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KOSTNADSOVERSLAG
2 FORINNEKLIMATILTAKVEDSANDVEDBARNEHAGE
1. SAKENGJELDER
I Bystyretsbehandlingav økonomiplan2015-2018,den 16. desember2014,ble det vedtatt å avsette
midler for bedringav inneklimai utvalgte formålsbygg.
Prosjektetom fatter byggingav tekniskrom og oppgraderingav VVStekniskeinnretninger.
Prosjekt
Prosjektnr:
Ansvar:
Tjeneste:

Budsjett
41004
30
2212

6,1 mill

Bevilget
før
5 mill

2015
6,1 mill

2016
5 mill

2017
5 mill

2018
5 mill

I denne sakenleggeradministrasjoneni SandnesEiendomsselskap
KF,frem kostnadsoverslag
2, for
byggingog utbedringerav VVStekniskeinstallasjonerved Sandvedbarnehage.
Inneværendeår er det bevilget5 mill. I tillegg er det 1,1 mil i ubenyttet midler fra 2014.
Prosjektmidlerer meldt opp og søkesvidereført i egensaktil Bystyret.

2. BAKGRUNN
OGHISTORIKK
Ventilasjonsanlegget
i første byggetrinner fra byggetsopprinnelseog holder ikke dagenskrav i
forhold til luftmengder og personbelastning.Kommunensyrkeshygienerhar utarbeidet rapport etter
inneklimakartlegging.
Påbakgrunnav innkommendeklagerpå dårlig ventileringog lukt problematikk,ble det avholdt et
orienteringsmøtemed virksomhet.Det ble enighet i sammenmed eiendomå gå videre med
prosjektet og benytte deler avsattemidler til inneklima tiltak.
3. SAKSOPPLYSNINGER
Prosjektutvikling
SandnesEiendomsselskap
KFhar benyttet rammeavtalemed ventilasjonsfirma på bakgrunnav
innkommendeopplysninger,til å utarbeidekonseptfor oppgraderingerav VVS- tekniskeanleggfor
bygget.Prosjekteter utviklet for å ivareta inneklimaetter dagensstandarder.Det har vært spesielt
fokus på funksjonellutforming og at berørte arealerer i drift under byggeperioden.

Status
Barnehagen er i dagligdrift og har til dels meget stor personbelastning.Eksisterendeløsningsom er
fra byggetsopprinnelsetilfredsstiller ikke dagenskrav i forhold til luftmengderfor å opprettholde
akseptabeltinneklima.Forslagom å etablere nytt tekniskventilasjonsrom er utredet i eget
byggekonsept
. Det er i den forbindelseinnhentet priser for prosjektet.
Byggekonsept
I prosjektet er det utredet konkret tiltak for bedringav inneklima.Da anleggeter fra byggets
opprinnelseble det konkludert med at deler av ogsåeksisterendekanalnettmå opprustes.
Det har blitt holdt planleggingsmøtermed virksomhet.
I prosjektfasener det lagt vekt på å kunnegjennomførebyggearbeideruten stengningav bygget.
Et nytt tekniskrom etablerespå loftet. Grunnetutfordringer med nytt ventilasjonsaggregat
er
påbyggetberammetmed en gitt størrelsefor å gi nok plassfor de VVStekniskeinstallasjonene.
Under tekniskrom inngår en mesanin. Virksomhetenfår da ivaretatt sine ønskerom et vognskuri
byggeprosjektet.
Løsningsskisse
Byggeter vurdert ut fra tidligere gitte premisser.Skissertløsningvi kunnegi et fremtidsrettet
inneklima.
Løsningbaserespå følgendetiltak;
1. Nytt ventilasjonstekniskrom byggespå loft, hvor takkonstruksjonheves.Tiltaket gir mindre
forstyrrelser for ansatteog opprettholdelseav normal drift av barnehagen.
2. Eksisterendekanalnett rengjøresog opprustes.
3. Anleggetutstyresmed overvåkningfor driftsoptimalisering.
Miljø- og energikrav
Sandneskommunehar forpliktet segtil å redusereenergiforbruketi sinebygggjennomkommunens
miljøplanog videreføringav forpliktelsenei ”Fremtidensbyer”. For å etterkommedette ble det i
byggeprosjektetvedtatt å oppføre byggetsom minimum TEK10 og de tekniskeinnretningeretter
sammestandardfor å oppfylle kravenesom stilles.
Det er beregnetenergieffektivroterende varmegjenvinnerfor ventilasjonsaggregat.
Rammetillatelse
Beskrevetkonsepter varsletbygningssjefen
. Rammetillatelsefor prosjektet blir gitt på bakgrunnav
utarbeidet byggesøknad
.
Anbudskonkurransen
Denneanskaffelsener iht. til avrop fra rammeavtalemed leverandørerog rådgiver.

Kostnadsoppstilling
Oppm. Øk. Plan
1.00 Felleskostnad
2.00 Bygging
3.00 VVS- inst.
4.00 El. inst.
5.00 Tele- og kont. int.
6.00 Andre inst.
SUM1-6 HUSKOSTNAD
7.00 Utendørsanlegg
SUM1-7 ENTR.KOSTNAD
8.00 Generellekostnader
SUM1-8 BYGGEKOSTNAD
9.00 Spesiellekostnader
SUM1-9
10.00Marginer
SUM0-10
PROSJEKTKOSTNAD

K II
0
845 000
550 000
85 000
85 000
65 000
1 630 000,00
55 000
1 685 000,00
290 000
1 975 000,00
536 475,00
2 511 475,00
185 900,00

6 100 000,00

2 697 375,00

Forklaringtil kostnadsoppstillingen
1.00 Felleskostnaderer byggherrenskostnadersom kommer i tillegg til entreprisen.
2.00 Byggekostnader
.
3.00 VVSkostnadersom ikke er inkludert i post 2.
4.00 El. inst. Somikke er inkludert i post 2.
5.00 Tele- og automasjonsinstallasjoner
som ikke er inkludert i post 3.
6.00 Andre inst. er inkludert i post 2.
7.00 Utendørsanlegger ikke aktuell
8.00 Generellekostnadersom ikke er inkludert i entreprisen.

9.00

Spesiellekostnader,sominventar/utstyrog mva.

10.0

Margineromfatter prisstigning(4%av sum 1-7), og uforutsette utgifter (6%av sum 1 – 8).

4. FREMDRIFT
Oppstartdatofor arbeideneer foreløpigikke fastsatt.
Ferdigstillingsdatoer satt til 30. november2015.
Hovedfremdriftsplanvil bli utarbeidet i forbindelsemed utarbeidelseav kontrakt.

5. VURDERINGER
Da prosjektetble initiert av Eiendomvar kostnadsomfangnoe vagt. Det foreliggenderesultatet fra
den avholdtekonkurransenviser brutto kostnadpå 2,7 mill. kroner.

I gjeldendeøkonomiplaner det avsatt 6,1 mill. kroner for inneklimatiltak.
Det finansielleresultatet er innenfor den økonomiskerammensom er avsatt til prosjektet.
6. ANBEFALING
Det anbefalesat omskrevettiltak godkjennesog at gjennomføringav prosjektetiverksettessnarlig.

7. FORSLAG
TILVEDTAK:
1.

Kostnadsoverslag
2 for inneklimatiltak ved Sandvedbarnehage, med total ramme på 2,7
mill kroner godkjennes.

2.

Beskrevetinneklimatiltakmed ferdigstillingav prosjektetinnen 30. november2015,
godkjennes.

SandnesEiendomsselskap
KF,12.05.2015
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