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Forord til malen  
<slettes etter at dokumentet er godkjent>   
 

Innledningsvis noen ord til deg som har fått i oppgave å utarbeide en Forprosjektrapport: 

 

Dette skal være et av prosjektets mest sentrale dokument.  

 

Samtidig skal denne malen være et hjelpemiddel, ikke en tvangstrøye. Malen er skrevet 

uavhengig av hva slags investering som vurderes, og det konkrete innholdet og strukturen vil 

måtte tilpasses av deg. Vi tilrår dog at du i så stor grad som mulig følger oppsettet i denne 

malen.  

 

Hvis det er avsnitt/punkt i malen som vurderes av deg som ikke relevant i 

Forprosjektrapporten for ditt prosjekt så skal du i dette avsnittet/punktet skrive:  

Ikke Relevant  

(avsnittet kan bli relevant senere i prosessen og da kan det være viktig å kunne se at dette 

punktet/avsnittet er tidligere vurdert som ikke relevant) 

 

Du må fylle ut endringshistorikken for ditt eget prosjekt. Veileder for endringshistorikk: 

 

Versjon Beskrivelse 

0.1 Første utkast 

0.2  -  0.9 «Endringer/suppleringer» 

1.0 Første godkjente versjon 

1.1 - 1.9 «Endringer/suppleringer» 

2.0 Andre godkjente versjon 

 

 

I tillegg sletter du innhold i malen tabellene 4 og 5. Her legger du inn innhold som gjelder for 

ditt prosjekt. 

 

 

 

Lykke til!  
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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn 
Gi en kortfattet beskrivelse av følgende: 

- Beskrivelse om bakgrunn/behov for prosjektet 

- Begrunnelse for valgt konsept 

 
Hentes fra begrunnelse for valgt konsept som gitt av KVU og/eller bestilling fra PU (prosjektutvikler). 

 

1.2. Rammebetingelser  
Gjengivelse av føringer/rammebetingelser fra KVU, KS1 og bestilling. 

 
Eksempelpunkter nedenfor gjelder kun for Byutviklingsprosjekter under 10 mill.kr: 

- Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2030 

- Hovedplan vann 2008-2015 

- Bystyrevedtak, link i AKVA 

- Gjeldende lover og forskrifter, link i AKVA 

 

1.3. Mål for investeringen  
Gjengivelse fra KVU, KS1 og/eller bestilling. 

 
Eksempelpunkt nedenfor gjelder kun for Byutviklingsprosjekter: 

- Tilrettelegge for byutvikling. 

-  

1.4. Resultatmål 
Gjengivelse fra KVU, KS1 og/eller bestilling. 

 
Eksempler: 

- Kvalitet 

- Økonomi 

- Tid 

- Hensyn til 3 person, abonnenter etc. 
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1.5. Organisering   
 

Tabell: Prosjektorganisasjonen 

 

Rolle Enhet  Navn 

Prosjektansvarlig bestiller   

Prosjektansvarlig utfører   

Prosjektleder   

Prosjekteringsleder   

KP (SHA koordinator i 

prosjekteringsfasen) 

  

Sidemannskontrollør   

Fagressurs   

Fagressurs   

Fagressurs   

Fagressurs   

Ytre miljø-koordinator   

Eventuell 3. partskontrollør   
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2. Sammendrag 
 

Gi et kortfattet sammendrag av forprosjektet evt. supplert med kart og lignende (maks 8-10 linjer for 

prosjekter under 20 mill.kr og maks 1 side for store prosjekter). Den bør inkludere en konkret 

beskrivelse av hva som skal gjøres og i hvilket omfang, inkludert kostnadene tilknyttet 

gjennomføringen av løsningen. Spesielt viktig ny informasjon, momenter og forhold som har blitt 

avdekket i løpet av forprosjekteringsfasen må belyses. 
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3. Grunnlag 

3.1. Eksisterende forhold 

3.1.1. Befaring 

Beskrivelse av dagens situasjon, evt. supplert med kart og lignende: 

- Dato og værforhold ved befaring(er) 

- Næringseiendommer, bolighus, høyblokker, barnehager, skoler, sykehjem osv. 

- Bygninger på guleliste 

- Ligger traseen i vei eller på privat tomt 

- Nærhet til konstruksjoner 

- Stemmer kart og terreng? 

- Foretatt besiktelse av berørt terreng.  

- Skissert / fotografert berørte kummer.  

- Biologiskmangfold 

- Fjell i dagen 

- Nærhet til Trikk, T-bane, jernbane.  

- Bussruter i nærheten av traseen  

- Høyspenn traseer/master i nærheten (30m sikkerhetssone for graving) 

- Luftspenn av tele og el-kabler 

- Synlige veisluk og evt. sandfang  

- Trafikale forhold på den aktuelle gate/vei. Er det stor trafikk, flere kjørefelt, oversiktlig 

veitrase, i et veikryss, fortau, bredde på vei/gate, mm. 

 

Linker/verktøy:  
- Google maps/streetveiw 

- Gul liste – Byantikvaren i Oslo 

- Gemini VA med ortofoto kartlag: veileder for naturmangfoldloven i byggesaker (PDF, 0,1MB  

- Interaktivt kart for naturtyper og verneområder fra Miljødirektoratet 
 

3.1.2. Grunnforhold  

Beskrivelse av grunnforholdene (fjell, leire etc.). Behov for geoteknisk og/eller geologisk 

rapport. 

 

Linker/verktøy: 
- Gemini VA med undergrunnskartlag 

- VAVs undergrunns arkiv 

- Nasjonal grunnvannsdatabase 

- Nasjonal løsmassedatabase 

- Div. NGU kart  

 

3.1.3. Hovedledningsanlegg 

Beskrivelse av omfanget av tiltaket og egenskapsdata på evt. eksisterende ledninger. Ved 

renovering av anlegget (utblokking/belegging/strømperehabilitering) skal tilstanden på 

eksisterende anlegg beskrives. 

 

Eksempler på omfang: 
- Antall kummer som skal utskiftes og evt. separeres 

- Antall stikkledningstilknytninger 

https://www.google.no/maps/@59.9175641,10.7532857,15z
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=669c06154f134c4d80618413e412d936
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Dokumenter/Veiledere/Veileder%20til%20naturmangfoldloven.pdf
http://kart.naturbase.no/
http://geo.ngu.no/kart/granada/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/
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- Antall brannventiler  

 

Eksempler på egenskapsdata på eksisterende ledninger, gjerne i tabellform hentet direkte ved 

hjelp av rapportfunksjon i Gemini: 
- Alder 

- Dimensjon 

- Lengde 

- Materiale 

- Trykksone 

 

Eksempler på tilstandsvurdering: 
- Viktige dagbokhendelser som ledningsbrudd, oppstuving etc. 

- Hva viser tv-inspeksjonsrapport av avløpsledninger? 

- Hva viser BIT-rapport av vannledninger? 

 

3.1.4. Innmåling av eksisterende anlegg 

 

Vurder om anlegget trenger innmåling. 

 

Prosedyre for bestilling av innmåling 

 

3.1.5. TV-kjøring eksisterende hovedledninger 

Hvis aktuelt, finnes det rørinspeksjoner av eksiterendehovedledninger i RioGis. Vurder om det 

skal bestilles ny inspeksjon- kontakte FTA. 

 

3.1.6. Annen infrastruktur  

Minimum printscreen/utskrift fra Kgrav, som viser kabler, gassledninger og FV-rør. Hvis 

konflikt/behov skal det bestilles digitale kabel kart. Kabelpåvisning bør utføres dersom det av 

kartgrunnlaget som mottas fra kabeleier fremkommer at det kan bli utfordrende å hindre 

konflikt mellom tiltaket og kabler. 

 

Link til bestilling av kabelkart i AKVA. 

 

3.2. Eksterne avklaringer 

3.2.1. Gravekoordinering 

Der planen er meldt inn i prosessen før(KVU), må det vurderes om planen må 

oppdateres/revideres. Hvis anlegget ikke er meldt inn må dette gjøres. Meld inn og koordiner 

planen så tidlig som mulig, husk det er min 3 ukers tilbakemeldingsfrist for aktørene. 

 

Plan nr. xxxx 

 

List opp tilbakemeldinger som må hensyn tas. 

 

3.2.2. Planlagte/påbegynte bygge- eller anleggsarbeider 

Eks. finnes det registrerte byggesaker hos PBE som kan komme i konflikt eller som må hensyn 

tas i prosjektet. 

http://360prod/GetFile.aspx?fileId=1675482&redirect=true
http://360prod01/locator.aspx?name=DMS.File.CurrentRevisionFiles&recno=1372683
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Linker/verktøy: 

• Gemini VA (planlagte/påbegynte bygninger er vist med rød stiplet omriss) 

• PBE reguleringskart og saksinnsyn i kart 

o Huk av pågående byggesaker og reguleringssaker i menyen på venstre side 

• Oslo kommune: Eiendomsinformasjon og kart 

 

3.2.3. Trafikkavvikling 

Er veien smal og trafikkert, går det buss/trikk osv. Er det nødvendig med avklaringer med 

veieier, Ruter, utrykningsetatene, osv. 

 

Linker/verktøy: 

• Statens Vegvesen – Vegkart 

• Vegdata.no – ÅDT 

 

3.2.4. Rigg og drift 

Hvor kan entreprenøren etablere riggplass? Er det behov for avklaringer/leie av riggplass? 

 

3.2.5. Nødvendige tillatelser ved oppføring av løsning: 

3.2.5.1. Privat  

Vurder behov for overenskomster / avtaler med private grunneiere, utarbeidelse av avtale 

gjøres i neste fase. 

3.2.5.2. Kommunal  

Vurder behov for avtale med EBY, BYM, Sporveiene, utarbeidelse av avtale gjøres i neste 

fase. 

3.2.5.3. Stat 

Vurder behov for avtale med Statens vegvesen, Jernbaneverket, utarbeidelse av avtale gjøres i 

neste fase. 

3.2.5.4. Avtale med utbygger (gjelder kun for Byutviklingsprosjekter) 

Vurder forutsetninger for en avtale mellom utbygger og VAV som gjelder VAVs anlegg. 

Avtalen skal baseres på en standard mal og inngås i detaljprosjektfasen. Avtaledokument for 

byutviklingsprosjekt ligger i AKVA.  

3.2.5.5. Annen infrastruktur 

Vurder behov for avtale med Hafslund nett, Fjernvarme OSV, utarbeidelse av avtale gjøres i 

neste fase. 

 

3.2.6. Tilknytning til strømnettet 

Avklare med netteier om ny tilknytning og/eller forsterking hvis aktuelt. 

Eksempler: 
- Fjernkontroll 

- Pumpestasjoner 

- Kapasitet trafo 

- Tilknytningspunkt 

http://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/#cp=598523,6644047,3
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsinformasjon-og-kart/
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart
http://www.vegdata.no/ofte-stilte-sporsmal/hvor-finner-jeg-adt-trafikkmengde/
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3.2.7. <Andre relevante avklaringer> 

 

3.3. Interne avklaringer 

3.3.1. VAV prosjekter   

Er det egne prosjekter som kan komme i konflikt eller må hensyn tas i prosjektet? 

 

3.3.2. Provisorisk vannforsyning  

Sende forespørsel til VDI «VDI-epostkasseadresse». 

 

Eksempler på avklaringer: 
- Dimensjoner, eks.180PE 

- Er det behov tosidig forsyning 

- Brannvann  

- Trykksoner 

- Er det andre planlagte eller pågående anlegg/provvannplaner som kan ha innvirkning på valg 

av dim/løsning/gjennomføringstidspunkt 

 

3.3.3. Provisorisk avløpshåndtering og overvannshåndtering  

Er det behov for spesielle tiltak pga. vannmengden osv. 

 

Eksempler: 
- Flere/større pumper 

- avtaler med VEAS  

- Utslippstillatelser, Fylkesmannen  

- Påslippstillatelser, VAV v/forvaltningsseksjonen   

 

3.3.4. VAV`s leveranser 

Er det forutsatt benyttet deler med mer som ikke er lagerført, leveringstid, eks PN 16 VL gods, 

strupeluke/virvelkammer. 

 

3.3.5. Byggesak (gjelder kun for Byutviklingsprosjekter) 

Kontakt KVU koordinator byutvikling ved start av informasjonsinnhenting til sjekklisten hvis 

behov for avklaringer med UTR om interne planer. Utfylt sjekkliste legges inn i 360 på saken 

(send informasjon til KVU koordinatorene i UTR). 

 

Sjekkliste: 

 

\\Roger\VAVDATA\Avd\4000-APP\4100-PLA\4230 PRT-

Prosjekteringsfunksjonen\AKVA\Forprosjekt\Sjekkliste innfør ev KVU 170914.docx . 
 

3.3.6.  <Andre relevante avklaringer> 

Eksempler: 
- Elektro 

- Fjernkontroll 

- GES 

file://///Roger/VAVDATA/Avd/4000-APP/4100-PLA/4230%20PRT-Prosjekteringsfunksjonen/AKVA/Forprosjekt/Sjekkliste%20infør%20ev%20KVU%20170914.docx
file://///Roger/VAVDATA/Avd/4000-APP/4100-PLA/4230%20PRT-Prosjekteringsfunksjonen/AKVA/Forprosjekt/Sjekkliste%20infør%20ev%20KVU%20170914.docx
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3.4. Forundersøkelser 

3.4.1. Miljøtekniske undersøkelser  

Bestilles ved alle konvensjonell grave prosjekter.  Behov vurderes ved andre gjennomførings 

metoder der det skal eller det er mulighet for fjerning av masser ved for eksempel 

punktoppgraving. 

 

3.4.2. Geoteknisk/geologisk rapport  

Behov vurderes i hvert enkelt prosjekt. 

 

3.4.3. Prøvegravinger 

Behov vurderes i hvert enkelt prosjekt. 

 

3.4.4. Bygningsbesiktigelse 

Behov for bygningsbesiktigelse og rystelsesmålere vurderes i hvert enkelt prosjekt. Som 

hovedregel bestilles dette i detaljprosjekt fasen. 

 

 

3.5. SHA 
 

Beskriv risikoforholdene som er avdekket, f.eks.: høyspenttraseer, dype grøfter, trafikkbilde 

osv. SHA-planen utarbeides i prosjekteringsfasen. 

 

Fra byggherreforskriften (BHF):  

«På bakgrunn av risikoforhold som avdekkes i planleggings- og prosjekteringsfasen skal det 

utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (sha-plan) som er tilpasset det 

bestemte bygge- eller anleggsarbeidet…» 

 

 

3.6. Ytre miljø 
Behov for MOP (miljøoppfølgingsplan) vurderes, gjelder stort sett «store» prosjekter. 

 

3.7. Vurdering av alternative løsninger (gjelder kun Byutviklingsprosjekter) 
 

Ved byutviklings prosjekter under 10 mill. kr må det i tillegg kort vurderes alternative 

løsninger. 

 

Eksempler: 
- Vurdere alternative traseer 

- Vurdere alternative anleggsmetoder (eksempler: utblokking, strømperenovering, graving) 

 

 



 

14 

 

3.7.1 Generelle tiltak 
 

3.7.2 Alternative metoder 
 

3.7.2.1 Konvensjonell graving 
 

3.7.2.2 No-Dig metode 
 

- Utblokking 

- Strømperenovering 

- Boring (Styrt boring, Micro tunellering m.m.) 
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4. Kostnadsvurdering og fremdrift 

 

4.1. Kostnadsoverslag 
Grunnkalkylen basert på enhetspriser på løpemeter grøft. Prisene er erfaringstall hentet fra 

sluttdokumentasjon av utførte prosjekter og vil variere med hensyn til om de ligger i vei eller 

på privat tomt, nærhet til konstruksjoner, grunnforhold med fjell og leire, dimensjoner og 

annet.  

 

Henvis til kostnadskalkyle (se link) eller lim inn Excel arket her.  
 

Kostnader for ledningsnettprosjekter (Sak 15/00304) 

 

4.2. Fremdrift 
 

4.2.1. Gjennomføringstid 

Eksempel: 

 

Det anslås at anleggstiden er ca. 16 uker fra kontraktinngåelse. Prosjektet har vurdert 

ferdigstilles per dag til ca. 3m ledningsgrøft, totalt 220m og 5 arbeidsdager hver uke. 

 

4.2.2. Rammer 

Gi en kortfattet oversikt over de viktigste gjennomføringsrisikoene i prosjektet, knyttet til 

fremdriftsplanen. 

 

Eksempel:  
- Hentes evt. fra 1.3 hvis det er tid er en rammebetingelse 

- Må gjennomføres i fellesferien. 

- Avhenger av ferdigstillelsen av at annet prosjekt 

- Osv. 

 

4.2.3.  Fremdriftsplan 

Hovedaktiviteter, avhengigheter og sentrale milepæler. 

 

Henvis til vedlegg «Fremdriftsplan» eller «lim inn» fremdriftsplanen her. 

 

Link til forslag til fremdriftsplan finner du i AKVA. 
  

http://360prod/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.2&module=Case&subtype=2&recno=434212
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5. Konklusjon og videre arbeid 

5.1. Konklusjon 
Beskriv kortfattet forprosjektets anbefalte tiltak som er nødvendig for å gjennomføre valgt 

løsning. 

 

 

5.2. Videre arbeid og risikoforhold  
Hva må undersøkes/avklares? Er det forhold det er knyttet usikkerhet rundt, eksempel 

grunnerverv og tidligere funn av automatisk fredet kulturminner? Hvordan kan det påvirke 

gjennomføringsfasen og økonomi? 

 

5.3. Organisering i utførelse/gjennomføringsfasen 
Beskriv kortfattet behov for endringer i organiseringen i gjennomføring av prosjektet. 

Herunder behov spesielt for nye fagressurser/kompetanse, egne eller innleide. 

 


