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Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Forprosjekt 
 
Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/00080-28 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Plan- og byggekomiteen            
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Forprosjekt for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, godkjennes. 
2. Restkapasiteten i eksisterende brønnpark benyttes. Restkapasiteten er 

beregnet å dekke 95 % av nybyggets oppvarmings- og kjølebehov.  
3. Bygget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og utnyttelse av 

bergvarmen forutsetter dispensasjon fra tilknytningskravet. 
4. Det benyttes ikke solceller, da dette ikke er økonomisk lønnsomt og ikke kan 

kombineres med flate, grønne tak. 
5. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 

kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 215,5 mill. kroner (ekskl. 
mva). 

6. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen 
foreligger. 

 
 
Ås, 13.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
 
Vedlegg: 
1. etasje 
2. etasje 
3D-modeller 
Eks bygg E 1. etasje 
Eks bygg E underetasje 
Fasader NØ og SV 
Fasader SØ og NV 
Situasjonsplan 
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Teknisk bygg 
Underetasje 
Utomhusplan 
 
Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 2/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
F-Sak 3/16 og 11/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
K-Sak 8/16, 17/16 og 40/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
PBK-Sak10/16 Moer sykehjem - mulighetsstudie alternativ 3 - 
konsekvensutredning energiløsning 
PBK-Sak 79/16 Moer sykehjem - mulighetsstudie alternativ 4 
PBK-Sak 7/17 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Materialvalg og miljøambisjoner 
PBK-Sak 9/17 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Oppfølgingspunkter fra vedtak i PBK 
den 09.10.17 
PBK-Sak 10/17 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. Plan- og fasader 
 

 
 Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i tidligere vedtak utarbeidet et forprosjekt for Moer 
sykehjem, utvidelse trinn 1. Forprosjektet for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, er 
utarbeidet i tråd med vedtak i PBK-Sak 7/17 og 10/17. 
 
 
Fakta i saken: 
Beskrivelse av prosjektet 
Prosjektet omfatter et nybygg nordvest for dagens sykehjem. Nybygget er planlagt i 
to etasjer med full underetasje som sammenkobles med dagens sykehjem i både 
underetasje og første etasje. Eksisterende teknisk bygg (trafo) kommer i konflikt med 
plassering av nybygget og må derfor rives. Nytt teknisk bygg etableres og 
strømforsyningen til eksisterende bygg legges om.  
 
Nybygget er planlagt med fire bogrupper med 10 plasser, til sammen 40 nye 
sykehjemsplasser. I underetasjen er det planlagt tekniske rom, lager, garderober og 
nytt kapell.  
 
Prosjektet omfatter også nødvendig ombygging av eksiterende sykehjem. Dette 
omfatter etablering av ny hovedinngang, ombygging og utvidelse av vaskeri i 
underetasje, samt utvidelse av kantine. 
 
Dagens besøksparkering flyttes lengre mot sør og det opparbeides nye utearealer 
foran dagens hovedinngang og rundt nybygget. Dagens carport for sykehjemmets 
busser flyttes lengre nord på tomten.  
 
Det settes av plass til et serverrom for Ås kommune i underetasjen. Rommet 
innredes ikke nå, men alle tekniske hovedføringer legges fram til rommet. 
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Materialvalg
Nybygget er planlagt utført med fasader av teglstein og grøn ne flate tak iht. vedtak i
PBK - Sak 10/17. I konkurransegrunnlaget vil det bli lagt opp til at tilbyderne skal gi
alternativ pris på saltak med takstein (PBK - Sak 10/17, vedtak punkt 3).

Det er planlagt med vinduer som kan åpnes og rengjøres fra innsiden. Vinduene får
aluminiumskarmer .

På innvendige flater er det valgt robuste og funksjonelle materialer med lavt
vedlikeholdsbehov. Val g av materialer er gjort i nær dialog med de ansatte ved Moer
sykehjem.

Energiløsning
Utredninger gjort i forprosjektet viser at det er restkapasitet i dagens brønnpark til å
dekke 95 % av oppvarmings - og kjøle behovet for byggetrinn 1. Det suppleres med el
energi ved behov. Nødvendig flytting av brønner som kommer i konflikt med
nybygget, inngår i prosjektet.

Enkelte av eksisterende brønner må flyttes og det er foretatt en økonomisk og
miljømessig sammenligning opp i mot tilknytning til fjernvarme .

For utsetninger for de økonomiske vurderingene:
Investeringskostnad: ca. 1,9 mill. kr (merkostnad ift. fjernvarme)
Spart årlig energikostnad: ca. 250.000 kr
Levetid på anlegget: 20 år

Det er gjennomført en nåverdiberegning basert på forutsetningene over.
Ber egningene viser at bruk av restkapasiteten i eksisterende brønnpark er
økonomisk lønnsomt med en tilbakebetalingstid på 9 år. Det er benyttet en
kalkulasjonsrente på 4 %.

Figur 1 – Akkumulert nåverdi for bruk av restkapasitet på bergvarme sett ift. bruk av fjernvarme
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På bakgrunn av beregningene over er det i forprosjektet forutsatt at nybygget, trinn 1, 
på Moer sykehjem oppvarmes ved hjelp av bergvarme. Eksisterende brønnpark 
dekker 95 % av oppvarmings- og kjølebehovet. 
 
Nybygget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det er derfor nødvendig 
å få dispensasjon fra tilknytningskravet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I «Handlingsprogram 2018-2021» er følgende prosjekter prioritert: 

 I4 Energibrønner Moer, total ramme 5,0 mill. kr 
 I5 Utvidelse vaskeri, total ramme 15,5 mill. kr 
 I7 Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, total ramme 195,0 mill. kr 

 
Totalt 215,5 mill. kr (ekskl. mva.) 
 
Forprosjektet for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, omfatter både nybygg, nødvendig 
ombygging av eksisterende sykehjem (inkl. vaskeri) og flytting av brønnpark. Dette 
fordi prosjektene må gjennomføres samtidig og det er uhensiktsmessig å dele 
arbeidene i flere entrepriser. 
 
Det samlede prosjektet har en beregnet prosjektkostnad i forprosjektet på 219,9 mill. 
kr (ekskl. mva.). Dette er 4,4 mill. kr høyere en avsatte rammer i «Handlingsprogram 
2018-2021». 
 
Den største enkeltusikkerheten i kalkylen er knyttet til markedet og prisingen av 
entreprisen. Det anbefales derfor at prosjektet videreføres innenfor de rammene som 
er avsatt i «Handlingsprogram 2018-2021» og at kalkylen revideres etter at tilbudene 
fra totalentreprisen foreligger. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Solceller på tak 
I forprosjektet er det foretatt en vurdering av lønnsomheten ved å etablere solceller 
på taket av nybygget (jf. PBK-Sak 7/17, vedtakspunkt nr. 3). Ved å installere solceller 
på alle egnede takflater, vil man kunne oppnå en strømproduksjon på ca. 150 
MWh/år eller ca. 150 W/m2 med standard teknologi.  
 
Forutsetninger for de økonomiske vurderingene: 

 Investeringskostnad: mellom 1,8 og 2,5 mill. kr  
 Spart årlig energikostnad: ca. 110 000 kr 
 Årlige vedlikeholdskostnader: ca. 11 000 kr 
 Levetid på anlegget: 25 år 
 Det er lagt til grunn at anlegget har en årlig degradering på 0,7 %. Dette betyr 

at innsparingen reduseres med 0,7 % årlig i anleggets levetid.  
 Vekselretter må skiftes ca. midtveis i anleggets levetid. I beregningene er det 

forutsatt at denne byttes etter 12 år til en kostnad på 66 000 kr. 
 
Det er gjennomført en nåverdiberegning basert på forutsetningene over. 
Beregningene viser at etablering av solceller på alle egnede takflater på nybygget 
ikke er økonomisk lønnsomt i anleggets levetid (25 år) selv med laveste anslag for 
investeringskostnaden (1,8 mill. kr). Det er benyttet en kalkulasjonsrente på 4 %. 
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Figur 2 – Akkumulert nåverdi for bruk av solceller på alle egnede takflater

For øvrig kan s olceller ikke kombineres med vedtatte grønne flate tak.

Im plementering av punkter fra BREEAM
I forprosjektet er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan.
Miljøoppfølgingsplanen tar utgangspunkt i kravene for å oppnå et nivå tilsvarende
graden «very good» i BREEAMs sertifiseringssystem.
Miljøoppfølgingsplanen e r et styrende dokument for alle involverte i prosjekterings -
bygge - og driftsfasen. Som en del av detaljprosjekteringen skal det gjøres en
oppdatering av miljøoppfølgingsplanen og tiltak for å tilfredsstille miljømålene og
målkravene skal konkretiseres. En treprenør er ansvarlig for oppdatering og
revidering. Revidert miljøplan og tiltaksliste skal oversendes byggherre ved oppstart
av arbeidene og gjennomgås på hvert prosjekteringsmøte/byggemøte.
Under anleggsfasen må entreprenør dokumentere at miljøoppfølgi ngsplanens mål og
krav oppfylles.

Følgende miljøtemaer er vurdert i miljøoppfølgingsplanen:
Biologisk mangfold
Forurensning og st ø v (vann og grunn)
Utslipp til luft
St ø y og vibrasjoner
Avfall
Materialvalg
Kulturminner
Energi

Det stilles krav om en sorteringsgrad for byggavfall på 95 % (jf. jf. PBK 7/17,
vedtakspunkt nr. 7).
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Energimerke-/klasse 
I forprosjektet er det gjennomført energiberegninger for nybygget.  
 
Energimerket består av en energikarakter (bokstav A-G) og en oppvarmingskarakter 
(farge mørk grønn til rød). 
 
Energikarakteren beskriver energiytelsen for bygget basert på beregnet levert energi, 
som tar hensyn til oppvarmings- og kjøleanleggenes systemvirkningsgrader. A er 
beste karakter. Grenseverdiene er angitt av den til enhver tid gjeldende 
energikarakterskala. 
 
Oppvarmingskarakteren angir byggets grad av klimabelastning. Mørkegrønn er beste 
karakter og oppnås uten elektrisitet eller fossil olje/gass. 
 
Beregnet levert energi for tilbygget på Moer sykehjem er 115 kWh/m² med 
standardiserte driftsbetingelser. Krav til energieffektivitet i TEK17 er ≤ 195 kWh/m² og 
minstekravet for å oppnå energimerke A er 145 kWH/m². Bygget skal forsynes med 
varme fra varmepumpe som henter energi fra energibrønner, med en el-kjel som 
spisslast. Med forutsetning om at 95 % av oppvarmingsbehovet dekkes av 
varmepumpe gir dette lys grønn (nest best) oppvarmingskarakter. 

 
Framdrift: 
Videre planlagt framdrift er som følger: 

 Tilbudskonkurranse:    mai 18 – aug. 18 
 Kontraktinngåelse entreprenør:   sept. 18 
 Detaljprosjektering:    sept. 18 – nov. 18 
 Byggeperiode:     nov. 18 – nov. 20 
 Overtakelse/ innkjøring/ innflytting:  nov. 20 – des. 20 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Energiløsning 
Rådmannen anbefaler at restkapasiteten i eksisterende brønnpark benyttes til å 
dekke 95 % av oppvarmings- og kjølebehovet ved Moer sykehjem, utvidelse trinn 1. 
Løsningen er økonomisk lønnsom og er en miljømessige svært god løsning. 
 
Solceller 
Rådmannen anbefaler ikke bruk av solceller på takflatene på Moer sykehjem, 
utvidelse trinn 1. Løsningen er ikke økonomisk lønnsom og kan ikke kombineres med 
grønne, flate tak (PBK Sak 10/17). 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


