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 Gjennomgang av påløpte timer og revidert budsjett 

Vi viser til tidligere eposter og kontakt angående oppdragsledelsen i prosjektet. 

 

Opprinnelig budsjett for arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør ble lagt som grunnlag for oppdragsavtalen 

hadde en timeramme på 1300 timer, og med følgende fordeling: 

Timebudsjett pr jan 2021  

Gjennomgang innspill, vurdering og rigging av 

prosess 

200 timer 

Overvannsplan med befaring 400 timer 

Trafikkvurderinger for sentrum 250 timer 

Vurdering av sammenkobling av vegsystem, Hafjell 50 timer 

ROS-analyse 150 timer 

Plankart 250 timer 

Total ramme 1300 timer 

 

Det ble i etterkant varslet et behov for ytterligere 600 timer som følge av et mer omfattende 

flomutredningsarbeid. 

På tidspunktet for tilbudet var det i forespørselen fra Øyer kommune planlagt at kommunedelplanen skulle ut 

på offentlig ettersyn vinteren 2021. Norconsult anbefalte at dette ble flyttet til sommeren 2021, altså rundt 5-6 

måneders tid etter inngitt tilbud. Fremdriftsplanen i seg selv er ikke så viktig, men angir hvordan man så på 

det gjenværende arbeidet frem mot offentlig ettersyn av planarbeidet rundt januar 2021.  

Norconsult påpekte at kommunens prosjektleder måtte følge kommunedelplanarbeidet tett, at nye 

arbeidsoppgaver kunne medføre behov for ytterligere rammer og at det på tidspunktet for tilbudet ikke var 

mulig å gi et bindende timeantall på arbeidet.  

Kommunedelplanarbeidet har utviklet seg mye etter januar 2021.  

Kommunen mistet sommeren 2021 to av medarbeiderne som hadde jobbet mye med planarbeidet, og 

dermed forsvant utvilsomt god kjennskap til prosessen i planarbeidet som hadde gått over flere år. Dette har 

ført til mye arbeid for å nøste opp i sammenhenger, samt at både kommunen og Norconsult mistet tilgang til 

nødvendig bakgrunnskunnskap. Manglende arbeidskapasitet i prosjektet gjorde også at Norconsult fikk flere 

arbeidsoppgaver.  

Øyer kommune 
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• Kartarbeidet har medført betydelig merarbeid som følge av at planbasen ikke har vært oppdatert. 

Den opprinnelige planen om å tegne opp eksisterende plan, samt legge til endringer for nye innspill, 

har ikke vært mulig å gjennomføre. 

• Norconsult har gjennomført betydelig arbeid med konsekvensutredninger, og mye av det grunnlaget 

som var produsert våren 2021 viste seg å være mangelfullt.  

• Planbeskrivelsen og planbestemmelsene var i utgangspunktet arbeid Øyer kommune ønsket å gjøre 

selv. Norconsult har bistått betydelig i dette arbeidet for å legge til rette for struktur og innhold.  

• Entre Øyer, kommunikasjon med eksterne aktører og innspill, jevnlige møter med adm. ledelse, 

Kommuneplanutvalg og behov for en rekke arbeidsmøter har gitt økt timeforbruk. Kommunen har 

også ønsket at Norconsult fronter dette arbeidet, noe som har krevd noe ressurser til forberedelser 

og gjennomføring. 

• Flomutredningsarbeidet har også vist seg å være mer omfattende og langt mer konfliktfylt enn 

tidligere antatt, og det er også gjennomført flere møter, skrevet notat, forslag til planbestemmelser, 

gjennomført arbeidsmøter og fulgt opp innspill i forbindelse med arbeidet.  

• En konsekvens av disse oppgavene, er behov for økte ressurser til koordinering og ledelse internt.  

 

Pr 31.12.2021 var det brukt rett i underkant av 2000 timer på oppdraget, inkludert flomutredningsarbeid, dvs 

nært opprinnelig anslag for oppdraget. Dette hadde følgende fordeling: 

Timebudsjett pr des 2021  

Innledende planarbeid 75 timer 

Overvannsplan med befaring 1075 timer 

Konsekvensutredning 300 timer 

Beskrivelse og bestemmelser 75 timer 

Prosjektledelse, møter, oppfølging 250 timer 

Plankart 225 timer 

Total forbruk 2000 timer 

 

Norconsult anslår at det vil påløpe ca 400 timer pr måned fremover med den intensiteten i oppdraget som er 

pr nå. For perioden januar til og med mai utgjør dette ytterligere 2000 timer. Dette er basert på 

forutsetningen om at Øyer kommune vil klare å frigjøre en 100% ressurs til produksjon i 

kommunedelplanarbeidet. I praksis vil det være behov for ytterligere ressurser internt, f.eks ved at flere kan 

delta på samme møter, koordinering mellom andre enheter (byggesak, VA, landbruk osv).  

Det er utfordrende å anslå eksakt timeforbruk fordelt på de ulike oppgavene, men senest forrige uke ble det 

avdekket innspill som må konsekvensutredes. Det er behov for at noen innspill til planprosessen justeres, og 

kan gi behov for ytterligere konsekvensutredninger. Norconsult oppfatter at det er ønskelig fra kommunens 

side at man tar betydelig ansvar for innhold og utarbeidelse av planbeskrivelsen for området, og også 

utarbeider en overordnet konsekvensutredning for planforslaget som helhet.  

Konsekvenser av flomutredningsarbeidet vil bli klart i de kommende ukene, da rapporten ble presentert for 

NVE 17. februar. NVE er tydelige på at dette er arbeid som er nytt for dem, og rammene for videre arbeid er 

derfor uklart. Norconsult velger derfor å holde eventuelt merarbeid knyttet til flom utenfor det timeestimatet 

som er angitt.  

 

Norconsult er fortsatt motivert for å jobbe med dette spennende planarbeidet, og ser frem til å ferdigstille 

planarbeidet inn mot sommeren 2022. 
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Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Petter Kittelsen   


