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Fra: Norconsult AS v/ Andreas Skjærstad 
Dato 2019-05-13 

 Vurdering og anbefaling av tiltak for reduksjon av høyde på Furusjøen 

vannverk 

I forbindelse med et informasjonsmøte Nord-Fron kommune hadde med hytteeiere på Kvamsfjellet i påsken 
2019, kom det flere innsigelser mot utformingen av vannverksbygget slik det foreligger på tegning per nå. 
Det er spesielt høyden på bygget det reageres på. Mønehøyden på bygget er per nå ca. 7,8 m. Tillatt 
mønehøyde (for fritidsboliger i området) jfr. nåværende reguleringsplan er 6,0 m. 

Nord-Fron kommune skal nå gjennomføre regulering av vannverkstomta. Arbeidet er satt i gang og 
reguleringsplanen skal behandles politisk 28. mai. 

Kommunen ønsker i den forbindelse at Norconsult gjør en enkel utredning av mulige tiltak for å redusere 
høyden på bygget, samt av kostnads- og fremdriftskonsekvenser dette vil ha. Dette er vurdert i foreliggende 
notat. 

Aktuelle alternative tiltak for å redusere høyden på vannverksbygg 

Nedenfor er det listet opp fire mulige tiltak for reduksjon av høyden på bygget. Disse løsningen kommer i 
tillegg til løsningen som foreligger per i dag. Dagens løsning er tatt med som «alternativ 0». Alle tiltakene tar 
utgangspunkt i den plasseringen bygget er tenkt å ha per i dag. 

 

0.  Beholde den løsningen som eksisterer per dags dato. 
 

1. Senke terrenget og vannverksbygget (f.eks. med 0,5 m). 
  

2. Senke bygget, senke terrenget på fremsiden av bygget og heve terrenget på kortsidene og baksiden 
av bygget. Ringmur forhøyes på baksiden og på f.eks. 2/3 (eller mer) av kortsidene slik at 
terrengforhøyningen kan avsluttes mot bygget. 
 

3. Redusere høyden på bygget ved at høyder på tanker reduseres. 
 

4. Redusere høyden på bygget ved å senke prosessdelen i vannverket delvis under terreng. 
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Vurdering av foreslåtte tiltak for redusering av høyde på vannverksbygg 

0. Beholde den løsningen som eksisterer per dags dato. 

Å beholde eksisterende løsning vil selvsagt ikke gi en reduksjon av høyden på bygget, men vil medføre at 
det ikke påløper ekstra entreprise- og prosjekteringskostnader, samt at man unngår ytterligere forsinkelser i 
prosjektet. 

 

1. Senke terrenget og vannverksbygget 

Hvis både terrenget og bygget senkes vil ikke mønehøyden rundt bygget reduseres. Bygget blir lavere i 
terrenget globalt sett, men vil nok virke like stort både lokalt og globalt. Det vil også bli vanskeligere å løse 
avrenning av overflatevann på baksiden av bygget, samtidig som faren for problemer med kjøving fra myra 
bak bygget vil øke. 

En fordel med tiltaket er at det vil bli mindre behov for oppfylling på terrenget foran bygget med tanke på 
adkomst og biloppstillingsplass. Med hensyn til byggekostnader vil det antagelig ikke bli noen særlig forskjell 
fra dagens løsning. Kostnader med tanke på omprosjektering for selve bygget vil være minimale, da det kun 
vil være snakk om at 3D-modellen må senkes med hensyn på kotehøyde og alle tegninger som viser 
utomhus/tilbakefylling må revideres. Prosess, VVS, elektro vil heller ikke ha behov for ny prosjektering 
Enkeltposter i beskrivelse må kanskje justeres noe. Underlag fra VA må også revideres med tanke på nivåer 
for rør og rørgrøfter. 

Vårt anslag er at prosjekteringskostnaden vil øke med ca. 40 000 - 50 000 kr (eks. mva.) pga. ekstra tid som 
vil gå med til revidering av bygg/utomhus og VA. Fremdriftsmessig betyr dette at går med en uke ekstra til 
revidering for bygg og VA. Denne uken kommer i tillegg til forsinkelsene som allerede har oppstått på grunn 
av naboklager vedrørende vannverket. 

 

2. Senke bygget, senke terrenget på fremsiden og heve terrenget på kortsidene og baksiden av bygget 

Å senke bygget og terrenget på fremsiden, samtidig som terrenget heves på baksiden og på kortsidene mot 
øst og vest, vil medføre at mønehøyden på bygget reduseres. Det må etableres en betongbrystning på 
baksiden og ut på kortsidene ved at man forhøyer ringmuren på disse stedene (se vedlegg 1 for illustrasjon). 
Man kan da avslutte det hevede terrenget mot brystningen. Vegghøyden på baksiden (mot sør) vil kunne 
reduseres med 1-1,5 meter på denne måten. Gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygget vil kunne økes med 
ca. 0,5 meter. Ved at man i tillegg senker bygget 0,5 meter vil man kunne oppnå å redusere mønehøyden 
med ca. 1,0 meter, slik at den kommer på i underkant av 7,0 meter for prosessdelen ved vannverket. 

Ved å heve terrenget på sør-, øst- og vestsiden av bygget vil man få en ekstra sikring mot eventuelle 
problemer med vann fra myra bak bygget, ved at man kan etablere et brattere fall fra ut fra bygget og mot 
myra (se vedlegg 1 for illustrasjon). 

Ulempene med en slik løsning er at utførelsen vil bli noe dyrere med tanke på betongarbeid. For øvrig vil 
utførelse av grunnarbeider være lik som i tiltak 1 ovenfor, med unntak av utomhusarbeider som vil bli noe 
dyrere med tanke på heving av terreng i bakkant og på øst- og vestside. Det vil også påløpe noe tid til ekstra 
prosjektering av betong, samt endring av 3D-modell og tegninger, samt revidering/justering av enkeltposter i 
beskrivelse. Prosess, VVS, elektro trenger ikke å omprosjekteres. VA må revidere nivåer på rør og 
rørgrøfter. 
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Vi anslår at entreprisekostnaden vil øke med ca.100 000 - 200 000 kr (eks. mva.) ved gjennomføring av 
dette tiltaket. Kostnadene vil hovedsakelig øke pga. behov for mer betong og noe økt omfang på 
masseutlegging utomhus. 

For bygg/utomhus og VA er vårt anslag at det vil påløpe ca. 60 000 – 70 000 kr (eks. mva.) ekstra i 
kostnader til prosjektering for dette tiltaket. Med tanke på fremdrift vil det medgå 1,5 – 2 uker ekstra til 
revidering og omprosjektering for dette tiltaket. Dette kommer i tillegg til forsinkelsene som allerede har 
oppstått på grunn av naboklager vedrørende vannverket. 

 

3. Redusere høyden på bygget ved at høyder på tanker reduseres 

Et alternativ for å få ned høyden på bygget er å ha lavere tanker i vannbehandlingsprosessen. Planlagte 
tanker er 2,5 m i diameter. Det skal være to filterlinjer slik at man har mer fleksibilitet og sikkerhet i 
vannforsyningen. Størrelse på tanker er bestemt ut fra nødvendig filtreringshastighet og oppholdstid i filtrene. 
Hvis tankhøyden reduseres, må diameter økes for å oppnå samme volum. Dersom tankdiameter økes til 3,2 
(dvs. største diameter som kan fraktes uten «bred last») vil man kunne redusere høyden noe, men 
filterarealet blir da unødvendig stort for vannbehandlingsprosessen. Dvs. at man egentlig da har et 
vannbehandlingsanlegg som er dimensjonert for mye større vannmengder enn det vannverket noen gang 
skal produsere. Vannbehandlingsprosessen vil ved en slik løsning ikke være optimalt utformet, og man 
risikerer at vannverket ikke fungerer så bra som det skal. For vannbehandlingsprosessen er dette en dårlig 
løsning. I tillegg vil det trolig bli behov for å øke størrelsen på bygget siden alle tanker blir større. Det 
anbefales derfor at diameter og tankhøyde på vannbehandlingsanlegget beholdes slik de er planlagt. 

 

4. Redusere høyden på bygget ved å senke prosessdel delvis under terreng 

Dette tiltaket vil innebære å senke prosessdelen delvis under terreng, ved at det lages en vanntett «kjeller» i 
betong for denne delen (se vedlegg 2). Det vil da være aktuelt å benytte samme utvendige høyde for hele 
vannverksbygningen. Det vil si at prosessdelen, slik den er tegnet per i dag, kan senkes og få lik mønehøyde 
som personal-/kontrollromsdelen ved vannverket. 

Dette er også et tiltak som vil bli dyrere enn den løsningen som eksisterer i dag. Bygget vil få større areal 
enn dagens løsning, da gulvareal må økes pga. behov for trapper innvendig i prosessdel. Vedlegg 2 viser 
ikke aktuell bredde for økt arealbehov, men antatt behov kan tenkes å medføre en økning på 1,5 meter i 
bredde og lengde for prosessdel. Dette vil medføre økte kostnader til bygg og grunnarbeid. Det må blant 
annet benyttes vanntett betong, utføres tetthetskontroll for betong, sprenges ut mer i byggegrop, lages 
trapper med repos etc. 

Det kan også bli utfordringer med vann i byggegropa for entreprenør pga. at gropa vil bli dypere enn ved de 
andre foreslåtte tiltakene. Valg av dette tiltaket vil også medføre at oppstart for entreprenør vil bli så forsinket 
at bygget må utføres vinterstid. Noe som igjen kan gi ytterligere forsinkelser og økte kostnader til rigg og 
drift. Vårt anslag er at entreprisekostnaden vil kunne øke med ca. 700 000 – 900 000 kr (eks. mva.) dersom 
dette tiltaket gjennomføres. 

En nedsenket løsning for prosessdelen vil medføre driftsmessige ulemper sammenlignet med en løsning der 
alt ligger i ett plan. Dette vil blant annet innebære at driftspersonell må forholde seg til trapper for lemping av 
utstyr inn og ut av prosessrom, samt for generell adkomst til denne delen av bygningen. Flere trapper og 
nivåer inne i prosessrommet vil også øke risikoen for fall og skader for driftspersonellet, og slik sett gi en 
dårligere løsning med tanke på HMS. 



Notat 

Oppdragsgiver: Nord-Fron kommune 

Oppdragsnr.: 5164038   Dokumentnr.: -- 

2019-05-13  |  Side 4 av 5 n:\516\40\5164038\5 arbeidsdokumenter\574 furusjøen vassverk\konkurransegrunnlag\2019-04-
25_notat_konsekvenser av endringer på bygg.docx 
 

Nødoverløp ved vannlekkasje/spyling i prosessrom er per i dag lagt til gulvsluker som er koblet på 
selvfallsledning med utløp i Furusjøen. Ved senkning av prosessdel med ca. 2,0 meter vil drenering av sluk 
måtte baseres på en løsning med pumper. En slik løsning vil også medføre redusert sikkerhet med hensyn til 
oversvømmelser innvendig i prosessdelen. 

Det vil også påløpe kostnader for omprosjektering av hele bygget og en mer omfattende revidering av 
mengdebeskrivelsen. Behov for omprosjektering av prosess, VVS, elektro og VA vil være minimale, men det 
må kanskje påregnes noe justering/revidering av det som allerede er gjort her. Vi anslår at kostnad for 
omprosjektering av bygget og justering/revidering av underlag på prosess, VVS, elektro og VA vil være i 
området ca. 150 000 – 200 000 kr (eks. mva.). 

For fremdriften vil dette bety at det kan medgå 4-6 uker ekstra til omprosjektering for bygg og revidering for 
andre fag. Dette kommer i tillegg til forsinkelsene som allerede har oppstått på grunn av naboklager 
vedrørende vannverket. 

Drøfting og anbefaling av tiltak 

Det billigste og enkleste tiltaket vil være å beholde løsningen for vannverksbygget slik den er per i dag. Dette 
vil selvsagt ikke gi noen høydereduksjon av bygget og slik sett ikke bidra til å dempe inntrykket av det. 
Samtidig er det vanskelig å komme vekk fra det faktum at vannverket er en driftsbygning og ikke en hytte. 
Det er størrelse og utforming på utstyret (vanntanker, filtre etc.) i prosessdelen som legger premisser for 
byggets størrelse og utseende. Det er viktig at bygget blir utformet hensiktsmessig med tanke på funksjonen 
det skal ha og driften av anlegget som kommer til å pågå der i mange år fremover. 

Nedenfor følger tabell 1 med oversikt over anslåtte ekstra entreprise- og prosjekteringskostnader for de 
foreslåtte tiltakene, samt en kort drøfting av disse. 

Tabell 1 Oversikt over ekstra entreprise- og prosjekteringskostnader for foreslåtte tiltak 

Tiltak Ekstra entreprisekostnad 
(i NOK eks. mva.) 

Ekstra prosjekteringskostnad 
(i NOK eks. mva.) 

Total ekstrakostnad 
(i NOK eks. mva.) 

1 - 40 000 – 50 000  40 000 – 50 000 

2 100 000 – 200 000 60 000 – 70 000 160 000 – 270 000 

3 - - - 

4 700 000 – 900 000 150 000 – 200 000 850 000 – 1100 000 
 

Drøfting av tiltak 

Tiltak 1 «senke terreng og bygg» vil ha liten visuell effekt på høydereduksjon av bygget og vil ikke redusere 
mønehøyden, samtidig reduseres også sikkerheten med hensyn til fare for problemer med kjøving etc. fra 
myra i bakkant. Tiltaket er billig å gjennomføre og har minst fremdriftsmessig konsekvens for prosjektet. 
Men, slik vi ser det er det ikke noe poeng i å gjennomføre tiltaket da det vil ha minimal effekt på å redusere 
høyden av bygget. 

Tiltak 2 «senke bygg og heve terreng på sider og bakside» vil kunne redusere mønehøyden med inntil 1 
meter. Ved at terrenget i bakkant og på sidene av bygget heves vil dette bidra til å dempe inntrykket av 
høyden på bygget sett fra sør-, øst og vestsiden. Tiltaket vil medføre økning av entreprisekostnaden på ca. 
100 000 – 200 000 kr. I tillegg kommer økte kostnader til revidering/omprosjektering. Tiltaket vil allikevel 
være betydelig rimeligere enn tiltak 4. Tiltak 2 har også mye mindre konsekvens for fremdrift enn tiltak 4. 
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Tiltak 3 «redusere høyde på tanker» vil kunne redusere høyden på bygget noe, men det er uvisst akkurat 
hvor mye. Det anbefales at diametere på tanker og tankhøyder beholdes slik de er planlagt. Bakgrunnen for 
foreslåtte dimensjoner på tanker er å oppnå hensiktsmessige prosessløsninger. Slik vi ser det er dette 
tiltaket lite aktuelt å gjennomføre. 

Tiltak 4 «senke prosessdel delvis under terreng» vil ha størst effekt på å redusere høyden på bygget og slik 
sett dempe inntrykket av bygget fra utsiden, men vil bli det dyreste tiltaket og vil få størst konsekvens for 
fremdriften både med hensyn til prosjektering og utførelse. For utførelsesdelen av prosjektet vil det kunne bli 
snakk om større ulemper med vannhåndtering og vinterdrift. Tiltaket vil også gi ulemper for driften av 
vannverket med hensyn til trapper og nivåforskjeller inne i prosessrom, samt en dårligere løsning med tanke 
på HMS. Det må også etableres en løsning med pumper for drenering av sluk. Noe som vil gi redusert 
sikkerhet med hensyn til innvendige oversvømmelser i prosessdelen ved vannverket. Vi vurderer også tiltak 
4 som lite aktuelt å gjennomføre. 

Anbefaling av tiltak 

Vår anbefaling er at Nord-Fron kommune velger tiltak 2 dersom høyden på bygget skal reduseres. Vår 
mening er at dette er det tiltaket som er mest gunstig hvis man ser på effekt, kostnad og fremdrift samlet sett. 
Vi anbefaler også at mønehøyden i forslaget til reguleringsplan for vannverkstomta settes til 7,5 meter. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 «Skisse tiltak 2» 

Vedlegg 2 «Skisse tiltak 4» 
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