil ikke:
Alle kostnader tilfaller 
kommunen. Gebyr øker.

Rød
Ny01

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Hurdal Verk (HV) for å kunne  forsyne 
nord Hurdal med vann fra 
reservevannskilde. Levetid VA 
installasjoner ca. 20 år.

Utfordringer med  
vannkvalitet i 
forbindelse med å snu 
vannretningen i 
ledningsnettet.

Gul

Opprettholder 
vannforsyning i høyden. 
På sikt må det bygges 
egen forsyningsledning 
fra trykkøkingsstasjonen 
direkte til høydebasseng i 
Stuen.

Gul

Ny02

Gul

Vurdere behov for økt kapasitet 
høydebasseng (HB). 
Levetid høydebasseng ca. 50 år.

Leveringssikkerhet, 
tilstrekkelig mengde og 
trykk i forsyningsnett.

Gul

Øke bemanning og drift 
av anlegg.

Gul
Ny05

Rød

Øke bemanning. Drift av VA anlegg. 2 vba 
og 1 RA skal kontinuerlig driftes, samt 
ledningsnett med innstallasjoner. 
Bemanne nødvendig  vaktordning. 
Bemanne 
ingeniørkompetanse/prosjektledelse.

Underbemanning, 
utfordrende å rekrutere 
og beholde 
fagkompetanse.

Rød

Skaffe nødvendig 
bemanning for drift i 
egenregi. Nødvendig PL 
nytt RA og vba.

Grønn
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D04, D03-A1, 
D05, D10-tillegg

Rød

Tillatelser til etablering av VA anlegg. 
Plangodkjenning,  byggetillatelser mm.

Nødvendig areal for 
tiltak. Grunneieravtaler.

Gul

Nødvendig bygging 
utføres.

Grønn
D14-2

Gul

Kommunen foretar utvidelse av 
eksisterende kommunalt VA 
ledningsnett.

Omfang av ønsket 
utbygging nytt 
hovedledningsnett i 
kommunal regi, i 
forhold til fremtidige 
budsjett.

Gul

Økt abonnentmasse. Flere 
å dele kostnader på.
Flere abonnenter 
reduserer gebyrøkning.

Grønn

Utredning Konsekvenser -egenregiløsning Utredning Konsekvenser -samarbeidsløsning
D09 VA ledning fra Rustad til 

Prestegardshagan bygges ikke.
Nok vannforsyning ved 
brudd på hovedledning.

Vannledning på vestsiden 
må oppdimmensjoneres 
på sikt. Avløp vestsiden 
og Rustad må løses på 
annen måte.

D09 VA ledning fra Rustad til 
Prestegardshagan bygges ikke.

Nok vannforsyning ved 
brudd på hovedledning.

Vannledning på vestsiden 
må oppdimmensjoneres på 
sikt. Avløp vestsiden og 
Rustad må løses på annen 
måte.

D02-A1 Utvidelse av VBA foretas ikke (begrenser 
forsyning til ca 1408 abonnenter). 
Investering utvidelse må skje når grense 
overskrides i forbindelse med kommunal 
og privat utbygging av ledningsnett. 

D10 Reservevann kjøpes fra Eidsvoll 
kommune som en midlertidig løsning. 
Krever minimumskjøp for drift av 
vannledning.

D07 Vannledning for økt kapasitet østside 
bygges ikke. Investering utvidelse må 
skje når kapasitet eksisterende 
overskrides i forbindelse med kommunal 
og privat utbygging.

Plangodkjenning 
Mattilsyn.

System for evaluering av 
kapasitet 
forsyningssystem vann.

D10 Eksisterende VA ledninger på østsiden 
som ligger i Hurdalssjøen kan avvikles. 
Kapasitetsøkning på østsiden ivaretas 
gjennom VA ledning på land.

På sikt må vannledning for økt kapasitet 
vestside etableres. Investering utvidelse 
må skje når kapasitet eksisterende 
overskrides i forbindelse med kommunal 
og privat utbygging.

Plangodkjenning 
Mattilsyn.

System for evaluering av 
kapasitet 
forsyningssystem vann.

På sikt må vannledning for økt kapasitet 
vestside etableres. Investering utvidelse 
må skje når kapasitet eksisterende 
overskrides i forbindelse med 
kommunal og privat utbygging.

Plangodkjenning 
Mattilsyn.

System for evaluering av 
kapasitet forsyningssystem 
vann.

D14-1 Kommunen sanerer eksisterende VA nett 
ifølge saneringsplaner og årlig fastsatt 
budsjett.

Vedlikehold av 
eksisterende nett 
utføres ikke. Økt fare 
for inn/ut lekkasje og 
driftsstans/ problemer.

Økte gebyrer med samme 
gebyrmasse.

Fortsette å bruke 
tilgjengelige midler og 
ressurser på 
"brannslukking".

D14-1 Kommunen sanerer eksisterende VA 
nett ifølge saneringsplaner og årlig 
fastsatt budsjett.

Vedlikehold av 
eksisterende nett 
utføres ikke. Økt fare for 
inn/ut lekkasje og 
driftsstans/ problemer.

Økte gebyrer med samme 
gebyrmasse.

Fortsette å bruke 
tilgjengelige midler og 
ressurser på 
"brannslukking"

Tillatelse til privat utbygging gis i forhold 
til VA anleggenes kapasitet.

Tillatelse til privat utbygging begrenses 
VA anleggenes kapasitet.

Nye abonnenter ifølge kommunal og 
privat utbygging.

Nye abonnenter ifølge kommunal og 
privat utbygging.

Nye abonnenter som følge av tilknytning 
av eiendommer med private 
avløpsanlegg som kan kreves tilknytning 
til eksisterende og planlagt kommunalt 
nett. Ca. 400 abonnenter. 
Nye abonnenter på vann som følge av 
tilknytning til planlagt kommunalt nett er 
159. 

Restkapasitet RA etter 
kommunal utbygging er 
1377 abonnenter.
Restkapasitet på VBA før 
utvidelse er 191 
abonnenter.

Nye abonnenter som følge av 
tilknytning av eiendommer med private 
avløpsanlegg som kan kreves tilknytning 
til eksisterende og planlagt kommunalt 
nett. Ca. 410 abonnenter. 
Nye abonnenter på vann som følge av 
tilknytning til planlagt kommunalt nett 
er 169. 

Restkapasitet RA etter 
kommunal utbygging er 
1367 abonnenter.
Restkapasitet på VBA før 
utvidelse er 181 
abonnenter.
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Nytt RA har kapasitet på 5000 personer 
(tilsvarer 2347 abonnenter) totalt 
tilkoblet. 

Overføringsledning til EK har kapasitet 
på 5000 personer  (tilsvarer 2347 
abonnenter) totalt tilkoblet.

Eksisterende avløps RA avvikles. Eksisterende avløps RA avvikles.
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Forklaring til oppsett av analyse se arkfane "Generelt".

Forkalring fargekoder:

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

Usikkerhet Høy Middels

Konsekvens Alvorlig Middels

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

Utredning/ 
Tiltak

Forutsetninger – tiltak som må gjøres. Usikkerhet Konsekvens Merknad Utredning/ 
Tiltak

Forutsetninger – tiltak som må gjøres. Usikkerhet Konsekvens Merknad

D09

Gul

VA ledning fra Rustad til 
Prestegardshagan bygges.
Levetid VA ledning ca. 100 år.
Levetid pumpestasjoner/trykkøknings 
stasjon ca. 20 år.

Kostbar og kompleks 
trase. Utfordrende 
geografisk, skiftende 
grunnforhold.  
Kulturminner. Behov 
for grunneieravtaler og 
tillatelser fra 
myndigheter.

Gul

Kommunal avløpsordning 
fram til Rustad/ 
Sandsnesseter. Potensiale 
for mange nye 
abonnenter, både 
eksisterende boliger og 
utbygging. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn

D09

Gul

VA ledning fra Rustad til 
Prestegardshagan bygges.
Levetid VA ledning ca. 100 år.
Levetid pumpestasjoner/trykkøknings 
stasjon ca. 20 år.

Kostbar og kompleks 
trase. Utfordrende 
geografisk, skiftende 
grunnforhold.  
Kulturminner. Behov for 
grunneieravtaler og 
tillatelser fra 
myndigheter.

Gul

Kommunal avløpsordning 
fram til Rustad/ 
Sandsnesseter. Potensiale 
for mange nye abonnenter, 
både eksisterende boliger 
og utbygging. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn

D04 Ny utslippstillatelse avløpsanlegg. Om utslippstillatelse 
blir gitt.

Tillatelse gis. Anlegg 
bygges. Langsiktig løsning 
for 5000 pe.

Grønn

D01 Inngå avtale med Eidsvoll kommune om 
kjøp av drikkevann og overføring av 
avløp for rensing.
Som en midlertidig ordning, begrenses 
kjøp av vann fra EK til kjøp av 
reservevann og Stuen vba   
opprettholdes som hovedvannforsyning, 
se D02-A1.  

Om intensjonsavtale 
inngås i forkant av  
behandling av 
forprosjekt i 
kommunestyret i mars. 

Intensjonsavtale inngås. 
Forutsetning for  
samarbeidsløsningen er 
ivaretatt.

Grønn

Rød Gul

Tillatelse gis ikke. 
Eksisternde RA må 
utbedres til 
sekundærrensekrav. Kun 
2200 pe kan tilknyttes.

Rød
Rød Grønn

Intensjonsavtale inngås 
ikke. Forutsetning for 
samarbeidsløsningen 
bortfaller.

Rød

Scenario 3 Komplett utbygging av begge utredede løsninger i forprosjekt VA
Beskrivelse 
Tilfredsstille mål for forprosjekt VA
Vannbehandling og avløpsrensing som tilfredsstiller lovkrav og utslippstillatelse. Utvidelse og kapasitetsøkning av eksisterende kommunalt hovedledningsnett. Vannforsyning og avløpshåndtering som kan betjene en befolkningsvekst og annen utbygging på inntil 5000 personer. Utvidelse 
og kapasitetsøkning av eksisterende kommunalt hovedledningsnett i kommunal og privat regi. Løsningen er helhetlig og vil fungere i et langsiktig  perspektiv, og ivaretar fremtidig utvikling og befolkningsøkning i samsvar med kommunens vedtatte planer.

Avløp: Tilfredsstille sekundærrensekrav fra 1.1.2024.
Vann: Tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til forsyningssystem (leveringssikkerhet, reservevannsforsyning).

Egenregi - scenario 3E Samarbeidsløsning - scenario 3S

 Etter 2030 

 Lav 

 Liten 

 Grønn 
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D04 Etablere nytt avløpsrenseanlegg iflg 
utslippstillatelse (sekundærrensekrav). 
Kapasitet nytt anlegg økes til 5000 
personer. Endret eller nytt anlegg 
krever ny utslippstillatelse.
Levetid bygg ca. 50 år.
Levetid prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Omfang av ønsket 
utbygging nytt 
hovedledningsnett 
kommunal regi, i 
forhold til fremtidige 
budsjett.

Gul

642 eksisterende boliger 
kan tilknyttes kommunalt 
planlagt avløpsnett. 
Restkapasitet er 1135 
abonnenter.

Grønn

D10 Etablere overføringsledning VA på land 
mellom Hurdal sentrum og Eidsvoll 
v/Ormlia.
Levetid VA ledning ca. 100 år.
Levetid pumpestasjoner/trykkøknings 
stasjon ca. 20 år.

Tid for inngåelse av 
grunneieravtaler, 
eventuelt behov for 
ekspropriasjon.

Kort tid Langsiktig løsning 
for både vann og avløp, der 
frist 1.1.24 for avløp 
overholdes. Gir i stor grad 
mulighet for utbygging og 
nye abonnenter på 
østsiden. 

Grønn

Eksisterende VBA i Stuen 
beholdes som 
hovedvannforsyning, se DO2-
A1. Utvidelse av VBA foretas 
ikke (begrenser forsyning til 
ca 1408 abonnenter). 
Framtidig investering i 
kapasitetsutvidelse vba 
vurderes mot å gå over til 
hovedvannforsyning fra 
Eidsvoll kommune.

Om utbyggere vil bygge 
kommunale 
hovedledninger.

Utbygger vil bygge: 
Restkapasitet nytt anlegg 
1135 abonnenter. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn
Gul

Lang tid: Langsiktig løsning 
for både vann og avløp, der 
frist 1.1.24 for avløp 
overskrides. Eksisterende 
RA må beholdes lengre, og 
utbedres til 
sekundærrensing.  Bremser 
utbygging og nye 
abonnenter, maks kapasitet 
RA er 2200 pe.

Rød

Gul

Utbygger vil ikke bygge: 
Begrenser nye 
abonnenter.

Gul Rød

Leveringssikkerhet 
hovedledning vann 
mellom Stuen og Hurdal 
Verk.

Gul

På sikt må det bygges egen 
forsyningsledning fra 
trykkøkingsstasjonen ved 
Hurdal Verk, direkte til 
høydebasseng i Stuen.

Gul

Rød

Fremtidig krav om å 
fjerne avløpsledninger i 
Hurdalssjøen.

Gul

Kan være at  
avløpsledninger på 
østsiden av Hurdalssjøen 
må legges/flyttes på land i 
framtiden.

Rød

D05

Rød

Etablere overføringsledning drikkevann 
Rustad – Bogen ihht krav 
drikkevannsforskrift  leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse.
Levetid V ledning ca. 100 år.

Plangodkjenning antas 
blir gitt.

Grønn

Krav om leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse 
tilfredsstilles.

Grønn

D02-A1 VBA Stuen opprettholdes. VBA utvides 
ved 1450 ab til 1850 ab, deretter må 
anlegget bygges på, opp til 2347 ab som 
er lik 5000 personer.
Levetid nytt bygg ca. 50 år.
Levetid ny prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Omfang av ønsket 
utbygging nytt 
hovedledningsnettkom
munal regi, i forhold til 
fremtidige budsjett.

Gul

169 eksisterende boliger 
kan tilknyttes kommunalt 
planlagt 
vannledningsnett. 
Restkapasitet er 181 
abonnenter, før utvidelse. 
Flere abonnenter 
reduserer gebyrøkning.

Grønn

D10, D05, 
D09

Rød

Tillatelser til etablering av VA anlegg. 
Utslippstillatelse, plangodkjenning,  
byggetillatelser mm.

Nødvendig areal for 
tiltak. Grunneieravtaler.

Gul

Nødvendig bygging utføres.

Grønn

Gul

Omfang av utbygging i 
privat regi.

Gul

Restkapasitet er 181 
abonnenter, før utvidelse. 
Flere abonnenter 
reduserer gebyrøkning.

Grønn

Ny 04

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Bogen, nødvendig for å kunne forsyne 
høydebasseng Stuen og eventuelt andre 
nye HB.
Levetid VA installasjoner ca. 20 år.

Nødvendig areal for 
tiltak.

Grønn

Sikrer tilstrekkelig trykk i 
forsyningssystemet.

Grønn
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D02-A2

Rød

Konsesjon uttak vann Røtjenn, 
hovedvann.

Antas vil bli gitt, pga 
historikk med uttak av 
vann.

Grønn

Forutsetning for videre 
drift.

Grønn

Ny01

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Hurdal Verk (HV) for å kunne forsyne 
nord Hurdal med vann fra 
reservevannskilde.
Levetid VA installasjoner ca. 20 år.

Utfordringer med  
vannkvalitet i 
forbindelse med å snu 
vannretningen i 
ledningsnettet.

Gul

Sikrer vannforsyning i 
høyden. På sikt må det 
bygges egen 
forsyningsledning fra 
trykkøkingsstasjonen ved 
Hurdal Verk, direkte til 
høydebasseng i Stuen.

Gul
D03-A2 Konsesjon uttak vann Hurdalssjøen, 

reservevann.
Om konsesjon gis. Konsesjon gis:

Kan etablere vba.

Grønn

Mulig alternativt tiltak, 
ikke utredet: 
Overførigsledning i 
Hurdalssjøen fra Eidsvoll 
vannverk eller Ullensaker 
vba  til Rustad.

Ny02

Gul

Vurdere behov for økt kapasitet 
høydebasseng (HB).
Levetid høydebasseng ca. 50 år.

Leveringssikkerhet, 
tilstrekkelig mengde og 
trykk i forsyningsnett.

Gul

Øke bemanning og drift av 
anlegg.

Gul

Rød Gul

Konsesjon gis ikke: 
Kan ikke etablere vba.

Rød

D14-2

Gul

Kommunen foretar utvidelse av 
eksisterende kommunalt VA 
ledningsnett.
Private utbyggere kan også foreta 
utvidelse av kommunalt ledningsnett.

Omfang av ønsket 
utbygging nytt 
hovedledningsnett 
kommunal regi, i forhold 
til fremtidige budsjett.

Gul

Nye abomnnenter: 
Tilknytningspliktig 
eksisterende boliger vann 
169, og avløp 642.
Restkapasitet vann 1078 
abonnenter. Restkapasitet 
avløpsløsning er 1135 
abonnenter. Flere 
abonnenter reduserer 
gebyrøkning.

Grønn
D03-A1 Søke om å etablere reservevann VBA 

Prestegardshagan ihht krav 
drikkevannsforskrift leveringssikkerhet.

Om Mattilsyn gir 
plangodkjenning.

Plangodkjenning gis:
Vba bygges. Lovkrav og 
langsiktig løsning ivaretas.

Grønn

Gul

Plangodkjenning gis ikke:
Vba bygges ikke. Lovkrav 
og langsiktig løsning 
ivaretas ikke.

Rød

Etablere Reservevann VBA 
Prestegardshagan etter innvilget  
konsesjon og ihht godkjent plan.
Levetid bygg ca. 50 år.
Levetid prosess og tekniske 
installasjoner ca. 20 år.

Kostnader for løsningen 
blir for høy, anlegget 
bygges ikke.

Rød

Vba etableres ikke, 
lovkrav ikke tilfredsstilt.

Rød

Vanninntak ligger 
nedstrøms 
utslippspunkt 
avløpsrenseanlegg.

Rød

Det må etableres 
sikringstiltak.

Gul
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Rød

Tilgang fagpersonel.

Rød

Kontinuerlig drift/ 
produksjon vba, ca 1/3 av 
total vannbehov.  
Minimum 3 stk må 
"kunne" anlegget 
inngående, samt 
bemanne vaktordning.

Gul
D05

Rød

Etablere overføringsledning drikkevann 
Rustad – Bogen ihht krav 
drikkevannsforskrift  leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse.
Levetid V ledning ca. 100 år.

Plangodkjenning antas 
blir gitt.

Grønn

Krav om 
leveringssikkerhet/ 
ringforbindelse 
tilfredsstilles.

Grønn
D07

Grønn

Vannledning for økt kapasitet østside 
bygges. Investering utvidelse må skje 
når kapasitet eksisterende overskrides.

Plangodkjenning 
Mattilsyn.

Grønn

System for evaluering av 
kapasitet 
forsyningssystem vann.

Grønn
D10 tillegg Etablere vannledning mellom Bogen og 

Hurdalsjøen recoverysenter ihht krav 
drikkevannsforskrift leveringssikkerhet 
/ringforbindelse. Levetid  ledning ca. 
100 år.

Om utbygger Bogen vil 
samordne VA iflg 
regulering.

Utbygger vil:
Avtale. Utbygger 
bekoster, og kommunen 
overtar. Flere abonnenter 
reduserer gebyrutvikling.

Grønn

Rød Grønn

Utbygger vil ikke:
Alle kostnader tilfaller 
kommunen. Gebyr øker.

Rød
Ny01

Rød

Etablere trykkøkningsstasjon (TØ) ved 
Hurdal Verk (HV) for å kunne forsyne 
nord Hurdal med vann fra 
reservevannskilde. Levetid VA 
installasjoner ca. 20 år.

Utfordringer med  
vannkvalitet i 
forbindelse med å snu 
vannretningen i 
ledningsnettet.

Gul

Opprettholder 
vannforsyning i høyden. 
På sikt må det bygges 
egen forsyningsledning 
fra trykkøkingsstasjonen 
direkte til høydebasseng i 
Stuen.

Gul

Ny02

Gul

Vurdere behov for økt kapasitet 
høydebasseng (HB).
Levetid høydebasseng ca. 50 år.

Leveringssikkerhet, 
tilstrekkelig mengde og 
trykk i forsyningsnett.

Gul

Øke bemanning og drift 
av anlegg.

Gul
Ny05

Rød

Øke bemanning. Drift av VA anlegg. 2 
vba og 1 RA skal kontinuerlig driftes, 
samt ledningsnett med innstallasjoner. 
Bemanne nødvendig  vaktordning. 
Bemanne 
ingeniørkompetanse/prosjektledelse.

Underbemanning, 
utfordrende å rekrutere 
og beholde 
fagkompetanse.

Rød

Skaffe nødvendig 
bemanning for drift i 
egenregi. Nødvendig PL 
nytt RA og vba.

Grønn
D02-A1, D03-
A1, D04, 
D05, D07, 
D09, D10 
tillegg

Rød

Tillatelser til etablering av VA anlegg. 
Plangodkjenning,  byggetillatelser mm.

Nødvendig areal for 
tiltak. Grunneieravtaler.

Gul

Nødvendig bygging 
utføres.

Grønn
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D14-2

Gul

Kommunen foretar utvidelse av 
eksisterende kommunalt VA 
ledningsnett.

Omfang av ønsket 
utbygging nytt 
hovedledningsnett i 
kommunal regi, i 
forhold til fremtidige 
budsjett.

Gul

Økt abonnentmasse. Flere 
å dele kostnader på.
Flere abonnenter 
reduserer gebyrøkning.

Grønn

Utredning Konsekvenser -egenregiløsning Utredning Konsekvenser -samarbeidsløsning
D14-1 Kommunen sanerer eksisterende VA 

nett ifølge saneringsplaner og årlig 
fastsatt budsjett.

Vedlikehold av 
eksisterende nett 
utføres ikke. Økt fare 
for inn/ut lekkasje og 
driftsstans/ problemer.

Økte gebyrer med samme 
gebyrmasse.

Fortsette å bruke 
tilgjengelige midler og 
ressurser på 
"brannslukking"

D14-1 Kommunen sanerer eksisterende VA nett 
ifølge saneringsplaner og årlig fastsatt 
budsjett.

Vedlikehold av 
eksisterende nett 
utføres ikke. Økt fare for 
inn/ut lekkasje og 
driftsstans/ problemer.

Økte gebyrer med samme 
gebyrmasse.

Fortsette å bruke 
tilgjengelige midler og 
ressurser på "brannslukking".

Tillatelse til privat utbygging gis i 
forhold til VA anleggenes kapasitet.

Tillatelse til privat utbygging gis i forhold 
til VA anleggenes kapasitet.

Nye abonnenter ifølge kommunal og 
privat utbygging.

Nye abonnenter ifølge privat utbygging.

Nye abonnenter som følge av 
tilknytning av eiendommer med private 
avløpsanlegg som kan kreves tilknytning 
til eksisterende og planlagt kommunalt 
nett. Ca. 642 abonnenter. 
Nye abonnenter på vann som følge av 
tilknytning til planlagt kommunalt nett 
er 159. 

Restkapasitet RA etter 
kommunal utbygging er 
1135 abonnenter.
Restkapasitet ved full 
utbygging på VBA er 1088 
abonnenter.

Nye abonnenter som følge av tilknytning 
av eiendommer med private 
avløpsanlegg som kan kreves tilknytning 
til eksisterende og planlagt kommunalt 
nett. Ca. 642 abonnenter. 
Nye abonnenter på vann som følge av 
tilknytning til planlagt kommunalt nett er 
169. 

Restkapasitet  renseløsning 
er 1135 abonnenter.
Restkapasitet vann er 1078 
abonnenter.

Nye anlegg har kapasitet på 5000 
personer (tilsvarer 2347 abonnenter) 
totalt tilkoblet RA og VBA.

Nye anlegg har kapasitet på 5000 
personer (tilsvarer 2347 abonnenter) 
totalt tilkoblet RA og VBA.

Eksisterende avløps RA avvikles. Eksisterende avløps RA avvikles.
Eksisterende VBA avvikles.
Eksisterende VA ledninger som ligger i 
Hurdalssjøen kan avvikles.


