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1 Innledning 

Felles kommunedelplan vann og avløp. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange ble vedtatt av alle 4 

kommuner i 2015: 

Hamar kommunestyre  26.08.2015  sak 74/15 

Løten kommmunestyre  20.05.2015  sak 19/15 

Ringsaker kommunestyre  11.04.2012 sak 38/12 

Stange kommunestyre  23.05.2012  sak 40/12 

Bakgrunnen for planen var prosessen med utvikling av eierstrategi for Hias i 2009-11, der det 

ble framhevet at det var viktig å etablere felles kommunedelplaner for de områder som 

berører Hias. Dette var også en av forutsetningene da kommunene i 2011 vedtok ny 

selskapsavtale for Hias.  

Planen inneholder mål, utfordringer og tiltak både for fellesanleggene (Hias) og de 

kommunale vann- og avløpsanleggene.  

Utarbeidelse og gjennomføring av en Felles kommunedelplan for vann og avløp i vår region 

har vært vellykket. Både kommunene og Hias har fått en plan som omfatter mål og tiltak sett 

i et helhetlig perspektiv over en periode på ca. 10 år. Planen omfatter tydelige 

satsningsområder som krever et visst tidsperspektiv for gjennomføring. Dette gjelder for 

eksempel nytt Hias vannbehandlingsanlegg, ny renseprosess og kapasitetsøkning ved Hias 

avløpsrenseanlegg og fokus på fornyelse og reduserte lekkasjer på de kommunale vann- og 

avløpsledninger. I tillegg til det regionale perspektivet gir planen også en beskrivelse av de 

særskilte behov og tiltak i de enkelte kommuner sett i et noe lengre perspektiv enn 

budsjettperioden. 

I planens innledning var det anbefalt en rullering av planen etter ca. 5 år. Arbeidet med 

rulleringen har vært gjennomført i perioden august 2018 – april 2019 av Regional 

ledergruppe VA. Gruppen består av virksomhetsledere med ansvar for vann og avløp i de 4 

kommunene og administrerende direktør i Hias: 

Ingrid Edel Bergersen Hamar kommune (Leder vann, avløp og renovasjon) 

Jens Petter Østerhaug Løten kommune (Virksomhetsleder Teknisk drift) 

Tor Simonsen  Ringsaker kommune (RE leder, Teknisk drift) 

Knut Hushagen  Stange kommune (Virksomhetsleder Kommunalteknikk) 

Morten Finborud  Hias IKS  (Adm. Dir.) 

Hias v/Jarle Ruud og Terje Wikstrøm har vært sekretariat for arbeidet.  

Arbeidet anses kun å være en rullering av kommunedelplanens handlingsdel og ikke en 

revisjon av hele planen.  

Den rulleringsrapporten som foreligger inneholder ingen omfattende endringer av tiltak i 

forhold til opprinnelig plan. De fleste investeringstiltak er allerede tatt inn i vedtatte 

økonomiplaner for Hias og kommunene. En del temaer som Regional ledergruppe har berørt 

i rapporten forutsettes vurdert særskilt og aktuelle forslag forutsettes fremmet i egne saker.  
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2 Statusrapport for nåværende plan 
 

Symbolforklaring: 

 For mål:  Mål er oppfylt. 

For planlagt tiltak: Tiltak er gjennomført eller blir gjennomført i henhold til plan. 

 

For mål:  Mål er delvis oppfylt. 

For planlagt tiltak: Tiltak er forsinket i forhold til plan. 

  

For mål:  Mål er ikke oppfylt. 

For planlagt tiltak: Tiltak gjennomføres ikke i henhold til plan. 

 

 

2.1 Status måloppfyllelse Vannforsyning 

2.1.1 Hovedmål - Nok vann: 

Vannforsyningssystemene skal kunne levere nok vann til å dekke nåværende og framtidig 

behov til befolkning, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. 

Parametere befolkning og vannbehov: 

     

Befolkningsøkningen totalt i perioden 2014-2018 har vært noe mindre enn forutsatt i 

Felles kommunedelplan VA.  I perioden 2016-2018 har økningen imidlertid  vært i 

henhold til prognosen. Vannleveransen fra Hias har stort sett vært i henhold til 

prognosen, men med en liten økning i 2018. 

Delmål: 

• Hvert av Hias’ 2 inntak og vannbehandlingsanlegg skal ha kapasitet til å dekke 

vannbehovet, slik at alle kommuner også har forsyning fra Hias ved utfall av ett av 

disse anleggene. 

Status: Stange vannbehandlingsanlegg vil ha kapasitet til å dekke hele 

vannbehovet i Hias’ forsyningsområde fram til ca. 2035. Hamar 

vannbehandlingsanlegg har allerede i dag noe mindre kapasitet enn 

dimensjonerende vannbehov i Hias’ forsyningsområde. 
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• Hias’ overføringssystem skal ha kapasitet til å transportere nødvendige 

vannmengder, også ved ledningsbrudd eller ved forsyning til hele området fra kun ett 

av vannbehandlingsanleggene.  

Status: Målet er oppfylt for Stange og Løten med dagens vannbehov. For Hamar 

og de deler av Ringsaker som forsynes fra Hias, vil målet være oppfylt for 

dagens vannbehov når ny trykksone i Hamar etableres i 2019. Tiltak for å 

møte framtidig utvikling i vannbehov må tiltak gjennomføres (se nedenfor, 

under «Relevante tiltak i FDKP»).  

• Lekkasjene i vannledningsnettet skal samlet for alle kommunene og Hias reduseres 

fra 45 % i dag til 35 % innen 2030 og 27 % innen 2050. 

Mål for de enkelte kommuner er følgende: 

  Nåværende (2014) 2030  2050 

Hamar     39 %   30 %  25 % 

Stange     53 %   40 %  30 % 

Løten     53 %   40 %  30 % 

Ringsaker    47 %   40 %  30 % 

 

Status: 

 

Utviklingen i lekkasjeandel på vannledninger for hele regionen sett under ett er i 

henhold til målsettingen i Felles kommunedelplan VA, det vil si en gradvis nedgang i 

lekkasjer til 35 % i  2030. 

  

         

Diagrammene på neste side viser utvikling av lekkasjer for hver enkelt kommune. 

Lekkasjer både på kommunale ledninger, private ledninger og Hias-ledninger 

inkludert. Med dagens målemetoder lar det seg ikke gjøre å beregne med tilstrekkelig 

nøyaktighet fordelingen av lekkasjer på type ledninger. Som et eksempel kan nevnes 

at en stor lekkasje, sannsynligvis på en Hias-ledning, har bidratt med 2-3 % av 

lekkasjeprosenten i Hamar de siste årene. 
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For de enkelte kommuner varierer utviklingen noe. Hamar ligger dårligere an enn 

målsettingen i Felles kommunedelplan VA, mens Stange har hatt en gunstigere utvikling. For 

Ringsaker er status nokså lik målsettingen i planen, mens for Løten har det vært en del 

variasjoner fra år til år. 

    

      

   

Relevante tiltak i FKDP 

• Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg, som dimensjoneres for å forsyne hele 

vannforsyningsområdet.  

Status gjennomføring: Byggestart januar 2019, et år senere enn forutsatt i FKDP. 

• Etablere hovedstamme på strekningen Flagstad-Nydal-Olrud-Stafsberg-Furuberget. 

Status gjennomføring: Ca. 60 % av investering gjennomført. Et av 

delprosjektene er ca. et år forsinket, ellers i henhold til FKDP.  

• Etablere ny trykksone i nedre deler av Hamar by, inklusive ny hovedstamme fra 

Vikingskipet over Midtstranda mot Hubred. 

Status gjennomføring:  Ny trykksone i nedre deler av Hamar etableres 

permanent i 2019, et år senere enn forutsatt i FKDP.  Ny hovedstamme over 

Midtstranda mot Hubred er etablert til Todderudvegen på Ridabu.  Det vil i 2019 bli 

gjennomført en utredning for å avklare når oppdimensjonering av ledninger videre til 

Hubred og utvidelse av Hubred høydebasseng, må gjennomføres. 

• Øke fornyelsestakten på ledningsnettet til 1 % pr. år 
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Status gjennomføring: I perioden 2014-2018 var fornyelsestakten for Hias og 

kommunenes vannledninger samlet gjennomsnittlig 0,6 % pr. år.  Stange og Hamar 

har hatt høyest fornyelsestakt med henholdsvis 1,1 % og 1,0 % pr. år. Løten, 

Ringsaker og Hias har hatt lavere utskiftingstakt enn målsettingen. 
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• Styrke forsyningen til Tangen 

Status gjennomføring:  Utredning av alternative løsninger med anbefalinger er 

gjennomført. Det er fortsatt usikkert når gjennomføring av tiltak må starte. Foreløpig 

forutsettes oppstart etter planperioden for Felles kommunedelplan. 

 

2.1.2 Hovedmål - Godt vann: 

Levert vann skal oppfylle kvalitetskravene i drikkevannsforskriften, samt være friskt og kjølig. 

Vannkvalitet i perioden 2014-2017 

Resultatene av de pålagte, rutinemessige analyser av rentvann ut fra 

vannbehandlingsanleggene og ute på nettet i perioden 2014-2017 viser:  

Hygienisk kvalitet:  

• 5 prøver med verdier over kvalitetskravene. Kontrollprøver ble tatt ved alle 

hendelser, og disse viste ingen avvik. Drikkevannsforskriftens krav anses dermed 

oppfylt. 

Fysisk-kjemisk kvalitet:  

• 1 prøve hadde for høyt innhold av arsen. Kontrollprøve var innenfor kvalitetskravet. 

Drikkevannsforskriftens krav anses dermed oppfylt. 

Miljøgifter:  

• Utvidet kontroll er foretatt i 2014 og 2017. I tillegg til parameterne som inngår i den 

ordinære kontrollen, blir det da analysert på ca. 50 ulike stoffer, blant annet 

tungmetaller, organiske miljøgifter, og ulike plantevernmidler. Disse kontrollene 

viser ingen avvik fra kvalitetskravene. 

Råvannet fra Mjøsa har i perioder høye verdier for farge og turbiditet. I tillegg til risiko for 

redusert desinfiseringseffekt, medfører dette periodevis noe brunfarget vann, samt smak på 

vannet som følge av økt klordosering. 
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Relevante tiltak i FKDP 

• Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg er et tiltak med hovedbegrunnelse å øke 
sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Utvidet vannbehandling vil 
imidlertid også ha en gunstig effekt på den generelle vannkvaliteten, blant annet i 
fullsirkulasjonsperiodene.  

Status gjennomføring: Byggestart januar 2019, et år senere enn forutsatt i FKDP. 

 

2.1.3 Hovedmål - Sikkert vann: 

Det skal være tilstrekkelig sikkerhet og reservekapasitet til å opprettholde forsyningen ved 

utfall av ett av vannbehandlingsanleggene, ledningsbrudd eller i andre unormale situasjoner.  

Drikkevannskvaliteten skal være sikker – det vil si oppfylle kvalitetskravene også i unormale 

situasjoner. 

Delmål: 

• Hvert av Hias’ 2 inntak og vannbehandlingsanlegg skal ha kapasitet til å dekke 

vannbehovet, slik at hele forsyningsområdet også har forsyning fra Hias ved utfall av 

ett av disse anleggene. 

Status: Se beskrivelse under hovedmål Nok vann 

• Hias’ overføringssystem skal ha kapasitet til å transportere nødvendige 

vannmengder, også ved ledningsbrudd eller ved forsyning til hele området fra kun ett 

av vannbehandlingsanleggene. 

Status: Se beskrivelse under hovedmål Nok vann 

• Vannkilde og vannbehandling skal til sammen utgjøre en dobbel sikring mot bakterier, 

virus og parasitter.  

Status: Hamar vannbehandlingsanlegg har ikke tilstrekkelig barrierehøyde for virus og 

parasitter. Stange vannbehandlingsanlegg har ikke tilstrekkelig barrierehøyde for 

virus. 

 

Relevante tiltak i FKDP 

• Ved bygging av nytt vannbehandlingsanlegg til erstatning for nåværende Hamar 

vannbehandlingsanlegg, vil målene både for reservekapasitet ved 

vannbehandlingsanleggene og for dobbel sikring mot bakterier, virus og parasitter bli 

oppfylt.   

Status gjennomføring: Byggestart januar 2019, et år senere enn forutsatt i FKDP. 

• Etablere ny trykksone i nedre deler av Hamar by, inklusive ny hovedstamme fra 

Vikingskipet over Midtstranda mot Hubred. 
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Status gjennomføring:  Ny trykksone i nedre deler av Hamar etableres 

permanent i 2019, 1 år senere enn forutsatt i FKDP.  Ny hovedstamme over 

Midtstranda til Todderudvegen på Ridabu er etablert.  

• Etablere hovedstamme på strekningen Flagstad-Nydal-Olrud-Stafsberg-Furuberget. 

Status gjennomføring: Ca. 60 % av investering gjennomført. Et av 

delprosjektene er ca. 1 år forsinket, ellers i henhold til FKDP. 

 

2.1.4 Hovedmål - God beredskap: 

Det skal være en beredskap som ivaretar vannforsyningen på en best mulig måte i kriser og 

andre alvorlige situasjoner. 

Delmål: 

• Hias og kommunene skal i samarbeid ha en tilfredsstillende nødvannsløsning. 

• Hias og kommunene skal samarbeide om beredskap og ha beredskapsplaner i 

henhold til drikkevannsforskriftens krav. Beredskapsplanene skal være samordnet, 

slik at hele drikkevannssystemet blir ivaretatt. 

• Vannforsyningen skal tilrettelegges slik at bortfall av ordinær strømforsyning i inntil 3 

døgn ikke påvirker leveransen nevneverdig. 

 

Relevante tiltak i FKDP 

• Fullføre plan for nødvannsløsning i henhold til Mattilsynets veiledning og avklare 

ansvarsforhold mellom Hias og kommunene. Kjøpe inn nødvendig utstyr og etablere 

nødvannsløsningen. 

Status:  Nødvannsløsning er etablert. 

 

• Samordne Hias og kommunenes beredskapsplaner slik at de dekker 

vannforsyningssystemet på en fullstendig måte og har tydelige ansvarsbeskrivelser i 

grensesnittene.    

Status:  Gjennomført. 

• Installering av nødstrøm ved Hias pumpestasjoner.  

Status:  Gjennomført. 

• Installering av nødstrøm ved de kommunale pumpestasjoner. 

Status:  

− Hamar kommune planlegger nødstrøm på viktige pumpestasjoner i 2019. 
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− Stange kommune har mulighet for å koble nødstrømsaggregat på de to 

viktigste trykkøkerstasjoner, T03 Huse og T04 Tofastrud, samt på T05 Gata 

(Tøstilia). 

Ved Bottenfjellet vannverk er det også tilrettelagt slik at pumpene kan drives 

med aggregat. 

− Ringsaker kommune har i dag 3 mobile nødstrømaggregater og har behov for 

ytterligere 1 aggregat for å ha tilstrekkelig nødstrøm ved 

vannforsyningsanleggene ved strømbrudd. Det må også etableres utvendige 

kontakter for tilkobling av nødstrømsaggregat ved 12 

trykkøkere/høydebassenger.  

 

2.1.5 Hovedmål – Klima/Miljø: 

Skadelige effekter på klima eller miljø som følge av vannforsyningsvirksomheten skal være 

minst mulig. 

Delmål: 

• Strømforbruket ved vannforsyningsanleggene skal reduseres 

 

   



12 
 

        

  

I 2017 var totalt strømforbruk innenfor vannforsyning 7 % mindre enn i 2014. Forbruk pr. m3 

produsert vann var 10 % mindre enn i 2014. Hias hadde en reduksjon på 18 % i totalt 

strømforbruk og hele 38 % på transportsystemet. 

Reduksjonen i strømforbruk synes å skyldes både redusert vannproduksjon (mindre 

lekkasjer) og mer energieffektiv drift. Det største potensialet for ytterligere redusert 

strømforbruk antas å ligge i reduserte lekkasjer på kommunale og private vannledninger. 

En ser av diagrammene at strømforbruket i Hamar, Løten og Stange er lavt i forhold til Hias 

og Ringsaker. Dette skyldes at disse kommunene har få vannforsyningsanlegg som bruker 

strøm. 

 

2.1.6 Hovedmål – Økonomi: 

Utbygging, fornyelse, vedlikehold og drift av vannforsyningsanleggene skal være økonomisk 

bærekraftig og kostnadseffektiv i et langsiktig perspektiv. 

Relevante delmål og tiltak i FKDP: 

Øke fornyelsestakten på ledningsnettet til 1 % pr. år 

Status:  I perioden 2014-2017 var fornyelsestakten for Hias og kommunenes 

vannledninger samlet i gjennomsnitt 0,6 % pr. år.  Fornyelsesgraden var høyest i 

2017 med 1,0 %.   

• Strømforbruket ved vannforsyningsanleggene skal reduseres  

Status:  I 2017 var totalt strømforbruk innenfor vannforsyning 7 % mindre enn i 

2014. Forbruk pr. m3 produsert vann var 10 % mindre enn i 2014. 
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• Vannforsyningstjenestene skal i sin helhet dekkes gjennom gebyrer som innkreves 

innenfor gjeldende bestemmelser for selvkost.  

Status: Hias og kommunene legger opp til 100 % selvkost i sine økonomiplaner.  

 

 

Investeringer Hias: 

• Investeringskostnadene for Hias vannforsyning 2014-2023 ser ut til å bli 12 % høyere 

enn forutsatt i Felles kommunedelplan (korrigert for prisstigning).  Dette er basert på 

regnskap 2014-2017 og kostnader i budsjett 2018 og økonomiplan 2019-22.  

 

Kostnadstall pr. prosjekt er vist i egen prosjektrapport (vedlegg 1). 

Det var i Felles kommunedelplan presisert at kostnadsanslagene for tiltakene i planen 

var usikre. Det ble i planen antydet en usikkerhet på 15-50 %, avhengig av hvor langt 

tiltaket var kommet i planleggingsfasen.  

De viktigste årsaken til økte kostnader er: 

– Mange av de planlagte prosjektene var på skissestadiet da Felles 

kommunedelplan ble utarbeidet. Dette gjelder blant annet nytt 

vannbehandlingsanlegg.  

– Endrede ytre forutsetninger. Dette gjelder blant annet ledningen over 

Midtstranda. 

– Uforutsette grunnforhold (Midtstranda). 
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Driftskostnader Hias:  

Hias’ driftskostnader ligger i dag noe under 

det som var forutsatt i Felles 

kommunedelplan.  

I økonomiplan 2019-22 ligger 

driftskostnadene på samme nivå som 

forutsatt i Felles kommunedelplan.  

 

 

Kostnader til Hias for kommunene: 

• Selv om investeringskostnadene er høyere enn forutsatt i Felles kommunedelplan, 

ligger kostnadene for kommunene til Hias vesentlig lavere enn forutsatt i Felles 

kommunedelplan.  Dette skyldes i hovedsak en gunstigere renteutvikling enn det som 

var forutsatt.  
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Investeringskostnader i kommunene 

 

I vedtatt KDP var det kun synliggjort investering til 1% sanering. Dette viser seg å være litt for 

mangelfullt. Vi har derfor i videre planer budsjettert med egen pott til nyanlegg og anlegg 

initiert av andre. Vi har de siste tre år greid å sanere målsettingen i felles KDP. 

 

 

Økning i budsjett i forhold til FKDP gjelder hovedsakelig ny vann- og avløpsledning fra 

Kvernhuslykkja til Budor. Ledningene vil knytte Budor til felles interkommunalt ledningsnett. 

Løiten Almenning vil yte 15 mill. kr- i tilskudd til prosjektet over 2 år. Og Løten Kommune vil 

tilsvarende yte 5 mill. kr i samme periode. Prosjektet er planlagt ferdig til 2020. Økning i 

investeringsbudsjett for vann blir henholdsvis 3 mill. i 2019 og tilsvarende 3 mill. i 2020. 
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Økningene i investeringskostnader i budsjett 2019-22 skyldes i hovedsak økte 

kapitalkostnader med etablering av vannverk i Moelv samt kapitalkostnader med forsterkning 

av overføringsledninger mellom Moelv og Brumunddal. 

 

Kurven viser en utvikling på investeringskostnader i tråd med det som ble vedtatt i FKDP VA. 

Det er gjennom økonomiplanarbeidet blant annet lagt inn økonomisk ramme som tilsier 

sanering tilsvarende om lag 1% årlig utskifting. 
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2.2 Status måloppfyllelse Avløp 

2.2.1 Hovedmål - Kapasitet og funksjonsevne spillvannssystemene: 

Spillvannssystemene skal transportere og behandle nåværende og framtidige 

spillvannsmengder fra befolkning, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet uten skadelige 

utslipp til Mjøsa og andre vannforekomster. 

På sikt skal denne funksjonsevnen opprettholdes uten avlastning via nødoverløp ved 

årsnormal nedbørintensitet* og ved snøsmelting. 

* - Årsnormal nedbørintensitet er timesnedbør som normalt inntreffer inntil 1 gang per år. 

Parametere befolkning og kapasitetsbehov: 

         

Befolkningsøkningen totalt i perioden 2014-2018 har vært noe mindre enn forutsatt i Felles 

kommunedelplan VA.  I årene 2016, 2017 og 2018 har økningen imidlertid vært i henhold til 

prognosen. Mottatt avløpsvann fra Hias varierer en del, avhengig av årsnedbør og klima. I 

2018 var mengden omtrent som forutsatt i Felles kommunedelplan. 

Delmål: 

• Hias avløpsrenseanlegg skal ha kapasitet til å behandle avløp fra nåværende og 

framtidig befolkning og næringsvirksomhet. Anlegget skal ha en bufferkapasitet som 

minimum tilsvarer avløps- og forurensningsmengder fra 2 store 

næringsmiddelbedrifter1. 

1): 2 ganger gjennomsnittlig tilførsel pr. bedrift fra de 4 største av dagens næringsmiddelbedrifter i 

regionen 

Status: Hias avløpsrenseanlegg er på grunn av høy og ujevn organisk belastning 

tvunget inn i et ugunstig driftsområde for det biologiske rensetrinnet. 

Bufferkapasiteten som er angitt i målet finnes ikke i dag. 

• Hias overføringssystem for avløp skal ha kapasitet til å transportere nåværende og 

framtidige avløpsmengder fra de enkelte kommuner. På sikt skal dette skje uten 

avlastning via nødoverløp ved årsnormal nedbørintensitet og ved snøsmelting 

Status: Målet er ikke oppfylt 

• Krav gitt i forurensningsforskriften og i Hias’ utslippstillatelse skal overholdes 

 



18 
 

Status:  

• Rensekravene i henhold til utslippstillatelsen er i årene 2014-2017 overholdt 

for alle parametere.   

• Myndighetenes krav til utslipp og tap via overløp på maks 2 % er overholdt i 

årene 2014-2017. Gjennomsnittlig mengde i overløp i denne perioden var 0,19 

% av tilført avløpsmengde.   

• Alt produsert slam fra Hias i perioden 2014-2017 er stabilisert og hygienisert i 

henhold til gjødselvareforskriften.  Analyseresultatene av uttatte prøver av 

behandlet slam viser at grenseverdiene er overholdt for klasse II (kvalitetskrav 

for slam som kan disponeres i jordbruket) 

• Årsgjennomsnittet for andel innlekket fremmedvann i transportnettet skal samlet for 
alle kommunene reduseres fra 50 % i dag til maksimalt 40 % innen 2030 og 30 % 
innen 2050. 

Mål for de enkelte kommuner er følgende: 

Nåværende 2030  2050 

Hamar     60 %  40 %  30 % 

Løten     46 %  40 %  30 % 

Ringsaker    42 %  40 %  30 % 

Stange     41 %  40 %  30 % 

 

Status: 

  

 

På grunn av blant annet store, årlige variasjoner i klima- og nedbørsforhold har data for 

avløpsmengder mer usikker kvalitet enn data for vannmengder. 

Alle kommuner har oppnådd en betydelig reduksjon innlekket fremmedvann på 

ledningsnettet i perioden 2014-2018. Størst reduksjon har det vært i Løten og Stange.  

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

2009-2012
(Gj.snitt)

2014 2015 2016 2017 2018

%
Innlekking avløpsledninger

Totalt

Virkelig utvikling FKDP



19 
 

Varierende klima og nedbørsmengder fra år til år påvirker selvsagt innlekkingen, og noe 

av reduksjonen kan nok forklares med dette. Hovedtyngden av reduksjonen skyldes 

likevel et mer systematisk arbeid med lekkasjekontroll. Dette omfatter både funn av 

punkter med stor innlekking som kunne utbedres raskt til lav kostnad, og mer målrettet 

prioritering av saneringstiltak på lengre ledningsstrekk for å oppnå lekkasjereduksjon.  

   

    

     

Relevante tiltak i FKDP: 

• Tiltak for å øke kapasiteten ved Hias avløpsrenseanlegg. Biologisk fosforfjerning og 

fosforgjenvinning. 

Status gjennomføring: Rensemetoder er utviklet. Prosjektering av ombygging 

av renseanlegget pågår. Ombygging planlegges ferdig i 2019, ca. 2 år senere enn 

forutsatt i Felles kommunedelplan.  

• Ny sjøledning Brumunddal-Hamar og ny avløpspumpestasjon i Brumunddal 

Status gjennomføring: Tiltaket er gjennomført. 

• Avløpsanlegg for Tangen 

Status gjennomføring:  Utredning pågår. Det er fortsatt usikkert når 

gjennomføring av tiltak må starte. Foreløpig forutsettes oppstart 1 år senere enn i 

Felles kommunedelplan. 

• Øke utskiftingstakten på Hias’ og kommunenes spillvannsledninger til 1 % pr. år.  
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Status gjennomføring: I perioden 2014-2017 var fornyelsestakten for Hias og 

kommunenes avløpsledninger samlet i gjennomsnitt 0,7 % pr. år.  Fornyelsestakten 

var høyest i 2016 og 2017, da den var tilnærmet lik målet i FKDP på 1 % pr. år.  

Hamar (1,1 %) og Stange (0,9 %) har hatt høyest fornyelsestakt i perioden.  Løten, 

Ringsaker og Hias har hatt lavere fornyelsestakt enn målsettingen. 
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• Utarbeide planer for de enkelte avløpssoner som fører avløp til Hias’ 

overføringssystem. Planene skal inneholde tilstandsbeskrivelser, mål for 

overløpsmengde i hver sone og forslag til tiltak. 

Status gjennomføring: Planen «Mål og tiltak for de enkelte avløpssoner. 

Hamar-Løten-Ringsaker-Stange-Hias» er utarbeidet som et felles prosjekt for Hias og 

kommunene.  

• Systematisk lekkasjekontroll på avløpsnettet. 

Status gjennomføring: Kartlegging av innlekking på spillvannsnettet er 

intensivert, både hos Hias og kommunene. Tiltaksplan for de enkelte avløpssoner (se 

ovenfor) angir hvilke områder som bør prioriteres i kartleggingsarbeidet. Denne 

kartleggingen er imidlertid et omfattende arbeid. 

 

2.2.2 Hovedmål - Sikkerhet og beredskap: 

Avløpshåndteringen skal ha sikkerhet og beredskap som bidrar til minst mulig utslipp til 

Mjøsa og tilhørende vassdrag. Det skal heller ikke være andre skadelige konsekvenser ved 

ledningsbrudd eller når det oppstår en annen alvorlig situasjon. 

Delmål: 

• Det skal være tilstrekkelig sikkerhet på Hias’ overføringsledninger i Mjøsa slik at 

akutte hendelser ikke medfører utslipp som er ulovlige i henhold til myndighetskrav 

eller har andre alvorlige konsekvenser for miljøet. 

Relevante tiltak i FKDP: 

• Ny sjøledning Brumunddal-Hamar og ny avløpspumpestasjon i Brumunddal 

 Status gjennomføring:  Tiltaket er gjennomført..    

• Samordne Hias og kommunenes beredskapsplaner slik at de dekker 

avløpshåndteringen på en fullstendig måte og har tydelige kommunikasjonsrutiner og 

ansvarsbeskrivelser i grensesnittene.    

Status gjennomføring:  Planlegges gjennomført i 2019. 
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2.2.3 Hovedmål – Ressursutnyttelse og klimapåvirkning 

Ressursene i avløpsvannet skal utnyttes i størst mulig grad til energi, gjødsel og 

jordforbedring innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.  

Skadelige effekter på klima eller miljø som følge av avløpshåndteringen skal være minst 

mulig. 

Delmål: 

• Potensialet for uttak av biogass i biomassen fra renseprosessen skal utnyttes, og 

gassen skal brukes slik at det gir en positiv klimaeffekt. 

Status: 

Brutto produksjon av biogass fra biomassen tilnærmet lik potensialet for uttak.   

I 2016 ble anlegg for oppgradering til biodrivstoff satt i drift. I 2018 var 68 % av Hias’ 

mål for produsert mengde biodrivstoff oppnådd.  Optimaliseringstiltak pågår, og 

produsert gassmengde forventes å øke. 

 

 

Ved oppgradering til biodrivstoff «renses» biogassen for kulldioksyd (CO2). Derfor blir 

volumet redusert til mindre enn 40 %. 

• All produsert biomasse fra avløpsvannet skal omsettes som gjødsel og 

jordforbedringsmiddel 

Status: 

I perioden 2015-2018 ble 98 % av produsert biomasse brukt i jordbruk eller 

vekstjordproduksjon. Resten er kjørt til mellomlager for senere utnyttelse.   

• Hias skal delta aktivt i utvikling av metoder for økt utnyttelse av ressursene fra 

avløpsvann i sine anlegg, og ta i bruk nye metoder når dette er samfunnsøkonomisk 

riktig. 
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Status (relevante prosjekter): 

– Anlegg for oppgradering av biogass til drivstoff er bygget. 

– Ny biologisk renseprosess og anlegg for fosforgjenvinning er under utvikling. 

– Utredning vedrørende samarbeid om jordproduksjon med Sirkula 

• Strømforbruket ved Hias’ avløpsrenseanlegg skal reduseres  

 

I 2017 var totalt strømforbruk 8 % høyere og forbruk pr. m3 renset avløpsvann 20 % 

høyere enn i 2014. Økningen skyldes økt forurensningsbelastning, spesielt fra 

industriavløp. Dette medfører blant annet økt behov for lufting i biologisk rensetrinn 

og økt energibehov i slambehandlingsanlegget   

• Strømforbruket ved transport- og distribusjonssystemet for spillvann skal reduseres i 

takt med oppnådd reduksjon av innlekket fremmedvann. 

 

I 2017 var totalt strømforbruk på transportsystemet for avløp 10 % lavere og forbruk 

pr. m3 renset avløpsvann det samme som i 2014. Reduksjonen i strømforbruk er i 

Hias og i Ringsaker kommune.  
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2.2.4 Hovedmål – Økonomi 

Utbygging, fornyelse, vedlikehold og drift av avløpsanleggene skal være økonomisk 

bærekraftig og kostnadseffektiv i et langsiktig perspektiv. 

Relevante delmål og tiltak i FKDP: 

• Øke fornyelsestakten på ledningsnettet til 1 % pr. år. 

Status gjennomføring: I perioden 2015-2017 var fornyelsestakten på Hias’ 

avløpsledninger i gjennomsnitt 0,6 % pr. år. Med gjennomføring av tiltak i budsjett 

2018 og økonomiplan 2019-22 vil utskiftingstakten for perioden 2014-2022 bli 0,9 % 

pr. år. Det er da tatt hensyn til betydelig, økt total ledningslengde, inklusive 23 km ny 

ledning fra Brumunddal og 26 km ledning Hias overtok fra kommunene gjennom 

vedtak av Felles kommunedelplan. 

• Strømforbruket ved avløpsanleggene skal reduseres  
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Status:  I 2017 var totalt strømforbruk for Hias og kommunene 7 % lavere enn i 

2014. Det er redusert strømforbruk på transportanleggene på grunn av mindre 

avløpsmengder, men økt strømforbruk på Hias’ renseanlegg på grunn av økt 

belastning av avløp fra næringsmiddelindustrien. 

• Avløpstjenestene skal i sin helhet dekkes gjennom gebyrer som innkreves innenfor 

gjeldende bestemmelser for selvkost.  

Status:  Hias og kommunene legger opp til 100 % selvkost i sine økonomiplaner.  

 

Investeringer Hias: 

• Investeringskostnadene for Hias avløp 2014-2023 blir 11 % høyere enn forutsatt i 

Felles kommunedelplan.  Dette er basert på regnskap 2014-2017 og kostnader i 

budsjett 2018 og økonomiplan 2019-22.  

 

Kostnadstall pr. prosjekt er vist i egen prosjektrapport (vedlegg 2). 

Det var i Felles kommunedelplan presisert at kostnadsanslagene for tiltakene i planen 

var usikre, noe som er presisert i planen.  Det ble i planen antydet en usikkerhet på 

15-50 %, avhengig av hvor langt tiltaket var kommet i planleggingsfasen.  

De viktigste årsakene til økte kostnader er: 

– Mange av de planlagte prosjektene var på skissestadiet da Felles 

kommunedelplan ble utarbeidet. Dette gjelder blant annet ny avløpsledning fra 

Brumunddal til Hias. Her er dessuten ny ledning Br.dal-Botsenden og ny 

pumpestasjon på Jessnes bygget innenfor prosjektet, noe som ikke var 

forutsatt i Felles kommunedelplan. 

– Endrede ytre forutsetninger. Dette har blant annet medført en del nye tiltak 

som følge av ny E6 og ny IC jernbanetrase.  
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Driftskostnader Hias: 

Hias’ driftskostnader har fram til nå 

ligget høyere enn forutsatt i Felles 

kommunedelplan. En stor del av dette 

skyldes økt belastning på 

renseanlegget, spesielt fra 

næringsmiddelindustrien. I perioden 

2014-2017 økte 

forurensningsbelastningen på anlegget 

totalt med 9 % (målt som fosfor). 

Belastningen fra 

næringsmiddelindustrien økte med 30 

%.  Økt forurensningsbelastning 

medfører økning i blant annet strømforbruk, kjemikalieforbruk og slammengde. I de 

økonomiske kalkylene i Felles kommunedelplan var det forutsatt samme driftsutgifter for hele 

planperioden (i 2014-kr).  

I økonomiplan 2019-2022 er det forutsatt en nedgang i driftsutgiftene på avløp, blant annet 

på grunn av redusert kjemikalieforbruk etter etablering av ny renseprosess fra 2020.  

 

Kostnader til Hias for kommunene: 

• Selv om investeringskostnadene er høyere enn forutsatt i Felles kommunedelplan, 

ligger kostnadene for kommunene til Hias pr. i dag lavere enn forutsatt i Felles 

kommunedelplan.  Dette skyldes en gunstigere renteutvikling enn det som var 

forutsatt. Med gjennomføring av økonomiplan 2019-2022 vil imidlertid kostnadene for 

kommunene bli høyere enn forutsatt i Felles kommunedelplan fra 2020.  
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Investeringskostnader i kommunene: 

 

I vedtatt KDP var det kun synliggjort investering til 1% sanering. Dette viser seg å være litt for 

mangelfullt. Kommunen har derfor i videre planer budsjettert med egen pott til nyanlegg og 

anlegg initiert av andre. Kommunen har de siste tre år greid å sanere i henhold til 

målsettingen i felles KDP. 

 

Økning i budsjett i forhold til FKDP gjelder hovedsakelig ny vann- og avløpsledning fra 

Kvernhuslykkja til Budor. Ledningene vil knytte Budor til felles interkommunalt ledningsnett. 

Løiten Almenning vil yte 15 mill. kr- i tilskudd til prosjektet over 2 år. Løten Kommune vil 
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tilsvarende yte 5 mill. kr i samme periode. Prosjektet er planlagt ferdig til 2020. Økning i 

investeringsbudsjett for avløp blir henholdsvis 3 mill. i 2019 og tilsvarende 3 mill. i 2020. 

 

I vedtatt kommunedelplan VA var det i investeringskostnadene kun tatt med 

investeringskostnader til ledningsfornyelse. Avviket skyldes at kostnadene til ombygging og 

kapasitetsøkning på Moelv renseanlegg også er tatt med.  

 

Investeringskostnadene på avløp følger kurven for det som ble vedtatt i FKDP VA. 

Med dette nivået skal kommunen tilstrebe måloppnåelse ved å ligge på om lag 1% i 

utskiftingstakt. 
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2.3 Gebyrutvikling 2014-2023 

 

 

Nedgangen i gebyrgrunnlaget for Hamar i 2016 og 2017 skyldes i hovedsak en økning i 

selvkostfondet på grunn av tilbakebetaling fra Hias på grunn av feil målte avløpsmengder 

i perioden 2009-2016. 

       

Økte gebyrer i perioden skyldes hovedsakelig økte driftsutgifter til kjøp av vann og avløp 

fra HIAS. Store investeringer i nye VA ledninger til Budor er også med i perioden, men vil 

kompenseres ved at begge selvkostområdene blir slått sammen. 
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Samlet gebyrutvikling for vann og avløp er som trend sammenfallende med kalkulert 

utvikling i FKDP.  

 

Den samlede gebyrutviklingen for vann og avløp er som trend sammenfallende med 

utvikling kalkulert gjennom FKDP. Avviket som oppsto i 2017 skyldtes en uforutsett 

mengdekorrigering på avløp mellom Hias og eierkommunene for perioden 2011-2016. 

Dette medførte et høyere gebyrgrunnlag for Stange Kommune i dette året.  
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2.4 Gjennomføring av tiltaksplaner i de enkelte kommuner 
 

2.4.1 Hamar kommune 

Tiltak for bedre tilstand og økt utskiftingstakt på ledningsnettet 

     
 

Vann 2014 2015 2016 2017 2018 

Sanert vannledningsnett 1327 2145 2566 2688 2600 

Nytt vannledningsnett 1400 370 2250 -197  

Sanert i % siste år 0,56 0,91 1,09 1,15 1,1 

 

Spillvann 2014 2015 2016 2017 2018 

Sanert avløpsnett 2174 1870 2431 3001 2100 

Nytt avløpsnett 0 0 2380 0  

Sanert i % siste år 1,0 0,86 1,15 1,41 0,98  

 

Overvann 2014 2015 2016 2017 2018 

Sanert OV-nett 1325 1630 2371 2821 2200 

Nytt overvannsnett 0 110 0 0  

Sanert i % siste år - 0,89 1,28 1,52 1,2 

 

Nye utbyggingsområder og tilknytninger: 

• Espern og øvrige deler av strandsonen: Ca. 1000 boenheter. Usikkert 
oppstartstidspunkt på grunn av avklaring med jernbanen. Utbygger håper på 
byggestart i 2020. 

• Martodden: Ca. 600 boenheter. Prosjektet er godt i gang.  

• Vold/Lund: Ca. 320 boenheter, prosjektet er i gang. I tillegg kommer ca. 450 
boenheter be-liggende i Ringsaker som belaster ledningsnettet i Hamar 

• Ingeberg AB1 og AB2: Ca. 600 boenheter. Eksisterende vann/avløpsanlegg må 
oppgraderes for å dekke økt belastning. Reguleringsplan planlagt vedtatt i 2018. 

• Flyplassen Stavsberg: Ca.380 boenheter. Foreslått utbygd etter Vold/Lund. 
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• Områder i gamle Vang: Nye tilknytninger - anslag 600 boenheter. Utbygging vil skje 
over tid.  

Nødstrøm:  

Det planlegges nødstrøm på viktige kommunale pumpestasjoner, både for vann og avløp.  

Tiltakene er lagt inn i budsjettet for 2019. 

 

2.4.2 Løten kommune 

Sanering ledninger. 

   

Midler til sanering av ledninger i perioden har gitt få meter utskiftet ledning, fordi hoveddelen 

av saneringsmidlene gikk til oppgradering av jernbaneundergang i Løten sentrum. Dette er 

også trenden i 2018 til 2020, da midler til sanering hovedsakelig kanaliseres til 2 pågående 

prosjekter «FV 166 Søndre jernbaneundergang» og «Ny RV 3/25.  

Antall meter sanering ledninger vil øke etter 2020 når de store pågående prosjektene i Løten 

forventes ferdig. Løten har ca. 20 km eternitt vannledninger som vil bli prioritert i perioden. 

Avløpsnettet i Løten er relativt nytt og av god kvalitet. 

Nyanlegg vann og avløp 

• VA Reksla – Ringnes – Kvernhuslykkja 3 200 m. Planlagt ferdig i 2022. 

• Høydebasseng Kvernhuslykkja. Planlagt ferdig i 2020. 

• VA Rogstad – Holen 1 400 m. Ikke oppstartet. 

• V Rogstad – Ringnes 1 750 m. Ikke oppstartet 

• V Ringnes – Vestgård 1 100 m. Ikke oppstartet. 

• VA Kvernhuslykkja – Budor 9 000 m. Planlagt ferdig 2020. 

• VA Skauen-Reksla. 3 800 m. Ferdig 

• Avløp Skrinhagavegen. 1000 m.  Ferdig 

Utbyggingsområder: 

• Nytt boligområde: Norderhovskogen. 31tomter. Ferdig. 

• Nytt boligområde: Bergum sør. 130-190 tomter.  Under regulering 

• Boligområde Slipervegen  Ådalsbruk.  14 tomter. Ferdig. 

• Boligområde Ådal. Under regulering. 27 tomter. 

• Budor H5-H12.  50 hyttetomter. Ferdig 

• Budor H3. 22 hyttetomter. Ferdig. 

• Budor H4. 11 hyttetomter. Ferdig 
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• Budor H5. 18 hyttetomter. Under arbeid. 

• Budor H6. 18 hyttetomter. Under arbeid. 

 

2.4.3 Ringsaker kommune 

Sanering ledninger: 

        

Tiltak fase 1:  Økt kapasitet: 

Brumunddal 

Vannforsyning til Brumunddalsområdet kommer fra grunnvannsbrønner ved Narud vannverk. 

Dagens grunnvannsbrønner har begrenset kapasitet, og vil ikke kunne dekke det fremtidige 

behovet for næringsvekst og befolkningsvekst. Det er nå gjennomført prøvepumping på 

Holmen og resultatet av dette så langt har påvist betydelig mengde vann, men ikke 

tilstrekkelig til at uttakskapasiteten ved Narud Vannverk kan dobles. Det er behov for videre 

utredninger for å avklare mulige løsninger for kapasitetsøkning og sikring av vannforsyning til 

Brumunddal. 

Moelv 

Bygging av Nye Moelv vannverk er startet opp og er planlagt ferdigstilt i 2020. 

Sjusjøen 

Vannforsyning til Sjusjøen kommer i dag fra Lillehammer. Leveringskapasiteten fra 

Lillehammer er fullt utnyttet i perioder med mange besøkende på Sjusjøen. I 2019 styrkes 

kapasiteten med forsyning av vann fra Moelv. I henhold til VA-avtale Sjusjøen-Moelv er det 

forutsatt at det skal bygges et nytt vannverk i Mesnali med vann fra Nord-Mesna. 

Forprosjektet for nytt vannverk er i sluttfasen. Det foreligger foreløpig ingen endelig 

beslutning om bygging av nytt vannverk i Mesnali. 

Ledningsnett: 

Arbeid med oppdimensjonering av ledningsnett mellom Moelv og Brumunddal er igangsatt.  

Følgende ledningstrekninger er oppdimensjonert: 

- VL langs Storgata Moelv mellom kum 36773 – 36788 – 400 m 

- VL Evjuvika kum 36812 til Skarpsno kum 37423 – 1500 m 

- VL Strandvegen fra kum 37174 til Pellerviken ved Skanselva – 1800 m 

- VL fra IKEA til kum 36830 Nydal – 1600 m 
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Følgende ledningstrekk er igangsatt: 

- VL Skarpsno Rudshøgda – 4900 m 

- VL Botsenden – Sangheim i forbindelse med E 6 – 1900 m 

- Vannledning mellom Moelv og Sjusjøen med legging av sjøledning i Næra og 

bygging av 5 trykkøkningsstasjoner mellom Næra og Sjusjøen er under 

ferdigstillelse. Dette åpner for muligheten supplering av vannforsyning til Sjusjøen 

fra Moelv med 30 m3/t.  

 

Tiltak fase 2: Etablere reservevannkilder 

Hydrogeologisk rapport fra Norconsult for vurdering av grunnvannsforsyning fra Holmen og 

Narud tilsier ikke at det er mulig å fordoble forsyningskapasiteten fra Narud vannverk, som 

planlagt. Dette betyr at opp oppdimensjonering av transportsystemet må prioriteres. Det er 

videre lagt til rette for utvidelse av forsyningskapasiteten fra Moelv vannverk. 

Tiltak fase 3 Behov for økt kapasitet og reserve i Moelv  

Moelv vannverk bygges med kapasitet for å kunne forsyne både Moelv, Rudshøgda og 

Brumunddal. Det tilrettelegges for en fremtidig kapasitetsutvidelse og en vannbehandling 

som ivaretar varierende råvannskvalitet.  

Tiltak fase 4 Behov for økt kapasitet og reserve i Brumunddal. 

Økt kapasitet og sikkerhet for Brumunddal-området må baseres på sammenknytning av 

forsyningssystemet til Hamar/Hias.  

 

2.4.4 Stange kommune 

Sanering ledninger: 

      

Mange av de eldre vannledningene som forbinder ut mot grendene og tettstedene må på-

regnes å skulle skiftes. Dette gjelder spesielt for deler av Vestbygda og Ottestad omegn, da 

dette er av de første vannledningene som ble etablert i Stange. Ledningene er etablert i 

områder med korrosiv berggrunn og det må påregnes raskere utskifting på støpejerns-

ledningene. 

Ca. 5000 meter gamle støpejernsledninger VL er skiftet.  
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Utbygging boliger Navneberget:                 

Navneberget har de senere år vært gjenstand for regulering og utbygging. Det pågår nå 

utbygging av etappe 3, hvilket innebærer i underkant av 200 boenheter. Videre er det 

ytterligere arealer avsatt til boligutvikling i dette området. Pågående rullering av 

Kommuneplanens arealdel tar høyde for videre utbyggingsprosjekter øst for dagens 

jernbane.   

Utbygging Åkershagan Hageby:  

Det er under oppstart et bebyggelsesprogram og områdeplan for Åkershagan området, det 

kan for område dreie seg om ca. 750 nye boenheter. Dette er et interessant område hvor det 

blir store investeringstiltak og hvor man må påregne både bolig og næringsaktivitet. Det 

antas oppstart i 2019. 

Utbygging Stange sentrum: 

Det er i forbindelse med sentrumsplanen for Stange lagt opp til både tettere og høyere 

bebyggelse i sentrum. Potensielt vil det kunne utvikles i størrelsesorden 600boenheter i 

sentrum og det nærmeste omland. 

Tangen: 

I kommunedelplan Tangen er relativt store arealer avsatt til framtidig boligformål. I 

plansammenheng så brukes begrepet mikrobyen Tangen om framtidig ønsket utvikling, og 

plandokumentet omfatter i størrelsesorden over 1000 boenheter. Dette vil generere store 

investeringstiltak i blant annet styrket og ny VA infrastruktur. 
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2.5 Utfordringer – Hias og kommunene 

2.5.1 Hias 

Økte investeringskostnader 

Kostnader for gjennomførte investeringer 2014-2017 og beregnede investeringskostnader i 

økonomiplan 2019-2022 er for vann og avløp samlet ca. 11 % høyere enn forutsatt i Felles 

kommunedelplan. Det er da korrigert for prisstigning fra 2014. 

Økningen i investeringskostnaden skyldes i hovedsak at en del av anslagene i Felles 

kommunedelplan var for lave. Mange av de planlagte prosjektene var på skissestadiet, og 

kostnadsanslagene blir dermed usikre. Dette var også presisert i Felles kommunedelplan. 

Kostnadsøkningen skyldes i svært liten grad nye prosjekter, som ikke var planlagt i Felles 

kommunedelplan. Det har imidlertid blitt en del nye tiltak og endringer i planlagte tiltak på 

grunn av nye rammebetingelser. Dette gjelder spesielt nye riksveger og ny trase for 

jernbane.  

Risiko for økte avgifter for kommunene.  

Selv med økte investeringskostnader har avgiftene fra kommunene til Hias fram til nå vært 

betydelig lavere enn forutsatt i Felles kommunedelplan. I 2017 var avgiftene 20 % lavere enn 

forutsatt. Med gjennomføring av investeringstiltak i henhold til budsjett 2018 og økonomiplan 

2019-2022, vil avgiftene fra Hias i 2022 komme opp på samme nivå som forutsatt i Felles 

kommunedelplan. 

Årsakene til lavere avgiftsnivå skyldes i noen grad utsettelse av enkelte 

investeringskostnader. I hovedsak er imidlertid årsaken lavere renteutvikling enn forutsatt i 

Felles kommunedelplan. Risikoen ligger i at rentenivået kan øke, noe som vil medføre 

høyere avgiftsnivå fra Hias til kommunene. Med en høyere investeringskostnad enn forutsatt 

er konsekvensen av eventuell renteoppgang større.   

Eksterne utbyggingsaktører som berører Hias’ VA-anlegg.   

Pågående og planlagt utbygging av ny E6, Ny RV3/RV25 og jernbane har medført endringer 

i prioritering av prosjekter for Hias. Utfordringen har vært størst med hensyn på at disse 

eksterne prosjektene har beslaglagt betydelige ressurser i Hias i forbindelse med 

prosjektoppfølging. Dette har hatt konsekvenser for framdrift for noen av de øvrige 

prosjektene som er prioritert i Felles kommunedelplan. Kostnadsmessig ser det imidlertid ut 

til at Hias har kommet akseptabelt ut av disse prosjektene. 

 

2.5.2 Hamar kommune 

• Kostnadsutviklingen på vann og avløp blir en utfordring i årene som kommer. 
Sanering av gamle VA-ledninger skjer i dag ved bruk av lånte investeringsmidler. 
Dette er ikke bærekraftig, og en legger opp til å overføre disse kostnadene til 
driftsbudsjettet over en 10-årsperiode.  

• Hamar kommunes klimaregnskap viser at VAR har et betydelig fotavtrykk. Målet er 40 
% utslippsreduksjon innen 2030. Det skal utarbeides et eget klimabudsjett for VAR. 
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Utfordringen blir å samordne dette med en fornuftig forvaltning og fornyelse av 
eksisterende ledningsnett. 

• For å nå kravene til reduksjon av lekkasje og innlekking må arbeidet intensiveres. Vi 
bør søke samarbeid med andre aktører og Hias-kommunene.  

 

2.5.3 Løten kommune 

• Utfordringer med vannforsyning til Budor hyttefelt i perioder. Grunnvannsbrønnene 
produserer for lite. I tillegg til at avløps renseanlegget når maks kapasitet i samme 
periode. Derfor er det nå beregnet oppstart av ny vann- og avløpsledning til Budor i 
2019. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Løten Kommune og Løten Almenning. 

• Store veiprosjekter som berører VA ledninger i kommunen. RV3/25 og ny 
Jernbaneundergang FV166. Dette beslaglegger en del kapasitet i forhold til 
planlegging og tilgang til entreprenører. Dette medfører at planlagte investeringer 
som beskrevet i HP drar ut i tid. 

• Store investeringer hos HIAS gjør at avgiftene i kommunen kommer til å øke 
betydelig. 

• Løten kommune har 3 tappeposter som benyttes av bønder og privat personer. Her 
tror vi at det blir tappet mellom 20-30000 m3 vann pr. år. Vi vil nå legge ned en av 3 
tappeposter, samt innføre betaling på de som blir igjen.  

• Sanering av vannledninger går saktere enn ønsket. Dette fordi det bygges mye nytt i 
tillegg til de store veiprosjektene som belaster VA budsjettet en del. Vi har som mål å 
komme opp på det nivået som er beskrevet i Hovedplan.  

 

2.5.4 Ringsaker kommune 

De viktigste utfordringer er: 

Gebyrutvikling for vann, og økte investeringskostnader 

Ringsaker kommunes utfordring er å kunne drive sanering og utbygging av VA- anleggene 

innenfor et akseptabelt avgiftsnivå for abonnentene. Dette innebærer fokus på måten 

tjenestene er organisert på for å sikre bedre kostnadskontroll med konsulenttjenester og 

anleggskostnadene i utførelsesfasen. Det må også gjøres tiltak for å senke kostnadene ved 

å ta i bruk ny teknologi og utvikle det interkommunale samarbeidet innenfor Hias-området. 

Pågående utbygging av E6, endrede prioriteringer, ressursbruk og usikkerhet til kostnader. 

Pågående og planlagt utbygging av ny E6 har medført endringer i prioriteringer og allokering 

av ressurser i forhold til oppfølging og gjennomføring sanering/oppgradering av berørte 

anlegg. Dette fører til at andre planlagte oppgaver og prosjekter må flyttes frem i tid. 

Oversikt og kontroll med leveringskapasitet i VA nettet.  

Byutviklingen med fortetting av boliger og næringsutvikling krever stadig mere kapasitet og 

sikkerhet i vannforsyningen. Dette går både på levering av forbruksvann og sikkerhet for 

tilstrekkelig brannvannkapasitet samt kapasitet i spillvann og overvannsystem. Det er derfor 

nødvendig å skaffe bedre oversikt over tilstand i ledningsnettet både på trykksiden og 

avløpsiden. Her kreves mere kompetanse og kapasitet til å drifte og vedlikeholde slike 

systemer. 
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Mindre avløpsrenseanlegg, funksjon, utskifting og kostnader 

Ringsaker kommune har i dag 4 mindre eldre avløpsrenseanlegg. Disse trenger 

oppgradering i planperioden. Det må gjøres en vurdering om noen av disse skal saneres og 

avløpet føres til et av de større renseanleggene eller om anleggene skal rehabiliteres. Dette 

er en teknisk økonomisk vurdering. For noen av anleggene betyr en sanering at det må 

legges lengre strekninger med overføringsledning.  

Spredt avløp 

I Ringsaker kommune er det mange private avløpsanlegg. Anleggene har variabel standard 

og er etablert i områder med begrensede muligheter for naturbasert infiltrasjon. Etterslepet 

på oppgradering innenfor dette området er stort og det vil for kommunen være viktig å gjøre 

valg om framtidig kloakkering mot offentlig nett der dette også er økonomisk akseptabelt. Det 

er i flere områder stilt forventning fra innbyggerne om at dette skal løses gjennom offentlig 

kloakkering. Det er videre en rekke private eiendommer hvor det ligger til rette for å knytte 

disse til eksisterende anlegg. Dette er et tidkrevende arbeid som må prioriteres for å få bedre 

utnyttelse av eksisterende kommunale VA anlegg og redusere antallet private enkeltutslipp. 

Kompetanse 

Det vil i tiden fremover være en utfordring for kommunen å kunne rekruttere riktig VA faglig 

kompetanse både på ingeniør og fagarbeidersiden for å kunne følge den teknologiske 

utviklingen innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av VA anleggene.  

 

2.5.5 Stange kommune 

Ny trykksone Stange Sentrum: 

Sentrumsplanen med sine målsettinger vil utfordre det faktum at vanntrykket lokalt i sentrum 

er noe lavt. Ved økt boligsatsing og noe mer bygging i høyden så utfordres dagens situasjon. 

Dette kan løses ved å etablere lokal trykkøkningsstasjon i nærheten av overføringsledningen 

Stange-Hamar i nordre del av sentrum. Denne stasjonen kan løfte et noe lavt vanntrykk for 

sentrumsområdet, som er basert på høyden ved Grønstad høydebasseng. Tidligere Hias 

vannledning gjennom sentrum kan inngå som varerør for ny og høyere trykksone i sentrum.  

 

Oppgradering av Bottenfjellet renseanlegg 

Kommunens avløpsrenseanlegg vil i løpet av den nærmeste tiden bli utredet med tanke på 

oppgradering/bygging av nytt. Det vil med bakgrunn i alder og teknisk stand måtte påregnes 

vesentlige omkostninger knyttet til renseanlegget. Nærmere undersøkelser og utredning vil 

klargjøre hvorvidt dette skjer som en rehabilitering eller om det er faglig og økonomisk mest 

lønnsomt å etablere nytt anlegg. 

Gebyrutvikling 

Det vil for Stange fortsatt være utfordringer knyttet til riktig sanering for å nå mål satt i KDP 

VA om reduksjon av lekkasjeandel vannledningsnett og reduserte innlekking på avløpsnettet. 

Dette skal skje med en økonomisk utvikling og derav gebyrutvikling overfor innbyggerne som 

oppleves som akseptable.  
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Spredt avløp 

Spredt avløp utgjør for Stange ca. 2800 private avløpsanlegg. Anleggene har variabel 

standard og er etablert i områder med gjerne begrensede forhold for naturbasert infiltrasjon. 

Etterslepet på oppgradering innenfor dette fagområdet er stort og det vil for kommunen være 

viktig å gjøre valg om framtidig kloakkering mot offentlig nett der dette også er økonomisk 

akseptabelt. Det er i flere områder stilt forventning fra innbyggerne om at dette skal løses 

gjennom offentlig kloakkering. 

Kompetanse 

Kommunen må i tiden framover evne å følge den teknologiske utviklingen med mål om mer 

rasjonelle metoder innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av sine anlegg. Dette vil også 

gjelde innenfor bygging og anleggsteknisk utførelse.  
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3 Vurdering av rammebetingelser, målsettinger og prognoser 

I det følgende er behov for justeringer i mål eller tilhørende tiltak i vedtatt Kommunedelplan 

for vann og avløp 2014-2023. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange vurdert på grunnlag av 

eventuelle endringer i rammebetingelser, forutsetninger og prognoser. Vurderingene er gjort 

for hvert enkelt hovedmål i planen. 

3.1 Vannforsyning 

3.1.1 Nok vann  

Hovedmål: 

Vannforsyningssystemene skal kunne levere nok vann til å dekke nåværende og framtidig 

behov til befolkning, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet.  

Befolkningsøkningen i regionen synes å være nær prognosen i Felles kommunedelplan på 1 

%. Det anses ikke å være grunnlag for å endre de prognosene for befolkningsøkning og 

tilknytningsgrad til vann og avløp som ligger i planen. 

Utbygging av bolig- og næringsområder i kommunene skjer også i stor grad i henhold til det 

som var forutsatt i felles kommunedelplan. Utbygginger og øvrige tilknytninger medfører 

behov for tiltak, både i form av nye anlegg og oppdimensjonering av eksisterende. Dette er i 

stor grad beskrevet i Felles kommunedelplan VA, men det kan ikke utelukkes behov for 

ytterligere tiltak. Utviklingen innenfor næringsutbygging og fritidsbebyggelse vil sannsynligvis 

ha større konsekvenser enn selve befolkningsøkningen.  

Når det gjelder Budor hytteområde og den planlagte tilknytning til Hias VA-anlegg, vil dette 

skje i 2020 som forutsatt i Felles kommunedelplan. Tilknytning av områdene i Nordbygda i 

Løten til offentlig VA-nett går også i henhold til plan. Prognosene som innebærer en kraftig 

økning av tilknytninger i Løten fram til 2030 og 2050 opprettholdes derfor. 

Når det gjelder framtidig utbygging av Tangen-området, er det foreløpig satt i gang en 

beskjeden utbygging av nye boligfelter. Det er fortsatt usikkert når en så omfattende 

utbygging kommer, at det må settes i gang tiltak for å styrke VA-systemet. Det var i felles 

kommunedelplan forutsatt oppstart av noen VA-tiltak for å møte denne utbyggingen i slutten 

av planperioden. I revidert plan forutsettes behovet for tiltakene å komme noe senere (etter 

2025). 

Næringsmiddelbedriftene på Rudshøgda har gitt klare signaler om at de trenger mer vann på 

grunn av økt produksjon. Dette, i tillegg til planlagt aktivitetsøkning og utbygging på 

Rudshøgda, genererer behov for forsterkning av overføringsledningen fra Moelv til 

Rudshøgda.  

På grunn av begrensede grunnvannsforekomster ved Holmen er det behov for videre 

utredninger for å avklare kapasitetsøkning og sikring av vannforsyning til Brumunddal. 

 



41 
 

3.1.2 Godt vann: 

Levert vann skal oppfylle kvalitetskravene i drikkevannsforskriften, samt være friskt og 

kjølig.  

Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 01.01.2017. Det er imidlertid ingen endringer i konkrete 

kvalitetskrav som har betydning for drikkevannsforsyning i vårt område.  

3.1.3 Sikkert vann:  

Det skal være tilstrekkelig sikkerhet og reservekapasitet til å opprettholde forsyningen ved 

utfall av ett av vannbehandlingsanleggene, ledningsbrudd eller i andre unormale 

situasjoner.  

Drikkevannskvaliteten skal være sikker – det vil si oppfylle kvalitetskravene også i unormale 

situasjoner. 

Kravet om 2 hygieniske barrierer i den tidligere drikkevannsforskriften er i den nye 

drikkevannsforskriften erstattet med krav om tilstrekkelige hygieniske barrierer.  (En 

hygienisk barrierere er et hinder for å unngå helsemessig skadelig innhold av virus, bakterier, 

parasitter eller andre mikroorganismer). 

I Mattilsynets veileder til den nye drikkevannsforskriften står: 

Begrepet «tilstrekkelige hygieniske barrierer» er tatt i bruk for å unngå at fokuset 

rettes mot tallet to, på bekostning av fokuset på hvilke barrierer som tilsammen 

sikrer helsemessig trygt drikkevann. I praksis kan antallet være både høyere og 

lavere. Vi snakker ofte om delbarrierer, og kravet er at summen av delbarrierer 

skal gi tilstrekkelig beskyttelse. 

Mattilsynet har ved flere anledninger presisert at endringen ikke innebærer noen lemping 

av kravene til hygienisk sikkerhet.  

Den vurderingen av den hygieniske sikkerheten som ligger til grunn for Hias’ vedtak om 

å bygge nytt vannbehandlingsanlegg er basert på Norsk Vanns veileder for å beregne 

tilstrekkelige barrierehøyder. Her inngår nytt vannbehandlingsanlegg, sammen med 

dypvannsinntak i Mjøsa som de elementer som gir tilstrekkelig barrierehøyde. Denne 

vurderingen er derfor i henhold til kravene i den nye drikkevannsforskriften. Det er 

foretatt en formell planavklaring med Mattilsynet i henhold til drikkevannsforskriftens 

bestemmelser i 2017. Her bekrefter Mattilsynet at den framlagte planen vil gi en løsning 

som tilfredsstiller forskriftens bestemmelser. Den nye drikkevannsforskriften har også fått 

inn et krav om farekartlegging som grunnlag for tiltak for å forebygge, redusere eller 

fjerne farene til et akseptabelt nivå. Den vurdering Hias har gjort i forbindelse med 

hygienisk sikkerhet kan anses å være en del av en slik farekartlegging.  

Det er i de senere år blitt mer fokus på sikkerhet i forhold til elektroniske og databaserte 

systemer, samt sikkerhet mot tilsiktede hendelser. Slike hensyn er blitt en større del av 

Hias og kommunenes farekartlegging og beredskapsplanlegging. 
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3.1.4 God beredskap: 

Det skal være en beredskap som ivaretar vannforsyningen på en best mulig måte i kriser 

og andre alvorlige situasjoner.  

Den nye drikkevannsforskriften innebærer tydeligere krav til beredskap og har, som nevnt 

ovenfor, fått inn et krav om farekartlegging som grunnlag for tiltak. Dette synes imidlertid ikke 

å medføre behov for endring i delmål og tiltak vedrørende Felles kommunedelplan.  

3.1.5 Klima-Miljø  

Skadelige effekter på klima eller miljø som følge av vannforsyningsvirksomheten skal være 

minst mulig. 

Delmål: 

Strømforbruket ved vannforsyningsanleggene skal reduseres. 

Reduksjon i strømforbruk var i Felles kommunedelplan framholdt som det eneste 

satsningsområde innen vannforsyning som hadde reell, positiv effekt på klima og miljø. I 

ettertid har en blitt mer bevisst på at det også er andre faktorer innen 

vannforsyningsvirksomheten som har en klimamessig, viktig betydning. Dette gjelder i første 

rekke de klimaeffekter bygging av nye anlegg har, og forskjellene i klimaeffekt for ulike 

bygge- og rehabiliteringsmetoder. Ledningsfornyelse basert på gravefrie løsninger (NoDig) 

har for eksempel vesentlig mindre CO2-utslipp enn tradisjonelle grøfteløsninger på grunn av 

maskinbruk ved graving og massetransport. Minst CO2-utslipp har en oftest ved å ha lang 

levetid på anleggene før fornyelse. Det er også viktig at tiltak settes inn der de gir størst 

effekt, noe som krever gode forundersøkelser og grundige analyser av behov. Små tiltak 

med stor effekt har både lavest kostnad og minst, negativ klimaeffekt.  

I tillegg til delmålet om å redusere strømforbruk ved vannforsyningsanleggene forslås derfor 

følgende: 

• Ved valg av materialer, utstyr og løsninger ved alle anlegg skal miljøpåvirkning, sett i 

et livsløpsperspektiv, tas med i vurderingskriteriene. 

• Sanering og rehabilitering av ledninger skal baseres på saneringsplaner med grundig  

kartlegging av hvor det er behov for tiltak.   

• Det skal ved alle sanerings- og rehabiliteringstiltak på ledningsnettet gjøres en 

vurdering av gravefrie løsninger opp mot tradisjonelt grøfteanlegg. Miljø skal være et 

viktig vurderingskriterium i denne vurderingen. 

Det bør også være et delmål relatert til målene i kommunens klima- og miljøplaner:  

• Vannforsyningssektoren i kommunene og Hias skal bidra til at målene i kommunenes 

klima- og miljøplaner oppnås. 
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3.1.6 Økonomi: 

Utbygging, fornyelse, vedlikehold og drift av vannforsyningsanleggene skal være 

økonomisk bærekraftig og kostnadseffektiv i et langsiktig perspektiv. 

Det er i alle kommuner en utfordring at tiltakene i Felles kommunedelplan gir en gebyrøkning 

de nærmeste år som er vesentlig større enn generell prisstigning. En lavere renteutvikling 

enn forutsatt har bidratt til å dempe denne gebyrøkningen noe hittil.  

Et tiltaksområde som er lite vektlagt i Felles kommunedelplan, men som har blitt mer aktuelt i 

den senere tid er økt samarbeid mellom kommunene og Hias om utnyttelse og 

videreutvikling av kompetanse til å gjennomføre de viktige tiltakene i planen. Bedre 

kompetanse bidrar til bedre utnyttelse av økonomiske ressurser til drift og utbygging.  

Samarbeid mellom kommunene og Hias kan foregå både som uformelle samarbeids- og 

kompetansegrupper og gjennom et mer organisatorisk, bindende samarbeid. Det anbefales 

at organisering av VA-sektoren i regionen utredes som en egen prosess (se også kap. 8). 

Hamar kommune har i sin økonomiplan 2019-2022 lagt opp til en gradvis overgang til 

finansiering av sanering av driftsmidler i stedet for låneopptak. I et kortsiktig perspektiv 

medfører dette økning i gebyrgrunnlaget. Det vil imidlertid en bedre økonomi og en styrking 

av generasjonsprinsippet på langt sikt. De øvrige kommuner og Hias bør også vurdere en 

slik overgang. 

Regjeringen har varslet ny forskrift om selvkost. Det er imidlertid usikkert hva som blir nytt 

når det gjelder konkrete bestemmelser i denne forskriften. 

 

3.2 Avløp: 

3.2.1 Kapasitet og funksjonsevne spillvannssystemene: 

Spillvannssystemene skal transportere og behandle nåværende og framtidige 

spillvannsmengder fra befolkning, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet uten 

skadelige utslipp til Mjøsa og andre vannforekomster. 

På sikt skal denne funksjonsevnen opprettholdes uten avlastning via nødoverløp ved 

årsnormal nedbørsintensitet* og ved snøsmelting. 

* - Årsnormal nedbørsintensitet  er timesnedbør som normalt inntreffer inntil 1 gang per år.  

Formuleringen «..uten skadelige utslipp…» i målet bør justeres til en mer realistisk 

formulering:   

Spillvannssystemene skal transportere og behandle nåværende og framtidige 

spillvannsmengder fra befolkning, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet med minst 

mulig skadelige utslipp til Mjøsa og andre vannforekomster. 

På sikt skal denne funksjonsevnen opprettholdes uten avlastning via nødoverløp ved 

årsnormal nedbørsintensitet* og ved snøsmelting. 
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Som omtalt under hovedmålet «Nok vann» er det ikke grunnlag for å endre de prognosene 

for befolkningsøkning og tilknytningsgrad til vann og avløp som ligger i planen. Det samme 

gjelder utbygging av bolig- og næringsområder og planlagt tilknytning av Budor. Når det 

gjelder framtidig utbygging av Tangen-området, forutsettes behovet for tiltakene å komme 

noe senere enn antatt i Felles kommunedelplan (etter 2025). 

Tilsvarende som for vannforsyningsdelen, kan det ikke utelukkes at utbygginger og øvrige 

tilknytninger kan føre til ytterligere behov for tiltak enn det som er beskrevet i Felles 

kommunedelplan VA. Utviklingen innenfor næringsutbygging og fritidsbebyggelse vil 

sannsynligvis ha større konsekvenser enn selve befolkningsøkningen. 

Både Hias og kommunene har fått nye utslippstillatelser fra Fylkesmannen, gjeldende fra 

01.01.2017. Disse inneholder en rekke krav til kapasitet og funksjonsevne for 

spillvannssystemene, som for eksempel: 

• Separate spillvannsledninger skal ha kapasitet til å transportere dimensjonerende 

avløpsmengder som tilføres nettet ved årsnormal nedbørsintensitet og ved 

snøsmelting 

• Samlet utslipp og tap via overløp skal ikke overstige 2 % av tilført mengde på 
årsbasis. Fra 01.01.2020 endres rammen for samlet utslipp og tap til 1 % på 
årsbasis.  

Kravene i de nye utslippstillatelsene var forventet, og gjenspeiles i stor grad i mål og tiltak i 

Felles kommunedelplan VA. 

 

3.2.2 Kapasitet og funksjonsevne overvannssystemene: 

Systemene for håndtering og transport av overvann, med tilhørende flomveier, skal være 

tilrettelagt for å håndtere forventede nedbørsforhold, også når klimaendringer er tatt i 

betraktning.  

Det er foreslått endringer i plan- og bygningsloven og forurensningsloven, som blant annet vil 

gi kommunene bedre mulighet til å stille krav om håndtering av overvann, og hvordan vannet 

skal renne gjennom et område. Det skal også tas hensyn til forventede klimaendringer. 

Kommunene skal videre ta hensyn til vassdragenes kapasitet når nye tiltak langs elver og 

bekker vurderes.  

Innføring av hjemmel for å dele avløpsgebyret i et spillvannsgebyr og et overvannsgebyr 

diskuteres også. Dette kan gi lavere gebyr for husholdningsabonnentene. 

 

3.2.3 Sikkerhet og beredskap: 

Avløpshåndteringen skal ha sikkerhet og beredskap som bidrar til minst mulig utslipp til 

Mjøsa og tilhørende vassdrag. Det skal heller ikke være andre skadelige konsekvenser ved 

ledningsbrudd eller når det oppstår en annen alvorlig situasjon. 
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De nye utslippstillatelsene inneholder flere krav til sikkerhet og beredskap, som blant annet 

omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser 

• Rutiner for å avdekke akutte hendelser og unormale driftsforhold 

• Rask utbedring av feil 

• Krav om egne risikoanalyser og særskilt sikkerhetsnivå for sjøledninger. 

Kravene i de nye utslippstillatelsene vurderes ikke å kreve justering av mål eller nye tiltak i 

forhold til vedtatt Felles kommunedelplan. 

 

3.2.4 Ressursutnyttelse og klimapåvirkning:  

Ressursene i avløpsvannet skal utnyttes i størst mulig grad til energi, gjødsel og 

jordforbedring innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.  

 

Skadelige effekter på klima eller miljø som følge av avløpshåndteringen skal være minst 

mulig. 

Av samme grunn som omtalt under målet for klima-miljø innen vannforsyning, bør det her 

legges til delmål relatert til de klimaeffekter bygging av nye anlegg har, og forskjellene i 

klimaeffekt for ulike bygge- og rehabiliteringsmetoder: 

• Ved valg av materialer, utstyr og løsninger ved alle anlegg skal miljøpåvirkning, sett i 

et livsløpsperspektiv, tas med i vurderingskriteriene. 

• Sanering og rehabilitering av ledninger skal baseres på saneringsplaner med grundig 

kartlegging av hvor det er behov for tiltak.   

• Det skal ved alle sanerings- og rehabiliteringstiltak på ledningsnettet gjøres en 

vurdering av gravefrie løsninger opp mot tradisjonelt grøfteanlegg. Miljø skal være et 

viktig vurderingskriterium i denne vurderingen. 

I tillegg bør det legges til et delmål relatert til målene i kommunens klima- og miljøplaner, 

tilsvarende som for vannforsyning, jfr. kap. 3.1.5: 

• Avløpssektoren i kommunene og Hias skal bidra til at målene i kommunenes klima- 

og miljøplaner oppnås. 

Etablering av ny renseprosess ved Hias (uten kjemikalier til fosforfjerning) kan medføre at 

tilførsel av eksternt, kjemisk slam til slambehandlingsanlegget kan bli faset ut. Dette vil ha 

konsekvenser for de kommuner som leverer slik slam i dag, blant andre Ringsaker og 

Stange. En kan heller ikke se bort fra at økt gjenvinning av fosfor kan bli et krav i framtida.  

 

3.2.5 Økonomi: 

Utbygging, fornyelse, vedlikehold og drift av avløpsanleggene skal være økonomisk 

bærekraftig og kostnadseffektiv i et langsiktig perspektiv. 
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På samme måte som omtalt under tilsvarende mål for vannforsyning gjelder: 

• Gebyrøkningen vil bli en utfordring i årene framover. 

• Økt samarbeid mellom Hias og kommunene om utnyttelse og videreutvikling av 

kompetanse er viktig for å gjennomføre de mest effektive tiltakene. 

• Organisering av VA-sektoren i regionen bør utredes som en egen prosess.  

• Økt fokus på sirkulær økonomi innebærer mulighet for å dekke en større andel av 

kostnadene gjennom andre inntekter enn gebyr. 
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4 Revidert investeringsplan  

Revidert investeringsplan omfatter gjenstående tiltak i Felles kommunedelplan, samt nye 

tiltak som er kommet opp etter at opprinnelig plan ble vedtatt. Planen omfatter i hovedsak 

perioden 2019-2023, men tiltak etter 2023 som er en følge av planen er også tatt med.  

I forbindelse med behandling av Hias økonomiplan 2019-2023 høsten 2018 ble det 

gjennomført en grundig prosess med vurdering både av behov og mulige besparelser, når 

det gjelder gjenstående investeringer i Hias. I prosessen inngikk også en tredjepartskontroll 

av Hias prosjektvirksomhet av Holte Consulting, blant annet med vekt på en vurdering av 

risiko i prosjektene.  

Plan for gjenstående investeringstiltak for Hias er forankret i denne prosessen og i vedtatt 

økonomiplan 2019-2022. Det er i dette kapitlet kun gjort en oppsummering av konklusjonene 

fra prosessen, når det gjelder gjenstående tiltak. For mer detaljerte beskrivelser og 

vurderinger vises til 

• Kap 2 i denne rapporten:  Statusrapport. 

• Hias. Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Investeringsplan. Svar på bestilling 

(september 2018). 

• Holte Consulting. Kvalitetssikringsrapport Hamar og Stange kommuner (09.11.2018). 

4.1 Investeringstiltak Hias Vann 

4.1.1 Nytt Hias vannbehandlingsanlegg 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-22 

Totalt Planlagt  

oppstart-avslutning 

Nytt vannbehandlingsanlegg 32,4 319,8 352,2 2019-2021 

Ledning Nordsveodden-Arstad 3,8 24,0 27.8 2019-2020 

Sum 36,2 343,8 380,0  

 

Gjenstående risiko: 

Gjenstående risiko er begrenset til risiko for uforutsette kostnader i byggeperioden ut over 

det som er innkalkulert, samt høyere kontraktspriser enn forutsatt for de entrepriser som ikke 

har vært ute på konkurranse.  

Potensiale for innsparing: 

Gjenbruk av nåværende inntaksledning, levering av slam direkte til Hias RA, samt salg av 

tomt for nåværende Hamar vannbehandlingsanlegg kan gi en mulig besparelse på 5-15 mill. 

kr.  

Vurdering av mulig utsettelse: 

I forbindelse med behandling av Hias’ budsjett og økonomiplan 2019-2022 i Hias’ styrende 

organer ble en utsettelse av bygging av vannbehandlingsanlegget vurdert som uforsvarlig av 
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hensyn til hygienekrav i drikkevannsforskriften. I tillegg ble en utsettelse ansett som 

fordyrende og ugunstig i forhold til kompetanse i prosjektorganisasjonen.   

4.1.2 Hovedstamme vannforsyning Flagstad-Nydal-Stafsberg-Furuberget 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Hovedstamme vannforsyning Flagstad-

Nydal-Stafsberg-Furuberget 

66,0 11,8 26,5 104,3 

• Gjenstående prosjekter i planperioden er strekningen Kåtorpvegen Øvre (utføres 

2018-2019) og Jessnesvegen (2020).  

• Bygging av Hamar Nord høydebasseng (benevnt Frøberget HB i Felles 

kommunedelplan) er i økonomiplan 2019-22 utsatt til etter 2023.   

• Ledningsstrekket Kåtorpvegen Nedre (5,5 mill. kr.) forutsettes bygget etter 

planperioden, som forutsatt i Felles kommunedelplan. 

Gjenstående risiko: 

Ledningsanlegg Kåtorpvegen øvre er igangsatt, og risikoen er begrenset til 

gjennomføringsfasen. Kostnadsoverslag for øvrige, gjenstående prosjekter er på 

hovedplannivå og det er derfor stor usikkerhet til disse.      

Potensiale for innsparing: 

Utsettelse av Hamar Nord høydebasseng til etter planperioden, innebærer en besparelse. 

Ytterligere besparelse er mulig ved å utsette ledningsanlegget i Jessnesvegen til etter 

planperioden.  

4.1.3 Ny trykksoneinndeling Hamar inkl. nye ledninger over Midtstranda  

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Ferdige anlegg  73,2 0 0 73,2 

Etablering av ny trykksone 4,9 3,5 1,5 9,9 

Ledning Ridabu-Hubred  1,0 27,7 28,7 

Utvidelse Hubred høydebasseng   21,2 21,2 

Ledning Vikingskipet-Børstad   12,1 12,1 

Sum 78,1 4,5 62,5 145,1 

• Gjenstående prosjekter som i planperioden er fullføring av fase 2 i etablering av ny 

trykksone. Dette innebærer permanent deling av nedre sone i Hamar fra 2019. 

• Ledningene Ridabu-Hubred og Midtstranda-Børstad forutsettes bygget etter 

planperioden, slik som forutsatt i Felles kommunedelplan. Det vil bli utarbeidet et 

forprosjekt i 2019. Her blir det avklart om det er behov for å framskynde 

ledningsanlegg Ridabu-Hubred og utvidelse av Hubred høydebasseng. 



49 
 

• Utvidelse av Hubred høydebasseng er et tiltak som ikke er med i opprinnelig plan. 

Det foreslås at en del av opprinnelig planlagt bassengvolum ved Hamar Nord 

høydebasseng blir «overført» til Hubred høydebasseng, som har behov for utvidelse.  

 

Gjenstående risiko:  

Gjenstående risiko i planperioden er begrenset. Når det gjelder kostnader for tiltak etter 

2023, er anslagene usikre (hovedplannivå).         

Potensiale for innsparing: 

Potensialet for innsparing er minimalt for de prosjekter som ligger inne i planperioden. De 

prosjektene som ligger etter 2023, må i utgangspunktet gjennomføres. Tidspunkt for 

gjennomføring kan imidlertid vurderes, blant annet opp mot utvikling i vannbehov. 

4.1.4 Sanering vannledninger 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Sanering vannledninger 23,4 49,1 10 mill. kr/år  

Gjenstående tiltak er basert på ny saneringsplan i 2018. For planperioden 2014-2023 gir 

dette en utskiftingstakt på 0,9 % pr. år, det vil si litt i underkant av målet i Felles 

kommunedelplan.   

Gjenstående risiko: 

Prognosen for delprosjekter som ikke er startet opp er på hovedplannivå og det er derfor stor 

usikkerhet til disse. Usikkerheten er imidlertid knyttet til flere, uavhengige enkeltprosjekter.              

Potensiale for innsparing: 

En innsparing i et kortsiktig perspektiv kan oppnås ved å redusere saneringstakten i noen år. 

Det vil ha konsekvenser som redusert bærekraft, økte lekkasjer og økt risiko for forurenset 

drikkevann.  

På lengre sikt vil det ligge et innsparingspotensial både i å utvikle bedre kompetanse og 

teknologi til lokalisering av de strekninger der nytten av tiltak er størst, og  bedre og billigere 

teknologi for rehabilitering av ledninger. Her er det viktig at kommunene og Hias etablerer et 

samarbeid. 

4.1.5 Styrke forsyningen til Tangen 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Styrke forsyningen til Tangen 1,2 0 118 119 

I Felles kommunedelplan ble det ble lagt inn midler for oppstart av prosjektet i 2022/2023, 

med fullførelse i årene etter 2023. Det er i 2018 gjennomført et skisseprosjekt med en 

anbefalt løsning som har en budsjettpris på 118 mill. kr. Det anses pr. i dag realistisk at 
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oppstart utbygging kan utsettes til 2025. Hvis det blir behov for en tidligere utbygging, vil 

dette ha konsekvenser for Hias’ kostnader og lånebehov.  

Gjenstående risiko: 

Kostnadstallene er på hovedplannivå (P50), og det er knyttet stor usikkerhet, både til 

kostnader og tidspunkt for gjennomføring av nødvendige tiltak. 

Hvis det blir behov for en tidligere utbygging, vil dette ha konsekvenser for Hias’ kostnader 

og lånebehov.  

Potensiale for innsparing: 

Innsparingsmulighetene ligger i stor grad i valg av riktig tidspunkt for gjennomføring av de 

ulike deler av investeringene, sett i forhold til utvikling av boliger og næringsvirksomhet på 

Tangen. 

4.1.6   Øvrige tiltak - Vann 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Øvrige tiltak - Vann 16,2 2,8 0 19,0 

 

Gjenstående risiko: 

Det er liten gjenstående risiko i disse prosjekter.      

Potensiale for innsparing: 

Potensialet for innsparing minimalt. 

 

4.2 Investeringstiltak Hias Avløp 

4.2.1 Økt kapasitet renseanlegget  

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Oppgradering biotrinn (1+2) 26,6 61,0 0 87,6 

Fosforgjenvinning 2,8 15,0  17,8 

Ny forbehandling 0,3 20,0  20,3 

Batchpilot 0,7   0,7 

Sum 30,4 96,0  126,4 

Etablering av ny forbehandling har i prinsippet ikke direkte sammenheng med etablering av 

ny renseprosess, men er likevel et nødvendig tiltak for å øke kapasiteten ved renseanlegget. 

I tillegg gir det en gevinst ved at potensialet for uttak av biogass øker betydelig. Kostnaden 

på 20 mill. kr. må ses i sammenheng med redusert kostnad under prosjektområdet «Øvrige 

tiltak renseanlegget».  
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Gjenstående risiko: 

For ombygging biotrinn del 2 og fosforgjenvinningsanlegg er gjenstående risiko knyttet til 

tilbudspriser og prosjektgjennomføring.      

For ny forbehandling er kostnadsanslaget på hovedplannivå og derfor usikkert. 

Potensiale for innsparing: 

Potensialet ligger i redusert kjemikalieforbruk (reduserte driftskostnader), økt salg av 

biogass, jord- og gjødselprodukter og framtidige inntekter fra salg av lisenser.  

Vurdering av mulig utsettelse: 

I forbindelse med behandling av Hias’ budsjett og økonomiplan 2019-2022 i Hias’ styrende 

organer ble en utsettelse av kapasitetsøkning ved renseanlegget vurdert som lite økonomisk 

gunstig, blant annet fordi den nye metoden gir lavere driftsutgifter og økt potensiale for 

inntekter. Økt belastning fra næringsmiddelindustrien de siste årene har dessuten «spist 

opp» gjenværende kapasitet. En ytterligere utsettelse vil derfor begrense mulighetene til å 

betjene videre vekst i industripåslipp. 

4.2.2 Øvrige tiltak renseanlegget 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Rehab. slambehandlingsanlegget 8,7 10,3  18,8 

Andre rehabiliteringstiltak 25,2 3,2  28,4 

Sum 33,9 13,5  47,2 

Gjenstående risiko: 

For gjenstående prosjekter er kostnadsanslagene delvis på hovedplannivå og delvis på 

forprosjektnivå. 

Potensiale for innsparing: 

Hovedtyngden av gjenstående prosjekter er ved slambehandlingsanlegget. Dette er et viktig 

prosessanlegg, som i tillegg arbeider med høye trykk og temperaturer. Identifiserte 

rehabiliteringsbehov her bør ikke utsettes. Grunnen til dette er både HMS-hensyn og fordi 

stans av anlegget vil ha store konsekvenser. 

4.2.3 Sanering/rehabilitering transportsystemet for avløp 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Sanering/rehabilitering 

transportsystemet for avløp 
37,4 59,2 10 mill. kr/år  

Beløp i økonomiplan 2019-2022 er basert på Hovedplan for transportsystemet fra 2013, i 

kombinasjon med identifiserte nye behov senere. Ny Hovedplan for transportsystemet i 2019 

kan medføre endringer i prioritering av enkelttiltak. For planperioden 2014-2023 blir 
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gjennomsnittlig utskiftingstakt ca. 0,9 % pr. år, det vil si litt i underkant av målet i Felles 

kommunedelplan.   

Gjenstående risiko: 

Prognosen for delprosjekter som ikke er startet opp er stort sett på hovedplannivå og det er 

derfor stor usikkerhet til disse. Usikkerheten er imidlertid knyttet til flere, uavhengige 

enkeltprosjekter.              

Potensiale for innsparing: 

En innsparing i et kortsiktig perspektiv kan oppnås ved å redusere saneringstakten i noen år. 

Det vil ha konsekvenser som redusert bærekraft, økte lekkasjer og økt risiko for forurensing 

av grunn og vassdrag.  

På lengre sikt vil det ligge et innsparingspotensial både i å utvikle bedre kompetanse og 

teknologi til lokalisering av de strekninger der nytten av tiltak er størst, og bedre og billigere 

teknologi for rehabilitering av ledninger. Her er det viktig at kommunene og Hias etablerer et 

samarbeid. 

4.2.4 Ny avløpsløsning til Tangen 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Ny avløpsløsning til Tangen 1,0 0 95 96 

I Felles kommunedelplan ble det ble lagt inn midler for oppstart av prosjektet i 2022/2023, 

med fullførelse i årene etter 2023. Det er i 2018 gjennomført et skisseprosjekt med en 

anbefalt løsning som har en budsjettpris på 95 mill. kr. Det anses pr. i dag realistisk at 

oppstart utbygging kan utsettes til 2025. Hvis det blir behov for en tidligere utbygging, vil 

dette ha konsekvenser for Hias’ kostnader og lånebehov.  

Gjenstående risiko: 

Kostnadstallene er på hovedplannivå (P50), og det er knyttet stor usikkerhet, både til 

kostnader og tidspunkt for gjennomføring av nødvendige tiltak. 

Hvis det blir behov for en tidligere utbygging, vil dette ha konsekvenser for Hias’ kostnader 

og lånebehov.  

Potensiale for innsparing: 

Innsparingsmulighetene ligger i stor grad i valg av riktig tidspunkt for gjennomføring av de 

ulike deler av investeringene, sett i forhold til utvikling av boliger og næringsvirksomhet på 

Tangen. Ved valg av en løsning som baseres på oppgradering av nåværende anlegg, kan 

utbyggingen av økt kapasitet skje gradvis over lang tid. 
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4.2.5 Øvrige investeringer avløp 

Gjenstående tiltak: 

Investering i mill. kr. Utført 

tom. 2018 

Gjenstående 

2019-23 

Etter 2023 Sum 

Øvrige investeringer avløp 4,2 5,1 0 9,3 

 

Gjenstående risiko: 

Det er liten gjenstående risiko i disse prosjekter.      

Potensiale for innsparing: 

Potensialet for innsparing minimalt. 

 

4.3 Investeringstiltak i kommunene 

4.3.1 Hamar kommune 

Sanering vann og avløpsledningsnett 

Investeringer i mill kr. Utført tom. 

2018 

Gjenstående 

2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 246 340  586 

Hamar kommune legger opp til en årlig rammebevilgning på 70 mill. kr. (2019: 60 mill. kr.) for 

gjennomføring av saneringstiltak og eventuelle nyanlegg. For å ivareta mål i felles 

kommunedelplan planlegges det med utskiftingstakt minimum 1% årlig. 

Omlegging av jernbanen  

I forbindelse med dobbeltspor gjennom Hamar kommune, vil det i fremtiden bli behov for 

omlegging av VA-anlegg. Det antas at omleggingene vil få liten kostnadskonsekvens (dekkes 

hovedsakelig av Bane Nor), men vil kreve oppfølging fra VA-avdelingen. 

Utbygging av E6 

Utbygging av E6 pågår, og skal være sluttført i løpet av høsten 2020. Anslagsvis vil E6-

utbyggingen påføre Hamar kommune kostnader på ca. 10 mill. kr. 

Utbygging Espern-området inkludert godsområdet 

Ca. 1000 boenheter. Planlegges kloakkert til PH1 Tjuvholmen. 

Utbygging Martodden 

Ca.800 boenheter. Utbyggingen er kommet ca. halvveis. VA-nettet i området er oppgradert 

for utbyggingen. 

Utbygging Voll / Lund 

Planlagt ca 1000 boenheter. Per i dag er snart avløpskapasiteten fullt utnyttet. For ytterligere 

utvikling av området er det nødvendig med tiltak på kort og lang sikt.  
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Hamar og Ringsaker kommune har i fellesskap fått utarbeidet et notat angående fremtidig 

utbygging i Hamar N og Ringsaker S. Notatet peker på en fremtidig hovedavløpstrasé ned til 

PH3, Rosenlundvika. 

Utbygging Ingeberg 

Det skal etableres et nytt boligområde vest for Ingeberg sentrum med planlagt utbygging for 

ca. 800 boliger. Det må opparbeides VVA for området. På sikt må avløpsledningen fra 

Ingeberg oppdimensjoneres for å kunne håndtere full utbygging av området. (Ca lengde 

2500 meter) 

Utbygging Hamar flyplass /Stavsberg 

Ca. 400 boenheter. Planlagt utviklet etter Voll / Lund. Se for øvrig kommentar under Voll / 

Lund vedrørende avløpssituasjon. 

Spredt avløp 

Det eksisterer ca. 800 mindre private avløpsanlegg i Hamar kommune. Mange av disse 

anleggene er av varierende og til dels dårlig kvalitet og har behov for oppgradering. Det bør 

gjøres en større innsats for å utbedre eller tilknytte slike utslipp til eksisterende offentlig 

avløpsnett. Kommunen må påregne å avsette mer midler til utbygging av offentlig avløpsnett 

i områder med mye spredt avløp/sårbare områder.  

4.3.2 Løten kommune 

Sanering vann og avløpsledningsnett 

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 
2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 22,5 22,5  45 

Gjenstående tiltak er basert på en saneringsplan som legger opp til en årlig rehabilitering på 

4,5 mill. Dette skal gi en utskiftingstakt på ca. 1% pr. år i tråd med målet satt i Felles 

Kommunedelplan. 

Ny VA- ledning Kvernhuslykkja – Budor  (9000m). 

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 

2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 0 45 0 45 

 
Anlegget starter opp i mars 2019. Anlegget skal knytte Budor hytteområde til 

hovedvannverket. I dag produseres vann fra grunnvannsbrønner, og avløp går til et lokalt 

renseanlegg. Årsaken til utbyggingen er kapasitets problemer i forhold til eksisterende, og 

planlagt hytteutbygging på Budor.  

Høydebasseng Kvernhuslykkja  

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 
2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 0 5  5 
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For å styrke vannforsyning i Løten og etablere ny vannforsyning til Budor, bygges et nytt 

høydebasseng med pumpestasjon ved Kvernhuslykkja langs Budorvegen. Bassenget med 

pumpestasjon skal stå ferdig innen 2021. 

Ny VA-ledning Reksla – Ringnes – Kvernhuslykkja  (3 200 m)  

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 

2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 0 13  13 

I løpet av 2021 fortsetter utbygging av VA langs Budorvegen. Her er det en del abonnenter 

som skal kobles på samt at det vil styrke kapasitet i forhold til VA mot Budor. 

Utbygging Ådal Vestre – 27 boligtomter 

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 

2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 0 11 0 11 

Etablering av nytt boligfelt Ådal Vestre starter opp i 2019. Boligfeltet skal være klart i 2020.   

 

Utbygging Bergum Sør – 130 til 190 boligtomter. 

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 

2019-2023 

Etter 

2023 

Sum 

 0 10 - - 

Etablering av nytt boligfelt Bergum Sør starter opp i 2021. Her vil det skje en etappevis 

utbygging. 

Prosjekter som utsettes til etter 2023. 

• Ny VA-ledning Rogstad – Holen (1400 m. 4,2 mill. kr.) 

• Ny VA-ledning Rogstad – Ringnes (1750 m.  5,5 mill. kr.) 

• Ny VA-ledning Ringnes - Vestgård (1100 m.  3,4 mill. kr.) 

Alle disse er i henhold til gjeldende utbyggingsplan i Nordbygda, men vil bli utsatt til etter 

planperioden. 

 

4.3.3 Ringsaker kommune 

Sanering vann og avløpsnett 

Investering i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 
2019-23 

Etter 2023 Sum 

 125 196 50 
 

 

Det legges opp til en rammebevilgning på 80 mill. kr pr år (72 mill. kr i 2020) for 

gjennomføring av saneringstiltak og eventuelle nyanlegg på VA- ledningsnettet. Dette for å 



56 
 

legge til rette for gjennomføring av målsetting i kommunedelplan med utskifting av 1 % av 

ledningsnettet årlig. 

Nytt vannverk Moelv 

Investering i mill. kr. Utført tom. 2018 Gjenstående 
2019-23 

Etter 2023 Sum 

 77 49 0 126 

Det forventes øket behov for vannforsyning til industriområdet på Rudshøgda og det vil være 

for liten reservekapasitet ved Moelv vannverk. Videre er det viktig å legge til rette for styrking 

av vannforsyning til fremtidige etableringer i Moelvområdet. Vannverket er forventet å stå 

ferdig i 2020. 

Gjenstående risiko: 

Kravene til at vannverket skal ivareta varierende vannkvalitet og sikkerhet, tilpasset det 

kapasitetsbehov for følger av utbyggingsplaner i kommunen. Gjenstående risiko er videre 

begrenset til uforutsette kostnader i byggeperioden ut over det som er innkalkulert.  

Potensiale for innsparing: 

Mulig innsparing ligger i riktig valg av tidspunkt for bygging av de anleggsdeler som ligger 

under normalvannstand i Mjøsa. Anlegget bør også tilrettelegges for økt kapasitet i på riktig 

tidspunkt. 

Vannforsyning Sjusjøen 

Vannforsyning til Sjusjøen-området må styrkes. Eksisterende vannforsyning er fra 

Lillehammer kommune, og leveringskapasiteten er ikke tilstrekkelig for å håndtere 

vannforsyningen for det området i Ringsakerfjellet som er vedtatt utbygget med vann og 

avløp.  

Styrking av vannforsyning Moelv - Brumunddal 

En stor andel av Ringsakers kommunes abonnenter har bare forsyning fra en vannkilde. For 

å bedre forsyningssikkerheten, tilrettelegge for bolig og næringsutvikling, sikre 

brannvannkapasitet og bedre driftskontrollen i vannforsyningen i byområdene, må det 

tilrettelegges for økt overføringskapasitet på ledningsnettet mellom Moelv og Brumunddal. 

Utbyggingen skjer delvis gjennom tiltak i forbindelse med E6 utbygging, gjennom utvikling av 

næringsområder og saneringstiltak i nettet.  

Bysentrum Brumunddal og Moelv 

Gjennom arbeidet med sentrumsplaner er det lagt opp til tettere utnyttelse av 

sentrumsområdet. Dette vil i henhold til planarbeidet kunne øke boligbygging og 

næringsutvikling i sentrumsområdet. Fortettingen vil fordre oppgradering av ledningsnett, 

med blant annet endring av trykksoner. Det må videre gjennomføres oppgradering og 

kapasitetsøkning i VA nettet og økning av bassengkapasiteten. Det foreligger pr. nå ikke 

helhetlige kalkyler på kostnader knyttet til dette infrastrukturarbeidet. 
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Utbygging E6 

Utbygging av E6 pågår og dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2022. Dette berører mange 

VA tekniske anlegg som må ombygges og flyttes. Det gjøres videre nødvendige 

oppgraderinger og dimensjonsøkninger i forbindelse med disse arbeidene. Kostnadene som 

kommunen må dekke er beregnet til 18 mill. kr. 

VA utbygging tomtefelt 

Kommuneplan legger til rette for ny utbygging av boligfelt i Furnes-området, Brumunddal, 

Moelv og Nes-landet. Dette tilrettelegges ved tilknytning og utbygging av eksisterende VA- 

anlegg. Den økte belastingen dette medfører må løses ved oppdimensjonering av 

eksisterende ledningsnett og kapasitetsøkning både på vann og avløpssiden. 

Sanering mindre renseanlegg 

Kommunen har i dag 4 mindre renseanlegg av eldre dato. Disse anleggene er nedskrevet og 

mer en 40 år gamle. Det må i planperioden gjøre en teknisk-økonomisk vurdering av om 

anleggene skal nedlegges og avløp overføres kommunalt nett eller om anleggene skal 

rehabiliteres. 

Andre tiltak: 

Veldre høydebasseng har i dag en bassengkapasitet på 10 m³ og leverer vann til Slåttsveen 

boligområde samt til eldre bebyggelse. Det er planer om å bygge ut eksisterende 

boligområde med ytterligere 30 tomter. Dagens leveringskapasitet er allerede fullt utnyttet og 

det vurderes tiltak for å øke kapasiteten på pumper og høydebasseng.  

I løpet av 2019 starter utviklingen av byggefelt på Kval. Det er i den sammenheng behov for 

å etablere ny trykkøkningsstasjon i Furnes for å dekke denne utbyggingen. Videre må deler 

av ledningsnettet til dette område forsterkes for å tilfredsstille brannvannkrav mv. 

Lismarka vannverk benytter kloring, men den hygieniske kvaliteten på råvannet er tidvis for 

dårlig til å oppnå en tilfredsstillende vannkvalitet med denne behandlingen. 

Grunnvannsbrønnene har også hatt for lav produksjon i flere vintre, og lite nedbør 

vår/sommer 2018 har ikke bedret situasjonen. Det har vært transportert vann med tankbiler 

til Lismarka høydebasseng i hele 2018. Det foreslås å bygge en ny overføringsledning fra 

Olasvea, med planlagt oppstart januar/februar 2019, for å tilrettelegge for forsyning av vann 

til Lismarka.  

 

Stange kommune 

Sanering vann og avløpsledningsnett 

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 

2018 

Gjenstående 

2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 122 150  272 
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Gjenstående tiltak er basert på en saneringsplan som legger opp til en årlig rehabilitering på 

30 mill. Dette skal gi en utskiftingstakt på ca. 1% pr. år i tråd med målet satt i Felles 

Kommunedelplan. 

 

Utbygging Navneberget boligområde 

Investeringer i mill. kr. Utført tom. 

2018 

Gjenstående 

2019-2023 

Etter 2023 Sum 

 9 6 25 40 

I løpet av 2018 startet etappe 3 utbyggingen av Navneberget. Dette skal realisere en del 

boligenheter i form av eneboliger, rekke- og noe mindre blokkbebyggelse. Det er avsatt 

arealer for ytterligere tomteutvikling i dette området.  

Utbygging Åkersvika hageby 

Det pågår arbeid med en områdeplan for ny bebyggelse ved Åkersvika i Bekkelaget. Denne 

planen legger opp til etablering av i størrelsesorden 7-800 boenheter. Dette skal realiseres 

gjennom tett og effektiv arealutnyttelse og fordrer etablering av ny VA infrastruktur.  

Utbygging Tangen 

Det er vedtatt kommunedelplan for Tangen, som sammen med eldre reguleringsplaner åpner 

for inntil 1400 nye boenheter. Dette vil betinge etablering av mye ny infrastruktur, både som 

lokalt distribusjonsnett samt overføringsledninger inn mot Tangen, jfr. kap. 4.1.5 og 4.2.4.   

 

 

Espa høydebasseng 

Investeringer i mill kr. Utført tom. 

2018 

Gjenstående 

2019-2023 

Etter 2023 Sum 

  5,0  5,0 

 

Etablering av høydebasseng ved Espa skal legge til rette for nye tilknytninger på de arealene 

som ble avsatt til boligformål da Fellesprosjektet gjennomførte reguleringsprosessen for 

E6/jernbane. Dagens to grunnvannsbrønner og vannbehandlingsanlegg ved Espa skole og 

barnehage videreføres.  

Stange Sentrum 

Gjennom arbeidet med sentrumsplan er det lagt opp til tettere utnyttelse av 

sentrumsområdet. Dette vil i henhold til planarbeidet kunne utgjøre 600 boenheter. 

Planvedtak er ventet i 2019. Dette vil fordre oppgradering av ledningsnett, med blant annet 

mål om å heve vanntrykket ved hjelp av lokal trykkforsterker. Det må påregnes oppgradering 

og trolig kapasitetsøkning av pumpestasjon P6 Nybakk ved Stangehallen.  

Det foreligger pr. nå ikke kalkyler på kostnader knyttet til infrastrukturarbeider. 
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4.3.4 Tiltak i kommunene – Generell vurdering av gjenstående risiko og potensiale 

for innsparinger 

Gjenstående risiko: 

Markedet innenfor vann- og avløp er for tiden stramt, både innenfor bygg/anlegg og 

prosessutstyr. Dette innebærer en risiko, både når det gjelder kostnadsnivå og når det 

gjelder tilgang på kvalifiserte entreprenører og leverandører. Det har over en tid vært en 

prisstigning innen bygg og anlegg som er høyere enn generell prisstigning. Dette vil 

innebære lavere saneringstakt, med mindre det bevilges mer penger. 

Potensiale for innsparing: 

Nedtrapping av saneringstakten vil naturlig nok kunne ta ned kapitalbehovet. Dette 

innebærer imidlertid fare for ikke å nå målene om bedre og sikrere funksjon på 

ledningsnettet. Konsekvensene blir flere driftsavbrudd som følge av lekkasjer, økte lekkasjer 

og innlekking og fare for redusert drikkevannskvalitet. For avløp vil det kunne medføre brudd 

på utslippstillatelser og forringet miljøkvalitet.  

I forbindelse med fornyelse av ledninger blir det stadig utviklet bedre kompetanse og 

teknologi til lokalisering av strekninger der nytten av tiltak er størst, og bedre og billigere 

teknologi for rehabilitering av ledninger. Her er det viktig at kommunene og Hias etablerer et 

samarbeid for å styrke den lokale kompetansen på området. 

4.3.5 Avløp i spredt bebyggelse 

Mange private avløpsanlegg i spredt bebyggelse fungerer dårlig med mangelfull drift og 

vedlikehold. Kommunene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp tilsynet for disse 

anleggene på en tilfredsstillende måte. Det er dessuten for få aktører på leverandørsiden, 

noe som har konsekvenser både for kvalitet, kostnader og kapasitet hos leverandører til 

oppfølging. 

Det bør gjøres en større innsats for å utbedre eksisterende anlegg eller tilknytte slike 

områder til offentlig avløpsnett. Kommunene må påregne å avsette mer midler til arbeidet 

med å legge offentlig kloakk til områder hvor dette er mulig.  
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5 Kostnader og gebyrutvikling 

5.1 Forutsetninger for beregningene 

Det er i beregningene av årskostnader og gebyrer forutsatt en gradvis økning av 

kalkulasjonsrenten for selvkostberegninger fra 2,7 % i 2019 til 3,6 % fra 2021 og senere. 

Generell prisstigning er satt til 2 % pr. år. Beregningene går fram til 2060. Kostnadsnivået er 

2019-kr. 

Beregningene er basert på gjeldende retningslinjer for selvkost. Ny forskrift om selvkost kan 

få konsekvenser for beregningene.  

5.2 Kostnadsutvikling for Hias 
Figuren nedenfor viser beregnet utvikling i Hias’ totale kostnader (vann og avløp). Følgende 

kostnader er med (heltrukket kurve): 

• Netto driftsutgifter i henhold til økonomiplan 2019-22. Det er forutsatt samme 

driftskostnader som i 2022 fra 2023 og utover. 

• Kapitalkostnader av investeringer i henhold til økonomiplan 2019-22. 

• Kapitalkostnader av identifiserte investeringsbehov 2023-2040.  

• Kapitalkostnader av sanering av 1% av ledningene pr. år i perioden 2023-2060. 

I den stiplede kurven er det i tillegg tatt med diverse oppgradering av prosessanlegg og 

pumpestasjoner, blant annet: 

• Stange vannbehandlingsanlegg i 2040. 

• Biologisk rensetrinn 2014 

• Slambehandlingsanlegg 2035 og 2055 

• Pumpestasjoner og diverse øvrige anleggsdeler 
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En ser at kostnadene holder seg på et høyt nivå fram til ca. 2030. Deretter reduseres 

kostnadene gradvis etter hvert som de ulike anlegg blir ferdig nedskrevet. Jo lenger fram i tid 

en ser, jo mer usikre er beregningene. Investeringer som følge av nye utbygginger, samt 

ytterligere behov for oppgradering av prosessanlegg, vil bidra til økte kostnader.    

5.3 Kostnads- og gebyrutvikling i kommunene 
I det følgende er beregnet utvikling i gebyrgrunnlag i kommunene fram til 2060 vist som 

diagrammer. Beregningene er gjort som gebyrgrunnlag pr. m3 solgt vann/avløp til abonnent.  

Følgende kostnader er med:  

• Netto driftsutgifter i henhold til økonomiplan 2019-22. Det er forutsatt samme 

kostnader til løpende drift som i 2022 fra 2023 og utover. 

• Kapitalkostnader av investeringer før 2019, samt investeringer i perioden 2019-22 i 

henhold til økonomiplan.   

• Kostnader for sanering/rehabilitering av ledninger tilsvarende 1 % av samlet 

ledningslengde pr. år helt fram til 2060. 

Kostnader som ikke er med i beregningene og som på sikt kan bidra til høyere gebyrer enn 

det diagrammene viser er: 

• Framtidig behov for nye investeringer som følge av nye utbygginger 

• Rehabilitering og oppgradering av kommunens egne prosessanlegg og 

pumpestasjoner. 

• Behov for ytterligere oppgradering av Hias’ prosessanlegg, ut over det som er 

beskrevet i kap. 5.2 og vist i diagrammene. 

5.3.1 Hamar kommune 

  

Hamar kommune legger opp til gradvis overgang til finansiering av sanering over 

driftsbudsjettet i løpet av perioden 2019-2023. Ved utgangen av perioden forutsettes 70 % av 
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sanering å være finansiert over driftsbudsjettet. Blå, stiplet kurve viser gebyrutvikling dersom 

all sanering fortsatt føres som investering.  

En ser at kostnadene holder seg på et høyt nivå fram til ca. 2028. Deretter reduseres 

kostnadene gradvis etter hvert som de ulike anlegg blir ferdig nedskrevet. Framtidige behov 

for investeringer som ikke er identifisert i dag vil bidra til høyere kostnader på sikt enn det 

diagrammet viser. Hias’ andel av kostnadene er i dag ca. 52 % og vil avta til ca. 37 % i 2030. 

5.3.2 Løten kommune 

   

En ser at kostnadene øker fram til 2023, for deretter gradvis å avta etter hvert som de ulike 

anlegg blir ferdig nedskrevet. Framtidige behov for investeringer som ikke er identifisert i dag 

vil bidra til høyere kostnader på sikt enn det diagrammet viser. Hias’ andel av kostnadene er i 

dag 39 % og vil øke til 50 % i 2030 
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5.3.3 Ringsaker kommune 

 

En ser at kostnadene øker fram til 2023, for deretter gradvis å avta etter hvert som de ulike 

anlegg blir ferdig nedskrevet. Framtidige behov for investeringer som ikke er identifisert i dag 

vil bidra til høyere kostnader på sikt enn det diagrammet viser. Hias’ andel av kostnadene er i 

dag 14 % og vil ligge på det samme i 2030.  

5.3.4 Stange kommune 

 

En ser at kostnadene øker fram til 2023, for deretter gradvis å avta etter hvert som de ulike 

anlegg blir ferdig nedskrevet. Framtidige behov for investeringer som ikke er identifisert i dag 

vil bidra til høyere kostnader på sikt enn det diagrammet viser. 

Hias’ andel av kostnadene er i dag 47 % og vil ligge på 45 % i 2030.  
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5.4 Aktuelle tiltak for å dempe kostnadsøkningen og styrke 

generasjonsprinsippet. Økonomiske handlingsregler 

5.4.1 Utsette investeringer 

Det vises til kap. 4, Revidert investeringsplan, der muligheter for besparelser og utsettelse av 

investeringer vurdert. I beregning av gebyrutvikling i kommunene i kap. 5.3 er dermed i 

utgangspunktet mulige innsparingsmuligheter allerede inkludert.  

Alle kommuner får en betydelig, årlig gebyrøkning de nærmeste år, med et toppnivå i 2022-

2025. Denne toppen kan reduseres noe ved å redusere saneringstakten på ledningsnettet 

over noen år. I eksemplet nedenfor er vist effekten av at saneringsomfanget reduseres til 50 

% av det som er vedtatt i Hias og kommunens økonomiplan 2019-2022. Eksemplet gjelder 

Hamar kommune. 

 

Innsparingen i et kortsiktig perspektiv ser ut til å være begrenset, og vurderes ikke å oppveie 

ulempene med redusert bærekraft, økte lekkasjer og økt risiko for forurensning av 

drikkevann og vassdrag.  

 

5.4.2 Effektivisere ledningsfornyelsen 

Det ligger et innsparingspotensial, både i lokalisering av de strekninger der nytten av tiltak er 

størst, og  i bruk av bedre og billigere teknologi for rehabilitering av ledninger. Her er det 

viktig at kommunene og Hias samarbeider om kompetanse og bruk av teknologi og verktøy, 

jfr. kap. 4.3.4. og kap. 8, Organisering – kompetanse og kapasitet. Innføring av online, 

fjernavleste husvannmålere kan bli et nyttig verktøy innenfor kartlegging av ledninger med 

mye lekkasjer. 
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5.4.3 Inntekter utenom gebyrer 

Inntektspotensialer fra VA-virksomheten utenom gebyrinntekter vil i hovedsak være inntekter 

fra avløpsvirksomheten i form av gass, gjødsel og jordforbedringsprodukter. Jo større 

inntekter dette gir, jo lavere blir gebyrene. Hias bør derfor fortsatt være aktive innenfor 

utvikling og salg av slike produkter.  

5.4.4 Handlingsregel for avskrivningstiden på investeringer 

Det er i beregningene forutsatt følgende avskrivningstider på nye investeringer: 

− Ledninger 40 år. 

− Nytt Hias vannbehandlingsanlegg 40 år 

− Oppgradering Hias RA 15-30 år, avhengig av type tiltak 

− Hamar, Løten, Stange:  40 år (ledningsanlegg) 

− Ringsaker: Ledninger 40 år, anlegg 20 år, utstyr 10 år, 

 

Hias har med disse forutsetninger i stor grad utnyttet det handlingsrom selskapets 

regnskapsrammer tillater. For kommunene er handlingsrommet for å kunne forlenge 

avskrivningstider innenfor dagens regelverk lite. Det er varslet både nye regler for 

selvkostberegninger og nye budsjett- og regnskapsforskrifter. Hias og kommunene må 

avvente disse. Et mål bør være det utøves lik praksis i alle kommuner. 

 

5.4.5 Handlingsregel for utvikling av driftskostnader 

Det anses vanskelig å ha handlingsregler om at driftskostnader skal holdes på et angitt nivå. 

Dette forutsetter blant annet at dagens driftsutgifter er på riktig nivå, noe som er usikkert. Det 

som er viktig er effektivitet i et langsiktig perspektiv. 

Driftskostnadene vil også være avhengig av eksterne faktorer. 

 

5.4.6 Handlingsregel for finansiering av sanering 

Finansiering av sanering over drift vil på lang sikt ivareta generasjonsprinsippet og også 

bidra til lavere gebyrer. Selv om dette på kort sikt øker gebyrene, bør både Hias og 

kommunene gjøre en vurdering av dette. 

 

5.4.7 Handlingsregler i forbindelse med selvkostfond og selvkostgrad. 

Utnyttelse av selvkostregelverkets regler om selvkostfond over tid kan bidra til å redusere og 

utjevne topper i gebyrene innenfor perioder på 5-10 år. 

Regelverket pålegger ikke kommunene å ha 100 % selvkostfinansierte VA-tjenester. 

Regelverket tillater at kommunene kan prioritere å ha mindre enn 100 % gebyrfinansierte 

tjenester, enten permanent eller over en periode.  
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6 Omklassifisering av kommunale ledninger til interkommunale 

6.1 Kriterier 
Vedtatt Felles kommunedelplan VA inneholder i kap. 14 en vurdering og anbefaling av hvilke 

anlegg som skal være interkommunale, det vil si eid og driftet av Hias. Konklusjonen i planen 

innebærer følgende kriterier for hvilke anlegg som skal være interkommunale: 

Vannforsyning 

• Inntaksledninger, vannbehandlingsanlegg og overføringsanlegg som betjener flere 

kommuner 

• Overføringsanlegg (ledninger, pumpestasjoner og bassenger) til sentrale leveringspunkter 

i de tettsteder og næringsområder som er av særlig betydning for regional utvikling (under 

henvisning til SMAT-planen).  

• Overføringsanlegg som har en styringsmessig eller beredskapsmessig funksjon i en 

overordnet, interkommunal sammenheng. 

Avløp (spillvann) 

• Overføringsanlegg, renseanlegg og utslippsledninger som betjener flere kommuner. 

• Pumpestasjoner og overføringsledninger fra sentrale oppsamlingspunkter i de tettsteder 

og næringsområder som er av særlig betydning for regional utvikling.  Dette bør som 

hovedregel gjelde ledninger som ikke har private tilknytninger. 

• Nødvendige målestasjoner for å måle avløpsmengden fra hver kommune.  

I tråd med planen ble i 2016 flere kommunale ledningsanlegg og pumpestasjoner overdratt 

fra kommunene til Hias, blant annet: 

• Avløpsledning Arnkværn-Hveberg 

• Avløpsledning Løten sentrum-Ilseng 

• Avløpsledning gjennom Ilseng som fører avløp både fra Løten og Stange. 

• Avløpsledning Stange sentrum-Hias RA 

• Avløpsledning Brumunddal-Rudshøgda, inklusive Botsenden 2 pumpestasjon. 

• Hovedstamme vannforsyning Flagstad-Nydal-Olrud-Stafsberg-Furuberget 

• Vannledning med Ingeberg pumpestasjon (Ingeberg-Helstad) 

I tillegg ble det forutsatt at framtidige VA-anlegg for betjening av Tangen skulle bli 

interkommunale. 

6.2 Aktuelle ledninger for omklassifisering 
I arbeidet med rullering av planen er det gjort en vurdering om ytterligere ledninger kan 

komme innunder kriteriene for å bli interkommunale. Aktuelle ledninger for overdragelse er: 

1. Nåværende og framtidige hovedledninger for spillvann fra områdene Voll-Lund og 

Stavsberg, se kart nedenfor. Disse ledninger fører avløp både fra Ringsaker og 

Hamar kommuner i et omfattende utbyggingsområde. Ledningene anbefales derfor 

overdratt Hias som en del av rulleringen av Felles kommunedelplan VA. 
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2. Eventuell framtidig hovedledning for vann mellom Nydal og Trehørningen 

industriområde. Denne ledningen vil ha vesentlig sikkerhetsmessig betydning både 

for Hamar og Ringsaker. Ledningen er pr. i dag ikke lagt inn i økonomiplanene, 

hverken for Hamar, Ringsaker eller Hias. Når ledningene skal etableres, bør det 

gjøres en vurdering om den skal være interkommunal. Det samme gjelder 

eksisterende, kommunal ledning fra Arnkværn til Trehørningen. 

 

Det bør i forbindelse med slike ledninger ses på mulighetene for delvis finansiering i 

utbyggingsavtale med utbygger. Det bør etableres noen prinsipper som skal gjelde 

generelt. 

 

3. Hovedledninger for vann og avløp fram til Stange Næringspark. Ved en større utbygging 

her, vil dette bli et næringsområde av stor regional betydning, selv om det kun er 1 

kommune ledningene betjener. Det bør gjøres en egen vurdering om disse ledningene 

skal overdras Hias når en eventuell større utbygging her skal gjennomføres. 



68 
 

 

7 Beregningsmodell for tilleggsgebyrer for høye 

forurensningskonsentrasjoner. 

Fra 2008 har kommunene krevd inn særskilt gebyr fra bedrifter med særlig, forurenset avløp, 

i tillegg til gebyr pr. m3 avløpsmengde.  

Det er i dag 5 næringsmiddelbedrifter i Ringsaker og 1 i Hamar som har gebyr for særlig 

forurenset avløp. Gebyret skal gjenspeile de ekstra kostnader behandling av avløpet fra 

disse bedriftene medfører.  Hovedhensikten med dette særskilte gebyret er å gi bedriftene et 

insitament til å redusere tilførselen av forurensninger til avløpet, for eksempel gjennom 

vannsparing og økt utnyttelse av råmaterialer. På denne måten blir forurensningslovens 

prinsipp om at forurenser skal betale ivaretatt. Forurensningsparametere som legges til 

grunn for dette særskilte gebyret er organisk stoff og fosfor.  

Den beregningsmodell som gir grunnlag for de særskilte gebyrene ble utarbeidet i 2008. 

Modellen anses moden for en gjennomgang med en vurdering av om den fortsatt gjenspeiler 

de merkostnader Hias og kommunene har for å behandle det særskilt, forurensede avløpet.  

Teknisk koordineringsgruppe, som består av fagledere innen VA i Hias og kommunene, er 

gitt i oppdrag å gå gjennom nåværende beregningsmodell. Gjennomgangen må innebære en 

vurdering av om modellen gjenspeiler riktig kostnadsbilde i dag. Eventuelle forslag til 

endringer av modellen inngår ikke i denne rapporten, men vil bli fremmet som egen sak.. 

Det særskilte gebyret for forurenset avløp blir krevd inn av den kommunen der bedriften er 

lokalisert. Hias krever ikke inn særskilt gebyr fra disse kommunene. Dette prinsippet ble 

fastslått i Felles kommunedelplan VA, kap. 14. I konklusjonen står: 

Det legges til grunn en regional helhetsvurdering av de 3 hovedpunkter ovenfor. 

Fordeling av kostnader for særskilt forurenset industriavløp representerer den 

vanskeligste vurderingen. Isolert sett kan alternativ 2 framstå som et fornuftig prinsipp, 

Stange 

næringspark 
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det vil si at kommuner med bedrifter som leverer særskilt forurenset avløp skal betale 

Hias for dette. Ut i fra en regional helhetsvurdering vil en likevel anbefale at følgende 

prinsipper legges til grunn: 

− Lik pris pr. m3 avløp legges til grunn for avregning fra Hias til kommunene, både for 
ordinært avløp og særlig forurenset industriavløp. 

Vurdering av dette prinsippet anses å ligge utenfor mandatet for rullering av vedtatt felles 
kommunedelplan, men kan eventuelt bli en del av neste plan (fra 2024). 

8 Organisering – Kompetanse og kapasitet 

8.1 Problemstilling 
Felles kommunedelplan VA omfattet ikke vurdering av organiseringen av VA-virksomheten i 
regionen. Den gang, som nå, har de enkelte kommuner og Hias ansvar for eierskap og drift 
av hver sine deler av VA-virksomheten. Det ble i Felles kommunedelplan kun foretatt en 
avklaring av grensesnittet mellom kommunale og interkommunale deler av 
transportsystemet. Dette medførte at noe større deler av transportsystemet ble overdratt til 
Hias. 

I arbeidet med vurdering av eierstrategien for Hias i 1. kvartal 2018 ble det slått fast at den 

infrastrukturen for VA som omfattes av Felles kommunedelplan VA skal forvaltes, driftes og 

utvikles med fokus på effektiv ressursutnyttelse i et helhetlig perspektiv. Mulige endringer i 

ansvar og organisering ble diskutert som et mulig tiltak for å oppnå effektiv ressursutnyttelse. 

I eierstrategien, som ble vedtatt av kommunestyrene i september 2018, er alternativer til 

dagens ansvarsdeling og organisering nevnt som tema for arbeidet med rullering av KDP -

VA.   

Det er også i arbeidet med rullering av Felles kommunedelplan VA identifisert at både økt 

samarbeid om kompetanse og alternativer til dagens ansvarsdeling og organisering bør 

vurderes som mulige tiltak får å oppnå målet om effektiv ressursutnyttelse i et helhetlig og 

langsiktig perspektiv. Bakgrunnen for dette er blant annet: 

• Hias og kommunenes organisasjoner har ulike styringslinjer. Det gir utfordringer både 
i forhold til prioritering mellom selskapets og kommunenes behov, i forhold til 
standard for anleggene og i forhold til samordning i grensesnittene mellom aktørene. 

• Videre utvikling med økt fokus på fornyelse og videre utbygging av 
ledningsanleggene innebærer behov for ny kompetanse og kapasitet.  

• Digitale verktøy og styringssystemer utvikles raskt, og bør i større grad vurderes som 
regionale fellesløsninger. 

• Bruken av eksterne rådgivere er omfattende, og bør vurderes i forhold til samlede, 
varige behov for Hias og kommunene. 

• Kommunene har på flere områder ulike vilkår og rammer for tilknytning, oppfølging og 
avregning av ulike typer abonnenter som det kan være hensiktsmessig å samordne. 

• Utvikling av rammebetingelsene innebærer økt ansvar for kommunene og dermed 
større behov for kompetanse. 

For kommunene vil det helhetlige perspektivet også omfatte forholdet mellom VA og andre 
deler av kommunenes virksomhet. En optimal organisering for VA bør ikke føre til større 
belastninger eller manglende gjennomføringsevne for andre tjenesteområder.  
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Hias vil om noen år være ferdig med de store investeringsprosjektene, og 

prosjektvirksomheten vil stabilisere seg på et vesentlig lavere nivå. Uten nye oppgaver må 

da kapasiteten innenfor vesentlige kompetanseområder trappes ned, og store deler av 

kompetansen vil forsvinne fra organisasjonen.  

8.2 Videre prosess 
En utredning og anbefaling om alternativer til dagens organisering vurderes å ligge utenfor 

mandatet for rullering av Felles kommunedelplan VA. Alternativer og konsekvenser ved 

endret organisering og ressursbruk vil bli gjennomført som en egen utredning av Regional 

ledergruppe VA i løpet av høsten 2019.   

Resultatet av utredningen skal være et faktabasert kunnskapsgrunnlag for vurdering av 

alternativer til dagens organisering og bemanning. Oppgaven omfatter ikke anbefaling eller 

implementering av aktuelle løsninger.  

 

 

 

Tema for utredningen vil omfatte: 

Faktainnsamling for kommunene og Hias: 

• Egen kompetanse og kapasitet i VA- funksjoner med tilhørende kostnader pr. 

årsverk, samt tillegg for administrasjon/ overhead finansiert av selvkost for VA. 

• Eksternt kjøp av VA- tjenester fordelt etter type tjeneste og kostnad. 

• Aldersfordeling for eget VA- personell  

• Systemer i bruk for styring og administrasjon av VA- virksomheten.  

• Pågående og planlagte utviklingsaktiviteter i forhold til bemanning, styringssystemer 

og spesialisert utstyr. 

 

Vurderinger: 

• Behov for kapasitet og kompetanse for å ivareta planlagte aktiviteter neste 2, 5 og 10 

år. 

• Mulighet for samordning av datagrunnlag og styringssystemer med tilhørende 

kompetanse for optimalisering med nye metoder. (Smart City integrasjon).  

• Vurdering av samfunnsnytte for kommunene ved at VA- organisasjonene samhandler 

med andre sektorer internt.  

• Hvordan kan endringer i ansvar og organisering påvirke kommunenes muligheter for 

prioritering av individuelle kontra felles interesser? 

• Hva er sannsynlig potensiale for innsparinger ved alternative løsninger for å dekke 

framtidig behov for kompetanse, kapasitet og styringssystemer for VA? 

9 Tiltak spredt bebyggelse 
Private avløpsanlegg i spredt bebyggelse fungerer ofte dårlig med mangelfull drift og 

vedlikehold. Kommunene har ikke kapasitet til å følge opp tilsynet for disse anleggene på en 

tilfredsstillende måte. Det er dessuten for få aktører på leverandørsiden, noe som har 

konsekvenser både for kvalitet, kostnader og kapasitet hos leverandører til oppfølging. For å 



71 
 

bedre avløpsforholdene i spredt bebyggelse må kommunene avsette mer midler til arbeidet 

med å legge offentlig kloakk til områder hvor dette er mulig. 

I brev til vannregionmyndighetene av 19.03.2019 fra Klima- og miljødirektoratet gis nasjonale 

føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene. I pkt. 4, 

Nasjonale føringer for enkelte tema, står under tema avløp: 

Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet 
for (alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen skal 
gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 
1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset 
i tråd med rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13  

……. 

Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller 

forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 

2027, og senest innen 2033. 

 

 

 

De anleggstyper Klima- og miljødirektoratet her henviser til er: 

− Anlegg etter kap. 12 i forurensningsforskriften, som er avløpsanlegg for mindre enn 

50 personer. Her inngår blant annet alle anlegg i spredt bebyggelse, med 

slamavskiller og infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg.  

− Anlegg etter kap. 13 i forurensningsforskriften er avløpsanlegg for tettsteder mellom 

50 og 2000 personekvivalenter. Dette omfatter blant annet de mindre, kommunale 

renseanleggene. 

Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal gjøre en vurdering av aktuelle tiltak i spredt 

bebyggelse. Hovedoppgavene er følgende: 

• Utarbeide forslag til likelydende forskrifter i alle kommuner, som sikrer mest mulig like 

krav og ensartet praksis på tvers av kommunegrenser. Dette gjelder krav til hvordan 

anlegg skal prosjekteres og bygges, samt krav til drift og vedlikehold. 

• Utarbeide forslag til kriterier for hvilke områder som bør tilknyttes offentlig nett og 

beskrive prosesser for gjennomføring, saksbehandling, tilskuddsordninger mv. 
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Rullering 2018- Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-2023. Hamar – Løten – Ringsaker – Stange               Vedlegg 1                                                            
 

 

  

Revidert tiltaksplan Rød skrift:  Ikke med i Felles kommunedelplan

Hias Vann

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gjenstår 2019-2023
Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1,000 1,009 1,016 1,072 1,111 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130

FKDP 2,9 7,6 3,8 6,4 109,0 79,6 57,6 266,8 2014-kr.

FKDP korr. 2,9 7,6 3,9 6,9 121,1 90,0 65,1 297,4 Korrigert for prisstigning. 

Status 2,4 2,5 8,1 9,0 17,9 138,1 116,0 57,7 25,7 2,5 340,0 379,9 28 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 5,0 5,0

FKDP korr. 5,0 5,0

Status Inkludert i DP Nytt vannbehandlingsanlegg nedenfor

FKDP 2,5 0,5 2,9

FKDP korr. 2,5 0,5 2,9

Status 2,4 0,4 2,8

FKDP 0,4 2,0 3,0 5,0 96,0 71,0 57,6 235,0

FKDP korr. 0,4 2,0 3,0 5,4 106,7 80,3 65,1 262,9

Status 2,1 6,8 7,5 16,4 115,6 115,0 57,7 25,7 314,0 346,8

Her inngår:                                                            SP Status 2,0 2,3 4,4

FP Status 2,9 3,8 6,7

DP Status 0,1 1,6 3,7 16,4 115,6 115,0 57,7 25,7 314,0 335,8

FKDP 0,1 0,8 1,4 13,0 8,6 23,9

FKDP korr. 0,1 0,8 1,5 14,4 9,7 26,6

Status 0,0 1,3 1,5 1,5 22,5 1,0 2,5 26,0 30,3

FKDP 41,4 10,3 15,6 6,3 4,6 1,0 3,1 1,0 8,5 16,7 108,5 2014-kr.

FKDP korr. 41,4 10,4 15,9 6,8 5,1 1,1 3,4 1,1 9,6 18,9 113,7 Korrigert for prisstigning. 

Status 10,2 8,9 36,9 3,7 6,2 7,5 4,3 11,8 77,8 -32 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 0,9 8,9 3,4 13,2

FKDP korr. 0,9 9,0 3,4 13,3

Status 0,8 5,4 4,1 0,2 10,6

FKDP 0,5 0,2 5,2 5,8

FKDP korr. 0,5 0,2 5,6 6,2

Status 0,1 0,8 3,7 0,6 5,2

FKDP 0,1 0,2 2,5 2,8

FKDP korr. 0,1 0,2 2,5 2,8

Status 0,0 0,1 1,7 1,8

FKDP 1,1 4,6 5,7

FKDP korr. 1,2 5,1 6,3

Status 0,0 0,2 3,8 5,8 5,8 9,8

FKDP 1,0 3,1 4,0

FKDP korr. 1,1 3,4 4,5

Status 1,7 4,3 6,0 6,0

FKDP

FKDP korr.

Status Etter 2022 i økonomiplan

FKDP 0,8 9,6 10,4

FKDP korr. 0,8 9,8 10,6

Status 0,1 2,7 4,8 -0,5 7,1

FKDP 4,5 1,0 8,5 16,7 30,7

FKDP korr. 4,5 1,1 9,6 18,9 34,1

Status 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 1,3
21,2 mill. kr. etter 2022 i økonomiplanen. En del av volumet er overført til utvidelse 

av Hubred

FKDP 23,5 23,5

FKDP korr. 23,5 23,5

Status 0,0 25,4 25,4

FKDP 12,4 12,4

FKDP korr. 12,4 12,4

Status 9,2 0,3 0,0 1,1 10,6

Nytt vannbehandlingsanlegg 

10.04.2019

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr
Kommentar

Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %

Et-5:Kårtorp nedre

Tomtekjøp

Pilotanlegg ny vannbehandling

Nytt vannbehandlingsanlegg inkl. 

råvannspumpestasjon, ledninger til og i 

Mjøsa og PS Furubergstranda

Kostnad i FKDP ble basert på et grovt anslag med utgangspunkt i Hias' hovedplan 

vann

                                                                                                                                                                             

Ledning Nordsveodden -Arstad

Hovedstamme Flagstad-Nydal-Stafsberg-

Furuberget

Furuberget PS

Et-1b:Furub. PS-Holsv. -Et-1c:Aluveien

Et-1C:Voll-Kårtorp

Et-2: Kårtorpveien øvre

Et-3:Jessnesveien

Krogstadveien(Olrud-Nydal)

Et-4:Høydebasseng Frøberget

Ledning- Vendkvern-Nydal

PS Flagstad og Nydal

Kostnadsanslagene i FKDP er stor grad gjort på et overordnet nivå, og det må presiseres at 

de inneholder en betydelig usikkerhet. Usikkerheten i beregning av de enkelte tiltak antas å 
være 15-50 % avhengig av hvor langt tiltaket er kommet i planleggingsfasen. 
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Revidert tiltaksplan Rød skrift:  Ikke med i Felles kommunedelplan

Hias Vann

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gjenstår 2019-2023
Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1,000 1,009 1,016 1,072 1,111 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130

10.04.2019

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr
Kommentar

Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %

Kostnadsanslagene i FKDP er stor grad gjort på et overordnet nivå, og det må presiseres at 

de inneholder en betydelig usikkerhet. Usikkerheten i beregning av de enkelte tiltak antas å 
være 15-50 % avhengig av hvor langt tiltaket er kommet i planleggingsfasen. 

FKDP 1,9 19,1 12,4 5,0 5,5 1,4 45,3 2014-kr.

FKDP korr. 1,9 19,2 12,6 5,4 6,1 1,6 46,8 Korrigert for prisstigning. 

Status 2,9 13,0 27,1 19,3 15,3 4,5 4,5 82,0 75 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 1,0 7,0 9,0 4,5 21,6

FKDP korr. 1,0 7,1 9,1 4,9 22,1

Status 1,5 6,1 22,6 12,0 0,0 42,2

FKDP

FKDP korr.

Status 0,3 7,0 11,3 18,5

FKDP 0,4 0,4

FKDP korr. 0,4 0,4

Status

FKDP 0,1 0,1

FKDP korr. 0,1 0,1

Status 0,6 0,1 0,7

FKDP 0,5 5,5 6,0

FKDP korr. 0,5 6,1 6,6

Status 0,2 4,0 3,5 3,5 7,8

FKDP 1,4 1,4

FKDP korr. 1,6 1,6

Status Etter 2022 i økonomiplan

FKDP 0,9 8,9 3,4 13,1

FKDP korr. 0,9 9,0 3,4 13,3

Status 0,8 5,4 4,1 0,1 10,4

FKDP 2,8 2,8

FKDP korr. 2,8 2,8

Status 1,5 1,5

FKDP

FKDP korr.

Status 1,0 1,0 1,0 Utredning 2019. 27,7 mill. kr. etter 2022.

FKDP

FKDP korr.

Status 21,2 mill. kr. investering  etter 2022.

FKDP

FKDP korr.

Status

FKDP 6,0 6,4 0,3 0,5 10,4 13,2 6,0 6,0 6,0 6,0 60,8 2014-kr.

FKDP korr. 6,0 6,5 0,3 0,5 11,6 14,9 6,8 6,8 6,8 6,8 66,9 Korrigert for prisstigning. 

Status 8,7 -2,1 0,9 6,3 9,6 2,3 10,3 18,0 12,8 5,7 49,0 72,4 8 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 0,3 0,4 9,5 1,2 11,4

FKDP korr. 0,3 0,4 10,6 1,4 12,6

Status 0,4 0,6 6,3 8,8 16,1

FKDP 0,1 0,9 12,0 13,0

FKDP korr. 0,1 1,0 13,6 14,7

Status Utsatt til 2025-26 i Hias' saneringsplan

FKDP 0,5 6,4 6,9

FKDP korr. 0,5 6,5 7,0

Status 0,1 2,9 0,3 3,4

FKDP 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 29,5

FKDP korr. 5,5 6,8 6,8 6,8 6,8 32,6

Status 8,5 -5,5 0,8 2,3 10,3 18,0 12,8 5,7 49,0 52,9

Her inngår:                      Rehab. Veenskrysset Status 0,1 1,0 1,0 1,0

E6-Arneberg Status 0,2 1,1 10,1 4,0 15,3 15,3

Aluvegen-Måsåbekkvegen Status 0,1 0,9 5,8 5,9 12,6 12,7

Måsåbekkvegen-Utfarten Status 0,1 0,7 6,1 6,9 6,9

Skjelve-Bjørnstad Status 0,4 2,7 5,7 8,8 8,8

Kryssing E6 v/Jønsberg Status 0,3 1,1 1,1 1,4

Omlegginger RV3/RV25 Status 0,4 0,2 3,2 3,4 3,8

Ny trykksoneinndeling Hamar

inkl. nye ledninger over Midtstranda

Ledning Vikingskipet-Børstad

Øk.plan 2016-19:  30,5 mill. kr.   (Basert på revidert forprosjekt)

Øk.plan 2017-20:  39,2  mill. kr.  (Rev 2 av forprosjekt og entreprisekost. et. 1)

Øk.plan 2018-21:  42,1  mill. kr.  (Basert på entreprisekostnad et. 1 og 2)

Ledning Midtstranda-Bekkelaget
Ledningen er en konsekvens av endrede rammebetingelser i forhold til nærføring av 

jernbane for prosjektet Vikingskipet-Ridabu ovenfor

Trykkreuksjonsventil Hamar vba

Etablering trykksone fase 1-stengeplan

Etablering trykksone fase 2- nedre Hamar

Midtstranda Vikningskipet -Ridabu

Etablering tr.sone fase 3-Øvre 

Hamar/Stange

Børstad PS

Hoelsetgt.

Ledning Ridabu - Hubred

Utvidelse Hubred HB

Sanering ledninger

Ringgata v/Tigern

Løten brenneri-Løten krk.-Veensli

Sælid-Ener et. 2

Sanering for øvrig
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Revidert tiltaksplan Rød skrift:  Ikke med i Felles kommunedelplan

Hias Vann

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gjenstår 2019-2023
Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1,000 1,009 1,016 1,072 1,111 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130

10.04.2019

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr
Kommentar

Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %

Kostnadsanslagene i FKDP er stor grad gjort på et overordnet nivå, og det må presiseres at 

de inneholder en betydelig usikkerhet. Usikkerheten i beregning av de enkelte tiltak antas å 
være 15-50 % avhengig av hvor langt tiltaket er kommet i planleggingsfasen. 

FKDP 7,5 1,6 2,2 7,0 18,3 014-kr.

FKDP korr. 7,5 1,6 2,2 7,5 18,9 Korrigert for prisstigning. 

Status 2,9 2,1 2,3 3,5 5,4 2,8 2,8 19,2 1 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 1,1 1,1

FKDP korr. 1,1 1,1

Status 1,8 0,2 2,0

FKDP 4,3 1,0 5,4

FKDP korr. 4,3 1,0 5,4

Status 0,6 1,8 1,8 0,4 4,6

FKDP 0,3 0,3

FKDP korr. 0,3 0,3

Status 0,1 0,1

FKDP 0,3 0,1 0,7 6,5 7,6

FKDP korr. 0,3 0,1 0,7 7,0 8,1

Status 0,1 0,2 0,1 2,6 3,3 6,2

FKDP 1,0 1,0

FKDP korr. 1,0 1,0

Status

FKDP 1,5 0,5 0,5 0,5 3,0

FKDP korr. 1,5 0,5 0,5 0,5 3,0

Status 0,3 0,4 0,6 2,1 2,8 2,8 6,2 Trappeløp HB, Tk HB, Låssystemer, Pumper

FKDP 2,0 10,0 10,0 22,0 2014-kr.

FKDP korr. 11,3 11,3 22,6 Korrigert for prisstigning. 

Status 0,3 1,2 1,5 -93 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP

FKDP korr.

Status 0,3 1,2 1,5

FKDP 10,0 10,0 20,0 ca. 90 mill. etter planperioden

FKDP korr. 11,3 11,3 22,6

Status 118 mill. kr. forutsettes gjennomført etter planperioden

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gjenstår 2019-2023
Kostnad  2014-23

mill. kr.

FKDP 59,7 45,0 34,3 25,2 131,5 93,8 66,7 7,0 24,5 34,1 521,8 2014-kr.

FKDP korr. 59,7 45,4 34,9 27,1 143,9 106,0 75,3 7,9 27,7 38,5 566,4 Korrigert for prisstigning. 

Status 27,1 24,5 75,3 42,1 55,6 155,2 130,6 75,7 38,5 8,2 408,1 632,7 12 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FKDP 59,7 104,7 139,0 164,3 295,8 389,5 456,2 463,2 487,7 521,8

FKDP korr. 59,7 105,1 140,0 167,0 310,9 416,9 492,2 500,2 527,9 566,4

Status 27,1 51,6 126,8 169,0 224,6 379,8 510,4 586,1 624,5 632,7

Diverse

Øvrige tiltak 

Stange vba

Nødstrøm og rehab PST

FP Hamar nord

Ingeberg pst

Opsahl

SUM  VANN Akkumulert

2014-kr.

Korrigert for prisstigning. 

Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

Styrke forsyningen til Tangen

Skisseprosjekt

Gjennomføring

Økonomiplan 2019-2022 Økning i 

forhold til 

FKDPkorr

SUM VANN pr. år
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Revidert tiltaksplan Rød skrift:  Ikke med i Felles kommunedelplan

Hias Avløp

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gjenstår 

2019-2023

Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1 1,009 1,016 1,072 1,111 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

FKDP 0,7 10,3 3,4 50,0 64,4 0,9 2014-kr.

FKDP korr. 0,7 10,4 3,5 53,6 68,1 Korrigert for prisstigning

Status 0,4 8,2 9,2 2,5 2,4 50,0 45,0 10,2 105,2 128,0 88 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 0,7 10,0 2,0 12,7

FKDP korr. 0,7 10,1 2,0 12,8

Status 0,0 7,4 8,4 -0,1 15,7

FKDP 1,0 35,0 36,0

FKDP korr. 1,0 37,5 38,5

Status 0,5 0,3 0,8 1,6 25,0 35,0 10,2 70,2 73,4 Prognose feb. 2019

FKDP 0,3 0,4 15,0 15,7

FKDP korr. 0,3 0,4 16,1 16,8

Status 0,3 0,4 0,5 1,5 0,1 15,0 15,0 17,9

FKDP

FKDP korr.

Status 0,3 10,0 10,0 20,0 20,3

FKDP

FKDP korr.

Status 0,3 0,4 0,7

FKDP 26,3 29,7 11,1 5,3 0,3 10,0 10,0 25,0 25,0 10,0 152,6 2014-kr.

FKDP korr. 26,3 29,9 11,3 5,6 0,3 11,3 11,3 28,3 28,3 11,3 163,9 Korrigert for prisstigning

Status 16,8 38,0 19,7 9,2 14,5 10,7 2,5 0,1 13,3 111,5 -32 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 5,0 5,0 10,0

FKDP korr. 5,1 5,4 10,4

Status 3,0 2,5 5,4 10,9

FKDP 7,4 6,0 13,4

FKDP korr. 7,4 6,1 13,4

Status 2,2 13,0 3,9 19,1

FKDP 2,5 2,5

FKDP korr. 2,5 2,5

Status

FKDP 4,7 4,7

FKDP korr. 4,7 4,7

Status

FKDP 4,4 3,0 7,4

FKDP korr. 4,4 3,0 7,4

Status 2,0 5,5 0,5 8,1

FKDP 2,6 2,0 4,6

FKDP korr. 2,6 2,0 4,6

Status 3,1 0,1 5,0 8,1

FKDP 15,0 15,0 30,0

FKDP korr. 17,0 17,0 33,9

Status 8,7 10,1 10,1 18,8

Utmating silo Status 0,3 2,0 2,0 2,3

Pulpere og økt biogassproduksjon Status 8,3 5,0 5,0 13,3

Overbygg eksternslammottak Status 0,1 2,9 2,9 3,0

Diverse Status 0,2 0,2 0,2

FKDP 3,0 7,3 3,6 0,3 0,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 64,4

FKDP korr. 3,0 7,3 3,7 0,3 0,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 71,1

Status 5,1 6,0 7,1 2,3 4,8 0,6 2,5 0,1 3,2 28,4

Reservevarmekilde for nytt Hias vba og RA Status 0,3 2,1 2,1 2,4

Nytt polymersystem Status 4,0 4,0

Oppvarming PST avløp Status 0,3 0,2 0,4 0,4 0,9

Rehab og oppgradering RA 0,3 0,2 0,4 0,1 0,7 1,0

FKDP 9,0 6,7 15,7

FKDP korr. 9,0 6,8 15,7

Status 4,4 10,4 0,8 1,4 0,8 17,8 Tak over flakoppstilling i 2018

FKDP

FKDP korr.

Status 0,3 0,3

Økt kapasitet renseanlegget

10.04.2019

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr

Kommentar
Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %

Sluttavvanning maskin 2

Oppgradering biotrinn del 1

Oppgradering biotrinn del 2

Fosforgjenvinning

Ny forbehandling

Batchpilot

Øvrige tiltak renseanlegget

Oppgraderingstiltak renseanlegget

Sandfang/fettfang

Fetthåndtering

Overdekning forsedimentering

Skrueavvanner

           Rehabilitering slambehandlingsanlegget

Her inngår:

           Andre rehabiliteringstiltak

Her inngår:

56,5 mill. kr. avsatt til uspesifiserte tiltak i FKDP i 2019-23 er tatt ut, og i hovedsak 

fordelt på andre, konkrete prosjekter. 

Gassutnyttelse

Energioptimalisering

Kostnadsanslagene i FKDP er stor grad gjort på et overordnet nivå, og det må presiseres at de 

inneholder en betydelig usikkerhet. Usikkerheten i beregning av de enkelte tiltak antas å 
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Revidert tiltaksplan Rød skrift:  Ikke med i Felles kommunedelplan

Hias Avløp

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gjenstår 

2019-2023

Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1 1,009 1,016 1,072 1,111 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

10.04.2019

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr

Kommentar
Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %

Kostnadsanslagene i FKDP er stor grad gjort på et overordnet nivå, og det må presiseres at de 

inneholder en betydelig usikkerhet. Usikkerheten i beregning av de enkelte tiltak antas å 

FKDP 0,9 2,2 4,4 84,0 12,3 103,8 2014-kr.

FKDP korr. 0,9 2,2 4,5 90,0 13,7 111,3 Korrigert for prisstigning

Status 2,0 8,9 89,4 40,4 3,8 144,4 30 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 0,5 1,1 2,6 52,0 8,0 64,2 Kostnad i FKDP er basert på grovt anslag fra entreprenør

FKDP korr. 0,5 1,1 2,6 55,7 8,9 68,8

Status

FKDP 0,5 1,1 1,4 22,0 0,8 25,8

FKDP korr. 0,5 1,1 1,4 23,6 0,9 27,5

Status

FKDP 0,4 10,0 3,5 13,9

FKDP korr. 0,4 10,7 3,9 15,0

Status

FKDP

FKDP korr.

Status 2,0 8,9 89,4 40,4 3,8 144,4

FKDP 8,0 8,0 2014-kr.

FKDP korr. 8,0 8,0 Korrigert for prisstigning

Status 0,3 0,1 3,9 0,0 4,3 -46 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Forslag øk.plan 2019-2022

FKDP 4,2 0,9 3,2 3,1 12,6 8,7 12,5 12,5 57,7 2014-kr.

FKDP korr. 4,2 0,9 3,3 3,3 13,9 9,8 14,1 14,1 63,8 Korrigert for prisstigning

Status 3,7 1,0 4,7 10,0 18,1 14,9 9,2 10,8 14,4 49,2 86,7 36 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Forslag øk.plan 2019-2022

FKDP 0,3 0,3 3,7 4,3

FKDP korr. 0,3 0,3 4,2  

Status 0,3 0,2 2,0 4,1 6,3 6,5

FKDP 12,5 12,5 25,0

FKDP korr. 14,1 14,1 28,3

Status 0,6 4,7 9,6 14,9 14,9

FKDP 0,3 1,0 9,0 10,3

FKDP korr. 0,3 1,1 10,0 11,4

Status 0,0 1,9 9,8 1,0 1,0 12,7

FKDP 0,2 0,2 1,5 1,8 3,3 7,0

FKDP korr. 0,2 0,2 1,5 1,9 3,6 7,5

Status 0,3 0,2 1,9 6,1 0,0 8,5

FKDP 5,0 5,0

FKDP korr. 5,7 5,7

Status Etter økonomiplanperioden 2019-22

FKDP

FKDP korr.

Status 0,4 1,4 3,0 4,7 4,7

FKDP 3,7 0,3 0,4 4,3

FKDP korr. 3,7 0,3 0,4 4,3

Status 2,8 0,4 1,2 5,7 2,8 0,4 3,2 13,2

Breidablikk skole - Militærgarasjen Status 0,1 2,5 1,1 1,1 3,7

Guåker Status 1,1 1,4 2,5

Rehab avløpsledning Skjelve Status 1,8 1,7 1,7 3,5

Ny adkomst kum 5 Status 0,4 0,4 0,4

FKDP 0,5 1,0 1,5

FKDP korr. 0,5 1,0 1,5

Status 1,8 0,1 0,5 0,5 2,4

Øk.plan 2015-18:  179,2 mill. kr.   (Basert på skisseprosjekt)

Øk.plan 2016-19:  165,7  mill. kr. (Basert på forprosjekt)

Øk.plan 2017-20:  144,1 mill. kr. (Basert på anbudspriser)

Inkl. ny ledning Br.dal-Botsenden og ny pumpest. Jessnes (ikke forutsatt i FKDP)

Ny avløpsledning Brumunddal-Hamar og ny 

pumpestasjon i Brumunddal

Ny avløpsledning Brumunddal-Hias ra

Ny avløpspumpestasjon Br.dal

Omlegging eksist. sjøledning Hamar

Oppgradering transportsystem avløp fra 

Br.dal (Samlet)

Avløpsledning Flagstad-Arnkvern

Sanering/rehabilitering transportsystemet

Rehabilitering Tjuvholmen pumpest.

Ny ledning Storhamarstranda (PH3-PH7)

Åker pumpestasjon

Øk.plan 2016-19:  5,1 mill. kr. (Basert på revidert forprosjekt)

Øk.plan 2017-20:  5,2 mill. kr. (Basert på rev. 2 forprosjekt)

Øk.plan 2018-21:  8,1 mill. kr. (Basert på entreprisekostnader)

K7-K9

Vien-Hveberg
Tiltaket er en følge av dårlig standard på ledning Hias har overtatt fra Hamar 

kommune som følge av Felles kommunedelplan.

 

            Ledninger diverse

Her inngår:

Tiltak ved Breidablikk skole er en følge av tilstand og kapasitet på ledning overtatt av 

Hias fra Stange kommune som følge av FKDP. Tiltak ved Guåker og Skjelve er en følge 

av dårlig standard på ledning Hias har overtatt fra Stange kommune som følge av 

FKDP. kommunedelplan

Ledninger Midtstranda

Målestasjoner
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Revidert tiltaksplan Rød skrift:  Ikke med i Felles kommunedelplan

Hias Avløp

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gjenstår 

2019-2023

Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1 1,009 1,016 1,072 1,111 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

10.04.2019

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr

Kommentar
Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %

Kostnadsanslagene i FKDP er stor grad gjort på et overordnet nivå, og det må presiseres at de 

inneholder en betydelig usikkerhet. Usikkerheten i beregning av de enkelte tiltak antas å 

FKDP

FKDP korr.

Status 0,5 0,4 2,2 10,2 5,9 16,0 19,2

Koordinering mot Nye Veier Status 0,5 0,1 0,1 0,7

Botsenden Status 0,0 0,8 9,0 0,8 9,8 10,7

Kryssing E6 Åkersvika Status 0,1 0,8 0,1 0,0 0,1 1,0

Flagstad Bru-Vien Status -0,8 0,4 5,0 5,4 4,7

Botsenden-Rudshøgda Status 0,2 1,0 0,2 0,0 0,2 1,4

Kåterud Status 0,0 0,3 0,6 0,6 0,9

FKDP

FKDP korr.

Status 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 1,8 2,7 3,1

Koordinering mot Bane NOR Status 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 1,8 2,5 2,8

Tokstad avløpspumpestasjon Status 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

FKDP 0,3 0,3

FKDP korr. 0,3 0,3

Status 0,6 0,5 0,5 1,6

FKDP 10,0 10,0 20,0 2014-kr.

FKDP korr. 11,3 11,3 22,6 Korrigert for prisstigning.

Status 0,0 1,0 1,0 -96 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP

FKDP korr.

Status 0,0 1,0 1,0

FKDP 10,0 10,0 20,0 Total kostnad anslått til 100 mill. kr i FKDP

FKDP korr. 11,3 11,3 22,6

Status Forutsetter gjennomføring etter planperioden. 95 mill. kr. Gradvis utbygging

FKDP 2014-kr.

FKDP korr. Korrigert for prisstigning.

Status 4,2 3,4 1,1 0,6 5,1 9,3 Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Gjenstår 2019-2023
Kostnad  2014-23

mill. kr.

Økning i 

forhold til 

FKDP korr

FKDP 40,1 43,1 22,1 142,4 25,1 18,7 10,0 37,5 47,5 20,0 406,5 2014-kr.

FKDP korr. 40,1 43,5 22,5 152,6 27,9 21,1 11,3 42,4 53,7 22,6 437,7 Korrigert for prisstigning. 

Status 23,1 56,3 126,9 62,1 44,0 79,0 57,8 21,7 14,4 172,8 485,2 11 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FKDP 40,1 83,2 105,4 247,7 272,8 291,5 301,5 339,0 386,5 406,5

FKDP korr. 40,1 83,6 106,1 258,7 286,5 307,7 319,0 361,4 415,1 437,7

Status 23,1 79,4 206,3 268,3 312,3 391,3 449,1 470,8 485,2 485,2

Pumpestasjoner diverse

             Tiltak som følge av ny E6

Her inngår:

Ingen av disse tiltakene var prioritert i Felles kommunedelplan, men er kommet som 

følge av utbygging av ny E6

             Tiltak som følge av ny IC Dovrebanen

Her inngår:

Tiltaket er utelukkende en følge av ny jernbanetrase

SUM TOTALT AVLØP

2014-kr.

Korrigert for prisstigning. 

Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

Ny avløpsløsning til Tangen

Skisseprosjekt

Gjennomføring

Øvrige investeringer avløp

Økonomiplan 2019-2022

SUM AVLØP pr. år
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Felles kommunedelplan Vann og avløp - Hamar, Løten, Ringsaker, Stange.

Tiltaksplaner kommunene 14.05.2019

2014-2018:  Løpende priser.   2019-23:  2019-kr.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1,000 1,009 1,016 1,072 1,111 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130

FKDP 14,0 14,0 14,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 141,0 2014-kr.

FKDP korr. 14,0 14,1 14,2 16,1 15,6 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 153,1 Korrigert for prisstigning. 

Status 10,4 14,0 28,0 30,4 28,0 20,0 28,0 28,0 28,0 29,0 243,8 59 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 0,0

FKDP korr. 0,0

Status 10,4 14,0 28,0 30,4 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 203,8 Inkl. sanering finansiert over drift

FKDP 0,0

FKDP korr. 0,0

Status 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0

FKDP 16,0 21,0 18,0 22,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 185,0 2014-kr.

FKDP korr. 16,0 21,2 18,3 23,6 20,0 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 200,8 Korrigert for prisstigning. 

Status 15,6 21,0 42,0 55,6 46,5 30,0 42,0 42,0 50,0 41,0 385,7 92 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 0,0

FKDP korr. 0,0

Status 15,6 21,0 42,0 55,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,0 313,2 Inkl. sanering finansiert over drift

FKDP 0,0

FKDP korr. 0,0

Status 16,5 12,0 12,0 20,0 12,0 72,5

FKDP 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 51,0 2014-kr.

FKDP korr. 4,5 4,5 4,6 4,8 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 55,6 Korrigert for prisstigning. 

Status 3,2 4,4 5,5 1,1 6,5 17,0 17,0 5,5 5,5 5,5 71,1 28 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

FKDP 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

FKDP 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 31,0 2014-kr.

FKDP korr. 2,5 2,5 2,5 2,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 33,9 Korrigert for prisstigning. 

Status 5,4 4,4 6,2 0,2 7,5 12,5 12,5 3,5 3,5 3,5 59,3 75 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9,0

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

FKDP 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

Sanering

Andre tiltak

Andre tiltak

Løten kommune Vann

Sanering

Andre tiltak

Løten kommune Avløp

Hamar kommune Vann

Hamar kommune Avløp

Sanering

Andre tiltak

Sanering

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr

Kommentar
Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %
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Felles kommunedelplan Vann og avløp - Hamar, Løten, Ringsaker, Stange.

Tiltaksplaner kommunene 14.05.2019

2014-2018:  Løpende priser.   2019-23:  2019-kr.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kostnad  2014-23

mill. kr.

Byggekostnadsindeks "Veg i dagen" 1. Kv. 151,8 153,1 154,3 162,7 168,7

Faktor for prisstigning. 2014 = 1 1,000 1,009 1,016 1,072 1,111 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130

Økonomiplan 2019-2022

Økning i 

forhold til 

FKDPkorr

Kommentar
Antatt prisvekst 2018-2019:  1,9 %

FKDP 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 430,0 2014-kr.

FKDP korr. 43,0 43,4 43,7 46,1 47,8 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 467,0 Korrigert for prisstigning. 

Status 16,9 46,4 66,0 46,5 103,2 103,5 89,3 59,6 16,6 0,0 372,8 -20 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022 -Rev.

FKDP 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 150,0

FKDP korr. 0,0

Status 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 44,0

FKDP 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 280,0

FKDP korr. 0,0

Status 96,8 96,5 79,3 49,6 6,6 328,8

FKDP 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 350,0 2014-kr.

FKDP korr. 35,0 35,3 35,6 37,5 38,9 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 380,1 Korrigert for prisstigning. 

Status 72,1 108,0 78,6 37,1 22,0 28,0 25,5 26,3 17,3 0,0 123,7 -67 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 150,0

FKDP korr. 0,0

Status 7,0 8,0 10,0 10,0 10,0 45,0

FKDP 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 200,0

FKDP korr. 0,0

Status 19,6 20,0 15,5 16,3 7,3 78,7

FKDP 8,5 8,5 8,5 8,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 145,6 2014-kr.

FKDP korr. 8,5 8,6 8,6 9,1 20,7 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 160,6 Korrigert for prisstigning. 

Status 10,4 17,6 8,5 11,3 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 137,8 -14 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

FKDP 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

FKDP 8,5 8,5 8,5 8,5 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 140,2 2014-kr.

FKDP korr. 8,5 8,6 8,6 9,1 19,7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 154,5 Korrigert for prisstigning. 

Status 13,9 10,8 12,1 16,8 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 143,6 -7 % Regnskap 2014-2017. Prognose 2018. Øk.plan 2019-2022

FKDP 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 76,2

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

FKDP 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0

FKDP korr. 0,0

Status 0,0

Ringsaker kommune Avløp

Sanering

Andre tiltak

Stange kommune Vann

Andre tiltak

Sanering

Andre tiltak

Stange kommune Avløp

Sanering

Ringsaker kommune Vann

Sanering

Andre tiltak


