
 

 

Forstudie 
Ny driftsbase teknisk 

 

 

 

 

 

mulighetene for samlokalisering 
av de tekniske basene for de tre driftsenhetene, primært på egen eiendom i 
Tengsareidveien3 . 
 

 

 

 

 

 



Kort beskrivelse av prosjektet. 

Dagens fasiliteter for tekniske baser for driftsenhetene vei og utemiljø, vann 
og avløp og bygg og eiendom er i så dårlig stand at de ikke oppfyller krav i 
Arbeidsmiljøloven (AML). 
  
Basene er delt opp i to lokaliteter på hver sin side av Tengsareidveien. 
Forstudiet skal utrede mulighetene for samlokalisering av de tekniske basene for de 
tre driftsenhetene, primært på egen eiendom i Tengsareidveien3 . 
  
Det skal vurderes om brannstasjonen kan ligge på tomta i Tengsareidveien3, 
dette utredes i forstudiet for ny brannstasjon. Det må vurderes om det evt er 
plass til både brannstasjon og driftsbase. Dersom kun brannstasjon vedtas 
plassert her, vurderes alternativ plassering for driftsbasen. 
Det skal vurderes om lager for Dalane Nett kan samlokaliseres med driftsbasen. 
Forstudiet skal gi en anbefaling av løsning for ny driftsbase og kostnadskalkyle for 
hovedprosjektet. 
 

 
I politisk sak 078/13 ble det vedtatt utredning om etablering av felles base for Teknisk 
avdeling, der også samlokalisering med Brannvesenet inngår.  
 
Arbeidstilsynet har i brev av 14/3-2017 kommet med en rekke pålegg ut fra hensynet 
til arbeidstakernes helse, miljø,sikkerhet og velferd.  
Det er etablert midlertidige lokaler for Vei og utemiljø på tomta i Tengsareidveien3. 
Feierne er flyttet til midlertidig brannstasjon.Bygg og eiendom er flyttet midlertidig til 
Bakkebø. VA er lokalisert i Tengsareidveien2 . 
 Mål og rammer 
Effektmål: Å ha en rasjonell base for tekniske driftsenheter som sikrer gode og 
effektive tjenester for kommunens innbyggere, samt forskriftsmessige og 
funksjonelle arbeidslokaler. 
Resultatmål for hovedprosjektet: Å etablere en driftsbase for driftsenhetene Vei 
og utemiljø, Bygg og eiendom og Vann og avløp som er rasjonell, 
framtidsrettet, arealeffektiv og helsefremmende. 
Resultatmål for forstudiet: Utredning av mulig samlokalisering og plassering av 
teknisk driftsbase for Vei og utemiljø, Byggo g eiendom og Vann og avløp. 
Samlokalisering med brannstasjon eller Dalane Nett skal avklares. Anbefaling av 
løsning for teknisk driftsbase med kostnadskalkyle for investering og drift gis i et 
langsiktig kost/nytte-perspektiv. 
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Tengsareid (45/2) Lagerbygg og utendørslager 

 

 

 



Dagens arealer 
 

Vei og utemiljø 

Administrasjonslokaler    197,5 m² 

Lager, parkering, verksted   2282m² 
- Tengsareidveien 3   1352m² 
- Tengsareid (45/2)   930m² 

Utendørs lager     2100m² 
- Tengsareidveien 3   1600m² 
- Tengsareid (45/2)   500m² 

 

Vann og avløp 

Administrasjonslokaler    38,1 m² 

Lager Tengsareidveien 3   314 m² 

Lager Tengsareidveien 2   517 m² 

 Utelager Høljebakkane 6   2174 m² 

 Bygg og eiendomsforvaltning 

Administrasjonslokaler    202,5m² 

Lager, parkering, verksted   681 m² 

 

Samlet areal 

Administrasjonslokaler    438,1 m² 

Lager, parkering, verksted   3794 m² 

Utendørs lager     4274 m² 

 

 

 

 

 

 



 

Forslag til arealløsning Tengsareidveien 3. 

 

Foreslått løsning er nybygg i Tengsareidveien 3  (2116 m2 BTA). Nybygget inneholder de funksjonene 
som er felles. Felles kontor og administrasjonsdel, felles garderobeanlegg, felles mekanisk verksted, 
felles vaskehall, felles snekkerverksted og maleverksted. Noe felles lager. Uteområdet vil bli 
tilrettelagt for felles containeroppstilling for sortering av trevirke, behandlet trevirke, stål og 
restavtall. Kontor og garderober er dimensjonert for dagens bemanning. Det er 39 ansatte pr juni 
2019 som vil ha Tengsareidveien 3 som base.  

 

 

Parkering  
Det skal ikke legges opp til full parkeringsdekning for varebiler og personbiler. Det forutsettes at ikke 
alle kommer på jobb samtidig, og at det vil være en sirkulasjon mellom varebil og privatbil. En mulig 
fordeling kan være 36 + 14 = 50 (30 % privatbil). Det er også avsatt område for parkering av større 
kjøretøy. 

Det er tilrettelagt båser for lagring av beredskapssand, singel, veigrus, saltlager, bærelag, strøsand, 
organisk avfall, bark, fallsand, harpa/ solla jord og kald asfalt i Tengsareidveien 3. 

Vann og avløp vil fortsatt ha behov for lokalene i Tengsareidveien 2 til lager og sammenstilling av 
komponenter. Eksisterende plasthall i Tengsareidveien 3 må flyttes opp i Høljebakkane 6. 



Tengsareidvein 2. Dagens spiserom og kontor rives. Ny innkjørsel fra Fossveien. Det etableres enkel 
carport for lagring av større utstyr (270 m²) mot syd. Mot Fossveien etableres parkeringsplasser for 
bil- tilhengere og annet utstyr. 

I Høljebakkane 6 vil det fortsatt være behov for å lagre større komponenter som i dag. (Her har også 
Vei og Utemiljø lager av blant annet sandfangskummer) 

  

 

 

Prosess brukermøter 
Det har blitt gjennomført tre brukermøter for å få innspill til romprogram og utomhusanlegg, samt 
for å diskutere løsningene i detalj. I møtene har ledere for alle tre avdelinger vært til stede, samt 
verneombud, tillitsvalgte, representanter fra felles brukerutvalg og utvalgte ansatte i de tre 
avdelingene. 

Det har blitt laget møtereferat etter hvert møte. Foreløpig romprogram har blitt distribuert i 
etterkant av hvert møte, hvor ansatte som ikke har deltatt på møtene har blitt gitt anledning til å 
komme med innspill.  

I det første brukermøtet ble resultater fra tidligere prosesser satt sammen i et forslag som fungerte 
som grunnlag for diskusjon. Dette resulterte i til dels store endringer i romprogrammet og 
utomhusanlegget. Møtet ble brukt til å kartlegge arealbehov, samt logistikk. Deltagerne fikk i 
oppgave å definere konkrete behov til de ulike rommene, samt hva slags type utstyr og kjøretøy som 
skal inn i verksted/lager/malerom. Disse behovene ble tatt med i et revidert forslag.  

I det andre brukermøtet ble revidert forslag diskutert på en mer detaljert måte. Møtet ble også brukt 
til en overordnet diskusjon angående hva som skal lokaliseres på tomten, og hva som kan lokaliseres 
på andre tomter. I administrasjonsdelen av bygget ble antall møterom og arbeidsrom diskutert. 
Fokus var på hvilke funksjoner som kan deles, og hvilke funksjoner som må være reservert den 
enkelte avdeling. I etterkant av møtet fikk deltagerne i oppgave å definere konkrete arealbehov for 
verksted, lager, malerrom og garasje.  

Revidert forslag ble diskutert på det tredje og siste brukermøtet. I dette møtet ble deltagerne delt 
inn i grupper for å diskutere de ulike delene av bygget og utomhusanlegget. Garderobeanlegget ble 
gjennomgått i detalj, samt logistikken i bygget og utomhus. Reviderte planer ble sendt ut i etterkant 
av møtet for å gi brukerne anledning til å komme med innspill. Dette brukermøtet markerte det siste 
møtet med brukergruppen.   

 Videre arbeid 1.1
Romprogram og utomhus må godkjennes av brukerne. Planen er nå såpass omforent med brukerne 
at tilbakemeldingen forventes å være på et mer detaljert og mindre omfattende nivå.   



Miljø- og geotekniske undersøkelser er under utførelse, forventet ferdigstillelse er i uke 35. 
Resultatene fra undersøkelsene vil danne grunnlag for en mer detaljert kalkyle som, sammen med 
romprogram, legges frem til politisk behandling i september 2019.  

2 Fremdrift 
August/september 2019 

Resultat miljø- og geotekniske undersøkelser 

Låsing av romprogram, fasadeoppriss, snitt, utomhusplan  

Revidert grovkalkyle 

Politisk presentasjon: 20. august 2019 

Politisk behandling: 17. september 2019 

 

Oktober/november 2019 

Søknad arbeidstilsynet 

Konsept for energi, elektro og brann 

Funksjonsbeskrivelse bygg, elektro, VVS, arkitektur og landskap 

Notat: forutsetninger for bygg og utomhus 

 

 

  



3 Kalkyle 

SAMMENDRAG, FRA MULTICONSULT 

Multiconsult er engasjert for å vurderer kostnadsbildet på ny driftsbase på Tengs for Eigersund 
kommune. 

Grunnlaget for kalkylen er tegninger datert 19/06-2019 

Vi har vurdert utforming av bygget og mulige byggesystem. Vi kan ikke se noe spesielt 
kostnadsdrivende i byggets utforming, bygget er utformet på en kostnadseffektiv måte. Det er 
verken trapp eller heis i bygget. 

Kostnader vurderes ut fra erfaringspriser lokalt og ut fra Norsk Prisbok. Vi erfarer at lokale priser 
normalt ligger noe lavere enn priser i Norsk Prisbok. 

Vi forstår at bygget skal utføres som totalentreprise. 

Vi har til nå vurdert huskostnader i hht. NS3453, og vi mener at kalkylen bør reduseres en del her. 

Vi har basert huskostnader på at bygget kan direktefundamenteres og at tomteforhold ikke fører til 
spesielle sikringstiltak.  

Vi har ikke kostnadsberegnet utendørsanlegg. Dette ligger i kostnadsoppsettet fra Eigersund 
kommune. Vi har ikke vurdert forventede tillegg og usikkerhetsavsetning, men dette bør vurderes 
når mer informasjon om tomten foreligger. 

 
Mottatt informasjon 

- Orientering om prosjektet i form av tegninger og kalkyler 
- Tegningssett utarbeidet 31.05.2019 av Link Arkitektur, alternativ ca. 3300 m2 
- Kalkyle utarbeidet av Eigersund kommune i to alternativ, hhv. 3300 m2 og 2100 m2 
- Reviderte tegninger motatt 17.06.2019, og samtale og modellgjennomgang med Link. 

Reviderte tegninger er uten plasthall. 
 



 
 

Grunnlag for kalkyle: 

Vårt grunnlag er redusert alternativ 2116 m2 BTA. Tegninger datert 14.06.19. 

Det er parkeringskjeller på 500 m2 under bygget. 

Vi forutsetter direktefundamentering på morene eller steinmasser. 

Vi har forutsatt en enkel standard som oppfyller myndighetskrav, men vi tenker at fasader utsatt for 
trafikk bør oppgraderes til å være robuste på denne type bygg. 

Vi forutsetter foreløpig at det ikke er tomteforhold som gir spesielle konstruksjoner for sikring av 
tomt eller bygg. Dette må sjekkes. 

Vi har ikke forutsetninger for å si noe om forurensede masser. 

Det er ikke utarbeidet brannkonsept. På denne type konstruksjoner med stål og lette tak er det viktig 
at krav til brannmotstand fastlegges. Brannisolering på ståltak er kostnadsdrivende. 

 

Byggets vanskelighetsgrad/prisnivå 

Tegningene vi har mottatt består av følgende hovedelementer: 

A) Kontorbygg i én etasje med parkering under deler av kontor  
Kontorbygget er kvadratisk med relativt stor andel «innerarealer». Dette er en 
kostnadseffektiv løsning med lite fasader i forhold til innvendig areal. 
Det er ikke heis og/eller trapperom i bygget. 
Kontorbygget kan utføres med tak i relativt lette materialer. Det kan imidlertid vurderes om 
en skal benytte hulldekker som gir en noe mer robust løsning (varme/lyd) og som kanskje kan 
dimensjoneres for påbygg. Det kan utarbeides alternative kalkyler for dette. 



Vår erfaring er at spørsmål om påbygg kommer i driftsfasen, og da er det fornuftig å ha tatt 
stilling til dette. 
 

B) Mekanisk verksted/vaskehall/lager 
Vi forutsetter at alle disse lokalene skal isoleres. Temperatursone bestemmes etter krav i 
forskrifter for den aktuelle virksomheten. 
Dette er haller i én etasje med ønske om relativt store spenn. Eventuell brannisolering av 
bæresystem vil være kostnadsdrivende, og kanskje medføre andre valg av bæresystem. 
Byggesystemet her er plater på ståldragere og søyler. Yttertak med stålplater, isolasjon og 
tekking. Yttervegger typisk Paroc og evt. betongelementer på nedre del av fasaden. Det er 
noe tillegg for betongyttervegger, men det gir en mer robust overflate. 
Elementer gir også enklere innfesting av porter/dører.  
Golv utføres som golv på grunn med radonsperre, isolasjon og betong min. 120 mm som 
oppgraderes i hht. trafikklast. Antatt opp til 200 mm. Overflate forutsettes glattet og 
impregneret. Utførelse av golv er viktig i arealer som dette slik at en unngår riss og andre 
skader. 
Deler av golv får fall, rister, sluker og avløp til oljeutskiller. 
Under overbygde arealer kan det asfalteres eller legges betonggolv. 
 
Vi anbefaler også her at det utarbeides et beslutningsgrunnlag til byggherren. 
 

C) Parkering 
Det er lagt parkeringsarealer under deler av kontorbygget. Vi får da felles fundamenter og 
tak i parkeringsareal og kontorer. Dette vil være kostadseffektivt i forhold til frittliggende P-
hus. Vi ser ikke at parkering er inkludert i siste romskjema. 

 

D) Utearealer 
Vi har ikke kostnadsberegnet utearealet, her har vi brukt tallene fra Eigersund kommune. 

 
E) Plasthall 

Vi har ikke vurdert kostnader i forbindelse med plasthall. 
 

 
KOSTNADSOVERSLAG (Multiconsult) 

Vi ser at det er utarbeidet kostnadsoverslag som er ryddig satt opp i hht. NS3453. 

I denne omgang vurderer vi kostnader for bygget, huskostnad (eks. mva). 

Øvrige tall og prosentsatser er tatt fra tabellen fra Eigersund kommune. 

 

Arealer: 

Oppsett fra arkitekt 17.06 samsvarer med redusert kostnad i kostnadsoppsett. 



Vi har tatt utgangspunkt i byggets areal BTA: 2116 m2. 

I tillegg tas med kostnad for P-anlegg på 500 m2 under kontorbygget. 

 

 

 

 

4 Usikkerhet 
 

Det er foretatt geotekniske undersøkelser og miljøkartlegging av tomt. Resultatet av geotekniske 
undersøkelser er positive og vil ikke føre til store ekstra kostnader tilknyttet opparbeidelse av 
tomten som planlagt. 

Resultatet av miljøkartleggingen av tomten er at det vil resultere i ekstra kostnader ved 
opparbeidelsen av tomten. 

 

  



Geotekniske undersøkelser (Multiconsult 5 juli. 2019) 

SAMMENDRAG 
Eigersund kommune planlegger å etablere en ny driftbase på Tengs i Eigersund kommune. I forbindelse med 
prosjektet er Multiconsult Norge AS engasjert av Eigersund kommune til å utføre grunnundersøkelser. 
 
Det er i juni 2019 utført totalsonderinger i 9 pkt. og prøvetakinger i 3 pkt. med tilhørende laboratorieanalyser 
av opptatte prøvematerialer. 
Terrenget på tomten varierer mellom ca. kote +10,8 og +14,4 ifølge innmåling av borpunktene utført av 
Multiconsult. 
Det er boret mellom ca. 2,0 og 9,5 m i løsmasser under terreng. For å påvise berg er det boret mellom ca. 1,9 
og 3,7 m inn i antatt berg. 
 
Grunnundersøkelsene viser grunnforhold hovedsakelig bestående av antatt siltig, sandig, grusig materiale samt 
stedvis antatt blokker ned til antatt berg. 
 
Grunnvannstandstanden er målt i ca. 2,3 og 2,5 m dybde under terreng i prøvetaking nr. 2 resp. 9 den 
13.06.2019. 
Det bemerkes at grunnvannsnivået vil variere med årstid, drensforhold og nedbørsforhold. 
 

Foreliggende datarapport gir en orienterende presentasjon av grunnforholdene på det aktuelle området. 

 

 

  



Miljøtekniske grunnundersøkelser (Multiconsult 9 aug. 2019) 

 
SAMMENDRAG 
I forbindelse med at Eigersund kommune skal bygge ny driftbase på Tengs, har Multiconsult Norge AS fått i 
oppdrag å utføre miljøtekniske grunnundersøkelser av området. 
Undersøkelsen har omfattet prøvetaking i 14 punkter og kjemisk analyse av 28 jordprøver. 
 
Utført miljøteknisk undersøkelse indikerer at store deler av løsmassene er rene. Undersøkelsen indikerer at 
avfallet generelt ikke har medført forurensning av løsmassene. 
Det er imidlertid påvist oljeforurensede masser i 3 prøvepunkter. Forurensningen er påvist i dypereliggende 
lag, ca. 1-2 m under terrengoverflaten, og er ikke avgrenset i dybden. Det er påvist lav forurensningsgrad i den 
nordlige delen (tilstandsklasse 2), mens oljeforurensningen er av sterkt grad (tilstandsklasse 5) i sørlig del. 
 
Siden det er påvist forurensede masser på lokaliteten, må det i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 
om «Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider» utarbeides en tiltaksplan før det kan bygges 
på eller utføres grunnarbeid på lokaliteten. Tiltaksplanen må godkjennes av Eigersund kommune før 
gravearbeidene kan starte. 
 
Vi anbefaler at det blir utført supplerende undersøkelser med fokus på områdene hvor det er påvist 
oljeforurensning, enten i forkant av utarbeidelsen av en tiltaksplan, eller som et tiltak under anleggsarbeidene.  
 
Dersom dagens bygninger skal rives, kan undersøkelsene med fordel avventes til etter rivning. 
 
Av økonomiske hensyn for prosjektet, anbefaler vi at det, så tidig som mulig i planleggingsfasen, utføres en 
risikovurdering for å avklare i hvilken grad påvist forurensning har betydning for planlagt utvikling (eks. 
muligheter for omdisponering og behov for fjerning). 
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