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Grimsby barnehage – kostnadsoverslag arkitekthonorar  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/13 Kommunestyret 12.03.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Det bevilges kr 28 000 inkl. mva for dekning av arkitekthonorar ved eventuell ombygging av 
Grimsby barnehage slik at dagens behov blir dekt innenfor eksisterende bygningsmasse. 
 
Kostnadene dekkes over konto 1490 1010 100 – reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
Bakgrunn: 
Det har ved flere tilfeller, sist ved behandling av budsjett 2013 og kommunestyrets møte 29. 
januar i år meldt behov for utvidelse av Grimsby barnehage for å få plass til barnevogner og 
ekstra stellerom. 
 
Et tilbygg er kostnadsberegnet  til 1.2 millioner kroner. Et vognskjul ble foreslått i budsjettet 
til en kostnad på 120 000 kroner. Under behandlingen av budsjettet ble saken utsatt til 
kommunestyrets første møte i januar. Kommunestyret vedtok da at formannskapet foretar en 
befaring ved Grimsby barnehage på neste møte. 
 
Formannskapet foretok befaring den 28. februar. Rådmann ble da bedt om  et 
kostnadsoverslag fra arkitekt for å foreta ombygging av Grimsby slik at, om mulig, dagens 
behov blir dekt innenfor eksisterende bygningsmasse. 
 
Rådmannen kontaktet Enerhaugen Arkitektkontor AS som har vært her på befaring med 
påfølgende møte med virksomhetsleder og rådmann. Arkitekten mener det er mulig å lage ei 
skisse av eksisterende bygningsmasse der dagens behov blir dekt mht plass til vogner og 
ekstra stellerom. Kostnadsoverslag for  skissen er beregna til ca. kr 28.000,-. 
 
Konklusjon: 
Det bevilges kr 28 000,- til arkitekthonorar for skisse til ombygging av Grimsby barnehage 
slik at dagens behov blir dekket innenfor eksisterende bygningsmasse. Kostnadene dekkes 
over konto 1490 1010 100 – reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
Vedlegg: e-post datert 11. mars 2013 fra Enerhaugen Arkitektkontor AS. 
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Emne: Grimsby barnehage- kostnadsoverslag  


Marker kommune 
Rådmann Eva Enkerud 
 
Vedr.: Grimsby barnehage- kostnadsoverslag 
 
Nedenfor kostnadsoverslag og skisse til prosess for utarbeidelse av skisser til endring Grimsby 
barnehage. Jeg tenker meg følgende framgangsmåte:  
 
Det lages skisse for innpassing av vognparkering mv inne (uten tilbygg eller vognskjul),  og skisse til 
disposisjons- og etasjeplaner med skisse til møblering/avdeling av arealene, innpassing av 
stellemuligheter mv, samt et kostnadsoverslag. Skissene lages på bakgrunn av tegninger for bygget, 
som jeg skjønner finnes og som kan oversendes ved bestilling av arbeidene.  
 
 
Befaringen  i dag kan danne utgangspunkt for 1. runde med skisse og beskrivelse, som så sendes ut 
og tas opp på møte med styrer og rådmann.  
Etter møtet gjøres eventuelle korrigeringer og det lages et kostnadsoverslag.  
 
Vi anser dette som en begrenset utredning som tar sikte på å løse garderobe/vognsituasjonen for å få 
til en hensiktsmessig organisering av barnehagen uten at vesentlige endringer og at grunnprinsippene 
for dagens barnehage endres.  
 
Vi anbefaler at det – om det ikke allerede er gjort- på et tidspunkt gjøres en tilstansvurdering av 
eksisterende bygning opp mot brukens om barnehage der omfanget av tiltak for å bringe den i 
forskriftsmessig stand vurderes. Vi ser at tiltak knyttet til branntekniske forhold, akustikk, luftkvalitet 
(målinger), kalde gulv i underetasjen bør vurderes slik at en får en oversikt og plan over framtidige 
tiltak.  
 
Kostnadsoverslaget er limt inn nedenfor.  
 
Ta gjerne kontakt om det er kommentarer til dette. Du kan evt ringe i kveld eller i morgen formiddag.   
 
Mvh Birger Dahl 
Enerhaugen Arkitektkontor AS 
915 19 623 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enerhaugen Arkitektkontor AS      
       
Grimsby barnehage: Kostnadsoverslag utredning    
       
       
Det skal skisseres       
1. innpassing av vognparkering/inngangsforhold innenfor eksistrerende 
bygningsmasse  
2. etasjeplaner som viser oppdeling og innredning plan 1. og 2. etasje    
       
Prosess- kostnadsoverslag      
       
Post Beskrivelse Enh Antall Sats Sum Merknad 
       


1 Innledende befaring, møte  t 2,5 925 2313 
Oppgaveforståelse, møte personale og 
rådmann* 







2 Utarbeide skisse 1. og 2. etasje t 5 925 4625 
Håndtegnede dispoosisjons- og 
møbleringsplaner 


3 Kort beskrivelse til skisser t 3 925 2775 Skisser og beskrivelse sendes ut før møte 
4 Møte med styrer og rådmann t 2,5 925 2313 Gjennomgang av saken, kommentarer 
5 Justering skisser, beskrivelse  t 4 925 3700 Undelag sak for rådmann  
6  t  925 0  
7  t  925 0  
8  t  925 0  
9 Kostnadsoverslag tiltak t 6 925 5550 I samarbeid med Geir Moen AS 


10 Interne utgifter %  5 % 1064  
       
Sum     22339  
mva    25 % 5585  
Til sammen    27923  
       
* Utført      
 
 
 





