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Forord 

Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med traineeprogrammet Romerike Trainee. Temaet 

for oppgaven var «Hvordan bygge bærekraftig infrastruktur», det var opp til gruppen i 

felleskap å sette en avgrensing utover dette.  

Arbeidet med fellesoppgaven har vært både spennende, lærerik, men også krevende. Vi har i 

løpet av perioden fått et veldig bra felleskap, og vi har lært mye av prosessen. I tillegg har vi 

fått en større kunnskap om tema og, på grunn av ulik fagbakgrunn, fått mulighet til å jobbe 

svært tverrfaglig.  

Traineekullet 2021-2023 vil gjerne takke Øyvind Wahl i Lillestrøm kommune og Gunnar 

Bjørnson hos Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS for gode tilbakemeldinger og hjelp 

i forbindelse med prosjektarbeidet. I tillegg ønsker vi å takke alle som svarte på 

spørreskjemaet, som ble sendt ut i forbindelse med oppgaven. Vi ønsker også å takke Lars I. 

Fjellestad for gode faglige diskusjoner underveis i oppgaven.  

Videre ønsker vi å takke Grete Andersen for god oppfølging under traineeperioden, og 

Romerike Trainee for en super start på arbeidskarrieren!  

Avslutningsvis ønsker vi å takke hverandre for et hyggelig samspill, bra samarbeid og godt 

samhold i gruppen!  
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Sammendrag 

Bærekraft er omfattende og komplekst. I denne oppgaven undersøkes derfor noen av 

elementene knyttet til bærekraft ut fra den overordnede problemstillingen: “Hvordan bygge 

bærekraftig infrastruktur”. Oppgaven er avgrenset til vann- og avløpsprosjekter i kommunal 

sektor på Romerike.  

Formålet med oppgaven er å bidra til bevisstgjøring om dagens situasjon og økt kompetanse 

knyttet til temaet. Det har i den sammenheng blitt sendt ut et spørreskjema til alle 

kommunene og IKSene som er med i Romerike trainee for å undersøke status når det kommer 

til bærekraftig prosjektgjennomføring. I tillegg til resultater fra spørreskjema presenteres fire 

verktøy som kan bidra til et større bærekraftsfokus. Verktøyene oppgaven undersøker er 

livsløpsanalyse (LCA), livssykluskostnader (LCC), Blågrønn faktor og flytskjema. 

Informasjon innhentet gjennom intervju og en litteraturstudie dannet grunnlaget for videre 

diskusjon i oppgaven. Gjennom fem diskusjonsspørsmål, undersøkes temaene; bærekraft fra 

plan til prosjekt, fokus på bærekraft i prosjekt, prosjektstyring, bruk av verktøy og metoder 

og bærekraft i VA-normen. Resultater, litteratur og diskusjon fører avslutningsvis fram til et 

kriteriesett som vil kunne bidra til en mer bærekraftig prosjektgjennomføring. 

Resultatene tilsier at bærekraftbegrepet må få en tydeligere rolle i det daglige arbeidet i 

kommunal sektor på Romerike. Dette gjelder i hovedsak hvordan overordnede planer kan 

realiseres i praksis. I tillegg er det er behov for et større samarbeid på tvers av kommuner, og 

bedre kommunikasjon når det kommer til prosjektgjennomføring. Vann- og avløpsprosjekter 

på Romerike har et stort potensial når det kommer til bærekraft i prosjekt, og for å 

imøtekomme fremtidens utfordringer må dette få et større fokus.  
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1. Innledning  

1.1 Bakgrunn  

Et velfungerende samfunn krever omfattende infrastruktur. En raskt voksende 

verdensbefolkning og endringer i klima fører til nye utfordringer. Blant annet knapphet på 

viktige ressurser, økt miljøpåvirkning og helserisiko, og nye påkjenninger på konstruksjoner. 

Verden er avhengig av at framtidig infrastruktur utvikles slik at den er i stand til å 

imøtekomme disse utfordringene. Det er et tydelig behov for å forbedre planene ved bygging 

av infrastruktur, og å forme de på en måte som bidrar til å nå bærekraftsmålene (FN, 2022).  

Forskning innenfor feltet bærekraftig infrastruktur, peker på viktigheten av å danne 

grunnlaget for å utvikle nye strategier og teknologier for konstruksjon av bygninger og 

tilhørende infrastruktur. Dette må være tilpasset forventede klimaendringer, og fremtidige 

behov for redusert utslipp og gjenbruk av ressurser (Burud, 2010).  

Bygging og vedlikehold av teknisk infrastruktur krever store ressurser, og kan derfor ha 

avgjørende betydning for helse og miljø (FNs regionale kontor for Vest Europa, 2022).  Ca. 

70II% av klimautslippene er knyttet til bygging og drift av infrastruktur. Verdens 

Helseorganisasjon (WHO) viser til at antall dødsfall fra utslipp fra viktige infrastrukturnæringer 

vil øke fra dagens 150 000 per år til 250 000 innen 2030 (FN, 2022). Skal vi nå målet i 

Parisavtalen om å begrense oppvarmingen til under to 2 grader, og helst ned mot 1,5, må 

globale utslipp nå toppen mellom 2020 og 2025. For å få til dette kreves det umiddelbare og  

kraftige utslippskutt i alle sektorer. Lite kutt i én sektor må kompenseres med større kutt i en 

annen (Miljødirektoratet, 2022). 

Infrastrukturen skal ikke lenger kun dekke en funksjon etter dagens behov, men også være 

robust i møte med morgensdagens utfordringer. Ved å tilpasse den tekniske infrastrukturen 

mot fremtidige utfordringer, bidrar man til å møte disse utfordringene på en god måte.  
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1.2 Formål 

Formålet med oppgaven er å bidra til økt kunnskap for arbeidsgiver og andre involverte. I 

hovedsak gjelder dette bevisstgjøring om dagens situasjon, og hvordan bruk av eksisterende 

verktøy og metoder kan bidra til en mer bærekraftig prosjektgjennomføring. Resultatmålet 

vil være å finne ulike kriterier for å oppnå en mer bærekraftig prosjektgjennomføring. 

Effektmålet av oppgaven vil være økt kunnskap og bevissthet knyttet til bærekraft i 

kommunale prosjekter på Romerike.  

For deltagerne i prosjektgruppen vil også et formål være å få bedre forståelse for 

prosjektgjennomføring og tverrfaglig samarbeid. Ferdigstillelse av oppgaven innen tidsfrist vil 

være et resultatmål. Effektmålet for gruppen vil være økt kunnskap innenfor prosjektstyring, 

tverrfaglig samarbeid og bærekraftig infrastruktur.  

1.3 Tema 

Temaet for fellesoppgaven, «Hvordan bygge bærekraftig infrastruktur», er rettet mot teknisk 

infrastruktur. Oppgaven knyttes mot Lillestrøm kommunes klimastrategi og et av de fem 

hovedområdene, infrastruktur for det grønne skiftet, som skal sikre at kommunen tar sin del 

av ansvaret med å kutte klimagassutslipp. En av strategiene som ble pekt på i rammeverket 

for oppgaven var: «løsninger for renovasjon, vannmiljø og avløp skal optimaliseres og ha en 

høy grad av automatisering.»  I tillegg er det flere av strategiene og virkemidlene i 

klimastrategien som kan kobles opp mot hva som er viktig for å «bygge bærekraftig 

infrastruktur». 

1.4 Avgrensning 

Ut fra temaet vi fikk utdelt fra Romerike Trainee, skulle prosjektgruppen i felleskap sette en 

avgrensning for oppgaven. Avgrensningen av oppgaven skulle være relevant for alle i 

prosjektgruppen, og måtte derfor være tverrfaglig og omfavne elementer fra alle fagretninger 

som er representert i gruppen. I tillegg måtte oppgavens omfang begrenses slik at det 

samsvarte med de 100 arbeidstimene per prosjektdeltager som var satt av til prosjektet. 



 
 

3 
 

Oppgaven fokuserer på hvordan kommunal sektor på Romerike kan bygge bærekraftig vann- 

og avløpsinfrastruktur. Dagens situasjon undersøkes ved hjelp av et spørreskjema om 

prosjektgjennomføring, og litteratursøk knyttet til tema. Videre studeres det metoder og 

verktøy som kan tas i bruk tidlig i prosjektprosessen for å bidra til fokus på bærekraft. 

1.4.1 Diskusjonsspørsmål 

For å besvare oppgaven «Hvordan oppnå bærekraftig infrastruktur i VA-prosjekter» har vi 

valgt å sette ned følgende diskusjonsspørsmål: 

1. Hvordan ivaretar kommunene og IKS bærekraft fra plan til prosjekt? 

2. Hvordan arbeider kommuner og IKSer for å hensynta bærekraft i prosjekter?  

3. Hvordan er kommunenes og IKSenes prosedyrer knyttet til interne strategier, 

konkurransegrunnlag og entrepriseform? 

4. Hvordan kan man benytte verktøy og metoder for å oppnå større grad av bærekraft i 

prosjekter? 

5. Hva er VA-normens påvirkning for bærekraft i prosjekter i kommunal sektor? 

1.5 Organisering 

Prosjekteier: Romerike Trainee 

Prosjektgruppe: Malene Fjellestad, Andrianantenaina Herinjandry Rasamizafimanantsoa, 

Maria Kristine Saksvik Munkvold, Lena Albertine Wendelborg, Stine Mohagen Hansen og 

Helene Storlien. 

Prosjektleder: Helene Storlien 

Prosjektveiledere: Gunnar Bjørnson, Nedre Romerike vann og avløpsselskap og Øyvind Wahl, 

Lillestrøm kommune.  

Oppgaven er en del av traineeprogrammet Romerike Trainee. Traineeprogrammet er for 

nyutdannede med bachelor eller master innen tekniske og naturvitenskapelige fag. 

Programmet er et samarbeid mellom 11 kommuner og selskaper på Romerike innen fagene 
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vann og avløp, kart- og geodata, plan og byggesak, samferdsel, renovasjon samt energi, klima 

og miljø. Dette gjenspeiler seg i denne oppgaven hvor det har vært et samarbeid på tvers av 

fagretninger.  

I løpet av en toårs periode jobbes det på to arbeidssteder fordelt over tre arbeidsperioder. 

Arbeidet med fellesoppgaven har pågått de to første periodene. Under vises en oversikt over 

prosjektgruppas medlemmer, utdanning, vertssted og hospiteringssted. To av traineene 

avsluttet programmet tidlig, og har derfor ikke tatt del i gjennomføringen av oppgaven. 

Tabell 1: Oversikt over traineene 

Navn Utdannelse Vertsted  
(8 mnd. + 8 mnd.) 

Hospiteringssted  
(8 mnd.) 

Malene Fjellestad Master i vann- og 

miljøteknikk, NMBU 

Ås 

Avd. Miljøteknikk, 

Lillestrøm Kommune 

 

Avd. Kommunalteknisk 

drift, Aurskog-Høland 

kommune 

Gregor Amani Master i industriell 

økologi, NTNU 

Trondheim 

Avd. Miljøstab, ROAF  

Andrianantenaina 

Herinjandry 

Rasamizafimanantsoa 

Bachelor i vann- og 

miljøteknikk, NTNU 

Ålesund 

Avd. Miljøteknikk, 
Lillestrøm Kommune 

Avd. Utvikling, Nedre 
Romerike vann og 
avløpsselskap 

Maria Kristine Saksvik 

Munkvold 

Master i energi og 

miljø, NTNU 

Trondheim 

Avd. Strategi og 

samfunnsutvikling, 

Lørenskog kommune 

Klima og miljø, Avd. 

Strategi og analyse, 

Lillestrøm kommune 

 
Lena Albertine 

Wendelborg 

Master i teknisk 

samfunnssikkerhet, 

Universitetet i 

Stavanger 

Klima og miljø, Avd. 

Strategi og analyse, 

Lillestrøm kommune 

Avd. Strategi og 

samfunnsutvikling, 

Lørenskog kommune 

Yonas Ghide Zewelde Bachelor i bygg 

ingeniør, NTNU 

Trondheim 

Avd. Teknisk, ØRAS 

IKS 

 

 

Stine Mohagen 

Hansen 

Master i vann- og 

miljøteknikk, NMBU 

Ås 

Avd. 

Kommunalteknisk 

drift, Aurskog-

Høland kommune 

 

Avd.Miljøteknikk, 
Lillestrøm Kommune 

Helene Storlien Master i Industriell 

økonomi, NMBU Ås 

Avd. Utvikling, Nedre 
Romerike vann og 
avløpsselskap 

Avd. Miljøteknikk, 
Lillestrøm Kommune 
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2. Teori 

For å besvare spørsmålet «hvordan oppnå bærekraftig infrastruktur i VA-prosjekter?» ses det 

som fordelaktig med en bred teoretisk tilnærming. Det teoretiske rammeverket er derfor 

avgrenset til bærekraft, kommunens rolle og plansystem, interne retningslinjer, eksterne 

føringer og retningslinjer, bærekraftig infrastruktur og prosjektstyring. Dette er illustrert i 

Figur 1. 

 

Figur 1: Teoretisk rammeverk 

2.1 Bærekraft 

Bærekraftig infrastruktur defineres ved at «den planlegges, utformes, konstrueres, driftes og 

tas ut av drift på en måte som sikrer økonomisk og finansiell, sosial, miljømessig (inkludert 

klimavennlig) og institusjonell bærekraft over hele livssyklusen» (FNs regionale kontor for 

Vest Europa, 2022). Man kan si at Bærekraftig infrastruktur er strategier og teknologier for 

konstruksjon av bygninger og tilhørende infrastruktur, tilpasset forventede klimaendringer, 

behov for redusert utslipp og gjenbruk av ressurser (Burud, 2010).  

Bærekraft blir ofte brukt i sammenheng med «bærekraftig utvikling», som er et begrep som 

ble innført av Brundtland-kommisjonen i 1987 i rapporten Vår felles framtid. Bærekraftig 

utvikling er definert som «en utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge 

mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»  

Hvordan oppnå 
bærekraftig 

infrastruktur i 
VA-prosjekter?

Bærekraft

Kommunens rolle 
og plansystem

Interne 
retningslinjer -

VA normen

Eksterne føringer 
og retningslinjer

Bærekraftig 
infrastruktur

Prosjektstyring
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FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, som en del 

av 2030-agendaen. Bærekraftsmålene er delt inn i tre dimensjoner og skal sammen fremme 

sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis.  

En bærekraftig utvikling må skje innenfor planetens tålegrense (miljødimensjonen). Samtidig 

må vi sikre at mennesker har et rettferdig grunnlag for å leve gode liv (den sosiale 

dimensjonen), og sikre økonomisk trygghet for alle (den økonomiske dimensjonen). Både 

sosial og økonomisk bærekraft er avhengig av miljødimensjonen, altså at vi tar vare på 

planeten vi bor på (Molde kommune, 2022). For å vurdere om noe er bærekraftig, må man se 

på alle de tre dimensjonene i fellesskap. Arbeidet med bærekraftsmålene er komplekst og 

krever en felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, offentlig- og privat sektor og akademia. 

Figur 2 viser sammenhengen mellom målene og de tre dimensjonene. 

 

Figur 2: FNs Bærekraftsmål (Azote Images for Stockholm Resilience Centre, 2017) 
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2.2 Kommunens rolle og plansystem 

Ifølge statsforvalteren er det kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes 

innenfor rammene av nasjonal politikk (Statsforvalteren, 2022). Dette innebærer at 

kommunen skal følge retningslinjer og rammer gitt av Stortinget og regjeringen. I Nasjonale 

forventninger til kommunal planlegging uttrykker regjeringen en forventning om at 

bærekraftsmålene legges til grunn for arealplanlegging (KDD, 2022). Bærekraftsmålene skal 

derfor ligge til grunn i kommunenes planstrategier og kommuneplaner, som gir føringer for 

videre utvikling av arealene. 

Gjennom planarbeid kan kommunen sikre synergieffekter mellom målene, og styrke arbeidet 

med bærekraft i kommunen. Det er spesielt i rollen som arealforvalter at kommunen har stor 

påvirkningskraft, måten kommunene velger å disponere arealene vil ha stor påvirkning på 

grunnleggende bærekraft. Kommunens overordnede styring over areal- og 

ressursforvaltningen foregår gjennom kommuneplanens arealdel og videre gjennom område- 

og detaljreguleringer. For å sikre en utvikling som tar hensyn til de tre dimensjonene for 

bærekraft, må derfor krav om bærekraftige løsninger forankres politisk gjennom de 

overordnede planene (KDD, 2022). 

2.2.1 Kommuneplanens samfunns- og arealdel 

Kommunens viktigste styringsdokument er kommuneplanen. Som vist i figur 3, består 

kommuneplanen av to deler: kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. 

Sammen skal kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, 

interesser og oppgaver. Kommuneplanen skal omfatte kommunens viktigste mål og 

oppgaver. 
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Figur 3: Kommuneplanen 

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi føringer for kommunens retning for fireårs perioden 

den gjelder. Der skal det legges vekt på utfordringer, og de strategiske valgene kommunen 

tar. Samfunnsdelen skal skildre flere samfunnsforhold slik som befolkningsutvikling, 

utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og 

næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og 

tjenesteleverandør. I tillegg til å ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for 

kommuneplanens arealdel (Husbanken, 2022).  

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes. Føringer 

for arealbruken legges gjennom et rettslig bindende arealkart og bestemmelser. I tillegg 

består arealdelen av utfyllende retningslinjer og planbeskrivelse. Videre har man også 

kommunedelplaner, som kan gjelde et geografisk avgrenset område av kommunen, eller et 

bestemt tema. Selve arealplanleggingen styres etter plan- og bygningsloven. 

Ifølge plan og bygningsloven § 12-1 er en reguleringsplan et arealplankart med tilhørende 

bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser (Plan- og 

bygningsloven, 2015). Etablering av reguleringsplaner er hjemlet i plan og bygningsloven 

(PBL).  

2.2.2 Bærekraft i planarbeidet 

Regjeringen har bestemt at alle kommuner i Norge må ta stilling til FNs bærekraftsmål i sitt 

planarbeid. Det går fram av de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 

2019-2023. Flere kommuner har fastsatt bærekraftsarbeidet sitt i kommuneplanens 

Kommuneplan

Samfunnsdel

Strategier og temaplaner

Arealdel

Kommunedelplaner
Reguleringsplaner
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samfunnsdel. De føringene som blir fastsatt her skal følges i kommunens øvrige planer og 

reflekteres i kommunens arbeid. 

2.3 Interne retningslinjer – VA normen 

Vann- og avløpsnormen (VA-normen), er en norm kommuner har for å sikre kvalitet. «VA 

normen representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske 

anleggene skal være/utføres» (Dahle, 2012). Dette gjelder både de kommunale anleggene, og 

det som bygges ut av private utbyggere som senere overtas av kommunen (Dahle, 2012). 

Lillestrøm kommune beskriver det slik på sine nettsider: 

VA-normen gjør det enkelt for entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre å finne 

ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. Normen sikrer god kvalitet i 

utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett og de anlegg som skal knyttes 

til dette  (Lillestrøm kommune, 2021). 

I Nedre Romerike har flere kommuner og private vannverk gått sammen for å skrive en felles 

VA-norm. Dette omfatter kommunene: Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, 

Lørenskog og Rælingen. I tillegg gjelder VA-normen for Kirkebygda og Ytre Enebakk vannverk, 

og Flateby vannverk (Lillestrøm, et al., 2020, s. 6). Formålet med VA-normen for Nedre 

Romerike, står beskrevet i delkapittel 1.2: 

Denne normen inneholder krav til planlegging og gjennomføring, samt de tekniske 

krav kommunene har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til 

overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og 

vedlikeholde VA-anlegget  (Lillestrøm, et al., 2020). 

2.4 Eksterne føringer og retningslinjer 

Hovedplan for vann- og avløpssektoren med tilhørende saneringsplan er  

kommunesektorens/IKSens egne styringsdokument, og legger føringer for drift og 

investeringer i planperioden. I planene skal konkrete tiltak, overordnet budsjett og fremdrift 

komme frem basert på mål og strategier satt i hovedplanen.  Det er i disse planene overordnet 
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prosjektbehov fastsettes, i tillegg til at planene kan inneholde føringer for hvordan prosjekter 

skal styres med tanke på økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft (FN-sambandet, 2020).  

Temaplanen skal legge føringer for vann- og avløpssektorens drift, og samtidig hensynta 

kommunens egne bærekraftstrategier. Planen skal i tillegg hensynta faktorer som 

befolkningsutvikling, klimatilpasning, flom- og rasfare og skjerpede myndighetskrav. Norsk 

Vanns nasjonale bærekraftstrategi for vannbransjen peker på at «bærekraftsatsingen i 

vannbransjen må både se til forpliktelser og målsettinger i samfunnet og vannbransjens rolle 

i denne sammenheng»  (Norsk vann, 2017, p. 1). Dette innebærer at vannbransjen ikke kun 

kan se til sine egne mål og satsninger, men må ta del i den øvrige utviklingen og målsettingen 

i samfunnet. 

2.5 Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen 

Norsk Vann vedtok i 2017 en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen. Strategien har som 

overordnet mål at «Norsk vannbransje skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen 

på en måte som sikrer rent vann i springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine 

bærekraftsmål». I tillegg listes 6 delmål med konkrete indikatorer der hver enkelt virksomhet 

bør fastsette sine mål med utgangspunkt i de nasjonale bærekraftsmålene (Norsk vann, 2017, 

p. 1). 

Når det gjelder ledningsnettets funksjon, er delmålene at flest mulig virksomheter innen 2020 

skal ha utarbeidet en plan for å komme ned på en bærekraftig lekkasjeandel. Nasjonalt er 

målet en fornyelsestakt på 1,2 % frem mot 2040, og under 20 % lekkasjeandel innen 2030 på 

drikkevannsnettet. Tilsvarende mål for avløpsnettet er fornyelsestakt på 1 %, og en 

fremmedvannsmengde inn til renseanleggene på under 30 %. I tillegg skal alle virksomheter 

overholde gjeldende utslippskrav til enhver tid, og minimere ikke-planlagte avbrudd i 

vannforsyningen (Norsk vann, 2017). 

Det legges også opp til at Norge skal redusere det nasjonale klimagassutslippet med 40 % 

innen 2030, og at vannbransjen bør ta ansvar for å bidra til å oppfylle en slik målsetning. De 

nåværende nasjonale mål for reduksjon av klimagasser er 50-55 % innen 2030, og det foreslås 

derfor at vannbransjen også arbeider etter disse målene. For vannbransjen er det derfor satt 
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som delmål at alle virksomheter innen 2020 skal ha utarbeidet klimaregnskap for sin 

virksomhet. Nasjonalt skal det legges en plan for reduksjon av bransjens samlede utslipp mot 

2030, og energiforbruket skal minst halveres innen 2030 i forhold til 2014 nivå (Norsk vann, 

2017; KLD, 2021). 

2.6 Status VA- infrastruktur i Norge 

Ifølge BedreVann-rapporten for 2021, har vi fortsatt et godt stykke igjen for å nå de nasjonale 

målene fastsatt av Norsk Vann. Blant annet var gjennomsnittlig lekkasjetap på 

vannledningsnettet 39 % i 2021, mens andel fremmedvann tilført renseanleggene lå på 50 %. 

Fornyelse av vannledningsnettet lå på 0,68 %, i forhold til et investeringsbehov på 0,83 %. 

Tilsvarende på avløpsnettet var 0,68 % mot 0,88 % (Jørgensen, et al., 2021).  

Rapporten viser også at det ikke har vært noen nedgang i bransjens spesifikke energiforbruk, 

men at netto energiforbruk (differansen mellom forbruk og produksjon) er redusert med 

15II% for drikkevann og 32 % for avløp. Dette skyldes en økning i energiproduksjon utgjørende 

33 % av det totale forbruket. Klimagevinsten fra salg av den produserte energien utgjorde i 

2021 om lag 80 000 tonn CO2 ekvivalenter(ekv.), som tilsvarer ca. 55 % av klimafotavtrykket 

fra driften. Fra 2021 skal klimafotavtrykk fra energibruk og klimagevinst ved produksjon av 

energi beregnes for alle som rapporterer energidata til bedreVANN (Jørgensen, et al., 2021). 

Etter beregninger fra Norsk Vann ut ifra drifts- og investeringskostnader rapportert til 

KOSTRA, samt selskapenes klimaregnskap, var bransjens samlede klimagassfotavtrykk i 2021 

rundt 540 000 tonn CO2 ekv. Hvorav investeringer utgjorde hele 67 % av utslippene og drift 

rundt 33 %. Norsk vann har utarbeidet og testet en kalkulator for beregning av bransjens 

klimafotavtrykk. Kommuner og selskaper som benytter kalkulatoren får beregnet fotavtrykk 

fra anvendte kjemikalier, øvrige anskaffelser til drift og investeringer, samt transporten av 

dette. I 2021 var det ni kommuner som benyttet kalkulatoren (Jørgensen, et al., 2021). 

På grunn av etterslepet er det behov for store investeringer i vann- og avløpssektoren, både i 

dag og i tiden fremover. I kommunalt eide vann- og avløpsanlegg er investeringsbehovet frem 

mot 2040 beregnet til nesten 332 mrd. kroner. Ledningsnettet for vann har et 

investeringsbehov på 81 mrd. kroner, og ledningsnettet for avløp ligger på 114 mrd. kroner. I 
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tillegg til rehabilitering av VA-ledningsnettet er det etter krav fra mattilsynet og 

miljødirektoratet, i mange kommuner behov for større investeringer i infrastruktur for 

reservevannforsyning, anlegg for rensing av avløpsvann, drikkevann og slambehandling 

(Norsk vann, 2022). 

2.7 Prosjektstyring 

Kommunenes hovedplan utløser prosjektbehovet i kommunene. Et prosjekt defineres som en 

oppgave med et gitt mål og avgrenset omfang, som skal gjennomføres innenfor en tids- og 

kostnadsramme (Rolstadås, Prosjekt, 2022). 

Et prosjekt vil gå gjennom flere faser, og det finnes ulike måter å definere disse fasene. Difi 

har utarbeidet Prosjektveiviseren som er en modell for hvordan IT-prosjekter kan styres, og 

formålet er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Denne modellen er et godt utgangspunkt, 

men er ikke like anvendbar for alle prosjekter. Med noen justeringer kan den tilpasses bygg- 

og anleggsprosjekter. Det finnes også andre modeller som er anvendbare for prosjekter som 

omhandler infrastruktur. 

I denne oppgaven har vi sett på prosjektstyring i VA-prosjekter. Som en avklaring for hva vi 

legger til grunn, har vi tatt utgangspunkt i en justert versjon av Difis modell. Her er det fem 

faser med fire beslutningspunkter og tilhørende trinn innenfor hver fase, dette er illustrert i 

Figur 4. 

 

Figur 4: Fasemodell for bygg og anlegg basert på modell etter prosjektveiviseren og praktisk prosjektledelse  
(Rolstadås, et al., 2020, p. 118) 
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Beslutningspunktene styrer overgangen fra en fase til den neste, og gir virksomhetsledelsen 

en mulighet for kontroll og trinnvis godkjenning gjennom hele prosjektets livsløp (Digdir, 

2019). Som vist i Figur 4 er beslutningspunktene definert som: 

- Beslutte utredning av idé 

- Beslutte prosjektplanlegging 

- Beslutte prosjektgjennomføring 

- Beslutte avslutning av prosjektet 

2.7.1 Fase 0: Idéfase 

Et prosjekt settes i gang grunnet behov hos prosjekteieren. Det kan komme i form av en idé, 

et problem som skal løses, krav fra myndigheter, eller planer som legger føringer for 

fremtidige utviklinger. På dette stadiet identifiseres behovet for prosjektet, også kalt for 

behovsidentifikasjon. Her listes alle utfordringene som har ført til et behov, hvordan dagens 

situasjon er, og hvilke mål man ønsker å oppnå, både effekt- og samfunnsmål. 

Beslutningspunkt: 1. Beslutte utredning av idé 

Beslutningstakerne vil på bakgrunn av gjennomført behovsidentifikasjon avgjøre om det er 

gunstig å gå videre med prosjektet eller ikke, og om det samsvarer med virksomhetens planer.  

2.7.2 Fase 1: Utredningsfase 

Et hvert prosjekt bør være veldefinert og godt forankret med mål. Etter å ha avklart behovet, 

identifiseres prosjektet. Her kartlegges det om prosjektet er gjennomførbart, og hvilke 

alternativer man har for å løse behovet (Rolstadås, et al., 2020, p. 118). I løpet av denne fasen 

utarbeides det en samlet overordnet plan for prosjektet, og fasen kan omfatte følgende trinn: 

prospektevaluering, mulighetsstudie og prosjektutvikling. I løpet av denne fasen utarbeides 

det en samlet overordnet plan for prosjektet, og fasen kan omfatte følgende trinn: 

prospektevaluering, mulighetsstudie og prosjektutvikling.  

Mulighetsstudietrinnet er et av de vanligste trinnene i denne fasen. I en mulighetsstudie 

undersøker man om det finnes mulige løsninger for prosjektet, både teknisk og økonomisk. 
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Her kartlegges det et stort antall alternativer, og det gjøres grove utredninger av disse. 

Deretter vurderes de opp mot hverandre, og en velger de alternativene en ønsker å gå videre 

med. Ifølge prosjektveiviseren bør det utredes minst tre alternative konsepter i tillegg til 

nullalternativet, som representerer problemet og hva som er ønsket oppnådd (Digdir, 2019). 

I prosjektutviklingstrinnet deles prosjektet opp i et antall utbyggingstrinn, og det lages en 

utbyggingsplan som definerer de enkelte trinnene. Planen for hvert trinn inneholder en 

definisjon av hva som skal utføres, hovedtidsplan og kostnadsestimat. 

Beslutningspunkt: 2. Beslutte prosjektplanlegging 

Beslutningstakerne vil på bakgrunn av trinnene, som er gjennomført under denne fasen, 

avgjøre om prosjektforslaget representerer en ønskelig investering, som bør detaljeres videre 

i en planleggingsfase. Man sitter dermed igjen med et prosjekt som er vurdert som lønnsomt. 

2.7.3 Fase 2: Forprosjektfase 

I denne fasen avgrenses og defineres prosjektet. Det planlegges med hensyn til 

arbeidsomfang, tid og kostnad, i tillegg til dets definerte mål. Disse rammene vil gi 

utgangspunkt for valg av løsning og hvordan prosjektet gjennomføres. 

Å gjennomføre et forprosjekt er et av de vanligste trinnene i denne fasen. Her skal den endelig 

valgte løsningen begrunnes. Det må foreligge tekniske beregninger og –design, for å kunne 

utarbeide et presist kostnadsestimat. Dette estimatet vil gi grunnlag for realisering, og de 

økonomiske rammene for prosjektet.  

I løpet av denne fasen utarbeides det en prosjektgjennomføringsplan. Denne planen vil legge 

grunnlaget for en god styring av den videre prosjektgjennomføringen. Det skal også gi en 

føring for hvordan prosjektet skal planlegges og gjennomføres for å nå de satte målene. 

Planen vil blant annet inneholde: 

- En beskrivelse av prosjektets målsetting 

- Prosjektets rammebetingelser  
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- Strategier som er førende for prosjektet. Dette innebærer blant annet: 

gjennomføringsstrategi, anskaffelsesstrategi og strategier for håndtering av 

usikkerheter. Gjennomføringsstrategi og anskaffelsesstrategi er videre omtalt 

nedenfor. 

- Prosjektets interessenter 

- Prosjektnedbrytning og arbeidsomfang 

- En tidsplan, herunder fremdriftsplan 

- Et kostnadsestimat 

- Prosjektorganisasjon og ansvarsforhold 

- Rapportering 

- Avviksbehandling og bruk av prosjekt reserver  

(Rolstadås, et al., 2020, p. 120) 

Gjennomføringsmodell: 

Valg av gjennomføringsmodell er et strategisk valg, som best bidrar til at prosjektets ønsker 

og mål oppnås. Det er også en av de viktigste beslutningene i et prosjekt (DFØ, 2022). Noen 

kriterier som bør tas hensyn til under dette valget er prosjektets modenhet og kompleksitet, 

markedssituasjonen, organisasjonen og kompetansen hos prosjekteier, og ønsket 

risikofordeling (Rolstadås, et al., 2020, p. 343). 

De vanligste gjennomføringsmodellene er utførelsesentreprise, totalentreprise, og 

samspillsentreprise. Forskjellen mellom de ulike gjennomføringsmodellene er ansvar, rolle- 

og risikofordelingen mellom utførende, rådgiver og byggherre. 

«I utførelsesentrepriser har byggherren ansvaret for all prosjektering, fra skisseprosjekt til 

detaljprosjektering» (DFØ, 2019). Byggherren koordinerer da prosjekteringen, som 

gjennomføres av rådgivere på vegne av byggherren, og utførelsen, som gjennomføres av 

entreprenører. Fordelen med denne entreprisemodellen er at byggherren har styring og stor 

innflytelse i prosessen, samtidig som de har prisene tilgjengelig ved endringsarbeider. 

Ulempen er at prosjektets varighet er lengre enn ved andre modeller da man er avhengig av 
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å være ferdig med prosjekteringen før utførelsen kan begynne. Byggherren må også ta 

ansvaret for mangler mellom kontraktene og underlaget fra prosjekterende (DFØ, 2019). 

Med totalentreprise som gjennomføringsmodell, har entreprenøren ansvar for 

detaljprosjekteringen. Det skilles mellom funksjonsbeskrevet totalentreprise og 

byggherreutviklet totalentreprise. I den førstnevnte lager byggherren en beskrivelse over 

hvilke funksjoner som skal oppnås, og entreprenørene skal på dette grunnlaget konkurrere 

sammen med sine valgte rådgivere. I den sistnevnte, gjennomføres det noe prosjektering før 

entreprenøren får oppdrag om å videreutvikle prosjektet. Fordelen med totalenterprise som 

gjennomføringsmodell er at man i et tidlig tidspunkt får bedre oversikt over kostnadene i 

prosjektet, og det er færre kontraktsparter å forholde seg til. Ulempen er at det ikke foreligger 

enhetspriser dersom det oppstår endringer underveis, og byggherren må kunne vurdere 

tilbudet som gis (DFØ, 2019). 

I samspillsentrepriser kontraheres en gruppe som består av de viktigste prosjekterende og 

utførende i prosjektet. Sammen med byggherren, utgjør de samspillsgruppen og skal 

samarbeide for å finne løsninger og bli enige om en målpris. Fordelene med denne 

gjennomføringsmodellen er at man fokuserer på løsning og hvorvidt det er praktiserbart tidlig 

i prosjektet. Man unngår dermed å prosjektere løsninger som ikke kan bygges, i tillegg til at 

det kan bidra til innovative løsninger. Å få samspillet i gruppen til å fungere kan være en 

utfordring ved denne modellen. Det kreves at byggherren har kompetanse til å styre 

samspillsprosessen, samt at de har ressurser til oppfølging. Byggherren må også legge til rette 

for et godt samspill (DFØ, 2019). En annen utfordring er at målprisen beregnes lenge etter at 

entreprenøren er valgt. Her må byggherren kunne vurdere prisen som gis, og det kan være 

utfordrende å sikre dens pålitelighet. 

Anskaffelsesprosedyre: 

I offentlige anskaffelser skal vann- og avløpsprosjekter følge anskaffelsesforskriften, eller 

forsyningsforskriften. Hvordan anskaffelser utføres avhenger av hvilken prosedyre man tar i 

bruk. Det må tas stilling til hvilken del av anskaffelsesforskriften og/eller forsyningsforskriften 
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man er pålagt å følge, og dette er avhengig av hva som skal anskaffes og verdien på 

anskaffelsen (DFØ, 2021).  

Konkurransegrunnlag: 

Konkurransegrunnlaget er en beskrivelse av konkurransereglene og spesifikasjonene for en 

jobb. Her tydeliggjøres hva virksomhetens behov, formål og resultat skal være.  

Det skal spesifiseres hvilke formål som skal dekkes, og hva slags ytelse det ønskes at 

leverandørene gir tilbud på. Det skal også oppgis hvilke krav og tildelingskriterier som gjelder, 

og hvordan leverandørene skal dokumentere at de oppfyller disse kriteriene. 

Informasjon om kontraktsvilkårene og tilbudsutformingen, herunder tilbudsfristen, skal også 

foreligge (DFØ, 2022).  

Beslutningspunkt: 3. Beslutte prosjektgjennomføring 

Ved slutten av denne fasen, er prosjektet veldefinert og kan tas over av 

prosjektorganisasjonen. Resultatet fra denne fasen vil dermed være en samling av 

dokumenter som benyttes av prosjektstyret for å godkjenne videre gjennomføring av 

prosjektet (Digdir, 2019). 

2.7.4 Fase 3: Gjennomføringsfase 

Denne fasen kan omfatte trinnene: detaljprosjektering, bygging og igangsetting.  

I denne fasen vurderes det hvilke ressurser som må anskaffes for å nå prosjektets mål, og det 

inngås kontrakter som er i henhold til anskaffelsesregelverket. Kontraktene sendes ut på 

anbud for å anskaffe relevante aktører. Det foretas deretter evalueringer av tilbudene som er 

kommet inn og man inngår kontrakt med vinnende aktør. Når kontrakten inngås, skal 

kontraktøren utarbeide et detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan, som er bindende  

(Rolstadås, et al., 2020, p. 49). 
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Det utføres en grundig utarbeidelse av den valgte løsningen, i form av detaljprosjektering.  Alt 

underlag for bygging og igangsetting fremskaffes i dette trinnet. Deretter bygges den valgte 

løsningen, der målet er å ferdigstille anlegget. 

Beslutningspunkt: 4. Beslutte avslutning av prosjektet 

Gjennomføringsfasen avsluttes ved at prosjekteier godkjenner at avslutningsaktivitetene kan 

starte. Fasen avsluttes med å overlevere prosjektets resultater til oppdragsgiveren. 

2.7.5 Fase 4: Driftsfase 

I denne delen av prosjektet er anlegget ferdigstilt og er i driftsfasen, her løper garantitiden og 

anlegget evalueres. Det er valgt å begrense oppgaven frem til denne fasen, og den inngår 

dermed ikke i denne besvarelsen. 

  



 
 

19 
 

3. Metode 

3.1 Kvalitativ metode 

I oppgaven ble det benyttet en kvalitativ metode i form av spørreskjema og litteraturstudie. 

Målet med spørreskjemaet var å innhente informasjon om dagens situasjon i kommunene og 

IKSene. Bruk av kvalitativ metode vil kunne gi detaljert og nyansert informasjon og bidra til 

dybdekunnskap rundt tema.  

3.2 Spørreskjema 

For å kartlegge dagens situasjon i de ulike kommunene og IKSene på Romerike, ble det sendt 

ut et spørreskjema. Skjemaet ble sendt ut til alle deltagende kommuner og IKS i Romerike 

Trainee. Totalt 7 kommuner og 4 IKSer. Av disse var det 4 kommuner og et IKS som svarte på 

spørreundersøkelsen. For å sikre mer relabilitet og validitet i oppgaven hadde det vært 

fordelaktig med flere svar på spørreundersøkelsen. Dette ville styrket både påliteligheten og 

relevansen til oppgaven. 

Spørreskjemaet bestod av totalt 19 spørsmål fordelt på de fire kategoriene: generelle 

spørsmål, interne strategier, entrepriseform og økonomi, og konkurransegrunnlag. 

Spørsmålene ble laget for å innhente informasjon om dagens situasjon og praksis når det 

kommer til bærekraft i prosjekter. 

Skjemaet ligger vedlagt som Vedlegg 1. 

3.3 Litteratursøk 

I tillegg til spørreundersøkelsen ble det gjort en litteraturstudie for å innhente relevant 

litteratur. Dette ble gjort for å skape mer forståelse og bygge et faglig fundament av dagens 

situasjon. I tillegg var det nødvendig med en slik studie for å kunne presentere mulige verktøy 

og komme frem til mulige kriterier for en mer bærekraftig infrastruktur. Det ble i hovedsak 

benyttet tilgjengelig fagstoff på nett og relevante lærebøker.  
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3.4 Arbeidsprosess og samarbeid 

Gruppen besto av 8 deltagere som hver hadde 100 timer til rådighet. Det vil si at oppgaven 

skulle gjennomføres ved bruk at totalt 800 timer. I løpet av perioden falt to av deltagerne av 

programmet og det var derfor i hovedsak 6 personer som jobbet med oppgaven. I tillegg 

hadde gruppen to veiledere som ga tilbakemeldinger underveis i prosjektet.  

I starten av prosjektperioden ble det lagt opp til månedlige møter med individuelt arbeid 

mellom arbeidsmøtene. Disse møtene ble holdt både fysisk og digitalt. Underveis i perioden 

ble det besluttet å gjennomføre noen intensive arbeidsperioder for å få mer fremgang i 

prosjektet. I tillegg ble det besluttet at innlevering skulle være i desember 2022, i stedet for 

opprinnelig innlevering som var april 2023.  

Det ble brukt mye tid på å finne en avgrensing på oppgaven. Problemstillingen var stor og 

overordnet, og det var opp til gruppen i felleskap å finne en avgrensning. Oppgaven skulle 

være relevant for alle gruppens medlemmer, gjennomføres innenfor tidsrammen, og være 

nyttig for eierkommunene/IKSene. Det ble derfor utformet et prosjektmandat og en 

overordnet fremdriftsplan. Oversikt over timebruk ble ført i et eget registreringsskjema.   

Problemstilling og fremdriftsplan ble revidert noe underveis i prosjektet. Det ble lagt et større 

fokus på arbeid i fellesskap mot slutten, og rundt enkelte temaer var det samarbeid i mindre 

grupper. De siste 5 arbeidsøktene før presentasjon fokuserte på gjennomgang av 

tilbakemeldinger, diskusjon, kvalitetssikring av oppgaven og utforming av presentasjon.   
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4. Dagens situasjon - Spørreskjema 

I dette kapittelet presenteres resultatene fra spørreskjemaet. Resultatene fra spørreskjemaet 

diskuteres i kapittel 7. 

4.1 Generelle spørsmål  

4.1.1 Definisjon av bærekraft 

Det første spørsmålet i spørreskjemaet tok for seg begrepet bærekraftig infrastruktur. Det er 

store variasjoner når det kommer til hva kommunene og IKSene legger i dette. Enkelte har 

mest fokus på miljøperspektivet i bærekraft, men noen inkluderer også de to andre 

dimensjonene økonomisk og sosial bærekraft.  

Eksempler på hva de ulike aktørene legger i bærekraftig infrastruktur:  

- Skåne omgivelser, natur inngrep og massehåndtering.  

- Levetid, produksjonsmetode, returordninger og gjenbruk.  

- Løsninger med høy kvalitet som dekker våre krav til funksjonell levetid, minimert 

ressursbruk og kostnadsbruk sett over levetiden og minimert belastning på nærmiljø 

og omgivelser i fbm. bygging og drift. 

- Sammenhengen mellom gebyr og bærekraft. 

- Strategier og tekniske løsninger tilpasset forventede klimaendringer og fremtidige 

behov for redusert utslipp og gjenbruk av ressurser. 

Flere nevner at bærekraftig infrastruktur er et tema i hovedplanene og at det her legges vekt 

på bærekraftsmålene. I tillegg kommer det fram at en av aktørene omtaler bærekraftig 

forvaltning som samspillet mellom økonomi, kvalitet, miljø og effektivitet.  

4.1.2 Bærekraft i prosjekter 

Det er ulik praksis for hvordan bærekraft blir tatt hensyn til i prosjektene. En av kommunene 

har et stort fokus på å begrense spredt avløp, og separere felles avløpsnett for å minimere 

mengden overvann som sendes til renseanleggene. Prosjektene velges ut fra hovedplanen 

som sier at man skal jobbe mot FNs bærekraftsmål nr. 6, 13 og 14.  
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Et annet svar på dette spørsmålet er at den respektive kommunen etterstreber å etterleve 

kravene i Kommuneplanen, Klima- og energiplan og klimaveilederen. Her sørges det også for 

å dokumentere dette med målbare data for reduksjon av CO2 utslipp og håndtering av 

masser.  

En annen kommune legger frem at de har fokus på å prioritere den beste metoden som finnes 

for fornyelse, deriblant grøftefrie metoder. I tillegg har kommunen et pilotprosjekt hvor de 

har tatt i bruk klimagasskalkulatoren til Asplan Viak. Denne skal synliggjøre hvilke tiltak som 

må settes inn for å ytterligere hensynta bærekraft.  I tillegg har de fokus på å velge lokale 

entreprenører som har kort transportvei til anleggsplassen.  

En av aktørene setter krav om at levetidskostnad LCC og klimabelastning LCA skal inngå i 

tidligstudier og utredinger slik at løsningsvalg ikke foretas bare på grunnlag av funksjon og 

investeringskostnad. Dette gjelder også senere i prosjektutviklingen hvor det skal vurderes 

konkrete teknologivalg. Det påpekes også at man i mange tilfeller er underlagt krav fra 

Statsforvalteren og Mattilsynet og at dette er grunnleggende forutsetninger for valg av 

løsning.   

4.1.3 VA-normens påvirkning for bærekraft i prosjekter 

Nedre Romerike sin VA-norm skal i første omgang fungere som en kvalitetssikring for 

utførelse, materialer og kompetanse i egne prosjekter. I VA normen stilles det krav til å følge 

VA-miljøblad Nr. 98. Som omhandler bærekraftige VA-systemer. I tillegg poengterer noen at 

VA normen stiller krav som skal ivareta god levetid og minimere driftsproblemer. En av 

aktørene poengterer at det eneste som står i selve normen er at man skal bygge for 100 år.  

En av aktørene har en egen kvalitetsnorm som setter krav til kvalitet, sikkerhet og 

driftsvennlighet. Det kommer fram at denne kan være i konflikt med bærekraftskriteriene 

fordi de må bygge flere og større enheter for å ha tilstrekkelig regularitet og leveringsevne. 

4.1.4 Kriterier for klima og miljø i prosjekter 

Det er veldig varierende praksis når det kommer til kriterier for klima og miljø i prosjekter. En 

av aktørene svarer at de ikke har noe form for kriterier, mens en annen svarer at de har 

vedtatt en strategi for grønne innkjøp. Denne sier at dersom det er mulig å gjennomføre noe 

grøftefritt skal dette prioriteres og at anleggsmaskinene minimum skal være fossilfrie.  
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En annen kommune har fokus på returordninger og egne miljøtiltak hos leverandør. Dette 

innebærer krav om medlemskap i returordning og et velfungerende miljøstyringssystem.  

Egne miljøtiltak innebærer at bedriften har utarbeidet en miljømessig handlingsplan for egen 

bedrift.  

Kommunens klimamål fra vedtatt kommuneplan og temaplanene Klima og energi, og Strategi 

for overvann og vassdrag ligger i fokus hos en av kommunene. I tillegg er miljø et kriterium i 

prosjektene hvor leverandørene konkurrerer på miljøvennlige tjenester og maskiner.  

Den siste aktøren har ikke satt generelle krav til prosjektene, men har føringer i sin strategi 

som sier at virksomheten skal være energinøytral innen 2025 og klimanøytral innen 2030.  

4.1.5 Oppfølging av klima og miljø i prosjekter 

Det er ulik prosedyre for oppfølging av klima og miljø i prosjekter. I svarene kommer det fram 

at det følges opp, men i liten grad hvordan det faktisk følges opp. Det nevnes at 

miljøperspektivet kartlegges i oppstartsmøtet og deretter fulgt opp i byggemøter. Og at 

kravene som er satt følges opp i alle faser av prosjektene. Fra en kommune kommer det fram 

noen eksempler som klimagassregnskap, utredning av gjennomføringsmetoder og 

massehåndteringsplan. Her gjennomføres det også revisjon av styringsdokument i hver fase 

og det sikres at det foreligger en miljøoppfølingsplan i gjennomføringsfase.  

En av kommunene sier at de ikke har gode nok rutiner for å ivareta oppfølgingen i byggefase. 

De har bare forholdt seg til entreprenørens egenrapportering, men de skal delta i et 

pilotprosjekt hvor man tester en webløsning som henter ut data direkte fra maskinene på 

anlegget.  

For en annen aktør er fokuset lagt på sammenligning av LCA-analyser i utredning og tidligfase. 

I anskaffelse brukes LCC og LCA som kriterier ved valg av teknologi og produkter.  

4.1.6 Sosiale forhold 

I spørreskjemaet ble det spurt om man har kriterier som tar hensyn til sosiale forhold. En 

kommune svarer at de ikke har dette, og resterende nevner mange av de samme elementene. 
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Det er nasjonale lover og forskrifter knyttet til for eksempel støy, støv, transport, og skade 

som kan påføres næring, landbruk og privatpersoner. Andre elementer som blir nevnt er 

byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven kap. 4 og 10.  

4.1.7 Samfunnsbelastning og samfunnsnytten 

Det ble i spørreskjemaet spurt om hvordan prosjektene planlegges og gjennomføres med 

tanke på samfunnsbelastningen i anleggsfasen og samfunnsnytten for fremtiden. Punkter 

som kom fram fra kommunene er presentert under:  

- Utarbeide gode kommunikasjonsplaner og strategier. 

- Sikre trafikkavvikling og anlegg.  

- Beboere, næringsliv og andre berørte informeres i god tid om hvilke ulemper og 

fordeler prosjektene vil ha både i gjennomføringsfasen og effektene i ettertid. Dette 

inkluderer oppstart, byggetid og etterarbeider.  

- Valg av grøftefri metode. Det gir en mindre belastning i anleggsfasen både med tanke 

på tiden vi bruker og belastningen for nabolaget i byggefasen.  

- Oppgradering av vei og veilys og utvikling av sosiale møteplasser.  

- Søke samarbeid med andre aktører som har infrastruktur innenfor prosjektets område   

For den siste aktøren var svaret som følger:  

Det gjennomføres tidlig i prosjektutviklingen interessentanalyse for å identifisere 

berørte og hvilke negative konsekvenser de kan bli utsatt for. Avhengig av hvilke 

interessenter og konsekvenser som identifiseres etableres nærmere utredning av 

konsekvens og avbøtende tiltak, samt at det så snart vi har konkret informasjon å 

komme med etablerer dialog med berørt part eller offentlig organ. 

I prosjektutviklingen søkes å minimere samfunnsbelastningen, og krav innarbeides i 

kontraktene.  

Når det gjelder samfunnsnytten så ligger den i utgangspunktet i innledende valg av 

tiltak. I mange tilfeller er samfunnsnytten av våre tiltak definert i de krav som settes 

gjennom lov, forskrift og konsesjonskrav.   
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4.1.8 Investering- og levetidskostnad 

Økonomien i prosjektene i de ulike kommunene styres hos flere i stor grad av mål for 

utskiftning av ledningsnett. En av kommunene har føringer for alt felles avløp skal separeres 

og alt grått støpejern skal fornyes. Dette setter premisser for hvor mange ledningsmeter vi 

må fornye hvert år. Dette samsvarer i stor grad med svaret fra en av de andre kommunene 

som også presiserer at nødvendigheten av å sikre trygge vann- og avløpstjenester påvirker 

det økonomiske perspektivet.  

En av kommunene kalkulerer kostnadene i hver fase gjennom usikkerhetsanalyser. For en 

annen kommune så er fokuset på levetidskostnader knyttet til valg av rør og utstyr som følger 

VA normens krav knyttet til levetid. Kostnadene her kalkuleres internt før oppstart av 

prosjektet.  

En av aktørene har i de senere år bevisst dreiet sitt økonomiske prosjektfokus fra 

investeringskostnad til levetidskostnad. Dette inkluderer grundige drøftinger knyttet til 

hvordan levetidskostnad, gjerne som nåverdi eller årskostnad, skal beregnes. Det poengteres 

også følgende:  

Hvis en ikke legger opp til gode modeller her vil svært ofte løsninger som har lave 

investeringskostnader, men høy ressursbruk og driftskostnad gjennom levetiden 

komme «uriktig» godt ut ved sammenligning. 

 

4.1.9 Oppfølging av økonomi 

Økonomien følges opp på ulike måter rundt om i kommunene. Følgende metoder kom fram i 

spørreskjemaet:  

• Rutine i Compilo for prosjektgjennomføring. Prosjektleder vurderer prognosen i 

hver månedsrapportering.  

• Ukentlig oppfølging internt i prosjektet, samt månedlig rapportering.  

• Daglig oppfølging av prosjektleder, og månedlig rapportering gjennom 

kommunens økonomirapporteringsverktøy Framsikt.   

• Prosjektleder har ansvar for at prosjektet holder seg innenfor budsjett. 

Oppfølging av dette i Visma.  
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For den siste aktøren var svaret som følger: 

Vi har faste prosedyrer for hvordan prosjektkostnader skal beregnes. Vi benytter som 

basis Norsk Standard tilpasset våre anlegg og behov. Alle prosjekter over en viss 

størrelse skal underlegges uavhengig kontroll og økonomisk usikkerhetsanalyse. På 

forprosjektnivå skal det beregnes forventet prosjektkostnad (P50) og øvre 

kostnadsramme (P85). 

- P50 er den kostnaden det er 50 % sannsynlig at prosjektet vil holde seg innenfor. 

- P85 er den kostnaden det er 85 % sannsynlig at prosjektet vil holde seg innenfor. 

Beslutning om gjennomføring/realisering (beslutningspunkt 2) bevilges normalt på 

P85-nivå, men gir prosjektleder kun fullmakt på P50-nivå. 

Vi har faste prosedyrer for oppfølging av prosjektøkonomi med månedlig rapportering 

etter fastsatt mal. Avhengig av prosjektstørrelse revideres usikkerhetsanalysen etter 

faste intervaller eller ved naturlige milepæler – typisk etter inngått kontrakt(er). 

Vi har under innføring nytt verktøy for økonomistyring (ISY Prosjekt).     

 

4.2 Interne strategier  

4.2.1 Hvordan defineres prosjektbehovet 

Prosjektbehovet hos kommunene defineres i hovedsak av avdelingene innenfor 

kommunalteknikk. Det vil ofte si et samarbeid mellom prosjekt, forvaltning og drift. Det er litt 

varierende hvordan behovet defineres, men hovedplanen er et viktig utgangspunkt hos flere. 

I tillegg til budsjett, erfaringer på ledningsnettet osv.  

En av kommunene svarer i motsetning til de andre at prosjektbehovet defineres av 

behovshaver som er en annen virksomhet enn prosjektvirksomheten. Temaplanen Hovedplan 

for vann, avløp og vannmiljø prioriterer tiltakene. Her følger utskiftningen av vann-, overvann-

, og avløpsledninger en soneprioritering.  

En av aktørene benytter seg av rullerende planer, henholdsvis utviklingsplan og hovedplan for 

å definere prosjektbehovet. Hovedplanen er strategisk og politisk, og er eiernes plan. 
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Utviklingsplanen skal identifisere konkrete tekniske tiltak og brukes som verktøy i 

administrasjonen. Begge planene fungerer som grunnlag for å identifisere prosjekter, og det 

er utviklingsavdelingen i selskapet som følger opp vedtatte planer gjennom konkrete 

prosjekter.  

4.2.2 Prosjektfaser 

Alle deltagerne i spørreundersøkelsen ble spurt om hvilke faser deres prosjekt går igjennom. 

Her var det litt ulik praksis og Figur 5 viser en skjematisk fremstilling av svarene fra 

spørreundersøkelsen. Noen har fastsatte prosjektfaser som må følges, mens andre hopper 

over noen ut ifra behov og prosjekttype.  

En aktør skiller seg ut ved at de kun har tatt med beslutningspunktene, og ikke hvilken fase 

de ulike tilhører. De opplyser at BP1, BP2 og BP3 er politiske beslutningspunkter, mens i BP0 

synliggjøres behovene og BP4 er garantiperioden.  

 

Figur 5: Prosjektfaser - skjematisk fremstilling av svar fra spørreundersøkelsen 
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4.2.3 Metoder og verktøy i prosjektgjennomføringen 

Svarene fra spørreundersøkelsen når det kommer til bruk av verktøy og metoder i de ulike 

fasene i prosjektet var veldig varierende. En av kommunene svarte at de i hovedsak bruker 

PRINCE 2 modellen som utgangspunkt i sine prosjekter, og at i hvor stor grad den benyttes er 

avhengig av størrelsen på prosjektet. I tillegg har en av kommunene et internt 

prosjektstyringsverktøy.  

En annen aktør svarer at de har to interne veiledere som er utgangspunktet for 

prosjektgjennomføringen. Den ene fokuserer på prosjektgjennomføringen og beskriver de 

ulike fasene og oppgavene tilknyttet dem. Den andre tar for seg organisasjonens roller og 

ansvar.  

4.2.4 Intern og ekstern kommunikasjon 

Det er litt varierende hvordan kommunikasjonen i prosjektene foregår. De fleste benytter seg 

av et prosjekthotell som for eksempel Interaxo og Smartdok. Andre anvender teams, møter, 

epost og telefon som kommunikasjonskanaler.  

En av aktørene presiserer at kommunikasjonen i all hovedsak forgår gjennom 

prosjektledelsen. Den interne kommunikasjonen her er i hovedsak mellom prosjektleder og 

drift, og fokuserer på to hovedtema. Dette innebærer tilstrekkelig funksjonalitet og kvalitet 

innenfor kostnadsrammen. I tillegg er det fokus på å sikre stabil drift og tilstrekkelig kvalitet 

under gjennomføringen. Ekstern kommunikasjon styres i hovedsak av prosjektledelsen, med 

unntak av mediesaker som går gjennom daglig leder og egne fastsatte rutiner.  

En annen aktør opplyser at kommunikasjon er et av fagene som organiseres i 

prosjektorganisasjonen. Når det gjelder ekstern kommunikasjon ble det opplyst: 

informasjonen ut på hjemmesiden, innbyggermøter, påleggsbrev og informasjonsbrev, SMS.  

4.3 Entrepriseform 

4.3.1 Valg av entrepriseform 

Det varierer når og hvordan entrepriseformen blir bestemt hos de ulike aktørene, ettersom 

de har forskjellige prosjektforløp.  
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En av aktørene følger deres retningslinjer og rutiner på når og hvordan valget tas. Her er det 

bestemt at i forprosjektfasen skal det utarbeides et forprosjekt, som skal inneholde en 

prosjektgjennomføringsplan. Denne planen skal drøfte og anbefale anskaffelses- og 

entreprisestrategi. Det er ingen faste eller forbestemte entrepriseformer som blir brukt hos 

denne aktøren, og det er begrunnet med at det er stor variasjon i prosjektene. Deres valg av 

entrepriseform er basert på risikobilde, markedssituasjon og ressurstilgang, og de benytter 

seg av både byggherrestyrte utførelsesentrepriser og funksjonsbaserte totalentrepriser.  

En annen aktør opplyser om at de har faste entrepriseformer ut ifra prosjekttyper. Slik at 

utførelsesentreprise benyttes på alle prosjekter for infrastruktur i grunn, mens 

totalentreprise brukes på prosjekter som omhandler bygg og prosess.  

En tredje aktør informerer om at entrepriseformen bestemmes i første politiske 

beslutningssak. Det vurderes av både prosjektleder, avdelingsleder og juridisk- og 

innkjøpsavdeling.  

Felles for to kommuner er at de tar i bruk utførelsesentreprise og kontraktstandard NS 8406. 

Dette er begrunnet med kjennskap og erfaring med entrepriseformen og kontraktstandarden.  

Enkelte aktører opplyser at det er en økende bruk av totalentrepriser og samspillsentrepriser 

i deres virksomhet. En av aktørene forklarer dette med at de oftest tar i bruk totalentrepriser 

fordi de vil utnytte kompetansen hos utførende, samtidig som de flytter risikobildet fra 

byggherre til utførende.   

Hos en aktør, utforskes både byggherrestyrte og entreprenørstyrte samspillsentrepriser.  

Forklaringen er som følgende: 

I disse modellene blir entreprenøren tidlig involvert inn i prosessen, der formålet er å 

utnytte deres kompetanse bedre ved planlegging av løsning og gjennomføring. 

Samtidig kan man unngå konfliktskapende prosesser knyttet til detaljprosjekterte 

utførelsesentrepriser der den reelle prisen ikke er oppgitt. 
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4.3.2 Hvordan entrepriseformen påvirker bærekraft i prosjektene 

De fleste aktørene som har svart på undersøkelsen, er overensstemt i at bærekraft i 

prosjektene kan bli påvirket av kontraktsformen og entreprisemodellen. Men det er også 

påpekt fra en aktør at man kan oppnå bærekraft uansett kontraktsform, så lenge 

konkurransegrunnlaget tilsier noe om det.  

En annen aktør har svart: 

Mer åpne kontraktsformer hvor alle ledd i verdikjeden gis anledning til å bidra, og hvor 

det ikke bare fokuseres på laveste pris, vil på sikt bidra til økt bærekraft i prosjektene. 

De viktigste faktorene her vil være å flytte fokuset fra laveste pris til levetidskostnad 

og levetidsbelastning av miljøet. I tillegg sette fokus på bærekraft fra dag 1 i 

prosjektutviklingen.  

Et annet perspektiv på hvordan entrepriseformen kan påvirke bærekraft i prosjektene er som 

følgende: 

Som byggherre er det enklere å påvirke bærekraften i prosjektet ved en 

utførelsesentreprise i forhold til en totalentreprise. Dette er på grunn av begrenset 

kompetanse og lite fokus på bærekraft hos entreprenøren.  

En annen aktør mener derimot at ved en totalentreprise kan det legges føringer i 

kravspesifikasjonen for å påvirke bærekraften. 

4.4 Konkurransegrunnlag  

Felles for alle aktørene er at tildelingskriteriene og vektingen av disse varierer fra prosjekt til 

prosjekt. Det varierer ut ifra størrelsen, kompleksiteten og omfanget av prosjektet.  

Hos en aktør varierer tildelingskriteriene og vektingen etter kontraktstype: 

Byggherrestyrte utførelseskontrakter blir vurdert etter kvalitet og pris. Her utgjør 

prisen 60 til 80 prosent av vektingen, og kvalitet utgjør fra 20 til 40 prosent. Kvalitet 
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omfatter da organisasjonens kompetanse (hos kjernepersonell) og 

gjennomføringsevne. 

I en funksjonskontrakt vektes kvalitet og miljø høyere, normalt fra 30 til 60 prosent. 

Kvalitet/miljø omfatter da tilbudt løsnings funksjonsevne og miljøbelastning, samt 

organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne. Pris, som utgjør fra 40 til 70 

prosent, vil i mange tilfeller være basert på levetidskostnad. 

Hos en annen aktør er kriteriene vanligvis basert på pris, miljø, kompetanse/ erfaring og 

oppgaveforståelse: 

Prosentfordelingen mellom disse kriteriene varierer i alle konkurranser. Miljø utgjør 

vanligvis 30 % av vektingen, og det er erfart at pris ikke kan være høyere enn 40 % for 

at miljø skal ha betydning. 

En tredje aktør opplyser at de fleste prosjektene de har, vektes på pris, leveringstid og kvalitet. 

Dette er begrunnet med at det stilles kvalifikasjonskrav (MÅ-krav) i konkurransen og ikke 

tildelingskriterier.  

4.4.1 Klima og miljøkrav 

Klima og miljøkrav som stilles i et anbud og oppfølgingen/dokumenteringen av disse, varierer 

hos de ulike aktørene. 

Noen opplyser at oppdragsforståelse, massehåndtering og avfallshåndtering er det de legger 

vekt på med tanke på klima og miljø. Og vektingen vil variere fra prosjekt til prosjekt . 

Andre følger organisasjonens strategi for grønne innkjøp og vekter minimum 30 % på klima 

og miljø. Kravet som stilles er som følgende: 

Vi forholder oss til våre strategier for grønne innkjøp. Vi stiller derfor krav om minimum 

fossilfrie maskiner. I tillegg skal det lønne seg å benytte utslippsfrie maskiner. Vi benytter 

et excel-ark som entreprenør fyller ut med sitt tilbud. Der forteller de oss hvilke maskiner 
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de skal benytte på kontraktsarbeidet vårt. Dette må følges opp av prosjektleder og 

byggeleder i byggefasen. 

En annen aktør har opplyst at de avventer med å sette klima og miljøkrav, men vil på sikt se 

på hva som er fornuftig å stille i forhold til dagens teknologi. Svaret er som følgende:  

Basert på kontraktsarbeidets type og omfang stilles konkrete krav til utslipp til vann. Når 

det gjelder direkte klimagassutslipp fra bygge-/anleggsplass har vi vært noe avventende 

for å se om vi kan sette kriterier og stille krav som gir reelle reduksjoner, ikke bare har 

symbolverdi (selv om symbolverdi kan være viktig for å sette fokus). Vi ser i samarbeid 

med Prosjekt Norge på hvilke krav som er fornuftig å stille gitt dagens teknologiske 

muligheter.  

Videre opplyser de at ettersom de setter klima og miljøanalyse i fokus fra dag 1, så gis kriteriet 

stor vekt sett i det store bildet. 

Hos en annen aktør, stilles det kvalifikasjonskrav til leverandører som skal være med i 

konkurransen. Kravene som denne aktøren stiller med hensyn på klima og miljø kommer frem 

i Tabell 2. 
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Tabell 2 Kvalifikasjonskrav 

Oppdragsgivers 
kvalifikasjonskrav:  

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt  

Returordninger;  
Det kreves at leverandører som 
leverer emballerte varer skal 
være medlem i gjeldende 
returordning.  
Det kreves et godt og 
velfungerende 
miljøstyringssystem.  
(ISO 14001 eller lignende)  

Dette bekreftes ved å huke av i ESPD skjemaets del IV 
seksjon a (liten a). Valgt leverandør vil bli bedt om å 
fremlegge:  

• Bekreftelse på at man er medlem av returordninger for 
retur av emballasje. (Grønt Punkt eller tilsvarende 
ordning)  

• Bekreftelse på at man er medlem av returordninger for 
retur av E-avfall. (El-retur eller tilsvarende ordning)  

• Leverandør skal, etter den enkelte levering, fjerne 
emballasje eller annet som det ikke er naturlig for den 
enkelte oppdragsgiver å beholde.   

• Redegjørelse vedrørende foretakets 
miljøstyringssystem.  

• Eventuelt kopi av sertifikat utstedt av offentlig 
kvalitetskontrollinstitusjon  

Egne miljøtiltak;  
Leverandør bør ha utarbeidet en 
miljømessig handlingsplan for 
egen bedrift. Leverandøren skal 
beskrive hvilke miljømessige 
tiltak som er gjennomført siste 2 
år og hvilke tiltak som er planlagt 
gjennomført i fremtiden.  

Dette bekreftes ved å huke av i ESPD skjemaets del IV 
seksjon a (liten a). Valgt leverandør vil bli bedt om å 
fremlegge:  

• Handlingsplan som bør inneholde blant annet 
følgende:  

• Energisparende tiltak knyttet til alle deler av 
bedriften.  

• Internopplæring ansatte i miljø.  

• Opplæring av sjåfører knyttet til økonomisk kjøring 
(aktuelt hvis egne ansatte sjåfører).  

• CO2 reduserende tiltak knyttet til transport.  

• Miljøkrav stilt overfor underleverandører.   

• Eventuelt medlemsbevis for eksempel Miljøfyrtårn 
eller tilsvarende  

 

En siste aktør har opplyst at når det gjelder klima og miljø, deles det opp i spesifikke krav. 

Det lages en miljøoppfølgingsplan (MOP), som skal følges under gjennomføringen og den 

dokumenterer hvordan anlegget skal løses på en mest klimavennlig måte.  

Videre opplyses det at massehåndtering, lokalt gjenbruk av masser og bruk av miljøvennlige 

anleggsmaskiner også spiller en rolle ved valg av utførende. Oppfølgingen av anleggsmaskiner 

som er brukt, gjøres ved månedlig rapportering til prosjektledelsen. 
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5. Verktøy og metoder 

Det finnes flere verktøy og metoder som kan benyttes for å realisere en bærekraftig 

prosjektstyring og gjennomføring. Noen av verktøyene er redskaper som bidrar til styring, for 

eksempel gjennom økonomioppfølging og risikostyring. Riktig bruk av kjente verktøy kan 

bidra til en mer bærekraftig tilnærming til prosjektstyring, og gjennomføring av prosjekter 

innen vann og avløpssektoren. 

I oppgaven er det valgt ut noen verktøy som kan benyttes i ulike typer prosjekter. Noen av de 

valgte verktøyene har begrensninger, og kan ikke brukes i alle typer vann- og 

avløpsprosjekter. Tilnærmingen illustreres i Figur 6 og inkluderer blågrønn faktor, 

livsløpsanalyse (LCA), livssykluskostnader (LCC) og flytskjema og sjekklister. 

 

Figur 6: Verktøy som knyttes til gjennomføring av bærekraftige VA-prosjekter 

5.1 Overvannshåndtering, vegetasjon og biodiversitet i prosjekter - 

Blågrønn faktor  

Blågrønn faktor (BGF) er en fagmodell som kan bidra til ivaretakelse og igangsettelse av tiltak 

som sikrer større grad av bærekraft. Et premiss er tidlig implementering. I Norge er metoden 

for BGF relativt ny og erfaringen for bruk av denne er liten. For å sikre en bred fagteknisk 

inngang til prosjekter, løftes verktøyet som en metode for å bidra til uterom som er 

tilstrekkelig tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Dette er også målet 

Hvordan 
oppnå 

bærekraftig 
infrastruktur i 
VA-prosjekter?

Blågrønn faktor 
(BGF)

Livsløpsanalyse 
(LCA)
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(LCC)

Flytskjema og 
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med metoden, forutsatt bruk av en «riktig» faktor. Ved hjelp av et Excel-ark bruker man 

poengsetting av ulike blågrønne kvaliteter til å fremme at silke kvaliteter ivaretas i 

byggesaksprosjekter. 

Prinsippet om BGF består av to deler: 

• Kommunen setter krav om en BGF, ett tall mellom 0,5 og 1. Faktoren er ofte satt 

høyere i områder med flere tette flater, som i sentrumsområder, og lavere for 

samferdselsanlegg. Kravet gjelder innenfor et bestemt geografisk avgrenset område. 

Noen kommuner har valgt følgende avgrensning: 

• innenfor sentrumsområder, utenfor sentrumsområder og samferdselsanlegg 

(herunder gater og plasser)  

• næringsområder, boligområde i sone A og boligområde i sone B.  

• Utbyggere/entreprenører må følge kravet til BGF gitt av kommunen. Det må gjøres 

beregninger i detaljprosjekteringen som viser oppfyllelse av kravet, og hvilke tiltak for 

lokal overvannsdisponering (LOD) som er valgt.  

Oslo kommune har anvendt metoden i nye boligprosjekter gjennom krav som følge av norm 

for BGF. Flere andre kommuner er også i startfase for å implementere krav om BGF etter 

Norsk Standard i kommuneplaner og reguleringsplaner. Metodene for blågrønn faktor, Oslo-

BGF (2019) og NS 3845:2020, bruker ulik vekting og vil derfor få ulike konsekvenser for fysisk 

utforming. For eksempel er trær høyere vektet i metoden gitt av norsk standard imens 

regnbed er høyere vektet i BGF-Oslo (2019) sin metode. Valg av metode vil derfor ha 

betydning for hvilke LOD-løsninger som prioriteres. Det er opp til kommunen å vurdere 

metodens effekt dersom denne skal innføres. Den standardiserte metoden er tilpasset 

kommuner flest, og presenteres derfor ytterliggere i delkapitlet under. 

5.1.1 Metode - Norsk Standard for blågrønn faktor 

Beregningsmetode og vektingsfaktorer fra Norsk Standard (NS 3845:2020) er et verktøy som 

stimulerer til bruk av åpen overvannshåndtering, uten at det stilles konkrete krav til 

dimensjonering. Det vises til treleddstrategien for LOD for forsvarlig dimensjonering av 

overvannshåndtering. 
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Beregning av en blågrønn faktor baserer seg på følgende prinsipp, vist i formel 1. 

𝑂𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑖𝑙𝑡𝑎𝑘 + 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟 + 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑒𝑔𝑔𝑠𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝐵𝑙å𝑔𝑟ø𝑛𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Formel 1: Prinsipp for BGF etter NS 3845:2020 (Norsk Standard, 2020, p. 5). 

Skjematisk består metoden av tre uavhengige vektinger; områdetiltak, arealtyper og 

tilleggskvaliteter. Slik vist i der områdetiltak (O) inkluderer kobling av blågrønne strukturer 

(O1) og oppsamling av overvann for vanning (O2).  

I et byggeprosjekt skal areal deles inn i arealtyper etter overflatens egenskaper. I NS 3845 er 

seks arealtyper definert: 

Tabell 3: Arealtyper - BGF 

Arealtype Beskrivelse 

A1 Grønne overflater på terreng 

A2 Grønne overflater på konstruksjon 

A3 Permanente vannspeil og åpne vassdrag 

A4 Permeable dekker 

A5 Tette flater med avrenning til åpne overvannstiltak 

A0 Andre flater og dekker som inkluderer typer som ikke faller inn hos de 
øvrige definerte arealtypene. 

 

Tilleggskvaliteter er tiltak og anlegg som gir ekstra vekting. Dette inkluderer kvaliteter som: 

terrengforsenkninger (T1); plantefelt og eksisterende vegetasjonstyper (T2); grønne vegger 

(T3); nyplantede trær (T4) og eksisterende trær (T5). 

Prinsippet, som vist i formel 1, illustreres ytterliggere i Figur 7 hvor summen av hver inndeling 

i skjemaet: Sum av BGF områdetiltak; Sum av prosjektets areal/Sum av BGF for arealtyper og 

Sum av tilleggskvaliteter sammen utgjør den beregnede BGF for et bestemt areal.  
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Figur 7:Forklaring av skjema for BGF i henhold til NS 3845:2020 (Norsk Standard, 2020, p. 5 & 19) 

Beregningsmetoden baseres seg på enten en fast vektingsfaktor per stykk som brukt for alle 

områdetiltak og for nyplantede trær (T4) og eksisterende trær (T5), eller i kvadratmeter. 

Beregningen i metoden utføres etter formel 2. Vektingen som benyttes er oppgitt i tabellen 

vist i Figur 7. 

Norsk standard beskriver beregningsmetoden for BGF til å bestå av fire trinn (Norsk Standard, 

2020, p. 12):  

1. Områdetiltak oppgis i antall tiltak og multipliseres med vektingsfaktorer. 

2. Arealtyper multipliseres med vektingsfaktorer og divideres på prosjektets areal. 

3. Tilleggskvaliteter multipliseres med vektingsfaktorer og divideres på prosjektets areal. 

For trær gjelder egne bestemmelser for beregning av areal. 

4. Alle de vektede blågrønne kvalitetene summeres og gir prosjektets BGF. 
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𝐵𝐺𝐹 = /𝑂1 𝑥 0𝑉 + (𝑂2 𝑥 0𝑉) +  
(𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ )

𝐴
 

Formel 2: Beregning av BGF etter NS 3845:2020 (Norsk Standard, 2020, p. 12) 

Forkortelsene er forklart i tabell 4. 

Tabell 4: Forklaring av forkortelser til Formel 2: Beregning av BGF etter NS 3845:2020 (Norsk Standard, 2020, p. 
12) 

BGF Blågrønn faktor for prosjektet. 

O1 og O2 Antall områdetiltak. 

0V Vektingsfaktoren for de aktuelle områdetiltakene. 

V1, V2 osv. Antall kvadratmeter med hver av arealtypene og tilleggskvalitetene 
multiplisert med tilhørende vektingsfaktor. 

A Prosjektets areal (totalt areal). 

 

5.2 Livsløpsanalyse (LCA) 

Livsløpsanalyse (LCA, Engelsk: Life cycle assessment) er en metode for å få oversikt over 

utslippene som tilhører alle fasene til et produkts liv. Metoden er internasjonalt standardisert 

(ISO 14040/14044), og analysen tar for seg alle faser av et produkts livsløp. Fra utvinning av 

råmateriale, prosessering av materialet, distribusjon, transport og produksjon, bruk, 

avhending eller resirkulering av produktet, se Figur 8. Dette omtales gjerne som at en følger 

produktet fra vugge til grav (ISO, 2006). Analysen kan også begrenses til å gjelde deler av 

livsløpet, for eksempel fra vugge til distribusjonsledd eller forbruker. Miljøpåvirkningene 

summeres opp og oppgis per enhet produkt eller tjeneste, også kalt for en funksjonell enhet.  

Verktøyet skal synliggjøre og evaluere de miljømessige konsekvensene knyttet til et produkt, 

et produktsystem eller en aktivitet. LCA er altså et verktøy som synliggjør utslippene knyttet 

til hele verdikjeden, og synliggjør også dermed hvor man kan gjøre forbedringer for å forbedre 

fotavtrykket til produktet (Standard Norge, 2006). 

LCAen gjennomføres ved å identifisere og beskrive energi- og materialforbruket (både 

kvantitativt og kvalitativt) samt avfall og eventuell forurensning til miljøet som er knyttet til 

produktet. Samtidig analyseres konsekvensene av dette.  
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Figur 8: Livsløpsanalyse som verktøy. 

Rammeverket er nyttig for å kunne gjennomføre konsistente sammenligninger av ulike 

systemløsninger, og alternative teknologier med hensyn på miljøegenskaper. Dette 

innebærer en evaluering som adresserer mange forskjellige miljøbelastningskategorier, fra 

global oppvarming, via forsuring, til toksiske utslipp med flere. LCA legger vekt på at et bredt 

perspektiv er viktig, for å unngå at tiltak for å redusere global oppvarming ikke forårsaker 

andre betydelige miljøproblemer, ofte kalt problemskifting. Det er også viktig å ha et bevisst 

forhold til analysen slik at systemgrensene settes riktig.  

LCA som verktøy kan blant annet benyttes til: 

- Å forstå egen verdikjede 

- Å identifisere miljømessige (og ofte økonomiske) forbedringspotensialer  

- Å identifisere nye forretningsmodeller  

- Utredning av miljøkonsekvenser i offentlig planlegging og etablering av infrastruktur  

- Dokumentasjon av miljøegenskaper for produkter (EPD) 

- Dokumentasjon og miljøstyring for bedrifter 

- Miljømessig «due diligence» av nye løsninger 

(Asplan Viak, 2022)  
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5.2.1 LCA som metode 

Tradisjonelt er LCA delt inn i fire faser, vist i Figur 9. Første fase handler om å fastsette mål og 

rammer for studien (Goal and scope). Her formes den funksjonelle enheten som gjør 

sammenligning av produktsystemene mulig. I neste fase, livsløpsregnskapet  (Inventory 

analysis), kartlegges energi- og materialstrømmer, utslipp og avfall i forhold til den 

funksjonelle enheten.  

I siste fase, livsløpseffektvurderingen (Impact assessment), vurderes og vektes miljø- og 

ressurspåvirkninger knyttet til den funksjonelle enheten.  

LCA følger en dynamisk metode. Når man kommer til siste del av fasene, vil man gå tilbake og 

revurdere valg man har gjort tidligere. Man kan si at man underveis i prosessen evaluerer og 

eventuelt forbedrer analysen. Dette kalles for Interpretation innen LCA metodikk. Noe av det 

viktigste med LCA er å gjennomføre en følsomhets- og usikkerhetsvurdering. Med denne 

vurderingen kan man peke på hva som er de viktigste miljøbelastningene og –bidrag. Det er 

her man burde legge inn størst innsats ved å gjøre forbedringer (Klöpffer & Grahl 2014) (ISO, 

2006). 

 

Figur 9: De ulike fasene av en LCA Kilde: (SLU, 2022) 
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5.3 Livsykluskostnader (LCC) 

Livssykluskostnader (LCC) er alle de kostnadene en anskaffelse skaper i løpet av hele sin 

levetid. LCC er et verktøy som kan benyttes ved økonomiske kostnader, og ved faktorer som 

kan kostnadsberegnes. En LCC gir muligheten til å legge vekt på en anskaffelses levetid  

(livssyklus) og gir mulighet, ved god planlegging, til både å spare penger og gi miljøgevinst 

(Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, 2022).  

Figur 10 refererer til utsagnet om at «innkjøpsprisen er kun toppen av isfjellet». 

Livssykluskostnader kan være:  

• Innkjøpspris 

• Driftskostnader (f.eks. forbruk av energi, drivstoff og andre ressurser) 

• Installasjonskostnader 

• Vedlikeholdskostnader (f.eks. årlig service/vedlikeholdsavtale og reparasjoner) 

• Virksomhetens egne kostnader (f.eks. kostnader til omstilling, opplæring og 

tilretteleggingskostnader)  

• Kostnader ved livssyklusens slutt eller opphøret av bruksfasen (f.eks. utgifter til 

kassering og miljøpåvirkning) 

Det er en forutsetning at alle kostnader kan tallfestes og etterprøves (DFØ, 2022). 

Resultatene fra en LCC kan brukes ved valg av tekniske løsninger sett fra både ett livsløps- og 

teknisk perspektiv. LCC kan brukes som en frittstående vurdering, eller som en del av andre 

mål som bærekraftig utvikling eller energieffektivisering (Hjelnes consult, 2022). 
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Figur 10 Illustrasjonsbilde av viktigheten av LCC: «innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet» (DFØ, 2022) 

Man kan ta hensyn til LCC i hele anskaffelsesprosessen, men allerede under 

behovskartleggingen i planleggingsfasen må man foreta de vurderinger og valg, som legger til 

rette for å vektlegge livssykluskostnader i anskaffelsen (DFØ, 2022). 

5.4 Flytskjema og sjekklister som prosjektstyringsstyringsverktøy 

For kontroll og oversikt over hele prosjektgangen kan flytskjema og sjekklister brukes som 

verktøy. Flytskjema og sjekklister er noe alle kan lage, og har tilgang til. Det kreves ikke ekstra 

kostnader for å kjøpe inn, det må kun settes av tid for å lages. Et eksempel på notasjon som 

kan benyttes er BPMN, Business Process Modelling Notation, og Power Point er et eksempel 

på program det kan lages i. Flytskjema burde være konkret og ha et enkelt språk. “En av de 

største fordelene med BPMN ligger i muligheten til å opprette flytskjema, som er så enkle 

eller så avanserte som de trenger å være” (Microsoft.com, 2019). 

Målet med BPMN er å gi alle en tydelig oversikt over en prosess fra start til slutt. 

 BPMN hjelper med å formidle en visuell bane som fjerner avvik og viser sekvensen 

 med forretningsaktiviteter som kreves fra start til slutt i en prosess. Noen av  

 fordelene er innsikt i potensielle forbedringsområder, forbedret    

 organisasjonssvartid, forbedret koordinasjon og kontroll over virksomheten,  
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 innføring av et nytt produkt eller nytt forretningsområde, og overholdelse av nye 

 reguleringer (Microsoft.com, 2019). 

Følges BPMN har en for eksempel svømmebaner, porter, aktiviteter og start- og 

slutthendelser. Symbolene er illustrert i Figur 11, og Figur 12 viser et eksempel på hvordan et 

flytskjema ved bruk av BPM kan se ut. 

Svømmebaner sørger for at aktivitetene kan visualiseres parallelt for flere personer eller 

avdelinger. Aktiviteter er oppgavene som skal gjøres, det kan være et møte, en avklaring, eller 

ferdigstillelse av tegninger. Porter mellom fasene vil være noe som tydelig markerer 

overgangen til en ny fase, det kan være signering av et dokument, et møte, eller en 

godkjenning. Før man beveger seg forbi en port, skal satte kriterier være bestemt eller 

gjennomført. På denne måten kan man ikke bevege seg videre i prosjektet uten viktige 

avgjørelser. Beslutningspunktene i teorien om prosjektstyring ville vært porter med en slik 

notasjon. Sjekklister kan være et støtteverktøy som tilhører aktiviteter eller porter for ekstra 

oversikt. 

 

 

Figur 11: Symboler ved BPMN (Uldum, 2012) 
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Figur 12: Eksempel på et flytskjema ved bruk av BPMN (Northtech, u.d.) 
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6. Diskusjon  

6.1 Bærekraft - fra plan til prosjekt 

Det fremkommer av spørreskjemaet at det er store variasjoner i hva de ulike 

kommunene/IKSene legger i begrepet bærekraftig infrastruktur. Dette er forståelig da 

bærekraft er et vidt begrep, og det kan være vanskelig å vite hvordan man faktisk skal sørge 

for dette i praksis. 

Vannbransjen forvalter en svært viktig samfunnsoppgave som kan knyttes direkte opp mot 

FNs bærekraftsmål nr. 6 «Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode 

sanitærforhold for alle», for sine innbyggere (FN-sambandet, 2020). Infrastrukturen sørger 

for vårt viktigste næringsmiddel, og er helt nødvendig for et velfungerende samfunn. En kan 

derfor si at bærekraftig infrastruktur i denne sammenheng handler om hvordan vi kan forvalte 

infrastrukturen og utføre denne samfunnsoppgaven på best mulig måte. 

Det et kjent faktum at mange norske kommuner har et etterslep i vedlikehold av vann- og 

avløpsinfrastrukturen. Etterslepet på infrastrukturen medfører at større deler av kostnadene 

faller på senere generasjoner, helse- og beredskapsfaren øker, samtidig som vi benytter 

unødvendige ressurser og påfører skader på ytre miljø. Dagens etterslep i infrastrukturen kan 

tyde på at den nasjonale vann- og avløpsbransjen som helhet tidligere har vært drevet verken 

sosialt, miljømessig eller økonomisk bærekraftig.  

En bærekraftig forvaltning av vann- og avløpsinfrastrukturen innebærer å vedlikeholde og 

utvikle en infrastruktur som er bedre enn den vi selv overtok. Dette er trolig grunnen til at 

Norsk Vann (2017) i sin bærekraftstrategi legger stor vekt på mål som sikrer rehabilitering av 

infrastrukturen. Behovet for vedlikehold av infrastrukturen speiles videre i kommunene og 

IKSenes hovedplaner. Hovedplanene legger her føringer for investeringer i planperioden, 

blant annet med mål for å rehabilitere infrastrukturen. Svarene fra spørreskjemaet bekrefter 

også at hovedplanen i stor grad er med på å utløse prosjektbehovet i flere av kommunene. 

Ifølge Norsk vanns bærekraftstrategi (2017) skal behovet for vedlikehold avgjøres ut ifra 

lokale forutsetninger, og det er derfor ikke tilstrekkelig å kun sammenlikne seg med de 
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nasjonale målene, eller nabokommuner.  f lge rapporten “bedre ann    ”, skilles det på 

forskjeller mellom store og små kommuner og deres muligheter og utfordringer. Generelt har 

de større kommunene bedre kvalitet og sikkerhet på vannforsyningen, de beste resultatene 

på overholdelse av rensekrav og en mye høyere grad av prosent anvendt energiproduksjon 

av forbruket. Samtidig har de større kommunene de største vanntapene, og høyeste andeler 

fremmedvannsmengder som tilføres renseanleggene (Jørgensen, et al., 2021). 

God kartlegging og langsiktig planlegging, der en ser på helheten av infrastrukturen i et 

bærekraftperspektiv er nødvendig for å avgjøre hva som er behovet hos den enkelte, og 

hvordan dette skal sikres over tid. 

Som et eksempel kan kommunene og IKSene planlegge for fornyelse av infrastrukturen ut ifra 

resterende teknisk levetid. Ved en slik planlegging er det samtidig mange aspekter som ikke 

hensyntas. Som flere kommuner har svart i spørreskjemaet, er bærekraftig infrastruktur en 

samhandling mellom kvalitet og levetid sett opp mot andre aspekter som kostnader og 

ressursbruk. Når kommunene planlegger for rehabilitering av ledningsnettet over tid, bør 

derfor dette legges til grunn. For eksempel bør kostnadene med tiltak for reduksjon av 

fremmedvannsmengder eller lekkasjer, ses opp mot ulempene ved å utsette tiltak. Dette 

gjelder både økonomiske, sosiale og miljømessige ulemper, slik som bruk av strøm, 

kjemikalier, driftspersonell, helserisiko og påvirkning av naturen. 

På samme måte bør investeringer planlegges med hensyn på hele anleggets levetid, og ses 

opp mot både fremtidige behov og muligheter. For eksempel har flere av kommunene på 

Romerike vedtatt i en felles hovedplan at ledningsnettet skal ha en teknisk levetid eller 

funksjonstid på 100 år, men dimensjoneres etter et 50-års forventet behov (NRVA, et al., 

2021). Som de fleste kommuner nevner i sine hovedplaner er også befolkningsvekst, økt 

fortetting, og klimatilpasning viktige momenter å ta hensyn til i en slik planlegging. 

 f lge rapporten “bedre ann    ” har bransjen et godt stykke igjen for å nå de nasjonale 

bærekraftsmålene, og graden av fornyelse av infrastrukturen samsvarer ikke med det som 

kreves for å oppnå målene (Jørgensen, et al., 2021). Samtidig viser en rapport utført av SINTEF 

og Norconsult på oppdrag fra Norsk Vann, at investeringsbehovet i norsk VA-infrastruktur 
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frem mot 2040 har økt med 50 milliarder mellom 2017 og 2021 (Norsk vann, 2022). Dette 

understreker viktigheten av at man har en fornuftig fordeling av investeringsbehovet over tid, 

og at de planlagte tiltakene følges slik at ikke kostnadene forskyves og vokser med tiden. 

Etterslepet viser også at kommunene og IKSene må arbeide mer effektivt, dersom de skal ta 

igjen sitt etterslep på en god måte. Det er vist tendenser på at bransjens effektivitet øker i 

takt med størrelsen på kommunen. Bedre samarbeid og organisering i større enheter på tvers 

av kommunegrenser, spesielt for mindre kommuner, er nødvendig for å utvikle vann- og 

avløpstjenestene til å bli mer effektive. Dette er blant annet vist i Norsk Vanns rapport  om 

erfaringer ved kommunesammenslåinger, som viser tendenser til at kommunene har blitt 

mer effektive etter sammenslåingene. Årsaken det pekes på er at fagmiljøene har blitt større, 

mer robuste og med bedre muligheter for spesialisering og kunnskapsdeling mellom kolleger  

(Norsk Vann, 2021; Norsk Vann, 2021; Haraldsvik, et al., 2021). 

Økt samarbeid gjennom interkommunale selskaper, større kommuner eller på tvers av 

kommunegrenser kan derfor bidra til økt innovasjon, bærekraft og effektivitet ved prosjekter 

og i anskaffelser. Generelt kan det nevnes mange tiltak på Romerike der kommunene og 

IKSene fremmer økt samarbeid. Gode eksempler er blant annet felles hovedplan for 

kommunene tilknyttet NRVA, avtaler om gjensidig reservevannforsyning på tvers av 

kommunegrenser, LTTR forumet, Romerike trainee og etableringen av biogassanlegget på 

Krogstad. Utvikling av disse samarbeidsorganene, spesielt med tanke på erfaringsdeling, 

samarbeid om store prosjekter og oppbygging av et bredt fagmiljø, mener vi kan være en del 

av løsningen på å styrke vann- og avløpstjenestene på Romerike. 

Det høye investeringsbehovet plikter samtidig bransjen til å se til andre bærekraftsmål i 

samfunnet. Flere kommuner nevnte i undersøkelsen at bærekraftig infrastruktur er et tema i 

deres hovedplaner. Dette gjenspeiles i hovedplanene der det som regel  legges vekt på den 

enkelte kommunes bærekraftstrategi og konkrete bærekraftsmål. Samtidig er det på enkelte 

områder lite konkretisert i hovedplanene hvordan kommunene/IKSene faktisk skal arbeide 

mot disse målene. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke arbeides etter, men at det mangler 

konkrete mål,  tiltak og strategier for hvordan dette løses i praksis, og videre oppfølging av 

måloppnåelse. 
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Et eksempel er arbeid med reduksjon av klimagassutslipp. Mange kommuner nevner i sine 

hovedplaner at reduksjon av klimagassutslipp er et mål for kommunen det skal arbeides etter. 

Samtidig mangler flere av kommunene/IKSene konkrete mål og indikatorer for dette i sine 

hovedplaner. Noe av dette kan trolig skyldes mangel på data over de faktiske utslippene, 

kompetanse hos aktørene på området, og gode tilgjengelige metoder for å beregne det. Det 

er viktig at kommunene arbeider fremover med å få konkrete mål inn i planene, slik at de kan 

vedtas politisk, forsvares økonomisk og at man følger opp måloppnåelsen slik at man får 

oversikt over hvor godt tiltakene faktisk virker. 

Klimabudsjett, er et eksempel på et styringsverktøy som tilrettelegger for klimatiltak ved at 

prosessen følger årshjul for økonomiplanprosessen. Et klimabudsjett presenterer tiltak for å 

redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene, og fordeler ansvaret for gjennomføringen. Dette 

er et viktig verktøy for å gi kommunen oversikt over sine utslipp og kunne sette inn konkrete 

tiltak for kutt. Samtidig ser man at et klimabudsjett fort gjelder på overordnet nivå. Hver 

sektor må derfor passe på at man tar hensyn til sine egne utslipp også i sine egne budsjett. 

Det at kommunen har et klimabudsjett, må ikke bli en hvilepute for at de ulike sektorene ikke 

skal jobbe spesifikt med å kutte sine utslipp. 

6.2 Fokus på bærekraft i prosjekter 

Ut fra spørreskjemaet kan man se at det er veldig ulik praksis for hvordan bærekraft blir 

hensyntatt i prosjekter. En likhet hos flere av kommunene er at det sies at det jobbes med 

bærekraft ut fra strategier i overordnede planer. Det er i liten grad beskrevet hvordan dette 

faktisk gjennomføres i praksis. Her er det viktig å trekke frem relabiliteten til svarene i 

spørreskjemaene. Det er naturlig å trekke fram det mest positive i sin kommune eller IKS og 

det er derfor viktig å ta hensyn til dette når man studerer resultatene fra spørreskjemaet.    

Det ble stilt spørsmål i skjemaet knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene. Et interessant 

funn knyttet til dette er at noen ikke er klar over alle de tre dimensjonene i 

bærekraftsbegrepet. Mange tenker automatisk på klima og miljø når man tenker på 

bærekraft. Det betyr ikke at de andre dimensjonene ikke blir tatt hensyn til, men at det til en 

viss grad ikke gjøres bevisst. 
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En årsak til dette er trolig at bransjen som helhet, men kanskje spesielt innad i prosjekter, 

tidligere har vært drevet kun ut ifra økonomiske rammer. Gjennom føringer fra staten og 

kommunens øvrige planer har miljøperspektivet, spesielt med tanke på klimagassutslipp, men 

også verdier som biologisk mangfold og naturinngrep, fått stadig økende betydning. Dette er 

helt nødvendig dersom vi skal nå de nasjonale målene, samt målene i hver enkelt kommune, 

om reduksjon av klimagassutslipp og bevaring av biologisk mangfold. 

Det er derfor behov for å se til synergiene i bærekraftsdimensjonene når man tar beslutninger 

i et prosjekt. Aspekter som økonomi, kapasitet, direkte klimagassutslipp og levetid er 

kvantifiserbare og dermed sammenliknbare begreper. Det samme gjelder ikke for 

eksempelvis effekt på biologisk mangfold, sosiale ulemper ved tap av matjord, eller sosiale 

verdier knyttet til grøntområder i byer og tettsteder.  

Gode metoder for å implementere alle aspekter av bærekraft inn i prosjekter vil være viktig i 

tiden fremover. Det foreslås at dette gjøres i samarbeid mellom avdelinger, kommuner og 

ulike fagmiljøer. Et eksempel som trekkes frem som et steg i riktig retning er Felles hovedplan 

NRVA. Her står det blant annet;  

Generelt for vann- og avløpssektoren kan man benytte tiltak som, utslippsfrie 

byggeplasser klimaregnskap i prosjekter, «grønne krav» til entreprenører og miljøkrav 

i rammeavtaler som bidrag til å nå miljø og klimamålene. Men det viktigste tiltaket er 

å ha en bevissthet rundt spørsmålene ved konseptvalg, design og utviklingen av vann- 

og avløpsanleggene. Det bør derfor utarbeides LCA (Life Cycle Assessment) eller 

«livsløpsvurdering» som systematisk kartlegger og vurderer prosjektets påvirkning av 

miljø- og ressursbruk gjennom hele livsløpet som en del av beslutningsgrunnlaget 

(NRVA, et al., 2021, p. 11). 

Ut fra spørreskjemaet kommer det fram at det er liten grad av samarbeid på tvers av 

kommuner når det kommer til å gjennomføre bærekraftstiltak i praksis i prosjekt. Dette fører 

ofte til at det blir mange ulike løsninger, og i noen tilfeller ingen løsning. Et viktig element her 

vil derfor være erfaringsutveksling og diskusjon rundt mulige løsninger. Samtidig må man 

huske at alle prosjekter har ulike forutsetninger og en løsning for en type prosjekt vil ikke 
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nødvendigvis fungere for et annet. Både geografisk område, størrelse og ressurser spiller her 

en stor rolle. 

Avslutningsvis vil vi også nevne at det trengs klarere krav og retningslinjer på nasjonal basis 

når det kommer til hvordan man skal vektlegge bærekraft i prosjektene for eksempel gjennom 

bransjenormer. Det er i dag mangelfullt på dette punktet og det er derfor viktig at 

bransjeorganisasjoner som Norsk Vann kommer på banen. I tillegg må det settes strengere 

krav fra myndighetene når det kommer til bærekraft i bransjen. 

6.3 Prosjektstyring  

I spørreskjemaet ble det stilt flere spørsmål angående de interne strategiene hos de ulike 

aktørene. Hensikten var å undersøke hvordan de gjennomfører prosjekter, hvem som er 

involvert til hvilket tidspunkt, og om dette kan ha noe å si for gjennomføringen. Det påpekes 

at prosjektgruppa er klar over at elementer som fungerer for noen, ikke fungerer for alle. Det 

er eksempelvis ulike forutsetninger på grunn av prosjektstørrelsen i et IKS og en kommune. 

Dette diskusjonskapitelet er ment for å sette i gang en tankeprosess om dagens prosedyrer 

knyttet til interne strategier, konkurransegrunnlag og entrepriseform. 

6.3.1 Prosjektfaser 

Aktørene som svarte på spørreskjemaet, har ulike faser som prosjektene deres går gjennom. 

Noen har faste faser, mens andre har mer fleksible og færre faser. Enkelte går rett på 

gjennomføringsfasen, i form av detaljprosjektering, etter å ha identifisert prosjektet. Store 

prosjekter vil ha behov for flere utredninger enn mindre prosjekter. 

Selv om det er stor variasjon i prosjektsstørrelsen hos kommunene og IKSene, er det 

nødvendig å undersøke hvor godt utarbeidet prosjektene er før de kommer i 

gjennomføringsfasen.  

Alle faser i et prosjekt inneholder viktige trinn som skal begrunne beslutningene som blir tatt. 

Dersom enkelte faser hoppes over, har da virksomheten kontroll på at alle momentene blir 

tatt hensyn til? Er de rette personene involvert til riktig tid, og er de med på å påvirke 

beslutningene? Jo tidligere i prosjektene de riktige ressursene er involvert, desto mer 
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innflytelse har de. Involvering av riktige ressurser til rett tid vil derfor bidra til at de beste 

løsningene for prosjektet blir valgt.  

Ved et faseskifte blir det ofte en endring i hvilke aktører som er involvert i prosjektet. Det bør 

derfor sørges for at informasjon som er avdekket tidligere i prosjektet videreformidles på en 

god måte. Rapportene fra de ulike trinnene kan bidra i denne kunnskapsoverføringen, men 

det er viktig å være bevisst på at informasjonen som står i rapportene kan være begrenset. 

Valgene som er tatt ved utarbeidelse av rapportene er gjort på bakgrunn av mange 

vurderinger, og det er derfor viktig at også vurderingene videreformidles. Dersom man har 

god overføring av informasjon vil man lettere få oversikt over hele prosessen og man unngår 

å revurdere valg og løsninger som allerede har blitt lukket ut. Ved en slik kunnskapsoverføring 

vil man også kunne avdekke hva som er gjort, hva som gjenstår og hva man bør være 

observant på.  

6.3.2 Samarbeid og kommunikasjon 

I spørreskjemaet ble det stilt et spørsmål angående intern og ekstern kommunikasjon. Mange 

av aktørene svarte kun med fokus på den eksterne kommunikasjonen mellom byggherre, 

rådgiver og entreprenør, og hvilken kommunikasjonskanal som blir brukt. Noen har nevnt at 

kommunikasjon er et eget fag i prosjektorganisasjonen. Det er kun én aktør som har trukket 

frem at det foregår jevnlig kommunikasjon internt med de fremtidige brukerne av anlegget, 

driftsavdelingen. Her ser vi at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder tidlig 

involvering og kommunikasjon med drift. Involvering av drift foregår mest sannsynlig i de 

fleste prosjekter, men det foregår ubevisst.  

Å være bevisst på å involvere disse aktørene tidlig i prosjektfasene vil effektivisere 

prosjektene, og sørge for at de beste løsningene velges. De som drifter anlegget daglig sitter 

på mye praktisk informasjon, de ser hva som fungerer og ikke, og de besitter nyttig kunnskap 

om anleggene. Når det bygges nye anlegg som driftsavdelingen skal overta, er det derfor 

nødvendig å trekke de tidlig inn i prosjektene, for å unngå de samme problemene som dagens 

anlegg har. 
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Prosjektavdelingen må ha forståelse for hvilke forhold som er viktige å ivareta for å få 

til gode driftsforhold på bygget. I tillegg må driftsavdelingen ha forståelse for de 

rammer prosjektene har, og hvilke føringer og begrensinger dette legger på 

løsningene (Norsk kommunalteknisk forening, 2019).  

Når det gjelder ekstern kommunikasjon er grunneierne noen av de viktigste interessentene å 

ta hensyn til. Å ikke inngå avtaler med grunneiere, slik at man er nødt til å involvere retten, 

er noe av det som kan forsinke et prosjekt mest. Det bør derfor sørges for at grunneierne 

inkluderes til riktig tid i prosjektprosessen, slik at de får tillitt til prosjektet, og at føler at deres 

interesser tas vare på. Det er viktig å tenke på det langsiktige løpet. Det vil være lettere å 

gjennomføre fremtidige prosjekter, dersom grunneierne er fornøyde med måten de har blitt 

behandlet på gjennom tidligere prosjekter.  

Et annet viktig hensyn å ta når det gjelder ekstern kommunikasjon, er hensyn til 

naboprosjekter. Det kan i mange tilfeller være andre aktører som planlegger og utføre et tiltak 

på samme området som det tenkte prosjektet. Det er derfor viktig å involvere disse aktørene, 

for å avdekke eventuelle konflikter mellom prosjektene, eller muligheter for at tiltakene kan 

samkoordineres. Mangel på tidlig involvering, samarbeid og samkoordinering vil føre til en 

uryddig prosess, som også kan svekke tillit hos grunneier. Det er fort gjort at slike aktører 

overses, grunnet mangel på grundig utarbeidelse av prosjekter og forhastet faseskifte. Det er 

ikke en bærekraftig måte å gjennomføre prosjekter på, verken miljømessig, sosialt eller 

økonomisk. 

6.3.3 Enterpriseform 

For å vite mer om hvordan prosjektene gjennomføres hos de ulike aktørene, ble det stilt 

spørsmål om hva slags entrepriseform de bruker, hvordan det blir bestemt og hvilke krav som 

stilles når prosjektene lyses ut.  

Slik det fremkommer i svarene fra spørreskjemaet varierer det når og hvordan 

entrepriseformen blir bestemt. Noen tar valg på bakgrunn av utarbeidede planer, andre har 

forhåndsbestemt hva slags gjennomføringsmodell de skal ta i bruk. Dersom det allerede er 

forhåndsbestemt hvordan et prosjekt skal gjennomføres, i hvilken grad er det da tatt hensyn 
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til kompleksiteten og behovet i prosjektet? Er det vurderinger som her ikke blir gjort? Slike 

vurderinger bør for eksempel kunne si noe om hvilke ressurser som er tilgjengelig for 

prosjektet, hvordan markedet er, og hvilke risikoer det innebærer.  

I spørreskjemaet ble det spurt om hvilke entreprisemodeller som brukes mest hos de ulike 

aktørene og hvorfor. Noen har svart at grunnet stor bredde på prosjektene, vurderes dette i 

hvert prosjekt. Samtidig har de fleste svart at de oftest tar i bruk en bestemt type 

entrepriseform, grunnet tradisjon og kjennskap til denne. Dette er forståelig dersom 

prosjektene stort sett er like når det kommer til hva som skal gjennomføres, og det kan bidra 

til effektivitet i prosjektgjennomføringen.  

Samtidig kan det å benytte seg av denne taktikken, være en fallgruve for fremtidige 

prosjekter. Dersom man fortsetter med samme gjennomføringsmåte og tankegang, kan dette 

medføre at man i mindre grad klarer å henge med på utviklingen i bransjen. Entreprenører og 

leverandører er som oftest oppdatert på hvordan markedet utvikler seg, og hvilke produkter 

som er tilgjengelig. Dessuten innehar de praktisk kompetanse på hva som er gjennomførbart 

og ikke. Et tverrfaglig samarbeid der relevante aktører trekkes inn tidlig i prosjektfasen, vil 

derfor kunne bidra til økt kunnskapsdeling og utvikling av kompetanse hos byggherre. 

Enkelte aktører svarte i spørreskjemaet at de velger totalentrepriser som 

gjennomføringsmodell, og begrunnet valget med at risikoen flyttes fra byggherre til 

utførende. Valg av gjennomføringsmodell burde være grundig gjennomtenkt og vurdert etter 

markedssituasjon og ressurser, i tillegg til risikobilde.  

Aktørene i et prosjekt har ulike insentiver, men et felles mål bør likevel være å gjennomføre 

prosjekter på best mulig måte. Prosjektet bør sees på som et samarbeid mellom de involverte 

aktørene, og ikke som en «oss mot dem»-situasjon. Alle aktørene i et prosjekt er avhengige 

av hverandre, for å kunne gjennomføre prosjektene. Byggherrene er avhengig av 

entreprenørene og rådgiverne for å få prosjektet gjennomført, mens entreprenørene og 

rådgiverne trenger byggherrenes prosjekter. 
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Ved utførelsesentrepriser ser man ofte at det oppstår endringer under utførelsen, fordi den 

valgte og prosjekterte løsningen ikke er gjennomførbar. Dette fører som regel til økte 

kostnader og forsinkelser i prosjekter. Valg av entrepriseform kan dermed ha mye å si for 

bærekraften i et prosjekt. Ved å benytte mer fleksible kontraktsformer, hvor man ikke kun 

fokuserer på laveste investeringspris, men ser både på kvalitet og levetid, vil man kunne bidra 

til økt bærekraft i prosjektene.  

6.3.4 Klima- og miljøkrav i konkurransene 

I svarene fra spørreskjemaet ble det nevnt at bærekraft i prosjektene kan påvirkes av hva som 

står i konkurransegrunnlaget, dette spesielt angående miljøkrav. Dersom en aktør vinner på 

basis av kravene eller kriteriene som er satt, må man også kunne sørge for at disse er oppfylt 

under gjennomføringen.  

Miljøkrav kan settes som tildelingskriterier eller som MÅ-krav. Settes det MÅ-krav som i Tabell 

2, bør det sørges for at kravene holdes oppdatert. De fleste entreprenører har returordninger 

og en form for miljøstrategi, for å kunne konkurrere i dagens konkurranser. Kravene som listes 

opp i Tabell 2 oppfattes som en måte å sette miljøkrav uten å utelukke noen leverandører, da 

disse allerede er oppfylt fra før. Dersom det kun settes MÅ-krav, burde en passe på at det 

settes krav som kan oppfordre til endring. Ikke bare krav som er dekket fra før, og som ikke 

utelukker noen. Å sette slike MÅ-krav krever at byggherren er oppdatert på dagens situasjon, 

og leverandør- og entreprenørmarkedet. Kravene må oppdateres etter erfaring, behov og ved 

ny tilgjengelig teknologi. Dette vil bidra til å utvikle markedet. Som byggherre, har man 

innflytelse på markedet ut ifra hva man krever i arbeidene som skal gjennomføres. Man kan 

derfor ikke vente på at markedet skal omstille seg uten at man tar del i det.  

6.4 Verktøy og metoder 

Hvordan kan man benytte verktøy og metoder for å oppnå større grad av bærekraft i 

prosjekter? Det handler ikke nødvendigvis om å skaffe seg nye verktøy for å klare å ivareta 

bærekraften, men å bruke de verktøyene som finnes bevisst. Fremtidige verktøy vil ikke løse 

morgendagens utfordringer alene. 
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Verktøy som er gjennomgått i oppgaven er kjente og baserer seg på tilgjengelig kunnskap i 

bransjen. Det er viktig at kommunene med deres interkommunale selskaper bruker 

eksisterende kunnskap for å ta gode grep som støtter opp om en forent bærekraftig utvikling.  

6.4.1 Blågrønn faktor i planlegging 

Det er forventet mer og hyppigere nedbør i Norge som følge av klimaendringene. Det 

konvensjonelle ledningssystemet som var tiltenkt overvannshåndtering er 

underdimensjonert, og i dag ser man mer mot lokal overvannsdisponering som løsning for 

overvannshåndtering. Som planmyndighet må kommunen ta hensyn til overvann i sine 

planoppgaver (Miljødirektoratet, 2022). Premisser for overvannshåndtering legges i 

kommuneplanens arealdel eller områdereguleringsplaner gjennom arealformål, 

hensynssoner og andre planbestemmelser.   

Kommunen er også pliktet til å tilrettelegge for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp. En 

kjent norm for håndtering er treleddstrategien (Miljødirektoratet, 2022). Det finnes mye god 

kunnskap om hvordan overvann kan håndteres, dette vises gjennom planer og strategier for 

overvannshåndtering. I dag gjennomføres overvannshåndtering i stor grad på egen tomt og 

kommunen begrenser påslipp til kommunalt ledningsnett. Likevel får flere kommuner 

utfordringer i urbane områder under større nedbørshendelser. Flere tette flater skaper 

overflateavrenning som i ytterste konsekvens kan medføre risiko for tap av liv, skade på helse, 

miljø, viktig infrastruktur og andre verdier. Man har sett behov for verktøy og metoder som 

skal hjelpe kommunen med implementering av gode tiltak i fysisk planlegging.  

Bærekraftig infrastruktur må være robust og støtte opp om fremtidig utvikling. Fagkunnskap 

om gode tiltak må som vannet, renne gjennom kommunen, og tilgjengeliggjøres på en slik 

måte at gode tiltak er forent i gjennomføring av prosjekter. Implementering og prioritering av 

blågrønn struktur må derfor komme tidlig i prosjekter. Natur og miljø må og skal være et 

premiss for bygging, og tiltak som reduserer områdets naturlige egenskaper må kompenseres. 

I tiltak som øker avrenning må kompenserende tiltak gjennomføres, slik at overflateavrenning 

i størst mulig grad håndteres. 



 
 

56 
 

I dag har noen kommuner innført blågrønn faktor som verktøy og metode for å innarbeide 

gode tiltak som støtter opp om vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i fysisk 

planlegging. Verktøyet vil gjennom fysisk planlegging ivareta flere bærekraftsmål, deriblant 

målene: nr. 3 god helse og livskvalitet, nr. 6 rent vann og gode sanitærforhold, nr. 11 

bærekraftige byer og lokalsamfunn, nr. 13 stoppe klimaendringer, nr. 14 livet i havet og nr. 

15 livet på land. I prosjektgjennomføring vil tidlig planlegging av blågrønne tiltak i prosjekter 

gi mulighet til en mer økonomisk og bærekraftig styring. Et premiss for nevnte effekter er at 

kommunen må sette en riktig faktor til riktig område. Dilemmaet er derfor:  

6. En for lav faktor kan medføre for liten innvirkning. 

7. En for høy faktor kan medføre unødvendig kostbare, eller for dyre tiltak som krever 

senere justeringer. 

Kommuner som innfører blågrønn faktor, må derfor innarbeide avgrensninger for hvilken 

faktor som skal gjelde hvor. Deriblant bestemme faktoren slik at denne blir riktig gitt 

områdenes egenskaper og forutsetninger for infiltrasjon. Det er viktig at kommunen ikke 

kopierer andre kommuner, men gjør sine egne vurderinger. En faktor som fungerer godt for 

et område vil ikke nødvendigvis fungere like godt på et annet. Derimot kan andre kommuners 

begrunnelser og valg være gode indikatorer og fungere godt som sammenligningsgrunnlag. 

Verktøyet kan bidra til å vise godheten av tiltak gjennom kvantifisering.  

6.4.2 LCA som verktøy 

For kommunen og IKSer blir verktøy som LCA viktige i flere faser av driften. LCA kan bidra til 

å forstå egen verdikjede for eksempel hvilke prosesser som fører til utslipp, og hva 

mulighetsrommet innenfor dette er. I tillegg kan det bidra til å utrede miljøkonsekvenser ved 

et prosjekt. 

Knyttet til infrastruktur innenfor Vann- og avløpssektoren er det nyttig å kartlegge hva slags 

miljøkonsekvenser som er knyttet til utføring/materialvalg i prosjektet, men også bevissthet 

rundt valg av trase/område for infrastrukturen. Fra drøftelsene gjort i delkapittel 6.1, fra plan 

til prosjekt, er det tydelig at LCA og klimaregnskap er gode planleggingstiltak tidlig i 

prosjektgjennomføring. Verktøyene legger premisser for gode klimamessige og bærekraftige 
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grep i bransjen. LCA og klimaregnskap burde være forutsetning for prosjektering av 

bærekraftig VA-infrastruktur. 

Klimaregnskap 

Når man snakker om LCA vil de fleste bransjer kun ha kjennskap til CO2 aspektet ved 

utregningen. LCA med fokus på CO2 utslipp er den mest kjente miljøbelastningskategorien og 

man kaller utfallet som regel kun for klimaregnskap. Klimaregnskap er et verktøy for å få 

oversikt over klimapåvirkning (direkte og indirekte utslipp) til en aktivitet/prosess eller 

prosjekt.   

Det er et viktig verktøy for å kartlegge og redusere klimapåvirkning organisasjoner har på 

klimaet, men også mer ned på prosjektnivå og materialnivå. 

Flere aktører har klimaregnskap som krav i anskaffelser. Når man ser på prosjekt er målet 

med klimaregnskap å kartlegge de viktigste kildene til klimagassutslipp i prosjektet, slik at man 

finne de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp (Mie Fuglseth, 2020).  

Noe av det viktigste er at man følger opp kravet med oppfølging av selve resultatene fra 

klimaregnskapene.  

 

Bransjen peker på viktigheten av at klimaregnskapet kommer inn i flere faser av prosjektet. 

Først i mulighetsstudiet/forprosjekt for å peke på den beste løsningen og som et ledd i å bidra 

til å kutte utslipp. Dette kan også kalles for alternativvurderinger for å vurdere hvilke 

løsningsvalg som fører til lavest utslipp. Dette for å få et tilstrekkelig godt grunnlag for å 

vurdere klimakonsekvensen av alternative valg. Det er derfor viktig å få frem så spesifikk 

informasjon som mulig om de ulike alternativene som vurderes. Videre må klimaregnskap 

anvendes i utførelsesfasen, her for å peke på materialvalg og de utslippene knyttet til metode 

som er valgt.  

Til slutt er det behov for et endelig klimaregnskap etter endt prosjekt. Dette for å vise til de 

faktiske utslippene prosjektet fikk. Her kan man evaluere og se på valg underveis i prosjektet 

og hva som har ført til det endelige resultatet og dra lærdom av dette, som man kan ta med 

seg inn i neste prosjekt. I detaljfase og i det endelige klimagassregnskapet har man mer 
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spesifikk informasjon, og klimagassberegningene vil derfor forholde seg i større grad til 

prosjekterte mengder og løsninger. 

LCA og klimaregnskap som verktøy bør i stor grad brukes som et læringsverktøy for å forstå 

hva slags prosesser som skaper utslipp og får å lære hvordan man kan bli bedre og bedre fra 

gang til gang. Brukt riktig er LCA et svært godt verktøy for å sikre mer bærekraft inn i 

prosjekter, både knyttet til dimensjonen for klima og miljø, men også den sosiale og 

 konomiske bærekraften.   

Krav om klimaregnskap og utslippskutt er en dynamisk læringsprosess og krever kompetanse 

fra prosjekteiers side for å kunne ta en ordentlig evaluering. Et godt eksempel fra Romerike 

er Klimaveilederen for bygg- og anleggsprosjekter fra Lørenskog kommune (Mie Fuglseth, 

2020). Der refererer de til bruk av klimaregnskap som verktøy, men også hvordan man kan 

sette gode klima og miljøkrav i anskaffelser. For at klimamål og -tiltak skal gjennomføres i 

prosjekt, må de innarbeides som krav i konkurransegrunnlag. Dette kan gjøres ved å stille 

absolutte krav til klimaprestasjon gjennom kravspesifikasjonen, og/eller ved å la tilbyderne 

konkurrere på beste klimaprestasjon gjennom å vekte klima som et tildelingskriterium (Mie 

Fuglseth, 2020). 

Som et minstekrav burde kommunen bruke dokumentasjon av miljøegenskaper til produkter 

(EPDer) som hjelp til å velge beste løsning av produkt.  

Her kan man diskutere aspektet med Carbon tunnel vision, er det riktig å kun vurdere CO2 

påvirkningen til en prosess? I et bærekraftig perspektiv er svaret nei (Quist, 2021). Og det er 

derfor den helhetlige LCAen er så viktig. I kapittel 5.2 nevnes begrepet problem skiftning. 

Dette er et kjent begrep innenfor fagfeltet. En LCA kan i stor grad avdekke om det man først 

trodde var en løsning på problemet i realiteten er kun et problemskifte. Og dette er noe man 

bør være bevisste på når man jobber for å få et prosjekt så bærekraftig som mulig, og en 

meget viktig del av «hvordan bygge bærekraftig infrastruktur». 
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6.4.3 LCC 

LCC er et godt redskap når man skal vurdere klimagevinsten og beste løsning. Det er derfor 

viktig å ta hensyn til ikke bare innkjøpsprisen, men også fremtidige kostnader forbundet med 

ytelsen når anskaffelsen spesifiseres. For at LCC og livsløpsplanlegging skal være gode verktøy 

er det viktig at det er et aktivt forhold til LCC i alle faser av prosjektet.  

Det er i tidligfase man har størst påvirkning på LCC, og LCC-analyser har størst verdi når de 

brukes som beslutningsgrunnlag. Det er også i tidligfase LCC-analyser er enklest å 

gjennomføre, og nytteverdien er ofte stor sett i lys av ressursinnsatsen (LCC-forum, 2022).  

Gode rutiner i tidligfase av prosjekter har stor betydning for å kunne gi åpning for å ta inn «de 

gode løsningene» som gir effekt i driftsfasen. Ifølge Larssen & Stikbakke viser praksis at det i 

de fleste prosjekter er en begrenset mulighet for å prioritere løsninger som gir mer effektiv 

drift og enklere vedlikehold på bekostning av økt investering etter at prosjektrammen er satt, 

dersom dette ikke er tatt tilstrekkelig høyde for ved fastsettelse av rammen. I den forbindelse 

er det også en utfordring at prosjektet vanligvis blir målt på tid, investeringskostnad og 

kvalitet ved ferdigstillelsestidspunktet, og ikke på dokumentasjon for forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDV)-konsekvens over tid (Larssen & Stikbakke, 2021).    

Det finnes mange gode hjelpemidler for å komme i gang med LCC. DFØ har gode verktøy på 

sin nettside som er tilgjengelige. Man kan planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene 

for en anskaffelse med DFØs verktøy for livssykluskostnader (DFØ, 2022). 

For å i større grad sikre bærekraft i prosjekter vil LCC brukt riktig være et godt verktøy å 

anvende da LCC er et verktøy som i stor grad kan være med å sikre alle tre dimensjonene av 

bærekraft. 

6.4.4 Flytskjema og sjekklister som prosjektstyringsverktøy 

Oppkjøpte prosjektstyringsmodeller kan fort bli noe man ikke har eierskap over. Faren er at 

man tror man ikke trenger å lære seg prosjektstyring fordi modellen eller verktøyet kan gjøre 

det for deg. «Slike systemer må aldri kontrollere prosjektet, men forsyne prosjektlederen med 

den informasjonen som trengs for å lede prosjektet effektivt.» (Briner, et al., 2015). Før man 
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kan begynne å automatisere må man virkelig skjønne hensikten og målet. Det er viktig at alle 

de riktige involveres tidlig nok og det bør gjøres bevisste valg. Dette er enklere å visualisere 

med et flytskjema. Det er viktig å huske på at en sertifisering av arbeidsstedet om at ledere 

har fått opplæring i et prosjektstyringsverktøy ikke er et bevis på at prosjekter går bra. Om 

det holder seg etter budsjett og kvaliteten blir som ønsket er et bevis på at prosjekter går bra. 

Et flytskjema med roller, aktiviteter og porter, hvis man for eksempel bruker BPMN, kan 

hjelpe med dette. Støtteverktøy som sjekklister kan brukes som støtte. 

Svømmebanene gjør at man enkelt kan vise hvem som har hvilke oppgaver i prosessen.  Det 

er viktig at det er lettfattelig og at alle roller lett skal kunne skjønne hva som er ment. Dette 

er fordelen ved å vise prosessen som et flytskjema i tillegg til i tekst. Det er mer billedlig og 

du ser umiddelbart hva du skal gjøre, i forhold til om det hadde vært tre sider listet opp i et 

Word-dokument. Porter er viktig, på den måten kan man visualisere alt som må huskes på før 

man beveger seg forbi et viktig beslutningspunkt i prosessen. Slik trenger man ikke å gå tilbake 

til avgjørelser som egentlig burde blitt gjort i en tidligere fase. Dette kan senere ha store 

økonomiske konsekvenser. At alle som bør si meningen sin får sagt det tidlig nok er viktig å få 

inn som aktiviteter i for eksempel en mulighetsstudie. Da unngår en at innkjøp-, IT- eller 

driftsavdelingen er helt uenig når en kommer så langt som til selve anskaffelsen. Dette kan 

medføre store ekstra kostnader. 

Det finnes mange eksempler på at prosjekter til og med har kommet godt ut i byggefase før 

en annen interessent kommer inn med et vesentlig innspill som endrer hele prosjektet. Dette 

kan unngås om aktiviteter i flytskjemaet alltid passer på at alle blir involvert tidlig nok, før en 

går videre til neste fase. Hvis de riktige personene ikke er med tidlig nok kan det komme gode 

ideer langt ute i gjennomføringsfasen, som burde vært med mye tidligere. 

Et eksempel er at noen som sitter med pengene først blir inkludert i forprosjektfasen, når 

budsjett skal settes, også kommer det gode innspill om et helt annet konsept fordi de ikke er 

villige til å betale for det. Andre eksempler på grupper som burde inkluderes tidlig er 

miljørådgivere og arealplanleggere. Om et møte eller avklaring med arealplanleggere 

inkluderes som en aktivitet i flytskjemaet kan en for eksempel betale 100 000 ekstra for å 

gjøre klart noe som er planlagt ti år frem i tid. Dette i stedet for å betale millioner om fem år, 
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siden en ikke tenkte på at det måtte med. I flytskjema kan alle som er beslutningstakere og 

som har ansvar for ulike aktiviteter i prosjektet få sine egne roller og svømmebaner.  

Hvis man har klart for seg i forprosjektfasen hva som skal inn i et anbud for anskaffelsen, kan 

man unngå å kjøpe 80 % av det en trenger, for så å få med 20 % unødvendig på kjøpet. Det 

kan også skje at en mangler noe av det som skulle vært med, i store prosjekter kan dette være 

en millionsmell. Dette kan være mangel på samarbeid, eller at en ikke hadde konseptet klart 

nok for seg i utredningsfasen før en hoppet videre til neste fase.  

Et flytskjema kan også inneholde stopper der man sørger for at bærekraften ikke blir 

grønnvasking. Stopper der man må stoppe opp for å tenke over hvorfor vi gjør dette og om 

det har effekt. Vi er vanedyr, og om en har gjort noe ti ganger slutter en fort å spørre seg 

hvorfor en gjør det. Det kan også være arbeidssteder med avanserte verktøy som er så vant 

til å gjøre det de gjør at de ikke husker hvorfor. Da kan det gjøres feil fordi en glemmer hvem 

som er mottaker, en skriver ting bedre når en vet hva det skal brukes til etterpå. 

På den andre siden av saken kan man ende opp med å gjøre ting ingen ser på eller har behov  

for, som en glatt kan droppe. Når flytskjema etableres eller i forkant av prosjektet kan det 

kuttes ned til beinet i hvert steg, hvorfor gjør en dette? Hvorfor trengs det? Dumme spørsmål 

er bra, enkelhet er bra. Gjør tre personer noe som en person kunne gjort? Det er fint å prøve 

å sette tid på aktivitetene. Hva er det lurt å sette mer tid inn i, for å spare en annen plass? 

Resultater fra spørreskjemaet viser at ulike kommuner og IKS har ulik praksis for fasene i et 

VA-prosjekt. Likevel står de alle ovenfor de samme valgene når et prosjekt skal gjennomføres. 

Fasene, rollene og målet er også ofte det samme. Valgene blir tatt selv om de blir tatt ubevisst 

i hodet til en ansatt eller etter en grundig analyse med flere til stede. En beslutning fra en 

person, kan føre til at prosjektet hopper fem steg fremover. Et flytskjema med tilhørende 

sjekkliste kan være med på å synligjøre og dokumentere alle valg som tas underveis i 

prosessen.  

Det vil alltid være andre involverte i et prosjekt. Hos mindre kommuner kan utredningsfasen 

være et møte med tre personer på en time. Det viktige er å synligjøre at valgene tas og 
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hvorfor. For en liten kommune kan et Excel-skjema eller en Word-mal være mer en nok. 

Større aktører kan ha behov for å få det inn i annen software. Det er større sjanse for at noen 

endrer på det ved et uhell når det er mange involverte. Gode flytskjema og sjekklister som 

deltagerne i prosjektet føler en tilhørighet til vil øke kontrollen i prosjektet. Med et fokus på 

bærekraft i prosjektet vil det følgelig også bli bedre kontroll over dette.  

Med et godt flytskjema og en god sjekkliste har man verktøy for å krympe risikoen for at noe 

går galt, både økonomisk, sosialt og miljømessig. 

Eksempel på flytskjema 

 

Figur 13: Eksempel på flytskjema 

Figur 13 viser et eksempel på et flytskjema fra en prosjekteringsfase med detaljprosjektering. 

Den utarbeidede figuren er kun et eksempel på hvordan det kan gjøres. Flytskjema kan være 

så detaljert eller enkelt som ønsket. Sammen med flytskjema foreslår vi og ha en 

rollebeskrivelse og en oversikt over hver aktivitet. Et eksempel på oversikt over aktivitetene 

følger under.  

Velge prosjektleder 

− Prosjektleders sjef fordeler prosjekt til prosjektleder som skal lede prosjekteringsfasen. 

 Tildele prosjekt til rådgiver 
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− Prosjektleder fordeler detaljprosjektering til rådgiver via rammeavtale, for eksempel ved 

hjelp av en mini-konkurranse eller ved direkte tildeling. 

 Gjennomføre oppstartsmøte 

− Prosjektleder gjennomfører oppstartsmøte med rådgiver 

Støtteverktøy: 

− Mal for oppstartsmøte 

− Sjekkliste for risikovurdering 

 Oppdatere prosjektplan 

− Etter oppstartsmøte oppdaterer/beslutter prosjektleder prosjektplan, inkludert 

tilhørende fremdriftsplan og budsjett. 

 Gjennomføre detaljprosjektering 

− Funksjonsbeskrivelse eller detaljprosjektering settes i gang av rådgiver. 

− Rådgiver innhenter nødvendig informasjon fra driftsavdelingen. 

− Prosjektleder følger opp rådgiver underveis.  

− Prosjektleder har dialog med berørte grunneiere og utarbeider grunneieravtaler. 

− Ved behov søker prosjektteamet om byggetillatelse. (vær oppmerksom på tidsfrister). 

Grunneieravtaler må være ferdig innhentet på forhånd. Prosjekteringsgrunnlaget som ble 

vedtatt i forprosjekt brukes som vedlegg til søknad.  

− Prosjektteam utarbeider grunnlag for senere anskaffelse.  

 Kvalitetskontroll 

− Prosjektleder og sjef med innspill fra drift og innkjøp godkjenner detaljprosjektering. 

Godkjennes den ikke går prosessen tilbake til detaljprosjektering. 

 Støtteverktøy: 

• Sjekkliste for kvalitetskontroll 

 Signere godkjenning 
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− Gjennomført detaljprosjektering godkjennes formelt med signatur fra bemyndiget rolle. 

− Resultatet er en ferdig detaljprosjektering med eventuell SHA plan og 

miljøoppfølgningsplan. 

 Beslutte gjennomføring 

- Her gjøres det en avgjørelse om det skal videre til gjennomføring eller ikke.  

Oversende grunnlag til innkjøp 

• Hvis det skal gjennomføres blir grunnlag sendt til anskaffelse.  

Avslutte prosjekteringsfase 

• Prosjektleder evaluerer og arkiverer prosjektet så langt. 

Støtteverktøy: 

• Sjekkliste for evaluering 

6.5 Bærekraft i VA-normen 

I delkapittel 2.1 i VA-normen for Nedre Romerike, heretter VA-normen, står det skrevet 

følgende:  

«VA-anleggene skal være bærekraftige slik definisjonen på bærekraft i henhold til 

VA/Miljøblad nr. 98 Bærekraftige VA- systemer til enhver tid fremstår»  (Lillestrøm, et al., 

2020) 

Dette er også eneste gang bærekraft nevnes i VA-normen.  

Det henvises altså videre til VA-miljøblad nummer 98. Her står det beskrevet hva bærekraft 

er. 

Bærekraft er knyttet til en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens generasjons 

behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter for å 
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tilfredsstille sine behov. Vi må ikke overskride grensene for kritiske belastninger av 

økosystemene (naturens tålegrense). Vi må også legge til grunn et «føre var-prinsipp» 

for å ta hensyn til at vi langt fra kjenner alle virkninger av et gitt naturinngrep og en 

gitt samfunnsutvikling. I begrepet bærekraft må økologi, økonomi og sosiale aspekter 

inkluderes  (VA/miljø-blad stiftelsen, 2010). 

Videre gir VA-miljøblad nummer 98 verktøy for hvordan en kan gjøre en bærekraftsanalyse 

for å vurdere den mest bærekraftige løsningen i prosjekter. Dette er altså spesifikke råd om 

hvordan en kan gå frem. Denne delen av VA-miljøblad nummer 98 er preget av hva en kan 

gjøre, og VA-normen krever heller ikke at dette følges i måten det er skrevet på i delkapittel 

2.1. Hvordan bærekraftsanalysen kan ligge til grunn for avgjørelser, råder miljøbladet til at 

også politikere blir engasjert i, i tillegg til eier av prosjektet. Dette er følgelig råd til å velge 

bærekraftige løsninger på et høyere nivå enn når entreprenør skal velge materialer og får 

beskjed om å følge VA-normen i sin utførelse. Prosjektledere og politikere bør derfor passe 

på at det ikke blir en hvilepute at man ber entreprenør og de som står for utførelse om å følge 

VA-norm.  

Selv om bærekraft ikke nevnes ytterligere i VA-normen, er det andre elementer som 

oppfordrer til aspekter ved bærekraft. Kravet om at materialet som anvendes for VA-

ledningene skal vare i 100 år er et eksempel. Dette står beskrevet i VA-miljøblad nr. 30  

(VA/miljø-blad stiftelsen, 2010). Dette vil være bærekraftig for miljøet hvis det ikke trengs et 

nytt inngrep de 100 årene den kan ligge der. At det settes krav om kvalitet gjør at det er større 

sjanse for å unngå ledningsbrudd mens den ligger der, som igjen gjør at en unngår inngrep. 

Kravene om kvalitet er også bærekraftig sosialt, da det sørger for god kvalitet på for eksempel 

drikkevannet og en unngår ulemper for folk, som sykdom. Om det er bærekraftig økonomisk 

avhenger av hvor store prisene var i prosjektfasen, i forhold til de 100 årene det ikke trengs 

et nytt prosjekt. Likevel er det ikke sikkert at et materialkrav om 100 års levetid er dekkende, 

da samfunnet om 100 år kan være totalt forskjellig fra i dag. Behovet for eksempelvis 

kapasitet kan være så forskjellig fra i dag at ledningene som teknisk sett kan ligge i 100 år 

uansett må fornyes tidligere. Med mindre det også tas høyde for befolkningsvekst og 

endringer i måten vi lever på 100 år frem i tid.  
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Selv om det generelle formålet i VA-normen om å sikre teknisk kvalitet i seg selv kan 

oppfordre til aspekter ved bærekraft, kan det likevel stå som et hinder for andre aspekter. For 

at vi skal ha ønsket grad av sikkerhet i samfunnet vil ting gjerne overdimensjoneres slik at hvis 

for eksempel en pumpe slutter å fungere, er det en i reserve. Dette utgjør større kostnader 

og miljøbelastninger, som formidlet av en deltagerne i spørreundersøkelsen, men er samtidig 

viktig sosialt. Firkantede materialkrav kan også være en faktor som hindrer bærekraft. Vann 

og avløpsbransjen er en stor forbruker av plast. Det er spådd at Norges ledningsnett kunne 

gått til månen i lengde innen 2030, inkludert stikkledninger (SSB, 2021; Paus, 2022). Det vil si 

at vår bransje kunne hatt en stor makt når det gjelder å øke etterspørsel etter gjenvunnet 

plast, som hadde gjort det enklere for avfallsbransjen å kunne gjenvinne mer og tilby det i den 

grad de egentlig allerede har kapasitet til. Det er strenge krav til kvalitet når det gjelder 

drikkevannsledninger, men vi har også kilometervis med avløpsledninger, 

overvannsledninger og kummer som skal oppgraderes og byttes ut. Hadde man utvidet 

horisonten på materialbruk kunne VA-bransjen vært utrolig nyttig i et større bærekraftsbilde. 

Det er leverandører som ønsker å tilby ledninger med større grad av resirkulert plast allerede, 

dette er et sitat hentet fra Pipelife.  

Samtidig jobber selskapet med å endre internasjonale standarder for å muliggjøre 

bruk av mer resirkulert plast i sin rørproduksjon. Pipelife bruker allerede en god del 

resirkulert plast, men ønsker å øke bruken dramatisk i årene fremover. 

– Vi ønsker å bruke mye mer resirkulert materiale inn i vår produksjon. For å kunne 

bruke mer, må kvaliteten på resirkulert plast bli bedre. Her skjer det en positiv 

utvikling, blant annet innen materialer basert på kjemisk resirkulert plastavfall. I tillegg 

må internasjonale standarder endres for å tillate mer bruk av resirkulert i 

produksjonen, uten at det går på bekostning av kvalitet og levetid på produktet. Her 

ser vi også positive tendenser. Sirkulærøkonomi har høy prioritet og vil gi oss økt 

konkurransekraft fremover, sier Aandstad (Pipelife Norge AS, 2020). 

I spørreskjema som ble sendt ut ble det spurt følgende spørsmål om VA-normen: 

Hvilken påvirkning har VA-normen for bærekraft i prosjekter? 
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Svarene vi fikk fra kommunene og IKSene var spredt, noen hadde tenkt gjennom det, andre 

ikke. Det er fokus på at VA-normen skal sørge for kvaliteten til VA-anleggene, og dette er også 

en form for bærekraft med tanke på lang levetid. Alle som prosjekterer og bygger ut må følge 

den respektive kommunens VA-norm. VA-normen har så mye makt at det hadde vært et 

nyttig verktøy for å kunne stille flere krav som nyanserer bærekraft som det store begrepet 

det er. VA-normen vil fortsatt være et kvalitetsverktøy, men verken den sosiale, økonomiske 

og miljømessige delen av begrepet bærekraft burde komme i veien for kvalitet, kanskje heller 

være med å sørge for det. Det er ved å sette krav folk gjør en endring, Pipelife har her skrevet 

om at de ønsker seg strengere krav. 

Utviklingen går altfor sent. Offentlig sektor må snarest begynne å stille krav til miljøhensyn i 

prosjektene. Miljøparametere vektlegges så langt i skuffende liten grad i anbudsprosessene. 

Det begrenser seg stort sett til spørsmålet om man har miljødeklarasjon eller ikke. Det holder 

ikke i fortsettelsen. Vi håper derfor at norske kommuner og andre offentlige byggherrer 

begynner å etterspørre mer bærekraftige løsninger, også innenfor rør. For vår egen del er vi 

sikre på at bærekraftige produkter og løsninger er fremtidens viktigste konkurransefortrinn. 

Suksessen av vår sterke satsing på bærekraft og innovasjon er imidlertid prisgitt mer offensivt 

tenkende norske myndigheter, sier Pipelife-direktøren  (Pipelife Norge AS, 2020) 

Det er viktig at kommunene og IKSene er klare for å følge opp de kravene de setter. Inntrykket 

i kommunal sektor i dag er at de kravene som allerede finnes på området, i liten grad følges 

opp. Det er også viktig at VA-normen er lett å lese og forstå, for de vi ønsker skal motta 

budskapet i den. Kanskje trenger VA-normen vedlegg som kan oppdateres oftere enn selve 

normen. Ny teknologi og tilgjengelighet i markedet med tanke på bærekraft skjer hyppigere 

enn kommunene og IKSene oppdaterer VA-normen.  
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7. Konklusjon og kriterier 

7.1 Hvordan oppnå bærekraftig infrastruktur i VA-prosjekter?  

Bærekraft er omfattende og komplekst. Vi har derfor avgrenset oppgaven til å omhandle noen 

områder, verktøy og kriterier vi mener kommunene og IKSene bør arbeide videre med for å 

realisere gode tiltak. Kriteriene svarer ut diskusjonsspørsmålene, og legger premisser for 

gjennomføring av en bærekraftig prosjektgjennomføring.  

Bærekraftig infrastruktur innebærer å møte dagens og fremtidige behov og utfordringer, uten 

at dette går på bekostning av senere generasjoners muligheter. Det betyr at investeringer vi 

gjør i dag må planlegges over hele investeringens levetid der synergien av bærekraftsmålene 

ses opp mot hverandre. Kommunene må arbeide bevisst og fokuset på klima og miljø-

aspektet i bærekraftbegrepet må få en sterkere og tydeligere rolle. 

Gjennom arbeidet med oppgaven ser vi at det er behov for et større bærekrafts fokus i vann- 

og avløpsprosjekter på Romerike. Eksempelvis må bærekraft komme tydeligere fram i planer, 

og det må settes mer konkrete mål for hvordan dette skal realiseres i prosjektene. Dette 

gjelder ikke bare på kommunalt nivå, men også på nasjonalt nivå i form av krav og 

retningslinjer. 

Et annet element som er viktig å trekke fram er samarbeid og kommunikasjon. På overordnet 

nivå har Romerike mange gode tiltak som fremmer samarbeid mellom kommunene og 

selskapene. Derimot ser vi at det er en lang vei å gå når det kommer til samarbeid for å ivareta 

bærekraft i prosjektgjennomføring. Et premiss for å oppnå bærekraftig infrastruktur er god 

kommunikasjon. Riktig kompetanse og ressurs må kobles på til riktig tid, for å minimere risiko 

og økte kostnader senere i prosjektet. Inkludering av endringer som medfører av prosjektet 

vil videre støtte opp om en bærekraftig prosjektgjennomføring. 

Det er ikke lenger valgfritt å ta hensyn til bærekraft og alle må bidra der det er mulig. Vann- 

og avløpssektoren har et stort potensial, og for å imøtekomme framtidens utfordringer må 

fokuset på bærekraft bli større enn det er i dag! 
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7. 2 Kriterier for oppnåelse av bærekraftig infrastruktur i VA-prosjekter 

7.2.1 Bærekraft - fra plan til prosjekt 

• Langsiktig planlegging må hensynta dagens og fremtidige utfordringer og muligheter.  

• Bedre samarbeid på tvers av avdelinger. 

• Klima og miljøhensyn må fremkomme tydelig i hovedplaner med konkrete 

målsetninger, tiltak og oppfølging av måloppnåelse.  

7.2.2 Fokus på bærekraft i prosjekter 

• Sammenhengen mellom de tre dimensjonene for bærekraft må legges til grunn tidlig 

i prosjektets forløp. 

• Bærekraftsmål i plansystemet må følges opp gjennom konkrete tiltak i prosjekt.  

Realiserte tiltak bør evalueres. Realiserte tiltak bør vurderes evaluert. 

• Styrke kompetanse gjennom samarbeid. 

7.2.3 Prosjektstyring 

• Tidlig involvering av relevante aktører, eksempelvis; entreprenør, leverandør og 

driftsavdeling. 

• Bevisstgjøre og begrunne valg av entreprisemodell. 

• Vurdere påvirkningen av kravene som settes i konkurransegrunnlagene og hva dette 

innebærer. 

• Tydelig forhold til intern og ekstern kommunikasjon før, underveis og etter 

prosjektet. 

7.2.4 Verktøy og metoder 

• Bevisst bruk og kjennskap til verktøy og metoder. Tidlig implementering.  

7.2.5 Bærekraft i VA-normen 

• Bevisstgjørelse av VA-normens påvirkning for bærekraft i prosjekter. 

 

  



 
 

70 
 

Referanser 

Andersen, G., 2022. Bærekraftig utvikling - Store Norske Leksikon. [Internett]  
Available at: https://snl.no/b%C3%A6rekraftig_utvikling 
[Funnet 07 September 2022]. 

Asplan Viak, 2022. LCA – Livsløpsanalyse. [Internett]  
Available at: https://www.asplanviak.no/tjenester/lcalab/ 
[Funnet November 2022]. 

Azote Images for Stockholm Resilience Centre, 2017. Stockholm Resilience Center. [Internett]  
Available at: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-02-28-
contributions-to-agenda-2030.html 
[Funnet 21 11 2022]. 

Betydningdefinisjoner, 2022. Teknisk infrastruktur. [Internett]  
Available at: https://www.betydning-definisjoner.com/Teknisk%20infrastruktur 
[Funnet Januar 2022]. 

Briner, W., Hastings, C. & Geddes, M., 2015. Prosjekledelse. 1. red. s.l.:Gyldendal. 

Burud, I., 2010. Bærekraftig infrastruktur. [Internett]  
Available at: 
https://web.archive.org/web/20100530005704/http://www.umb.no/imt/artikkel/berekrafti
g-infrastruktur 
[Funnet 2022]. 

Bærum og Oslo kommuner, 2014. Blågrønn faktor. [Internett]  
Available at: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/subnettsteder/framtidens_byer/klimatilpa
sning/2014/bgf_veileder_byggesakhoveddelen2014.01.28.pdf 
[Funnet 19 Januar 2022]. 

Dahle, T., 2012. Sintef - Felles VA norm. [Internett]  
Available at: 
https://www.sintef.no/contentassets/f45f34ac2cab456f881022a1811cd829/19_felles-va-
norm.pdf 
[Funnet 20 Oktober 2022]. 

DFØ, 2019. Byggeprosessen. [Internett]  
Available at: 
https://anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/byggeprosessen/konseptutvikling-og-
bearbeiding-i-bygg-og-anlegg/valg-av-gjennomforingsmodell-i-bae-
prosjekter/utforelsesentreprise 
[Funnet November 2022]. 



 
 

71 
 

DFØ, 2021. Velg riktig anskaffelsesprosedyre. [Internett]  
Available at: https://anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/velg-riktig-
anskaffelsesprosedyre 
[Funnet November 2022]. 

DFØ, 2022. Anskaffelsesprosessen steg for steg. [Internett]  
Available at: https://anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-
steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/konkurransegrunnlag 
[Funnet November 2022]. 

DFØ, 2022. Entrepriseveilederen. [Internett]  
Available at: https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/entrepriseveilederen 
[Funnet Oktober 2022]. 

DFØ, 2022. Livssykluskostnader (LCC). [Internett]  
Available at: https://anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-
steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/lage-konkurransestrategi/forelopig-
budsjett-anskaffelsen/livssykluskostnader-lcc 
[Funnet 04 11 2022]. 

DFØ, 2022. Verktøy for å beregne livssykluskostnader. [Internett]  
Available at: https://anskaffelser.no/analyseverktoy/verktoy-beregne-livssykluskostnader 
[Funnet 4 November 2022]. 

Digdir, 2019. Hva er prosjektveiviseren. [Internett]  
Available at: https://www.prosjektveiviseren.no/hva-er-prosjektveiviseren 
[Funnet November 2022]. 

FN, 2022. Bærekraftig infrastruktur: en synergi mellom klimastabilisering og økonomisk vekst. 
[Internett]  
Available at: https://unric.org/no/baerekraftig-infrastruktur-en-synergi-mellom-
klimastabilisering-og-okonomisk-vekst/ 
[Funnet September 2022]. 

FNs regionale kontor for Vest Europa, 2022. Bærekraftig infrastruktur: en synergi mellom 
klimastabilisering og økonomisk vekst. [Internett]  
Available at: https://unric.org/no/baerekraftig-infrastruktur-en-synergi-mellom-
klimastabilisering-og-okonomisk-vekst/ 
[Funnet 7 September 2022]. 

FN-sambandet, 2020. Rent vann og gode sanitærforhold. [Internett]  
Available at: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/rent-vann-og-gode-
sanitaerforhold 
[Funnet 22 September 2022]. 



 
 

72 
 

Folkehelseinstituttet, 2022. Nasjonale mål for vann og helse. [Internett]  
Available at: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/nasjonale-mal-for-vann-og-helse/ 
[Funnet 22 September 2022]. 

Haraldsvik, M., Kråkenes, T. & Nyhus, O. H., 2021. Effektivitet og effektiviseringspotensialet i vann- 
og avløpsorganisasjoner. [Internett]  
Available at: https://samforsk.brage.unit.no/samforsk-xmlui/handle/11250/2737985 
[Funnet 2022]. 

Hjelnes consult, 2022. Livssykluskostnader (LCC). [Internett]  
Available at: http://www.hjellnesconsult.no/tjeneste/livssykluskostnader-lcc/ 
[Funnet November 2022]. 

Husbanken, 2022. Helhetlig boligpolitisk planlegging. [Internett]  
Available at: https://www.veiviseren.no/planlegge-lede-og-utvikle/helhetlig-boligpolitisk-
planlegging/helhetlig-boligpolitisk-planlegging/kommuneplanens-samfunnsdel 
[Funnet 07 September 2022]. 

ISO, 2006. ISO 14040:2006- Environmental management — Life cycle assessment — Principles and 
framework. [Internett]  
Available at: https://www.iso.org/standard/37456.html 
[Funnet 2022]. 

Jørgensen, T. L., Vann, N., Rostad, M. & AS, K., 2021. Tilstandsvurdering av kommunale. [Internett]  
Available at: https://bedrevann.no/pdf/bedreVANN2021.pdf 
[Funnet Desember 2022]. 

KDD, 2022. Bærekraftsmålene. [Internett]  
Available at: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-
eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/fagtema/baerekraft_i_planlegging/id2846205/?e
xpand=factbox2846257 
[Funnet September 2022]. 

KLD, 2021. Klimaendringer og norsk klimapolitikk. [Internett]  
Available at: https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-
miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/ 
[Funnet Desember 2022]. 

Larssen, A. K. & Stikbakke, S., 2021. Innlegg: Hvordan gjøre smarte valg ved bruk av LCC?. [Internett]  
Available at: https://www.bygg.no/innlegg-hvordan-gjore-smarte-valg-ved-bruk-av-
lcc/1469509!/ 
[Funnet 24 11 2022]. 

LCC-forum, 2022. LCC - hva, hvorfor og hvordan. [Internett]  
Available at: https://lccforum.no/hva-er-lcc 
[Funnet November 2022]. 



 
 

73 
 

Lillestrøm kommune, 2021. Om vann- og avløpsnormen (VA-normen). [Internett]  
Available at: https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/va-normen/#Nar 
[Funnet 20 Oktober 2022]. 

Lillestrøm kommune, u.d. Gjeldende kommuneplan. [Internett]  
Available at: 
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/gjeldende-
kommuneplan/ 
[Funnet 07 September 2022]. 

Lillestrøm, k. et al., 2020. VA-norm for Nedre Romerike. [Internett]  
Available at: https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-
samfunn/teknisk/vann-og-vannmiljo/va-norm_godkjent-211119.pdf 
[Funnet 2022]. 

Lørenskog kommune, 2022. Kommuneplanens samfunnsdel. [Internett]  
Available at: https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-
samfunnsdel/hva-er-samfunnsdelen/ 
[Funnet 07 september 2022]. 

Microsoft.com, 2019. Innføring i bruk av BPMN i den daglige driften av en virksomhet. [Internett]  
Available at: https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/business-insights-
ideas/resources/the-guide-to-using-bpmn-in-your-business 
[Funnet Desember 2022]. 

Mie Fuglseth, C. M. Z. W. E. C., 2020. Klimaveileder for bygge- og anleggsprosjekter, s.l.: s.n. 

Miljødirektoratet, 2022. Hovedfunn fra FNs klimapanels sjette hovedrapport del 3 om 
utslippsreduksjon, opptak og virkemidler.. [Internett]  
Available at: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-
ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport/hovedfunn-i-tredje-del-i-sjette-
hovedrapport/ 
[Funnet 03 November 2022]. 

Miljødirektoratet, 2022. Overvannshåndtering. [Internett]  
Available at: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vann-hav-og-kyst/for-
myndigheter/overvannshandtering/skaff-deg-oversikt-over-dine-plikter/ 
[Funnet 01 Desember 2022]. 

Molde kommune, 2022. Hva er bærekraft?. [Internett]  
Available at: https://www.molde.kommune.no/barekraftig-utvikling/hva-er-barekraft/ 
[Funnet Mars 2022]. 

Norsk kommunalteknisk forening, 2019. Gode byggeprosjekter for alle. [Internett]  
Available at: https://www.kommunalteknikk.no/gode-byggeprosjekter-for-alle.6254618-
40825.html 
[Funnet November 2022]. 



 
 

74 
 

Norsk Standard, 2020. NS 3845:2020 Blågrønn faktor , s.l.: Standard Norge. 

Norsk vann, 2017. Nasjonal bærekraftsstrategi for vannbransjen. [Internett]  
Available at: https://norskvann.no/styringsdokumenter/ 
[Funnet 22 September 2022]. 

Norsk Vann, 2021. Sluttrapport fra arbeidsgruppa for effektiv organisering. [Internett]  
Available at: https://norskvann.no/sluttrapport-fra-arbeidsgruppa-for-effektiv-organisering/ 
[Funnet September 2022]. 

Norsk Vann, 2021. Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger. [Internett]  
Available at: https://norskvann.no/ny-rapport-vannbransjens-erfaringer-med-
kommunesammenslainger/ 
[Funnet September 2022]. 

Norsk vann, 2022. Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg. [Internett]  
Available at: https://norskvann.no/interessepolitikk/investeringsbehovet-i-vann-og-
avlopsanlegg/ 
[Funnet Desember 2022]. 

Northtech, u.d. Dokumentasjon av forretningsprosesser. [Internett]  
Available at: https://bp4humans.org/wp-content/uploads/2020/10/Dokumentation-af-
forretningsprocesser-1.0.2.pdf 
[Funnet Desember 2022]. 

NRVA, et al., 2021. [Internett]  
Available at: https://lorenskogkommune.sharepoint.com/sites/STRA-Fellesoppgaver-
RomerikeTrainee/Delte%20dokumenter/General/Felles%20hovedplan.pdf 
[Funnet 2022]. 

Oslo kommune, 2020. Blågrønn faktor for boliger i Oslo - brukerveiledning for norm. [Internett]  
Available at: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13334983-
1581085630/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveil
edere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Bl%C3%A5gr%C3%B8nn%20faktor%20-
%20Brukerveiledning%20for%20bl%C3%A5gr%C3%B8nn%20faktor.pdf 
[Funnet 19 Januar 2022]. 

Paus, K. H., 2022. Lengden på det norske VA-anlegget. [Internett]  
[Funnet Desember 2022]. 

Pipelife Norge AS, 2020. Pipelife. [Internett]  
Available at: https://www.pipelife.no/aktuelt/Pressemelding-rebranding.html 
[Funnet 16 september 2022]. 

Plan- og bygningsloven, 2015. Lov om planlegging og byggesaksbehandling. [Internett]  
Available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-



 
 

75 
 

3#KAPITTEL_2-4-3 
[Funnet 16 September 2022]. 

Quist, Z., 2021. Carbon tunnel visions: are you excluding crucial environmental data?. [Internett]  
Available at: https://ecochain.com/knowledge/danger-carbon-tunnel-vision/ 
[Funnet 2022]. 

Regjeringen, 2014. Nasjonale mål- vann og helse. [Internett]  
Available at: 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/nasjonale_maal_vann_og_helse/ 
[Funnet 22 September 2022]. 

Regjeringen, 2022. Agenda2030. [Internett]  
Available at: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/bkm_agenda2030
/id2510974/ 
[Funnet 07 September 2022]. 

Rolstadås, A., 2022. Prosjekt. [Internett]  
Available at: https://snl.no/prosjekt 
[Funnet September 2022]. 

Rolstadås, A., Olsson, N., Langlo, J. A. & Johansen, A., 2020. Praktisk Prosjektledelse. 2 red. Bergen: 
Fagbokforlag. 

Schjoldager, N. O. et al., 2022. Potensial for næringsutvikling - mer ambisiøse klimakrav til 
anleggsbransjen. [Internett]  
Available at: https://www.multiconsult.no/assets/Potensial-for-
naeringsutvikling_rapport_2022-04-20_org.pdf 
[Funnet Oktober 2022]. 

SLU, 2022. Vad är livscykelanalys?. [Internett]  
Available at: https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/ 
[Funnet 4 November 2022]. 

SSB, 1995. Håndbok i prosjektstyring. [Internett]  
Available at: https://www.ssb.no/a/histstat/ssh/ssh_58.pdf 
[Funnet Oktober 2022]. 

SSB, 2021. Statistisk sentralbyrå: Vann og avløp. [Internett]  
Available at: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop 
[Funnet 18 Oktober 2022]. 

Standard Norge, 2006. Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Prinsipper og rammeverk (ISO 14040:2006), 
s.l.: Standard Norge. 



 
 

76 
 

Statsforvalteren, 2022. Arealforvaltning. [Internett]  
Available at: https://www.statsforvalteren.no/portal/plan-og-bygg/arealforvaltning/ 
[Funnet 16 September 2022]. 

Storlien, H., 2021. Kartlegging av barrierer og potensielle tiltak knyttet til den teknologiske 
utviklingen i vann- og avløpssektoren, Ås: Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. 

Uldum, F., 2012. Procesmodellering - Før loven. [Internett]  
Available at: https://www.visma.dk/blog/procesmodellering-for-loven/ 
[Funnet Desember 2022]. 

VA/miljø-blad stiftelsen, 2010. VA-blad nr 98. Bærekraftige VA-systemer. [Internett]  
Available at: https://www.va-blad.no/baerekraftige-va-systemer/ 
[Funnet 7 september 2022]. 

VA/miljø-blad stiftelsen, 2010. VA-blad nr. 30 Valg av rørmateriale. [Internett]  
Available at: https://www.va-blad.no/kapittel-30/ 
[Funnet 16 september 2022]. 

Wikipedia, 2020. Bærekraftig infrastruktur. [Internett]  
Available at: https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraftig_infrastruktur 
[Funnet 10 September 2021]. 

Wikipedia, 2021. Reguleringsplan. [Internett]  
Available at: https://no.wikipedia.org/wiki/Reguleringsplan 
[Funnet 07 September 2022]. 

Wikipedia, 2022. Byplanlegging. [Internett]  
Available at: https://no.wikipedia.org/wiki/Byplanlegging 
[Funnet 07 September 2022]. 

Aakre, B., 2020. Reguleringsplan. [Internett]  
Available at: https://snl.no/reguleringsplan 
[Funnet 16 09 2022]. 

 

  



 
 

77 
 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreskjema 

Spørreskjema fellesoppgave Romerike Trainee 

Informasjonen som blir innhentet i dette spørreskjemaet vil bli brukt som 

kunnskapsgrunnlag inn i fellesoppgaven til årets kull i Romerike Trainee. Det vil ikke 

tydeliggjøres hvilke kommuner/IKS som svarer hva, men vil gi traineene et innblikk i hvordan 

man jobber i oppstarten av prosjekt. 

    

Årets fellesoppgave om andler “Hvordan bygge bærekraftig infrastruktur”. Vi ønsker å 

fokusere på vann og avløps prosjekter. Merk at vi refererer dermed til kommunens/IKSets 

egne VA-prosjekter i dette spørreskjemaet. 

   

 Det er totalt 19 spørsmål fordelt på 4 kategorier i spørreskjema, der man kan svare mer 

eller mindre utfyllende. Vi setter pris på et utfyllende svar der det er mulig.  

   

Send gjerne undersøkelsen videre til den avdelingen/personen som er mest relevant til å 

svare, men undersøkelsen kan også tas av flere i samme virksomhet. 

Generelle spørsmål 

Hva legger dere i begrepet bærekraftig infrastruktur? 

Hvordan tar kommunen/IKS hensyn til bærekraft i sine prosjekter? 

Hvilken påvirkning har VA-normen for bærekraft i prosjekter? 

Har dere kriterier på klima og miljø i prosjekter? 

- Hvis ja, hvilke? 

Hvordan følges klima og miljø opp i de ulike fasene av prosjektet? 

Har dere kriterier som tar hensyn til sosiale forhold?  
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- Hvis ja, hvilke?  

Hvordan planlegges og gjennomføres prosjektene med tanke på samfunnsbelastning i 
anleggsfasen og samfunnsnytten for fremtiden? 

Hvordan vurderer dere økonomien i prosjekter med tanke på investerings- og 
levetidskostnad?  

Hvordan følges økonomien opp underveis i prosjektene og har dere fast prosedyre for 
dette? 

Interne strategier  

Hvem definerer prosjektbehovet? 

- Hvordan defineres behovet? 

Hvilke faser går prosjektene gjennom?  

- Er det en fast rekkefølge som må følges eller er det variert? 

Hvilke metoder/ verktøy tas i bruk under de ulike fasene? Forklar gjerne hvorfor de benyttes 
og eventuelle fordeler og ulemper. 

Hvordan foregår den interne og eksterne kommunikasjonen i forbindelse med prosjekter? 

Entrepriseform 

Når og hvordan bestemmer dere hvilken type entrepriseform dere tar i bruk?  

- Hva er det mest vanlige og hvorfor? 

Hvordan tror dere valg av entrepriseform påvirker bærekraft i prosjektene? 

Konkurransegrunnlag  

Hvordan vekter dere tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget?  

Hvilke klima og miljøkrav stilles i et anbud og hvordan dokumenteres dette? 

Hvordan vektes konkurransen med tanke på klima og miljø



   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


