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Forord
D enne konseptvalgutredning (KVU ) danner grunnlaget for valg av utbyggings konsept for de
kommunale bygg som skal være lokalisert i nytt kommunesentrum på Fjerdingby. KVU - en er
utarbeidet av Rælingen kommune og gjennomført i perioden fra oktober 2015 til juni 2016.

Hensikten med en konseptvalgutredning er å sikre at investeringsbeslutninger i Rælingen k ommune
underlegges reell politisk styring og at de beste løsningene for kommunen velges.
Rapporten bygges o pp i fire hoveddeler:

1. Behovsanalyse
2. Mål og strategidokument
3. Overordnet kravdokument
4. Alternativanalyse

Med utgangspunkt i disse hoveddelene er rapporten inndelt i følgende kapitler

Behovsanalyse 1. Innledning
2. Dagens situasjon og utfordringsbilde
3. Behovsanalyse

Mål 4. Samfunnsmål, effektmål og resultatmål
Overordnet kravdokument 5. Krav
Alternativanalyse 6. Beskrivelse av konsepter og handlingsalternativer

7. A nalyse av alternativene
8. Usikkerhetsanalyse
9. Anbefaling og innstilling

Prosjektgruppen har hatt følgende deltakere: Enhetsleder for enhet familie og helse, Brynhild
B elsom, kultursjef Kirsten Hauso og prosjektleder Per Hellevik Carlsson. I tillegg har
eiendomsansvarlig Omar Queshi samt rådgiver helse og omsorg, Mariann Holter vært involvert i
prosessen . Enhet familie og helse samt enhet for kultur og fritid har i sin tur organisert
arbeidsgrupp er bestående av lederne fra kulturskolen, biblioteket, ungdomshuset, forebyggende
helsetjenester, pedagogisk tjeneste og barneverntjenesten. Arbeidsgruppene har vært sentrale i
arbeidet med beskrivelsen av dagens situasjon og utfordringsbilde samt behovsan alysen.

Prosjektets styringsgruppe har hatt følgende deltakere: Rådmann Eivind Glemmestad, kommunalsjef
Mette Aasrud og prosjektansvarlig i Rælingen kommune Terje Dalgård
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Sammendrag
Bakgrunn og problembilde
Rælingen kommune har i dag ikke et etablert se ntrumsområde hvor innbyggerne har et naturlig
samlingspunkt og tilgang til sosiale møteplasser så vel som lokale servicefunksjoner. Videre har
enkelte av kommunens virksomheter lokaler som er lite tilpasset så vel dagens drift som de tjenester
som virksomh etene skal levere i fremtiden. For å møte dette problembildet vurderer nå Rælingen
kommune, med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan for Fjerdingby, å etablere kommunal
virksomhet i et nytt bygg plassert ved torget i sentrumskjernen. Denne konseptvalgutredning (KVU)
omhandler ikke hvorvidt sentrum skal etableres, siden det foreligger et politisk vedtak om dette, men
drøfter hvilke tjenester, arealer og konsepter som er best egnet til å løse problemstillingen. Med
bakgrunn i politiske vedtak er det enhet for helse og familie samt enhet for kultur og fritid som er
aktuelle for plassering i sentrum , i det som omtales som «familiens hus» . Et nytt bygg skal være en
samlende arena for kommunens innbyggere, og det er gjennom prosessen belyst et behov også for
lag og foreninger samt frivillige organisasjoner for lokaler. Slike behov er hensyntatt i vurderingen av
overordnede arealbehov, som denne KVU har fokus på. Detaljert planlegging av rom og funksjoner i
bygget vil utarbeides i neste fase av prosjektet, planleggingsfasen, dersom det besluttes å gå videre
med arbeidet.

Befolkningsprognosen tilsier at Rælingen kommune står overfor en stor befolkningsøkning i
kommende 10 årsperiode. Primærmålgruppen for familiens hus antas å øke med 28,8 % og dette er
grunnlaget for de framskrivninger som benyttes videre i analysen.

Behov
Virksomhetsområdene har beskrevet følgende behov i prosessen:

Aktør Behov
Bibliotek Ny driftsform hvor man ikke lenger har kombinasjonsbibliotek. Større lokaler som er tilp asset

folkebibliotekets fremtidige bruk, og hvor besøkerne opplever dette som funksjonelt og
tidsriktig.

Kulturskole Trenger lokaler som er dedikert kulturskolen og mer tilrettelagt bruken.
Ungdomshus Lokasjon der hvor ungdommer naturlig oppholder seg. Ved etablering av et sentrum er det

grunn til å tro at ungdommen vil samles i sentrum. Det er behov for gode utearealer som en
del av ungdomshuset, og ellers videreføre mest mulig av de kvaliteter man i dag har.

Forebyggende
helsetjenester

Trenger lokaler som muliggjør samlokalisering av tjenester, for å være i stand til å levere
tjenester som er i henhold til myndighetenes retningslinjer. Etter ombygging av helsestasjon
på Fjerdingby er det særlig gode grupperom som mangler samt tilleggsarealer for å ivar eta
bemanningsvekst.

PPT Trenger større arealer for å unngå deling av kontorer. Dette for å være i stand til å levere
tjenester som er i henhold til myndighetenes retningslinjer. I tillegg sambruk av ressurser
med de andre enhetene innen helse og familie .

Barneverns -
tjenesten

Trenger større arealer for å unngå deling av kontorer. Dette for å være i stand til å levere
tjenester som er i henhold til myndighetenes retningslinjer. I tillegg sambruk av ressurser
med de andre enhetene innen helse og familie.

Bibliotek, kulturskole og ungdomshus har beskrevet en fordel i samlokalisering for å samkjøre sine
tjenester, og utnytte lokaler og ressurser på tvers av enhetene. Tilsvarende har forebyggende
helsetjenester, ppt og barnevernstjenesten gjort på sin side. Det er ikke avdekket klare behov som
tilsier en nødvendighet for en samlokalisering mellom enhetene . Selv om det ikke er påvist et behov
for en slik samorganisering er det dog en mulighet for å dele fellesfunksjoner , noe som bidrar til en
samlet arealeffe ktivitet for kommunens funksjoner.
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Det prosjektutløsende behovet for å etablere kommunale bygg i sentrum er derfor behovet for å
skape en lokal møteplass som samler innbyggerne, ved å tilby besøksintensive tjenester som bidrar
til å generere aktivitet i se ntrum. Disse tjenestene skal videre lokaliseres og organiseres slik at
innbyggerne får en mest mulig effektiv og enhetlig ytelse av god kvalitet, samt at kommunen får en
rasjonaliseringsgevinst i sin drift, i form av ressursutnyttelse og arealeffektivitet .

Virksomhetenes evne til å generere aktivitet i sentrum er et vektlagt parameter i analysen, og basert
på dagens besøkstall sett i forhold til prognostisert befolkningsutvikling gir dette følgende bilde:

Tjeneste Forventet antall
årlige

besøkende

Påkrev d areal Arealeffektivitet
(Besøkende/ m2)

Primært a ktivitetsrom

Bibliotek (+kafé) 41 661 860 48,44 Dag/ettermiddag/kveld
Kulturskolen 39 624 1452 27,21 Ettermiddag/kveld
Ungdomshus 10 242 215 47,6 Ettermiddag/kveld
Helsestasjon 45 275 782 57,8 Dagtid
PPT 3 383 208 16,26 Dagtid
Barnevern 4 399 316 13,9 Dagtid
Legesenter 32 793 551 59,5 Dagtid
NAV 20 083 897 22,4 Dagtid

Ut fra dette kan vi utlede at de tjenester som vil generere mest aktivitet i sentrum, og således best
bidra til å løse den overordnede problemstillingen er helsestasjon, bibliotek og kulturskole. Ved
arealknapphet bør legesenter prioriteres over mer arealkrevende virksomheter. Legesenter
forutsettes dog etablert i privat regi, og er ikke tiltenkt arealer i kommunens bygg. Det er av stor
betydning å tilrettelegge for aktivitet i sentrum til forskjellige tider av døgnet. Kulturfunksjonene er
typiske ettermiddags - /kveldstilbud. Tilsvarende er helsestasjon, pedagogisk tjeneste, barnevern og
N AV virksomheter som skaper aktivite t i sentrum dagtid.

Virksomhetenes arealbehov er kartlagt og beregnet med utgangspunkt i dagens areal, forventet
befolkningsvekst og denne innvirkning på bemanningsbehov, noe som gir følgende bilde:

Tjeneste Dagens
arealer

Antall
besøkende

2015

Tilgjengel ig
kapasitet i

dagens lokaler

Framskrevet
antall besøk

2025

Nødvendig
arealbehov

2025
Bibliotek 500 32 362 Sprengt 41 661 8 00
Ungdomshus 324 7 527 God 10 242 215
Helsestasjon Fjerdingby 511

34 119 Middels 45 275 782
Helsestasjon Løvenstad 159
Pedagogisk tjeneste 156 2550 Sprengt 3383 208
Barnevern 174 3315 Sprengt 4399 316
Kulturskolen Marikollen
(aktivitetsrom)

72 2 888 Dårlig 3929

1452

Kulturskolen Marikollen
( + kultursal)

631 9 310
(+4042)

Dårlig 12 668
(+5499)

Kulturskolen Marikollen
(sambruk av klasserom)

540 10 982 Dårlig 14 943

Kulturskolen Fjerdingby
(sambruk av klasserom)

75 1 900 Dårlig 2 585

Sum 3 142 3833

1 Kulturskolens arealer inneholder større saler som også andre virksomheter vil ha stor nytte av, slik at
arealeffektiviteten for kulturskolen i realiteten er høyere.
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Beskrivelse av realiseringskonsepter
Etableringen av offentlige arealer i nytt bygg skal være ut fra en forutsetning om at disse arealene
skal realisere en ny møteplass for innbyggerne, kommunen som tjenestetilbyder og organisasjoner,
og hvor denne møteplassen får en sentral og samlende funksjon for kommunen. Arealene som
etableres skal gjøre det mulig for k ommunen å videreutvikle organiseringen og leveransen av
kommunens tjenestetilbud innen forebyggende tjenester rettet mot barn og ungdommer,
kulturundervisning men også andre relevante tjenester slik som f.eks . integrering sarbeid og
språkopplæring. Bibliote ket vurderes i denne sammenheng å få en sentral rolle. For frivilligheten,
privat organisasjonsliv og brukergruppen eldre skal arealene representere en utvidelse av dagens
tilbud. Møteplassen skal utformes slik at den sikrer en tilgang som er i tråd med ko mmunens
ambisjon om bruk på tvers av brukergrupper og generasjoner og til ulike tider av døgnet. Rommene
skal derfor i størst mulig grad utformes med fleksibilitet og med både primær og sekundærbruk, og
med lav grad av proprietær funksjonalitet.

Det er i denne forbindelse gjort en vurdering av mulige realiseringskonsepter, som sammenlignes
opp mot det såkalte nullalternativet, som innebærer at kommunen ikke går videre med planene:

Konsept Status Beskrivelse
Nullalternativ Analyseres Kommunen etablerer ikke virksomhet i sentrum, men

viderefører dagens drift, tilpasset myndighetskrav og
normer slik som f.eks. universell utforming .

Konsept 1
Oppføring av familiens hus

Analyseres Kommunen oppfører og eier et bygg som inneholder
barnevern, ppt, helsestasjon samt bibliotek kulturskole og
ungdomshus

Konsept 2
Helse og familie
samlokaliseres på rådhuset

Analyseres Kommunen oppfører og eier et bygg som inneholder
bibliotek , kulturskole og ungdomshus, og hvor barnevern,
ppt, helsestasjon beholdes på rådhuset

Leie av arealer i nytt bygg i
sentrum

Forkastet Kommunen leier nødvendige arealer av privat byggeier i
nytt sentrum. Forkastet med utgangspunkt i økonomi
samt fremtidige utviklingsmuligheter

Flytting av kultursal Forkastet Dagens kultursal avvikles og flyttes inn i nytt bygg i
sentrum sammen med kulturenhetens øvrige program.
Forkastet med utgangspunkt i en kost - /nyttevurdering.

Nedskalert innhold Forkastet Virksomhete ne, og særlig kulturskolen, får redusert
arealer sett i forhold til belyst behov, men fortsatt en
betydelig økning sammenlignet med i dag. Forkastet med
utgangspunkt i en kost - /nyttevurdering.

Be søksmaksimerende
innhold

Forkastet De virksomheter som gener er antatt mest besøkende til
sentrum etableres i nytt bygg, uavhengig av tjeneste nes
organiseringsbehov. Forkastet med utgangspunkt i en
kost - /nyttevurdering.

Nullalternativ (som konseptene sammenlignes opp mot)
Nullalternativet må vurderes som et konsept med kort levetid, hovedsakelig grunnet den sprengte
kapasiteten på rådhuset. Dersom nullalternativet skal leve lenger enn 2025, og følge myndighetskrav
og forskrifter, bl.a . knyttet til arbeidsmiljøloven, vil nullalternativet medføre investeringer i
størr elsesordenen 40 - 50 millioner kroner. Estimatet bygger på en enkel betraktning basert på
nøkkeltall og erfaringspriser multiplisert med arealer, og har en stor grad av usikkerhet knyttet til
seg. Samtidig legges det ikke mer ressurser i å utrede dett e mer detaljert på nåværende tidspunkt,
gitt de sterke føringene om realisering av sentrum. Dersom nullalternativet velges vil det
gjennomføres en egen utredning om hvordan dette skal organiseres og håndteres.
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Konsept 1

Konsept 1 innebærer at begge vir ksomhetene får en samlokalisert plassering i sentrum og med areal
som er dimensjonert for å realisere de visjoner som er beskrevet i de politisk vedtatte
strategiplanene til kultursektoren samt utredningsnotatet for samlokaliserte helsestasjoner. Videre
v il arealene gi foreninger, frivillighet og private brukere utvidede muligheter gjennom sekundærbruk
av arealene. Bygget antas realisert med kulturprogram i en høy første etasje (base), med
hovedinngang fra torvet og klimatisert adkomst til ungdomsskolen en etasje opp.
Undervisningsarealer til kulturskolen plasseres i basen sammen med bibliotek og ungdomshus.
Helsestasjon, ppt og barnevern etableres i 3 . - 4 . etasje, dette for å ivareta krav til dagslysbehov.
Kommunen legger opp til å kunne omsette en utbyggin gsrett for etasjer som kommunen ikke har
behov for til de nevnte offentlige funksjonene, for etablering av boliger eller næringsarealer.

Alternativet medfører en større investering sammenlignet med konsept 2, grunnet st ørre
arealbehov. Samtidig er margina linvesteringen per etablert m2 avtakende og investeringsbehovet er
ikke halvparten så stort selv om arealet reduseres med 50%, blant annet grunnet
oppstartskostnader, prosjektadministrasjon etc. Vedtaket fra kommunestyrets møte 09.12.15 sier at
det er ønsk elig å samle kommunens virksomhet i færre enheter med større arealer, og dette
alternativet støtter opp om dette.

For kulturprogrammet legges det til grunn et investeringsestimat på 42 600 kr/m2, basert på
erfaringstall i Bilag E. Lokalene for enhet helse og familie antas realisert innenfor en
investeringsramme på 25 000kr/m2 . Det er i denne forbindelse viktig å presisere at det ikke
foreligger tilstrekkelig informasjon for å prissette byggeprosjektet i konseptfasen. Sentrale
forutsetninger for dette fremsk affes først i planleggingsfasen av prosjektet. Samtidig er forventede
investeringer en viktig faktor i vurderingen av konsepter. Det er derfor lagt til grunn
kostnadsestimater basert på nøkkeltall og erfaringstall, for å synliggjøre en forventningsramme:

E nhet Byggekost per m2 Areal Sum
Kultur og fritid 4 2 6 00 2 500 106 500 000
Helse og familie 25 000 1 300 32 500 000
Sum 3 800 139 000 000

I tillegg til dette innebærer konseptet en investering på ca . 5 millioner kroner, i tilpasning av dagens
arealer på rådhuset, slik at investeringsrammen samlet vurderes til 144 000 000 k rone r.

Den volumstudie som Dyrvik arkitekter har gjennomført viser at maksimal volumramme er 4 400 m2,
slik at det skal være mulig å realisere de arealer som det er synliggjort behov for.
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For å finansiere prosjektet er det analysert forskjellige muligheter som aktualiseres som følge av de
to konseptvalgene.

Aktivitet Estimert verdi ved realisering Kommentar
Salg av utbyggingsrett t il
leiligheter i etasjer over
kommunens egne arealer

9 000 000 kr2 Forutsettes gjennomført både av
finansieringshensyn samt for å få
et tilstrekkelig boligvolum i
sentrum.

Salg av Holt skole 5 000 000 kr3 Forutsettes gjennomført
Salg av Aamodt Ungdomshus 24 000 000 kr4 Forutsettes gjennomført
Tilskudd til prosjektets kulturdel Maksimalt 5 000 000 kr Tilskudd er ikke inkludert i videre

beregninger.

Ved realisering av de salgsmuligheter som her beskrives til taksert verdi og med unntak av tilsk udd,
medfører dette et netto finansieringsbehov på ca 106 millioner kroner. Som et alternativ til salg kan
man vurdere å om disponere lokalene til annen kommunal virksomhet. Man skal da være klar over at
en slik omdisponering av f.eks . Aamodt ungdomshus vil ha en grunnkostnad på 24 millioner , og salg
er derfor det alternativ som antas å være mest aktuelt.

Dersom man velger å gå videre med konseptalternativ 1 eller 2, vil en investering i bygget også utløse
et investeringsbehov i infrastruktur slik som f.ek s . torv, VA anlegg, omlegging av vei, parkeringskjeller
og strømtilgang. S tørrelsen på denne investeringen for kommunen er ikke kjent på tidspunktet for
ferdigstillelse av KVU - en. Kommunen må allikevel regne med en betydelig investering, muligens i
størrel sesordenen et titalls millioner . Investeringen i infrastruktur omfattes ikke av rammene for
denne KVU, men ligger i reguleringen av sentrum. Det er samtidig riktig å påvise at det må påregnes
en investering som en konsekvens av realiseringen av et kommunal t bygg i sentrum.

Verdien av en utbyggingsrett for leiligheter fastsettes gjennom restverdimetoden. Dette innebær at
forventede salgsinntekter fratrukket prosjektkostnader diskonteres til dagens verdi og legges til
grunn som «tomteverdi». Kommunen kan derf or optimalisere verdien av denne ved å tilrettelegge
for lavest mulig prosjektkostnader for leilighetsprosjektet, f.eks. ved å investere l itt ekstra i å
tilrettelegge i forhold til gjennomføringer etc . , og få igjen dette i form av økt verdi på
utbyggingsre tten. I planleggingsfasen vil slike muligheter utredes mer inngående.

Konsept 1 vurderes å ha store nytteverdier da det bidrar til en god måloppnåelse til målet om å
generere aktivitet i sentrum, samtidig som det muliggjør de visjoner som virksomhetene arbeider
mot. Konseptet har videre arealrammer som muliggjør en stor grad av sambruk og fleksibilitet, slik at
frivillige organi sasjoner og foreninger kan få tilgang til en kapasitetsøkning sammenlignet med
dagens tilstand (nullalternativet) .

2 Vedlegg 4 – Takst utbyggingsrett
3 Vedlegg 3 – Takst Holt skole
4 Vedlegg 5 – Takst Aamodt ungdomshus
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Konsept 2

Kommunen oppfører og eier et bygg innholdende bibliotek, kulturskole og ungdomshus. Bygget har
en størrelse på inntil 2 500 m2 , og inneholder ikke den 3 . og 4 . etasje som er tenkt oppført nærmest
ungdomsskolen i konsept 1 . På grunn av et mindre arealbehov etableres et bygg innholdende basen,
hvor kulturprogrammet og lokaler for bruk av frivillige organisasjoner og foreninger gjøres tilgjengelig
gjennom sambruk. Samlokalisering av helsestasjon, barnevern og ppt realiseres på rådhuset .

Dette alternativet inn ebærer derfor at lokalene til dagens legesenter tilpasses samt at eventuelle
tilstøtende lokaler i rådhuset omdisponeres slik at samlokalisert helsestasjon, ppt og barnevern her
får lokaler som dekker deres fremtidige arealbehov, med et samlet areal på 1 3 00 m2. Dagens
leieavtale med legesenteret utløper 31.07.2021 slik at første mulige tidspunkt for samlokalisering av
helsestasjonene e r etter dette, og her bør også seks måneders byggeperiode beregnes, slik at januar
2022 vurderes som en realistisk tidshori sont.

Alternativet utløser et lavere investeringsbehov siden etablerte arealer i sentrum er mindre.
Lokalene for kulturprogrammet antas realisert innenfor en investeringsramme på 42 600kr/m2, slik at
investeringsestimatet for bygget på 2 500m2 blir på 106 ,5 millioner kroner . Samtidig vil
omstillingskostnadene ved rådhuset være større, og estimert til 15 millioner kroner. Gitt realisering
av de finansieringsopsjoner som omtales under konsept 1, vil netto finansieringsbehov for dette
konseptet derfor være 8 3 500 000 kr oner , dvs . 22,5 millioner k rone r lavere enn konsept 1.

Dette konseptet har samtidig en lavere grad av måloppnåelse da helsestasjonen, som er den antatt
største bidragsyteren til aktivitet i sentrum, vil fortsette å være på rådhuset. Samtidig er den reelle
effekten av dette usikker grunnet den korte avstanden mellom nytt torg og rådhuset. Videre vil
enheten helse og familie få tilgang til arealer som i sum er store nok, men som ikke er like godt
tilrettelagt for virksomhetens behov. Ved å etabl ere færre nye arealer i sentrum vil også de samlede
sambruksmulighetene være lavere, slik at andre brukere ikke vil få de samme mulighetene som
under konsept 1 , siden det vil være en større pågang på de arealer som finnes . Videre vil konsept 2
medføre at d et ikke fristilles nok arealer på rådhuset til at virksomhet fra Dovrebygget kan vurderes
flyttet. Dette medfører at konsept 2 har en negativ driftskostnadseffekt sammenlignet med konsept
1 på ca . 771 000 kr/år.

Med hensyn til at bygget oppføres med en fo rventet levetid på minimum 50 år fra 2020, og hvor
fremtidige utviklingsmuligheter vil være begrensede, vil også det reduserte handlingsrommet som et
mindre prosjekt medfører, være av en langsiktig betydning.
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Sammenligning av konseptalternativer

Nullalt ernativ Konseptalternativ 1 Konseptalternativ 2
Investering
(estimert netto finansiering)

4 8 000 000 144 000 000
(106 000 000)

121 500 000
(83 500 000)

Måloppnåelse ( avsnitt 7.2) ----
Se matrise under

avsnitt 7.2

++
Se matrise under

avsnitt 7.2

+
Se matrise under

avsnitt 7.2
Behovsdekning 0

Dekker innbyggernes
behov på kort til
mellomlang sikt.

Løser ikke
kommunens

utfordringer som
tjenesteyter. Lav grad
av behovskonflikter

+++
Dekker de synliggjorde
behovene på en god

måte, både for
innbyggerne og
kommunen som

tjenesteyter. Lav grad
av behovskonflikter

++
Dekker de synliggjorde
behovene på en god

måte, både for
innbyggerne og
kommunen som

tjenesteyter, men med
en redusert verdi for

enhet helse og familie.
Lav grad av

behovskonflikter
Sambruk/f leksi bilitet i lokalene 0

Ingen endring fra
dagens tilstand

++
Gode muligheter for
sambruk og fleksibel

utnyttelse av lokalene
med hensyn til
sekundærbruk

+
Færre arealer totalt gir
større press på disse
arealene og mindre

kapasitet for
s ekundærbrukere

Fremtid ige utviklingsmuligheter +
Utvidelse antas

realisert som tilbygg.
Tomtens beliggenhet

tilsier at det skal
være mulig å utvikle

rådhuset videre.

++
Begrensede

utvidelsesmuligheter
fysisk, men innvendige

arealrammer som
muliggjør

omdisponering

0
Begrensede

utvidelsesmuligheter
fysisk. Komplisert å
bygge ut i høyden i
ettertid. Utnyttede

arealrammer
innvendig.

Driftskostnadeffektivitet
(leieavtaler, årlige FDV
kostnader)

0 c a . 1 672 000 i økning
fra dagens nivå

forutsatt avvikling av
leie på Dovrebygget.

c a . 2 443 000 i økning
fra dagens nivå

Nullalternativet innebærer en videreføring av dagens drift, og hvor kommunen ikke etablerer
virksomhet i sentrum. På kort sikt er det ikke grunn til å tro at dette vil oppleves som en ulempe fra
innbyggerne, da det ik ke er synliggjort negative tilbakemeldinger på de tjenester som kommunen i
dag leverer. For kommunen som tjenestetilbyder er kapasiteten på rådhuset sprengt, og det er
utvilsomt et behov for utvidelser. På litt sikt vil befolkningsveksten forverre denne si tuasjonen og
dette vil da vanskeliggjøre tjenesteytelsen, noe som da muligens vil medføre at innbyggerne opplever
å motta dårligere tjenester. I vurderingen av måloppnåelse ligger videre at nullalternativet medfører
en stor risiko for hele sentrumsutviklin gen, altså en meget stor konsekvens for det politiske vedtaket
som er fattet om sentrum. Dersom kommunen ikke etablerer kommunalt bygg med tjenester som
skaper aktivitet i sentrum, er det ikke sikkert at etterspørselen etter leiligheter er den samme, og
bo ligutbyggernes interesse i prosjektet vil nok være lavere. Det bør ikke være noe som er til hinder
for at kommunen utvider rådhuset for å øke arealene der. Samtidig er bygget lite effektivt og for å
løse det langsiktige behovet vil man da måtte påre gne en større investering enn 4 8 000 000 kr.
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Både konseptalternativ 1 og konseptalternativ 2 er gode prosjekter, som vil gi kommunen den
sentrale møteplassen og samfunnsarenaen som konseptpremissene beskriver. Konseptene skiller seg
lite fra hverandre; de er p lassert på samme tomt og har til dels lik arealløsning og det er heller ikke
store forskjeller i nytteverdien de realiserer, sett i et samfunnsperspektiv. I forhold til måloppnåelse
så bidrar konsept 1 til et større og mer diversifisert besøksantall til to rgområdet, på grunn av at
særlig helsestasjonen bidrar til et dagtidstilbud samt store besøkstall. En del av denne trafikken vil
man naturlig gå glipp av til torget, dersom helsestasjonen beholdes på rådhuset, men på grunn av
den relativt korte avstanden m ellom rådhuset og torget er det vanskelig å si med sikkerhet hvor stor
denne effekten i realiteten er. Når det g jelder konseptenes bidrag til behovsdekning , er den største
forskjellen mellom konseptene hos kommunen som tjenesteyter. I konseptalternativ 2 vil
forebyggende helsetjenester ha reduserte muligheter for å utforme særlig helsestasjonstilbudet slik
som ønskelig, på grunn av konstruksjonsmessige b egrensninger i rådhuset. Selv om det ikke er påvist
behov for samlokalisering mellom enhet familie og he lse og enhet kultur og fritid, ligger det mange
positive synergier og muligheter i en slik samlokalisering, hvis vi ser til tjenesteutvikling.

Konsept 1 har en større arealramme, gjennom de to ekstra etasjene som er skissert av Dyrvik
arkitekter. Denne ar ealrammen gir en større kapasitet for sambruk og fleksibilitet, sammenlignet
med konsept 2. For å favne om kommunestyrets vedtak for aktivitetshus i Marikollen i størst mulig
grad, har konseptvalgutredningen lagt opp til at samtlige rom skal ha en primærbr uk og en
sekundærbruk, og hvor målgruppen i vedtaket vil oppleve en tilleggskapasitet i d et nye bygget. Med
dette gir konsept 1, med en større arealramme, et større handlingsrom uavhengig av hvordan
rommene programmeres. Denne forskjellen blir enda mer ve sentlig når det kommer til fremtidige
utvidelsesmuligheter. Gitt byggets tenkte plassering mellom torget, Øvre Rælingsvei og Marikollen
Ungdomsskole vil fremtidige utvidelsesmuligheter være veldig begrensede. En fremtidig utvidelse i
høyden vil være dyrere enn å bygge den nå, på grunn av økt kompleksitet samt overheadkostnader
som prosjektadministrasjon etc.

Under forutsetning om at kommunen velger å redusere de ler av sin leie på Dovrebygget og flytte
denne over til rådhuset , vil konsept 1 vær e rangert over konsept 2 også når det gjelder
driftskostnadseffektiv itet ( 771 000 k rone r per år ). Dersom kommunen ikke gjør dette vil konsept 1
medføre økte årlige driftskostnader på ca . 845 000 k rone r, sammenlignet med konsept 2.

Forskjellen i estimert investering mell om de to konseptene er på 22,5 millioner kr oner .

I nnstilling

Analysen av konseptalternativene i kapittel 7 viser at det konsept som gir best behovsdekning og som
også bidrar til størst måloppnåelse er konsept 1. Drøftelsene av nyttevirkninger og ulemper u nder
konseptbekrivelsene i kapittel 6 beskriver også en tydelig overvekt av nytte i konsept 1 og tilsvarende
ulemper med konsept 2. Det eneste som egentlig taler for å velge konsept 2 er et lavere estimert
investeringsbehov. Nullalternativet vurderes ikke som realistisk gitt at det vil være en kortsiktig
løsning, som i tillegg vil kunne skape usikkerhet rundt sentrumsutviklingen som helhet.

Dersom man vurderer forskjellen i investering mellom konseptene så er denne på 22,5 millioner
kroner. Det skal her presiseres at det ikke er grunn til å tro at det er vesentlige forskjeller i
grunn/infrastrukturkostnader mellom de forskjellige konseptene, bortsett fra at kommunen i konsept
1 vil få en litt større brøk av grunneierkos tnadene for sentrumsutviklingen (ca . 5,2% større)

Sett i et tidsperspektiv på minimum 50 år, som er forventet levetid for nytt bygg i sentrum, så
vurderes det slik at hensynet til nytteverdi oppveier denne merkostnaden og at konsept 1 bør velges.
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Det er særlig vurderingene om å ikke begrense utnyttelsen av byggets arealpo tensiale i første
omgang, når fremtidige utvidelser vil være vanskelige å få til, kombinert med et stort behov og ønske
for fleksible flerbrukslokaler og en kraftig forventet befolkningsvekst , som tilsier at kommunen vil
være mest tjent med å gå videre med konsept 1. Kommunene får et stadig større ansvar for
forebygging og helsetjenester, et eksempel på dette er en nylig tematisert mulig barnevernsreform.
Det er derfor viktig at enhet helse og familie tilrettelegges ar ealmessig med gode forutsetninger for å
møte denne utvikling.

Konsept 1 forventes videre å gi en mindre økning i driftskostnader, på 771 000 kr/år, grunnet
muligheter for å redusere leide arealer på Dovrebygget, selv om det ligger noen usikkerheter knytte t
til realiseringen av denne fordel.

Nytten per investert krone er høyere i konsept 1 sammenlignet med konsept 2, siden faste kostnader
knyttet til bygging (rigg/drift, prosjektadministrasjon, grunnarbeid etc . ) er de samme uavhengig av
bruksareal som rea liseres. Gitt en forholdsvis liten forskjell i bruksareal mellom alternativ 1 og 2, på
hhv 4450m2 og 2950m2 (ramme) så vil derfor nytten per investert krone være høyere i alternativ 1.

Denne innstilling er å vurdere som et retningsvalg for det videre arbe idet med planlegging av et
kommunalt bygg i sentrum. Som presisert tidligere foreligger det ikke nok informasjon for å fastslå
endelig utforming, størrelse eller kostnad på prosjektet, men utført volumstudie av Dyrvik arkitekter
viser at det arealbehov som er synliggjort gjennom behovsanalysen er tilgjengelig. Forventningsrette
estimater for byggekostnader er analysert og risikovurdert, og presentert med beste mulige
presisjonsnivå. I planleggingsfasen av prosjektet vil et mer detaljer t skisseprosjekt utarb eides, som vil
gi et mer presist beslutningsunderlag om realisering.

Konseptvalgutredningen presenterer ikke en fremdriftsplan for videre planlegging og realisering av et
konsept. Det finnes i dag ikke informasjon om når et bygg kan stå ferdig, men en tid shorisont på 4 - 5
år bør være realistisk.



15

1 Innledning

1.1 Bakgrunn
Kommunedelplanen for Fjerdingby, vedtatt i kommunestyret 04.11.2009, definerer at Fjerdingby skal
utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen med et mangfold i aktivitet og tilbud og gi
innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. Tilrettelegging for næring og befolkningsvekst er
viktig for å gi området mangfold og stimulere utviklingen. Planen sier videre at bygninger med
kombinert bruk bolig/offentlig/næring vil bidra til økt a ktivitet større deler av døgnet og gi stimulans
til stedet som møtested.

Vedtak i kommunestyre (sak 69/12) gir videre rådmannen mandat til å iverksette arbeid med et
utviklingsprosjekt for ny helsestasjon, samt evaluere plassering og organisering av bibli otek.

1.2 Mandat
«Kommunale bygg i sentrum, prosjekt 050081 – oppdragsbeskrivelse fra prosjektansvarlig til
prosjektleder», datert 22.10.2015, definerer følgende mandat for konseptvalgutredningen:

Det skal lages to utredninger for Fjerdingby sentrumsområder, disse er:

Kommunale bygg i sentrum (Familiens hus)
Fjerdingby omsorgssenter (Nytt Fjerdingby helsebygg)

Dette mandat gjelder utredning av kommunale bygg i sentrum men skal koordineres godt med andre
pågående aktiviteter og utredninger for Fjerdingbyutvikl ingen, og særlig Nytt Fjerdingby helsebygg.

Formålet med oppdraget er å innstille på et handlingsalternativ for realisering av Familiens hus, som
inneholder en beskrivelse av behov, mål, kostnadsbilde samt anskaffelsesstrategi.

1.3 Rammebetingelser og føring er
Rammebetingelser for KVU - en er oppsummert i tabellen under.

Rammebetingelse Hvor kommer rammebetingelse fra ?
KVU - en er avgrenset til etablering av kommunale
tjenester som en del av sentrumsutviklingen på
Fjerdingby

Kommunedelplanen for Fjerdingby, vedtatt i
kommunestyret 04.11.2009

Etablering av ny helsestasjon skal utredes utviklet
som en del av sentrumsutviklingen.

Kommunestyresak 69/12

Plassering og organisering av bibliotek skal
evalueres

Kommunestyresak 69/12
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Føringer som er presentert i forbindelse med KVU - en er oppsummert i tabellen under.

Føring Hvor kommer føringene fra? Kommentar
Etableringen av kommunale
tjenester som en del av nytt
Fjerdingby sentrum skal være en
katalysator for å få til
sentrumsutviklingen.

Kommunedelplan for Fjerdingby

Nye bygg skal oppføres etter
passivhusstandard og oppføres i
tråd med kommunens
miljøoppfølgingsprogram

Kommunedelplan klima og miljø,
vedtatt 26 august 2015

Vil kunne påvirke mulighetene for
utforming

Det er ønsket at bygg for
familietjenester (familiens hus) skal
være tilgjengelig for tjenesteytelse
i første halvår av 2019.

Mandat for
konseptvalgutredning

Avhenger av fremdriftsplanen for
reguleringsprosessen for
Fjerdingby.

« Familiens hus » skal etableres i
sentrumsområde A, vendt ut mot
torget.

Reguleringsplan Tomtens beskaffenhet og
grunnforhold er ikke vurdert i
denne KVU, men gjennomføres
for planområdet som helhet.
Kostnader og risiko som følger av
en slik vurdering er derfor ukjent.

Det er ikke aktuelt å flytte
skolebibliotekstilbudet til nytt
sentrum på Fjerdingby

Rektor på Rælingen VGS.

Det skal vurderes krav om økt bruk
av treverk i nybygg i kommunen,
for både kommunale og private
utbyggere

Kommunestyrevedtak,
kommunestyremøte 09 .12.2015

Kommunen har virksomhet
etablert i mange forskjellige bygg,
og dette er kostnadskrevende i
forhold til investeringer og
vedlikehold. Det er ønskelig å
samle funksjoner i et stort bygg i
sentrum, noe som også vil kunne
bidra til å styrke en bærek raftig
utvikling av Fjerdingby sentrum.

Verbalforslag vedtatt i
kommunestyremøte 09.12.2015

Kultursalen videreføres der hvor
den i dag er etablert og tilkomst til
denne sikres fra torget.

Styringsgruppe for
konseptvalgutredningen.

Leieavtalen til legesenteret og
Marikollen fysioterapi termineres
ved avtalens utløp. Virksomhetene
oppfordres til etablering i
sentrumsområdet.

Styringsgruppe for
konseptvalgutredningen.

Frigjør arealer i rådhuset
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1.4 Metode
Arbeidet har vært organisert i en prosjektgruppe, bestående av brukerrepresentant fra enhet helse
og familie, kultur og fritid samt eiendomsavdelingen. I tillegg har prosjektgruppen inkludert en
rådgiver fra helse for koordinering opp mot øvrige tilstøtende prosjekter og aktiviteter som er
igangsatt eller under planlegging. Hver brukerrepresentant leder en arbeidsgruppe, som inneholder
representanter fra de berørte virksomhetene.

De kostnadsestimater som presenteres i forbindelse med KVUen er basert på nøkkeltall og
erfaringstall. På konsep tstadiet foreligger det ikke informasjon som er presis nok for mer presis
prissetting. Kostnadsestim atene skal derfor vurderes med en grad av usikkerhet, og ansees å være
veiledende.

Tall brukt til analyser av befolkningsutvikling er hentet fra systemet K OMPAS5, som hensyntar planlagt
boligutvikling, demografisk utskiftning som følge av generasjonsskifte (basert på historiske data), samt
SSBs statistikk for flyttestrømmer.

Etterspørselsanalyse er gjennomført med utgangspunkt i en kartlegging av virksomhet enes besøkstall
per dags dato, og fremskrevet med de aktuelle aldersgruppenes befolkningsprognoser til 2025. For
referansetall for øvrige servicefunksjoner er estimater innhentet fra aktører innen de forskjellige
bransjene.
Det har vært avholdt møte samme n med rektor ved Rælingen videregående skole, for å få en
forståelse av hvilke innvirkninger en prosjektrealisering har for deres virksomhet.
Interesseforeninger slik som f.eks kulturrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
ungdomsrådet, er blitt invitert til å komme med innspill til arbeidet, i forbindelse med behovsanalysen.
Det er gjennomført en medvirkningsprosess for foreninger, lag, skoler, myndigheter og organisasjoner
i april 2014, og igjen i april 2016, for Fjerdingbyutviklingen. Ti lbakemeldingene er vurdert i
utformingen av konseptvalgutredningen.
Det er engasjert e n ekstern rådgiver, Vista Analyse AS, for kvalitetssikring av prosessen med KVU - en,
og grunnlaget for KVU - ens anbefalinger.
Den samfunnsøkonomiske analysen av handlingsalternativene er gjennomført som en
kostnadsvirkningsanalyse. I en kostnadsvirkningsanalyse beregnes kostnadene ved de ulike
alternativene, mens nytten beskrives verbalt. Begrunnelsen for metodevalget er at de viktigste
nytteelementene, funksjonal iteten i bygg, er vanskelig å prissette med etablert metodikk. Rangeringen
av alternativene må dermed baseres på en avveining mellom de prissatte kostnadene og de verbalt
beskrevne nytteeffektene ved alternativene.

Arbeidet med konseptvalgutredningen er te tt knyttet til parallelt pågående arbeide med
reguleringsprosess for sentrumsområdet. Dette medfører at det er en kontinuerlig utvikling i
rammebetingelser for KVU - en , og gjennom dette en risiko for at forhold som er lagt til grunn for
KVU - en videreutvikle s eller forandres i perioden fra KVUen ferdigstilles og frem til regulering er
ferdigbehandlet. Dette gjelder særlig følgende scenario:

Tilgjengelig areal påvirkes som følge av endringer i reguleringsprosessen

Realiseringsstrategi forandres som følge av sa marbeidsavtalene mellom grunneierrepresentantene

Tidspunkt for realisering påvirkes

5 Kommunenes plan - og analysesystem, www.kompas.no

http://www.kompas.no/
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2 Dagens situasjon og utfordringsbilde
De av kommunens virksomhetsområder som omfattes av KVU - en gitt de avgrensninger som er
definert i prosjektmandatet, er fortrinnsvis he lse og familie, på bakgrunn av utredning av
samlokalisert helsestasjon, kultur og fritid, gjennom kulturskole, ungdomshus og bibliotek, samt
eiendomsavdelingen, på bakgrunn av sin forvalterrolle. Beskrivelsen av dagens situasjon er derfor
avgrenset til dis se områdene, i tillegg til en overordnet beskrivelse av sentrumsutviklingen,
beskrivelse av kollektivtransport siden dette er av betydning for innbyggernes muligheter for
transport internt i kommunen og relevant ved vurdering av samlokalisering av tjeneste r. Videre
omfatter kapitlet også en analyse av prognostisert befolkningsutvikling.

2.1 Problembeskrivelse
Prosjektet kommunale bygg i sentrum er etablert for å bidra til å løse følgende problemer, i prioritert
rekkefølge:

2.1.1 Overordnet problemstilling
Rælingen kommune har ikke et etablert sentrumsområde hvor innbyggerne har et naturlig
samlingspunkt og tilgang til sosiale møteplasser så vel som lokale servicefunksjoner.

2.1.2 Sekundær problemstilling
Enkelte av kommunens virksomheter har lokaler som er lite tilpasset så vel dagens drift som de
tjenester som virksomhetene skal levere i fremtiden.

De tiltak som identifiseres og evalueres i denne konseptvalgutredning skal ha en tydelig og direkte
sammenheng med problemstillingene.
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2.2 Utviklingen av sentrum i Fje rdingby
Etter vedtak av kommunedelplanen gjennomførte kommunen en prosjektkonkurranse for å knytte til
se g en utbygger for å realisere planen. I denne prosessen ble det jobbet frem nærmere målsetninger
og krav til denne utbygger som grunnlag konkurransen. En utbyggerkonstellasjon deltok i
konkurransen og leverte en skisse til utbygging. Forhandlinger med denne utvikler førte ikke frem
men grunnlagsmaterialet fra konkurransen ligger som grunnlag for videre arbeid med regulering av
området. For å komme videre med prosessen er det besluttet å gjennomføre en områderegulering
sammen med to andre aktører som disponer er grunn i området til utbygging. Det er inngått en avtale
mellom disse partene om felles reguleringsarbeid.

Kommunen eier eller disponerer mesteparten av den grunnen som ligger i sentrumsområdets kjerne.
Sentrumsområdet skal derfor bli til gjennom en for tetting/transformasjon på kommunens egen
grunn.

Det ligger sterkt til rette for at kommunen skal etablere sentrum der hvor det nå er planlagt:

Skoler på alle nivåer ligger i gangavstand
Kommunen har konsentrert store deler av egen virksomhet i umiddelbar nærhet
Kommunen har bygd ut omsorgsboliger for eldre i nærområdet
Kommunen har innrettet leiekontrakter slik at legesenter og fysikalsk institutt har insentiver for å
flytte inn til sentrum.
Det er brukt 50 - 60 millioner på utvikling av Marikollen friluftsa nlegg de siste 8 - 10 årene.
Kommunen har kjøpt opp boliger i sentrum for å kunne omdisponere tomtene.
Kommunen har lagt til rette gjennom planprosesser og avklart med regionale myndigheter at en slik
utvikling er ønskelig.

Gjennom disse og flere tiltak har kommunen skapt en tomteverdi for sentrumsområdet. Kommunen
legger opp til å realisere denne tomteverdien på en slik måte at vi får et sentrum med en eller flere
sentrale møteplasser som bidrar til at de som bor der får et hyggelig og attraktivt nærmiljø o g at
andre får et attraktivt møtested.

2.2.1 Boligutvikling
Det er planlagt etablering av leiligheter i sentrumsområdet s felt A, som ligger mellom M arikollhallen
og M arikollen ungdomsskole. Her skal det etableres boliger i kombinasjon med offentlige funksjoner .

Det er videre skissert en utvikling av rekkehusbebyggelse og/eller kjedede eneboliger i andre
utviklingstrinn av sentrumsomr ådet, men da utenfor områdets felt A.

I tilstøtende områder er det planlagt en utvikling av boliger på H ansefellåsen som har beli ggenhet
med nærhet til sentrum.
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2.2.2 Tilstøtende kommunale utviklingsplaner
I forbindelse med at de bygges et nytt demenssenter på Løvenstad, og langtidsplasser flyttes fra
Fjerdingby omsorgssenter6 til nytt demenssenter på Løvenstad, frigjøres arealer på Fjerdingby
omsorgssenter. Det er planlagt å etablere et helsebygg her som vil kunne inneholde funksjoner slik
som kommunal akutt døgnenhet, rehabilitering og avlastningsopphold i nye lokaler, som vil kunne
erstatte bygningsmassen man i dag har på Fjerding by omsorgssenter. Et slikt helsebygg vil også
kunne inneholde legesenter, fysioterapi og andre relaterte tjenester. Plasseringen og innholdet i et
slikt bygg må ses i sammenheng med etableringen av helse og familierelaterte tjenester som en del
av første s entrumsområde, i forhold til synergier og gevinster mellom disse virksomhetene.

Fjerdingby skole har behov for omfattende oppgradering og utvidelse. Bygningsmassen er av en slik
alder og forfatning at det er mest hensiktsmessig med oppføring av en helt ny skole, til erstatning for
dagens skolebygg. Omfang, innhold, størrelse og plassering av en ny Fjerdingby skole er ikke avklart,
og det er planlagt at det igangsettes en konseptvalgutredning for dette i løpet av 2016. Det er da
også naturlig å se dette i s ammenheng med Marikollen ungdomsskole , som i løpet av kommende
10års periode vil ha et utvidelsesbehov på ca 1500m2 for å få tilstrekkelig elevkapasitet .

I kommunestyremøte 9 desember 2015 vedtok kommunestyret oppstart av utredningsarbeid knyttet
til en u tvidelse av Marikollhallen (omtalt som flerbrukshall på bildet her under). En utvidelse her vil
måtte ses i sammenheng med tenkt løsning for sentrumsområdet i forhold til grunnarbeid/VA og
parkeringsløsninger, ettersom tenkt sentrumsområde oppføres på dage ns parkering til hallen.
Kommunestyret vedtok i samme møte en vurdering av et nytt aktivitetshus i sentrum som skal være
et tilbud til frivillige organisasjoner, selskapslokaler, enkelte kulturfunksjoner og trivselsenter for
eldre . Innholdet i et slikt byg g må ses i sammenheng med kulturbygget som utredes i denne KVU,
ettersom flere av de beskrevne funksjonene vil kunne løses med de arealer som nå antas realiseres
for kultur. Med hensyn til hvordan første sentrumsområde (illustrert på bildet her under) er tenkt
plassert, vil de planer som er nevnt i dette avsnitt være av stor relevan s for kommunale bygg i
sentrum.

6 ligger øst for Fjerdingby skole og like utenfor (i overkant) b ildet
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2.3 Prognostisert befolkningsutvikling
Kommunens prognose for boligetablering og befolkningsvekst tilsier at befolkningen vil vokse fra
17 185 inn byggere i 2014 til 22 123 i år 2025. Dette tilsvarer altså en vekst med 4938 innbyggere eller
28,7% over en 11 års periode.
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Kommunens lokale befolkningsprognose tilsier at gjennomsnittlig befolkningsvekst per år, i årene
frem mot 2025, er på 2,2%. Realiseringen av denne vekst er tett knyttet opp mot boligutvikling, og
takten på en slik utbygging er heftet med en viss grad av usikkerhet.

Aldersfordelt utvikling for perioden 2014 - 2025 viser følgende fordeling:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 år 235 223 226 230 234 241 247 255 262 267 272 277 17,8 %
1-5 år 1 226 1 266 1 225 1 229 1 240 1 269 1 292 1 331 1 370 1 399 1 423 1 446 18,0 %
6-12 år 1 576 1 622 1 700 1 781 1 827 1 888 1 929 1 965 2 016 2 019 2 054 2 091 32,7 %
13-15 år 618 607 655 662 689 684 744 775 801 854 872 900 45,6 %
16-19 år 800 822 832 847 871 900 911 953 975 1 006 1 060 1 083 35,4 %
20-66 år 10 800 10 988 11 205 11 400 11 604 11 951 12 243 12 517 12 808 13 099 13 376 13 693 26,8 %
67-79 år 1 517 1 585 1 614 1 661 1 710 1 722 1 780 1 846 1 899 1 915 1 929 1 934 27,5 %
80-89 år 347 363 386 398 407 429 448 460 495 540 589 624 79,9 %
over 90 år 66 70 66 69 66 67 66 71 66 67 67 75 13,8 %
Sum 17 185 17 546 17 910 18 278 18 648 19 151 19 659 20 173 20 692 21 166 21 643 22 123

2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 2,3 % 2,3 % 2,2 %

Som det fremgå r av matrisen over forventes den største befolkningsøkningen å komme i alderen 20 -
66 år, som øker med 2 893 personer i perioden, etterfulgt av barn i alderen 0 - 15 år, som øker med
1 059. Aldersgruppen pensjonister over 67 år vokser med 704 personer i perio den. Proporsjonalt
øker dog aldersgruppen pensjonister mest i perioden, med 36,4%, etterfulgt av barn i alderen 0 - 15 år
som øker med 28,9%. Økningen i aldersgruppen 20 - 66år representerer en vekst på 26,8%. En
fordeling av veksten per skolekretsgrens er pre sentert i bilag A .

Med utgangspunkt i at investeringen i kommunale bygg er langsiktig og antas ferdigstilt i 2019, vil det
være riktig å også vurdere utviklingen etter år 2025. Da det ikke finnes et godt prognoseunderlag
såpass langt frem i tid, brukes his torisk utvikling til å foreta en enkel vurdering på dette. Med en
konservativ framskrivning for utviklingen etter år 2025, benyttes 1,5% per år, som er den laveste
vekstraten i senere tid. Befolkningen i år 2035 da være 25 675. Med en vekstrate på 2,2% som er
snittet for perioden for perioden 2014 - 2025, så vil befolkningen være 27 501 i 2035. Med en antatt
sannsynlighet for 50% for en utvikling som ligger på laveste nivå, og 50% sannsynlighet for å fortsatt
følge vekstraten 2014 - 2025, vil forventningsverdie n for befolkning i Rælingen kommune i år 2035
være 26 588, en økning med 54,7% sammenlignet med 2014 nivå.

Gitt prognoser om en tydelig vekst, men hvor realiseringstakten på boligutbygging er usikker, og med
en langsiktig tidshorisont for utviklingen av k ommunalt sentrum i Fjerdingby, er det viktig å tenke
skalerbarhet og modularitet i de realiseringskonsepter som velges. Det er kostbart å etablere bygg
med stor overkapasitet, samtidig som kapasitetsøkning i ettertid kan medføre kompleksitet og store
kostn ader, dersom ikke dette er hensyntatt i prosjekteringsfasen av byggene.

Konklusjon befolkningsutvikling :
Prognosen tilsier altså at Rælingen kommune står overfor en stor befolkningsøkning i kommende 10
årsperiode. Primærmålgruppen for familiens hus, det v il si barnefamilier7 med barn i alderen opp til
15 år, antas å øke med 28,8 % eller 2 779 personer. For målgruppen barn i skolealder 6 - 19 år er
forventet vekst på 36% eller 1 080 personer, og dette er grunnlaget for de framskrivninger som
benyttes videre i analysen.

7 Voksne i aldersgruppen 20 - 44 år og barn i alderen 0 - 15 år
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2.4 Enhet for helse og familie
Enhet familie og helse består i dag av helseadministrasjon, forebyggende helsetjenester, fysio - og
ergoterapitjenesten inkludert hjelpemiddellageret, barneverntjenesten, pedagogisk avdeling og
flyktning - og inkluderi ngstjenesten. Det er foretatt en vurdering av hvilke tjenester det er som kan
være naturlig å tenke samlokalisert i et sentrum, utfra begrepet «familiens hus». Det er utfra dette
definert at forebyggende helsetjenester, barnevernet og pedagogisk avdeling e r de avdelingene som
har flest felles brukere, hovedsakelig med tjenester rettet mot barn, ungdom og deres familier. Det
har vært en endring av hvilke brukere og tilbud kommunen forventes å håndtere utfra flere sentrale
reformer, som samhandlingsreformen, overføring av oppgaver fra stat til kommune i barnevernet og
innenfor spesialpedagogisk rådgivning. Samlet sett medfører dette at kommunen overtar ansvar for
brukere tidligere enn før, og har større ansvar for brukere med mer sammensatte vansker .

2.4.1 Forebygge nde helsetjenester
Kommunen har i dag to helsestasjoner: Løvenstadtunet helsestasjon og Fjerdingby helsestasjon.
Løvenstad tunet helsestasjons nedslagsfelt , 0 – 5 år, hadde i 2013 684 barn . Fjerdingb y helsestasjons
nedslagsfelt hadde i 2013 716 barn . I till egg kommer skolebarn/ungdommer fra 1 klasse til avsluttet
videregående skole. I senere år har det blitt født mellom 220 - 250 barn i Rælingen kommune. En stor
andel av disse velger å gå hos jordmor i helsestasjonen til svangerskapskontroll. Denne gjøres i te tt
samarbeid med fastlegene. Et gjennomsnittlig forløp for foreldre som får barn, betyr ca 12 faste
besøk p å helsestasjonen første leveår, i tillegg til at mange foreldre benytter seg av det ukentlige
«Åpent Hus» - tilbudet . I tillegg har forebyggende helset jenester besøkende for reisevaksinering,
samlivskurs etc som gjør at samlet sett har helsestasjonen ca 665 besøkende per uke.

Helsestasjonene disponerer i dag ca 154,9 m2på Løvenstad og ca 511.1 m2på Fjerdingby. Dagens
lokaler har vært, og er til dels fortsatt, for lite tilpasset virksomhetens behov og for små i areal.
Samhandlingsreformen og Meld.st.26 om fremtidens primærhelsetjeneste legger føringer for økt
grad av samarbeid og teamorganisering i kommunens virksomheter og tjenesteyting, og lokalene
legger i liten grad til rette for dette. Det er i dag 15,37 årsverk f ordelt på de to helsestasjonene, og
d et er 21 personer som arbeider i disse årsverkene. I tillegg kommer ansatte ved smittevern og
re isevaksinasjonsk ontoret til sammen 1,3 årsverk samt studenter som har sin praksis i FHT.

Helsestasjonens lokaler på Fjerdingby ble ombygget høsten 2015, og det ble da investert ca 20
millioner kr . Det estimeres at omtrent halvparten av dette er knyttet ti l tilpasning av helse stasjonen s
arealer . Helsestasjonens areal ble utvidet til 511,1 m2, ved å ta i bruk eksist erende tannlegekontorer
som stod tomme. I helsestasjonen på rådhuset er det nå etablert tre helsesøsterkontorer, to
jordmorkontorer, to psykolog kontorer, et kontor for flyktningehelsesøster og et helsesøsterkontor
for reisevaksinering og tuberkulosevern. I tillegg til dette et lederkontor, et grupperom og et gruppe -
/spiserom med tekjøkken som er delt med en foldevegg, venterom med stellebord, rese psjon med
veie - og målebenk, to nye WC og diverse lager - og kopirom. En eksisterende WC bl e bygd om til WC
for rustest. Herreomkledningen bl e redusert i størrelsen for å etablere lager, mens
dameomkledningen og tilhørende dusj og WC forbl e uendret.

Ombyg gingen gir helsestasjonen på Fjerdingby bedre lokaler og større arealer, dog ikke til
gruppevirksomhet. Videre vil ombyggingen ikke løse tjenestens behov for samarbeid og samhandling
som følger av primærhelsemeldingen, og kommunenes behov å tilpasse organi seringen av sine
tjenester for å ivareta sine nye oppgaver på en god og effektiv måte. Det er i denne ombygging ikke
tatt høyde for en samlokalisering av kommunens helsestasjonstilbud, som var det anbefalte tiltaket
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til arbeidsgruppen som utformet utrednin gsnotat for samlet helsestasjon på Fjerdingby, og som er
vedtatt i kommunestyret i sak 12/103, behandlet 04.03.14, og senere besluttet i , sak 2015/254 - 1 ,
behandlet 11.02.15, utsatt inntil alt ernative løsninger er vurdert.

2.4.2 Pedagogisk psykologisk tjeneste
Pedagogisk avdeling har ansvar for av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), spesialpedagogiske
tiltak i barnehagene samt kommunale logopeditjenester for barn . PPT bidrar med å utrede, veilede
og følge opp enkeltbarn som en støtteinstans for barnehager og skoler i kommunen. Dessuten bidrar
PPT med veiledning og oppfølging på systemnivå for å heve kompetansen til personalet i barnehager
og skoler. PPT veileder også foreldre. Spesialpedagogiske tiltak utføres i samarbeid med barnehagene
og PPT, og logopeditje nester kjøpes av private logopeder.

Tjenesten er lokalisert i rådhuset, hvor man disponerer 155,6m2, inkl fellesarealer som deles med
barnevernstjenesten. Lokalene som man besitter i dag er ikke funksjonelle for tjenestene som ytes.
De oppfyller ikke lydk rav som stilles til testing som utføres av tjenesten. Videre krever hensynet til
taushetsplikt og kvaliteten på testresultatene at tester og samtaler utføres med dørene stengt.
Brukerne opplever da at luftbehandlingsanlegget ikke har tilstrekkelig kapasite t og at luftkvaliteten
blir dårlig. I tillegg til kontorene, disponerer PPT et møterom og et testrom med datautstyr brukt i
forbindelse med testing.

PPT opplever videre en vekst i virksomheten, og har fått tre nye ansatte bare de siste årene. I dag er
de t 9 årsverk fordelt på 5 kontorer. Tjenesten har i tillegg 50% sekretær som i dag deles med
barneverntjenesten. Det at man deler kontorer er ikke hensiktsmessig på grunn av forhold ved
arbeidet som utføres, slik som utredningsarbeid som er taushetsbelagt og som krever mulighet for
konsentrasjon for barnet for å gi testresultater som er valide. Virksomheten opplever i dag at
utredninger blir forsinket ettersom lokalene ikke er tilpasset formålet med virksomheten/pga mangel
på egnede rom til utredning i forhold til tallet på henviste barn. Ettersom det er strenge fristkrav fra
mynd ighetene er dette problematisk. Tjene sten opplever videre en utvikling hvor man møter stadig
yngre barn. Dette innebærer at lokalene bør tilpasses dette, og tilrettelegges for små barn både i
utforming o g inventar.

2.4.3 Barnevern
Barneverntjenesten i Rælingen har 14,5 stillinger fordelt på 17 pe rsoner. Sekretær deles i dag med
PPT, og psykolog deles med forebyggende helsetjenester og har kontor der. Hovedoppgaven er å
bidra til at barn og ungdom mellom 0 og 18 år som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling får hjelp og omsorg t il rett tid. Barneverntjenesten skal hjelpe ungdom som står i fare for å
utvikle rusproblemer eller kriminell atferd, og bidra til behandlingstilbud til de som har utviklet slike
problemer. Ved undersøkelser av meldinger til barnevernet gjennomføres det sa mtaler med både
barn og foreldre, og det er behov for samtalerom som er tilpasset dette formålet. Særlig ift små barn
er det behov for tilpassede rom for observasjon. Det samme gjelder for oppfølging av tiltak. Det
brukes i økende grad grupper for eksempel i veiledning av foreldre, noe som g ir behov for egnede
grupperom. Tjenesten disponerer i dag 174,3m2 i rådhuset. På samme måte som PPT så deler de
ansatte kontorer, og dette er ikke en god løsning. Dette bl.a knyttet til taushetsplikt, men også på
grunn av manglende mulighet for å ha møter eller en - til - en samtaler på kontorene. Det
gjennomføres samtaler hvor det er risiko for trusler/vold, og dagens møterom er i liten grad
tilrettelagt med tanke på å redusere risiko. Virksomheten har de senere årene vokst med 5 stillinger,
og lokale ne er ikke tilpasset til dette.
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2.5 Enhet for kultur og fritid
Kulturbevilgninger for Rælingen har siden 2000 tallet ligget lavt i forhold til landsgjennomsnittet. For
biblioteket ble antall årsverk redusert gjennom hele 90 tallet og det sammen gjaldt for
mediebudsjettet. I 2013 fikk vi et lite løft med en økning på ½ stilling og økt mediebudsjett, men
fortsatt ligger biblioteksbevilgningen lavt i forhold til landet for øvrig og Akershuskommunene. I
praksis legger dette begrensninge r på publikumsvennlige åpningstider, mediainnkjøp og muligheter
for varierte arrangementer. For de ansattes del betyr det at de må betjene et større antall
innbyggere pr årsverk.

For kulturskolens del har begrensede midler medført at kulturskolen i hove dsak har utviklet
undervisningstilbudet gjennom selvfinansierende gruppeundervisning. Vi ligger lavest på
bruttodriftsutgift pr elev og også lavest på nettoutgifter pr elev sammenlignet med landet for øvrig
og Akershuskommunene. Sammenstilles dekningsgrad og driftsutgifter så kan det konkluderes med
at vi driver svært kostnadseffektivt. Men det betyr at en - til - en undervisningen og talentutviklingen
har hatt liten prioritet i løpet av de siste 10 årene.

Både bibliotek og kulturskole har økt oppslutning og a ktivitetsnivå.

2.5.1 Bibliotek
Rælingen bibliotek er et kombinasjonsbibliotek hvor folkebibliotekdelen eies av kommunen og
skolebibliotekdelen eies av Akershus fylkeskommune. Kombinasjonsbibliotek er pr. definisjon verken
vanlige folkebibliotek eller vanlige sk olebibliotek. Kombinasjonsbibliotek bruker de samme lokalene,
ansatte og samlinger til å utføre både skolebibliotektjenester rettet mot skoleelever, i denne
sammenhengen videregående elever, og folkebibliotektjenester rettet mot vanlige kunder.
Biblioteket har to administrativt sett tilknytning til både kommunen og fylkeskommunen, men har en
felles mediesamling utad mot lånerne, felles skranke og fordeler vakter i skranken i denne felles
åpningstiden biblioteket er åpent. Det betyr at publikum får lik hjelp uavhengig om de møter en
ansatt i kommunen eller en ansatt i fylkeskommunen. Ved spesielle behov fra brukeren tar den som
har ansvaret for brukergruppen over. Det betyr at Rælingen biblioteket betjener 17.000 innbyggere
og 645 videregående elever. Bibliot eket har ca 700 besøkende per uke. Skolebibliotek - delen er åpent
8.30 til 16.00 hver dag. Folkebibliotek - delen er åpent mandag 12 - 19, tirsdag og onsdag 9 - 19, torsdag
og fredag 9 - 15. I 2016 vil åpningstiden i folkebibliotek - delen være mandag 12 - 19, tirsdag og onsdag
10 - 19, torsdag og fredag 10 - 15.

Bibliotekets lokaler er ca 500 m2 hvorav 70 m2 er forbeholdt kontorer, lager og andre personalrom.
Barneavdelingen består av ca. 50 m2 og ungdomsavdelingen ca. 20 m2. Det finnes et lite stille
arbeidsrom på 15 m2. De resterende 315 m2 er forbeholdt mediesamlingen for voksne, multimedia -
avdelingen, tidsskriftavdeling, fem arbeidsbord, kopimaskin og printer, enkelte sitteplasser til
folkebibliotekkundene og skrankeområdet. Det finnes også magasin og nærmagasin som bib lioteket
bruker til sesongbetont materiale og media. I 2013 ble Rælingen bibliotek pusset opp til et moderne,
lyst og inviterende bibliotek. Lokalet har nye takplater, nymalte vegger, nye møbler og et
aktivitetsrom med Playstation 3 og stor smart tv. Bibli oteket består i hovedsak av et stort rom som er
delt inn ved å bruke bokhyller og forskjellige sittegrupper. Det er et høyt aktivitetsnivå på biblioteket
og de oppussede lokalene gir mulighet for varierte aktiviteter. S tudentene ved Rælingen VGS bruker
det som sitt skolebibliotek og elever fra den nærmeste skolen bruker det når de slutter på skolen.
Det betyr at det er ekstra stort press på biblioteke t hverdager mellom 13.00 og 15.3 0.
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Innredningen er viktig i et folkebibliotek hvor man ønsker at folk skal bruke tid. Det må være
innbydende soner slik at forskjellige målgrupper ønsker å sette seg ned. Her har Rælingen bibliotek
en stor utfordring ift arealløsningen. De videregående elevene mangler tilstrekkelig med
arbeidsplasser i biblioteket. Enkelte dager er det veldig mange elever på biblioteket og det kan skape
mye støy. Det oppstår en konflikt mellom elevenes behov og folkebibliotekkundenes forventning om
at det er noenlunde stille og romslig på biblioteket. Folkebibliotekarene har fått tilbakemeldinger om
at folkebibliotekbrukere velger å komme på ettermiddag/kveld siden det er så bråkete og fult i
biblioteket på dagtid. De lange åpningstidene til skolebiblioteket gjør også at det kan være vanskelig
å ha arrangementer i lokalet. Biblioteket har ett aktiv itetsrom som er tiltenkt kombinert lesestund og
spillrom. Dessverre er luftkvaliteten så dårlig i det rommet at det ikke kan brukes for grupper.

Biblioteket som kommunal avdeling er en del av kultur - og fritidsenheten og styres av biblioteksjefen.
Det fin nes 3,5 årsverk knyttet til biblioteket, fordelt på 4 ansatte. Rælingen VGS har 1,5 årsverk ved
biblioteket, fordelt på en 100% skolebibliotekar og en 50% merkantilt.

Dagens organisering som kombinasjonsbibliotek oppleves som problematisk. Dette gjør seg særlig
gjeldende i konflikten mellom de forskjellige kundegruppenes behov, hvor folkebibliotekets kunder
ofte har andre behov enn elevene ved videregående skole. Folkeb ibliotek har utviklet seg i en retning
hvor de skal drive med kursing, har aktiv formidling til klasser, barnehager og voksne, samt har et
fokus på å tilrettelegge for informasjon og være en møteplass i kommunen. De videregående elevene
mangler tilstrekkel ig med arbeidsplasser i biblioteket. Enkelte dager er det veldig mange elever på
biblioteket og det kan skape mye støy og det oppstår da en konflikt mellom elevenes behov og
folkebibliotekkundenes forventning om at det er noenlunde stille og romslig på bib lioteket. Den
største utfordringen angående arbeidsplasser til VGS - studentene er at fylkeskommunen grunnet økt
elevopptak har vært nødt til «ta tilbake» et rom på 75 m2 som ifølge avtalen skulle være en del av
biblioteket, og som tidligere fungerte som arb eidsrom for elevene. Dette, kombinert med mangel på
grupperom, gjør at biblioteket til tider er overfylt og har et høyt støynivå. Elevene tar også med seg
disputter og uenigheter inn i biblioteket og det har det siste året vært 2 - 3 situasjoner hvor de har
blitt fysiske med hverandre og bibliotekaren har måtte «kaste dem ut».

Økonomisk sett har denne ordningen gjort at folkebiblioteket kunne opprettholde åpningstiden på
ettermiddag/kvelder. Det viser seg at økt bruk fra skoleelevene på dagtid gir økt behov for
bemanning i skranken også på dagtid. Dermed er det ikke lenger like økonomisk lukrativt for
kommunen å opprettholde dagens samarbeid. Det å opprettholde dagens åpningstider med dagens
bemanning vurderes som lite realistisk, gitt at man avvikler driften som kombinasjonsbibliotek siden
arbeidsressursene vil bli strukket over så mange timer at de blir spesielt utsatt ved sykdom.
Biblioteksjefens har økt møtevirksomhet, personalrutiner og tjenesteutvikling, dette gjør at hun ikke
dekke opp ekstra behov i sk ranken.

Kombinasjonsbiblioteket som det er i dag har en kapasitet som er sprengt. Det er allerede brukt til
bristepunktet og det er under bemannet for å drive fremtidsrettet bibliotektjeneste. Rælingen
kommune har i bibliotekstjenesten 0,21 årsverk pr 1000 innbygger. Det vil si at hver ansatt i
folkebiblioteket skal betjene 4800 innbyggere. Rælingen ligger 0,14 under landsgjennomsnittet på
0,35 årsverk pr innbygger. Det vil fortsette å være utfordrende for Rælingen kommune å tilby
aktuelle, og nødvendige bi bliotektjenester spesielt med tanke på den økende andelen eldre og
innvandrere uten å foreta endringer årsverk. Hvis biblioteket fortsetter som kombinasjonsbibliotek
og skolebibliotekansatte tas med i ligningen, må også håndtering av elevene inn i regnesty kket og en
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avtale med Rælingen videregående skole om å avsette lokaler til gruppearbeid utenfor bibliotekets
areal bør vurderes.

2.5.2 Kulturskole
Kulturskolens hovedoppgave er undervisning og arbeid med den skapende og utøvende siden av
kunstfagene utover d et grunnopplæringen i skolen kan tilby. Opplæringen er individuelt tilpasset, og
foregår både individuelt og i grupper. Mens grunnskolens opplæring er aldersdelt og organisert i
klassetrinn, har kulturskolens undervisning større grad av aldersblanding . Kul turskolen hadde i 2014
727 elevplasser, fordelt på 553 elever i gruppeundervisning og 174 elever i individuell undervisning.

Ved oppussingen av Marikollen ungdomsskole i 2008, fikk kulturskolen en base på skolen med eget
personalrom og noen kvadratmeter l ager. I ett av undervisningsrommene på Marikollen skole er
kulturskolen primærbruker og det er innredet til kulturskolens musikkundervisning.
For alle andre lokaler kulturskolen benytter i kommunen er de sekundærbrukere. Dette innebærer at
det er andre so m setter premissene for innredning, utstyr, akustikk og tilknyttede lagerrom. En
oversikt over de rom som kulturskolen har til disposisjon i skoleåret 2015/2016 er å finne i Bilag B og
en oversikt over hvilke arealer som kulturskolen ser behov for i Bilag C .

Å være sekundærbruker av lokaler kan være utmerket, men det kan også medføre mye rigging og
tilpasning før og etter undervisning. Særlig utfordrende er det å være sekundærbruker når skolene
endrer utformingen av rom kulturskolen bruker . I situasjoner hvor rammefaktorene som
undervisningsrom og tilgang på egnet utstyr enten forsvinner eller endres, så kan det være vanskelig
å beholde god variasjon i kulturskolens undervisning. Noen ganger kan det bli problematisk å
opprettholde kurstilbudet . Selv om de t er god utnyttelse å bruke de samme lokalene av flere
leietakere gjennom døgnet, så må rommene være tilpasset bruken også for kulturskolens ulike
elevgrupper. Rælingen fikk i 2009 en god visningsarena for scenekunst i Marikollen kultursal.
Utfordringene v ed å ha undervisning i Marikollen kultursal er at r egelverket til salen er slik at
undervisning skal vike for arrangementer. Det er en god regel for salen og publikum, selv om korps,
dans og teatergruppene ikke har et alternativt sted å være. Dansegruppene i særdeleshet, er det
vanskelig å finne andre lokaler til. Gymsalene på nærliggende skoler er opptatt og å ha
danseundervisning i klasserom fullt av pulter er ikke et alternativ. Gode rammefaktorer som riktig
dimensjonerte lokale med riktig utstyr og nærl iggende lager er med på å gi mulighet for kvalitet i
undervisningen og utvidelse av nye kurstilbud.

2.5.3 Ungdomshus
Aamodt ungdomshus er en avdeling i kultur - og fritidsenheten. Avdelingsleder er ansatt i 100%
stilling. I tillegg er det tre klubbarbeidere på k veldstid i til sammen 64% stilling. I avdelingsleders
arbeidsoppgaver ligger også ansvar for UKM (sceneforestilling og kunstutstilling for alderen 10 - 20 år)
og andre relevante oppgaver i kultur - og fritidsenheten.

Aamodt ungdomshus er 324 m2 stort, og li gger sentralt i et område hvor mange ungdommer bor.
Buss stopper rett utenfor, og det er 15 minutters gangavstand fra Marikollen ungdomsskole og
Rælingen videregående skole. Huset ligger flott til med stor hage som brukes til aktiviteter. Huset har
en god planløsning for ungdomsklubb. Tv - rommet brukes også som møterom, kursrom og
videoredigeringsverksted. Salen brukes til vanlig som oppholdsrom/ kafelokale, men også til konsert,
diskotek, lan og samlinger av ulike slag. I tillegg har huset gamingrom med spi llkonsoll, 8 pc’er og
sitteplasser. Musikkrommet er lydisolert, og har utstyr for å øve med band og andre musikkformer.
Kjøkkenet brukes som kiosk, selvbetjeningskjøkken, aktiviteter og sosiale treff ved kjøkkenbordet.
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Kjøkkenet og musikkrommet er pusset opp, og holder høy standard. Resten av huset begynner å bli
slitt og umoderne. Lagerplassen er noe begrenset. Møblementet bør byttes ut med mer slitesterke
og vedlikeholdsfrie alternativer.

Aamodt ungdomshus tilbyr et vidt spekter av aktiviteter og tilbud til ungdommer i Rælingen. Den
viktigste ressurs en er huset og de ansatte der. Det er av stor betydning at huset hovedsakelig brukes
til ungdomsaktiviteter, og at lokalene kan innredes og brukes etter ungdommenes ønsker og behov.
Ungdomshuset ønsker å være aktive på mange arenaer for ungdom. Flere nabokommuner har
nedprioritert den tradisjonelle klubben med «åpnet hus», og satser på rene aktivitetshus . Aamodt
ungdomshus har god erfaring med å blande kulturaktiviteter med «åpent hus». Den siste tiden har
man hatt en utvikling med lavere aktivit et innen musikk, film og annen kreativ virksomhet. Det er
ønskelig å øke dette aktivitetsnivået samtidig som den viktig e sosiale delen av ungdomshuset
beholdes og styrkes.

2.6 Eiendom
Eiendomsavdelingen i kommunen står i gjennomføringen av en omstillingsprosess, hvor man
omorganiserer driften og forvaltningen av eiendomsporteføljen. Som en del av denne prosessen
etableres det til dels nye arbeidsmetoder og maler, og mange oppgaver og ansvarsområder er und er
endring.

Det er fattet et politisk vedtak om at nye byggeprosjekter i kommunen skal gjennomføres etter NS
3701:2012 «Kriterier for passivhus og lavenergibygninger». Bygninger som oppføres etter strenge
miljøkrav stiller erfaringsmessig strenge krav til styringssystemer og samspill mellom tekniske anlegg,
for å sikre en god energiytelse og inneklima i bygningene. Kommunen har begrenset erfaring med
drift av slike bygg.

Det er i liten grad etablert standardiserte kravspesifikasjoner som beskriver hvord an tekniske anlegg
og systemer skal integreres og styres for at dette skal være mest mulig kostnadseffektivt for
kommunen. Dette har medført at kommunen over tid har fått mange forskjellige systemer, og til dels
også ulike overlappende systemer i samme byg g, som gjør det unødvendig krevende å drifte bygget
på en god måte. Disse systemene har ulik arkitektur og kommunikasjon som til dels er proprietær og
ikke benytter standardiserte kommunikasjonsprotokoller, noe som gir en avhengighet til og
sårbarhet overf or systemleverandører.

2.7 Kollektivtransport
Kollektivtilbudet i Rælingen kommune består hovedsakelig av lokale og regionale busslinjer.
Transportvurderingen i denne KVU avgrenses til transport internt i kommunen og for reiser til og fra
nytt sentrumsområde.

Området ved Løvenstad og Blystadlia har det beste busstilbudet. Områdene lengst sør i kommunen
og om rådene langs Øvre Rælingsvei har det dårligste busstilbudet med få avganger. Området lengst
nord i kommunen har også få bussavganger . Det foretas mellom 2700 og 5400 bussreiser pr
virkedøgn med start/endepunkt i kommunen, fordelt på 50 holdeplasser. Holdep lassen Blystadlia har
klart flest reisende (18 % av totalt antall påstigende).8

8 Trafikkanalyse utført av Sweco, høst 2014
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Med utgangspunkt i det tilbud som er gjeldende høsten 2015, er reise med buss fra Blystadlia til nytt
sentrum i Fjerdingby mulig hvert 30 minutt fra kl 06:46 og frem til kl 2 3:35. Med unntak av enkelte
morgenavganger innebærer reisen bytte av buss, fra linje 411 til 872, ved Torgenholtet holdeplass.
Reisetiden er hovedsakelig 21 minutter, med enkelte avganger som tar opp mot 30 minutter grunnet
bytte ved Lillestrøm busstasjon.
For reisende som kommer sørfra, f.eks fra Nordby, er det avgang hver 30 min i rushtiden, og hver
time i perioden mellom 09:27 og 13:27, samt etter kl 17:27. Reisetiden fra Nordby til Fjerdingby
sentrum, med bytte fra linje 550 til 872 ved Fjerdingby, e r på 13 minutter.

For innbyggere langs Nedre Rælingsvei er det forbindelse med linje 872 gjennom store deler av
dagen, med en reisetid fra Dammensvika i Rud, til sentrum på ca 9 minutter, og avgangsfrekvens på
maksimalt 30 minutter.

Med utgangspunkt i d ette tilbud i kollektivtrafikk, samt brukernes erfaringer med kollektivreiser til
funksjoner som i dag finnes på rådhuset, slik som for eksempel NAV, vurderes det at mulighetene for
å reise kollektivt til sentrum ikke skal være en hindring for brukere.
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3 Behovsanalyse
Behovsanalysen skal sikre at behovene som legges til grunn for videre analyser er fundamentert i
problemstillingene i innledningen, samt at behovene er identifisert og analy sert på en tilstrekkelig
måte. Formålet med behovsanalysen er å kar tlegge hvorvidt prosjektet er relevant ut fra et
samfunns messig - og et interessent - /aktørperspektiv . Det er vektlagt å få frem avvik mellom dagens
situasjon og ønsket situasjon.

3.1 Interessent og aktøranalyse
Etableringen av et «familiens hus» er et prosjekt som omfatter og påvirker en vesentlig del av
kommunens innbyggere, og som derfor må anses å være av samfunnsmessig interesse.

De primære interessentene for et familiens hus med tilstøtende tjenester, er ansatte og kommunen
selv, i tillegg til de av kommun ens innbyggere som er tjenestemottakere og vil være brukere av
familiens hus. De sekundære interessentene er naboer i form av boliger, representanter og
interesseforeninger samt forretningsdrivende. En hovedvekt av naboene er foreløpig ikke kjent,
siden de nærliggende boligene enda ikke er ferdigstilt.

Aktør/Interessent Forventet holdning til prosjekt
Primærinteressenter

Ansatte i kulturskolen, bibliotek og
ungdomshus

I all hovedsak positive til en eventuell etablering i
sentrumsområdet. Noe skepsis blant de ansatte ved
ungdomshuset.

Brukere kulturskolen, folkebibliotek og
ungdomshus

Positiv, med noe skepsis blant brukerne av ungdomshuset.

Ansatte forebyggende helsetjenester,
barnevern og PPT

Overvekt av positive holdninger til en eventuell etablering i
sentrum. Ansatte ved Løvenstad helsestasjon har uttrykket
misnøye med en evt. flytt til Fjerdingby.

Brukere av forebyggende helsetjenester,
barnevern og PPT

Enkelte brukere av helsestasjonene, særlig fra de nordlige delene
av kommunen, vil kunne oppleve en ulempe knyttet til
tilgjengelighet, i øvrig positiv.

Rælingen kommune Positiv. Prosjektet er kulturbyggende og tilrettelegger for økt
grad av samhandling og tjenesteutvikling.

Samarbeidspa rter i utviklingsprosjektet
(Oxer eiendom, F rost utvikling og JM)

Positive gitt at boligvolumene blir tilfredsstillende slik at
lønnsomheten i prosjektet blir akseptabel.

Sekundærinteressenter
Naboer Ikke kjent
Skole /barnehage, fastleger, private
logopeder

Nøytral til positiv.

Komite for helse og omsorg, Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne

Positiv, gitt at retningslinjer om universell utforming følges.

Naboer Ikke mulig å kartlegge da byggene foreløpig ikke er etablert.
Antatt positive til etablering av offentlig tjenestetilbud gitt riktige
valg av løsninger.

Kulturrådet, frivillige organisasjoner Positiv.
Rælingen videregående skole Opplever det ikke som en fordel hvis biblioteket skulle flyttes.

Reisende med kollektivtrafikk og bil Vurderes til å være nøytrale. Har en interesse i at forutsetninger
for kollektivreiser og reiser med bil kan avvikles med minst mulig
forsinkelser og at tilkomst og parkering er organisert på en slik
måte at det er nærhet til tjenestene i sentrum.
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3.2 Interessentgruppebaserte behov
Interessegruppebaserte behov er behov som er presentert av interessentene .

3.2.1 B ehovene fra et innbyggerperspektiv
Det innbyggerne er opptatt av i denne sammenheng, er enkelt sagt mest og best mulige tjenester per
krone. Det dre ier seg i hovedsak om følgende fire punkter:

1. Tilgjengelighet
2. Reiseavstand
3. Kvalitet
4. Kostnader

Tilgjengelighet
For innbyggerne i kommunen er det ønskelig at kommunens tjenester er så lett tilgjengelige som
mulig. Dette kan gjerne bety at tjenestene er samlo kalisert, men det trenger ikke bety det. Det
avhenger av tjenestens art. Eksempelvis kan man tenke seg at etterspørselen etter en kafe vil være
større dersom biblioteket er lokalisert i nærheten av kafeen – sammenliknet med om biblioteket
ligger et annet s ted. For mange vil en tur innom kafeen kunne sees naturlig i sammenheng med et
biblioteksbesøk. Det kan være studenter som sitter på biblioteket og leser – om gjerne vil ta pausen
sin på kafeen. Eller det kan være familien som er ute på søndagstur til bib lioteket – og som gjerne tar
en kafferast på kafeen om den ligger vegg i vegg med dette. Dersom kafeen er et lite stykke unna, vil
kanskje studentene ta med seg matpakke i stedet – mens barnefamilien vil droppe hele kafferasten.
Samlokalisering er viktig f ordi bibliotek og kafe kan sees naturlig i sammenheng.

På den annen side kan man tenke seg at småbarnsmammaen som skal på kontroll på helsestasjonen
også gjerne vil innom kafeen etterpå. Her er imidlertid situasjonen litt annerledes. Enten skal hun
bare r ett inn og ut på helsestasjonen – uten tid til noe annet. Da har det ingen betydning hvorvidt
kafeen ligger rundt hjørnet eller ikke. Alternativt er hun i modus nettopp for både kafe og
helsestasjonsbesøk. Da vil hun kanskje også legge det hele til en lang trilletur – noe som også kan
sees i naturlig sammenheng med dagens andre aktiviteter. Og er hun ute og triller, vil det være en
fordel om kafeen ligger innen rimelig trilleavstand fra helsestasjonen, men det spiller kanskje ikke så
stor rolle om den ligge r vegg i vegg eller 500 meter unna.

Betydningen av samlokalisering avhenger for øvrig ikke bare av tjenestens art, men også av
”brukernes art”. Om det ikke er de samme innbyggerne som etterspør to ulike tjenester, vil det ikke
være av like stor betydning hvor(dan) de er lokalisert i forhold til hverandre. Det er få som bruker
både helsestasjonen og bingolokalet til pensjonistforeningen, – da er det heller ikke av så stor
betydning hvorvidt disse er samlokalisert med hverandre.

Et annet poeng i forhold til tilgjengelighet er stabili t et . At en tjeneste er lokalisert på samme sted til
enhver tid, slik at det er lett for innbyggerne å forholde seg til hvor de finner den aktuelle tjenesten.
Ved knapphet på lokaler, kan det gjerne bli slik at man ”bytter og deler” på lokaler – det går ut over
tilgjengeligheten på flere måter, og vil ikke da dekke innbyggernes behov like godt.
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Reiseavstand
Reiseavstand er en viktig parameter i etterspørselen etter tjenester. Jo lettere tilgjengelig noe er – jo
større er etterspørselen. Og reiseavstanden er her en komponent i tilgjengelighet. En tjeneste vil
kjennes mer tiltrekkende om det er raskt og enkelt å komme seg til denne. Det vil da også være viktig
hvorvidt de tjenestene man øns ker å benytte seg av er samlokalisert – da blir naturligvis den samlede
reiseavstanden kortere, sammenliknet med om man måtte ”reise rundt” for å oppsøke de ulike
tjenestene. Kanskje trenger man å handle mat etter at man har vært hos frisøren – da vil
reis eavstanden, og derigjennom også tilgjengeligheten, være kortere om disse to tjenestene er
lokalisert i nærheten av hverandre, sammenliknet med om frisøren eksempelvis har egne lokaler et
annet sted i kommunen (gitt visse forutsetninger om tjenestenes lokal isering ift brukerens
hjem/utgangspunkt, selvsagt).

Kvalitet
Kvaliteten påvirker i alle høyeste grad etterspørselen – og i hvilken grad innbyggerne føler at deres
behov dekkes. Større og bedre lokaler, venterom, øvingsforhold etc kan absolutt forbedre kva liteten
på tjenesten. Men hvorvidt kommunens ansatte får større kontorer eller mer innbydende spiserom,
har ikke nødvendigvis direkte påvirkning på kvaliteten slik brukerne oppfatter den, annet enn der
hvor brukerne møter den ansatte på kontorplassen f.eks . Disse forholdene er uansett dekket av
arbeidsmiljøloven. Enten er de innafor loven eller ikke. Dette er derfor ikke vurdert til å ha en direkte
betydning i denne sammenheng.

Kostnader
Sist, men ikke minst, er brukerne opptatt av eventuelle kostnader ved bruk av tjenestene. Hvis
utbygging og forbedring av kulturskolen fører til at brukerbetalingen for denne tjenesten øker, øker
ikke nødvendigvis etterspørselen etter kulturskolen selv om tilbudet er forbedret. Da må det ses på
forholdet mellom nytte og kos tnad. Dersom brukerne vurderer den økte kostnaden som mindre enn
den økte nytten, vil etterspørselen øke. Hvis den økte nytten ikke mer enn veier opp for de økte
kostnadene vil heller ikke etterspørselen øke – den kan faktisk synke om kostnadsvirkningen
vu rderes som større enn nyttevirkningen.

I sammenheng med etterspørsel, bør man også se på eventuell overforbruk av en tjeneste som
resultat av tilgjengelighet. For de tjenestene som er helt gratis, kan det hende at man vil få økt bruk
av tjenestene, ”bare fordi de er der – og de er gratis”. Det koster å bygge ut og holde vedlike og ikke
minst drive en tjeneste – for kommunen, selv om ikke brukerne må betale noe. Hvis flere innbyggere
bruker tjenesten mer ”bare fordi den er så tilgjengelig”, er ikke dette sa mfunnsøkonomisk lønnsom
ressursutnyttelse. Innbyggerne ville hatt det (nesten) like bra uten den tilgjengelige tjenesten –
kostnadene vil i alle fall langt fra oppveies av den lille nytteøkningen som brukene har i og med at de
faktisk velger å bruke tjenes ten.
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3.2.2 Presenterte behov f ra forebyggende helsetjenester
Det er særlig behovet for grupperom og større kursrom som er viktig for avdelingen, etter
ombyggingen av lokalene på rådhuset. Barselgruppene opptar ofte et av de grupperom som
man har i dag, og d a får helsestasjonen underskudd på disse arealene som er viktige. Det er
også nødvendig med bedre ventelokaler enn hva man har i dag. Helsestasjonen har et behov
for utvidelse med to grupperom a 32m2 som man mangler i dag i tillegg til større
kontorarealer og venterom, som følger av befolkningsframskriving.
Videre har helsestasjonen behov for 10m2 kontorareal til studenter som har deler av
utdanningen sin ved helsestasjonen og som det i dag ikke finnes plass til.
Helsestasjonene vil måtte ansatte 6 årsverk , til 25, for å møte prognostisert befolkningsvekst.
Dette uten å ta hensyn til effekter fra samhandlingsreformen som innebærer at kommunen
skal tilby tjenester tidligere i behandlingsløpet til pasientene, og som vil kunne øke behovet
for oppbemanning ytte rligere. En slik oppbemanning tilsier i seg selv et økt areal på ca
100m2.

3.2.3 Presenterte behov f r a barnevernstjenesten
De ansatte i barnevernstjenesten gir uttrykk for at det er et behov for lokaler for observasjon
i forbindelse med utredninger og samvær mellom plasserte barn og foreldrene deres. Det er
behov for et rom med speil som har innsyn fra naborommet, slik at man kan stå i
naborommet og observere aktiviteter i rommet uten å befinne seg i rommet. Dette gjelder
for eksempel ved bruk av anerkjente me toder for testing av små barns tilknytning til
foreldrene.
Barneverntjenesten ser videre et behov for mottaks/møterom som er tilrettelagt med to
utganger, på hver side av et bord. Dette slik at hver part i en diskusjon skal ha en «trygg»
rømningsvei, derso m dette skulle bli nødvendig. NAV har en tilsvarende løsning i sine lokaler,
som eventuelt skulle kunne brukes som referanse.
De ansatte føler behov for større arealer til kontorer, bl.a for å kunne utføre sitt arbeid og
samtidig overholde regler knytet t il taushetsplikt, men også på grunn av manglende mulighet
for å ha møter eller en - til - en samtaler på kontorene. Prognostisert befolkningsutvikling tilsier
at barnevernstjenesten har behov for 11 nye kontorer , fordelt på 6 kontorer for å unngå at
ansatte må dele kontorer slik som tidligere beskrevet, og 5 nyansatte. I dette estimatet er
det også tatt høyde for at med mer tilrettelagt e lokaler ville det vært naturlig å holde flere
møter hos barneverntjenesten istedenfor på skolene, noe som er ønsket fra bruke rnes side.
A ntall besøkende ville da har blitt større enn hva som er lagt til grunn i prognosene. Samlet
sett innebærer dette er økt arealbehov på ca 190m2.
Avdelingen har i dag 50% stilling som psykolog, denne er også ansatt i forebyggende
helsetjenester og har sin kontorplass der. For å bedre samarbeid og koordinering mellom
ansatte i barnevernstjenesten og psykologen ville det vært en fordel for de ansatte om man
også kunne være fysisk plassert i samme lokaler.

Både PPT og barnevernstjenesten disponerer i tillegg hvert sitt arkivrom som må kunne låses,
da klientmapper krever forsvarlig oppbevaring i henhold til personlovgivning. De ansatte
uttrykker at det er viktig at dette videreføres i eventuelle nye lokaler.
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3.2.4 Presenterte behov f r a PPT
PPT opplever en vekst i virksomheten, og har fått tre nye ansatte bare de siste årene. I dag er
det 9 årsverk fordelt på 5 kontorer. Det at man deler kontorer er ikke hens iktsmessig på
grunn av forhold ved arbeidet som utføres, slik som utredningsarbeid som er taushetsbelagt
og som krever mulighet for konsentrasjon for barnet for å gi testresultater som er valide.
Virksomheten opplever i dag at utredninger blir forsinket et tersom lokalene ikke er tilpasset
formålet med virksomheten/pga mangel på egnede rom til utredning i forhold til tallet på
henviste barn. Ettersom det er strenge fristkrav fra myndighetene er dette problematisk.
PPT mangler i dag derfor 4 kontorer. Gitt be folkningsprognosen regner PPT med å ansette 3
årsverk i tillegg til dagens 9, og hver ansatt trenger eget kontor.
PPT har i dag et møterom med plass til 10 personer – tjenesten trenger et eget møterom
med plass til minimum 15 personer, da det ofte holdes nettverksmøter og kurs.PPT har i dag
et testrom. Tjenesten har behov for ytterligere et testrom hvor barn kan sitte og utføre
tester på PC under riktige testforhold, estimert til 6 m2.
Det e r behov for et rom (for sambruk ) for samtale/utredningsrom for s må barn, deles
mellom ppt og barnevern, og estimert til 20 m2

Spiserom som deles mellom PPT og barneverntjenesten er altfor lite i dag, og dette må
utvides for å fungere tilfredsstillende gitt dagens bruk. Dagens spiserom er på 18,1m2og for å
fungere tilf redsstillende bør dette dobles. Samlet sett innebærer dette at arealene til ppt før
økes med ca 153 m2

PPT opplever videre en utvikling hvor man møter stadig yngre barn. Dette innebærer at
lokalene bør tilpasses dette, og tilrettelegges for små barn både i utforming og inventar.
Dessuten er noe av testmateriellet man bruker for de minste svært plasskrevende. Pr. i dag
er det et problem med overfylte testskap ute på gangene og på møterommet – disse burde
helst vært samlet et sted hvor man ikke risikerer ikke å ha tilgang til tester på grunn av
møtevirksomhet.
PPT vil ha 2 studenter som skal ha en del av sin utdanning der 4 dage r per uke i 8 uker under
våren. Disse studentene skal da fungere som øvrige ansatte, men under veiledning. Det er
hensiktsmessig å til rettelegge dette med en kontorplass. Denne kontorplassen kan imidlertid
deles mellom studentene.

3.2.5 Presenterte behov f r a biblioteket
Biblioteket i Rælingen kommune har som nevnt tidligere blitt driftet på en svært
kostnadseffektiv måte. Denne driften settes det nå spørsmålstegn ved. Dersom det er
ønskelig at biblioteket skal kunne bidra med aktivitet i sentrum på kveldstid og i helger er
det nødvendig å gjennomgå de økonomiske rammene for dette. Tatt i betraktning en
eventuell avvikling av kombinasjonsbiblio tek som driftsform så vil det heller ikke være
mulig å opprettholde dagens åpningstider, selv med investeringer i utstyr for automatisert
utlån. Men ved en overgang til rent folkebibliotek kan åpningstiden vurderes justeres på
formiddagen. Endringer i tilg jengelighet i form av åpningstider er en ulempe for brukerne,
dvs. kommunens innbyggere. Det vurderes også til å være en ulempe for kommunen og
målsetningen for prosjektet dersom dette går på bekostning av aktiviteter i sentrum.
For de ansatte oppleves org aniseringen som kombinasjonsbibliotek som problematisk
gjennom at beslutningsprosesser blir mer omfattende, siden de skal tilpasses begge parters
behov. Det betyr at de avgjørelsene som tas i biblioteket når det gjelder blant annet drift,
arrangementer og samlingsutvikling må igjennom flere ledd. Det betyr også at de ansatte
ofte må vente lenge før de får endelig svar på spørsmål. Det legger også en begrensning på
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aktiviteter i biblioteket, aktiv formidling, kursing og annen opplæring folkebiblioteket
ønske r å tilby. Siden skolebiblioteket har et eget biblioteknummer i Bibliofilsystemet så er
det rent teknisk noe større utfordringer enn om det hadde vært to helt separate eller et
selvstendig bibliotek. Sett i sammenheng med utfordringene som er beskrevet und er
avsnitt 1.2.2.1 på side 8, er det derfor et behov for å revidere dagens organisering med drift
som kombinasjonsbibliotek gitt de lokaler som man har til disposisjon, som et minimum må
en ny samarbeidsavtale, med økonomisk fordeling, utarbeides.
Elevene ved VGS vil oppleve en ulempe dersom folkebiblioteket flytter, siden de vil miste ca
76% av mediesamlingen i biblioteket i umiddelbar nærhet. (Totalt: 31.700 medier som ikke
er direkte skolebøker er felles, skolen eier 7.366 av dem.)

3.2.6 Presenterte behov f r a kulturskolen
Kulturskolen har behov for egne lokaler for å ivareta gruppeundervisning og en - til - en
undervisning for elever ved Marikollen og Fjerdingby skole. Elever ved andre skoler skal i
utgangspunktet fortsatt få undervisning ved de lokale skolene. Un ntaket her kan være
undervisning som ikke lar seg gjøre lokalt på grunn av at lokalene ikke er egnet, slik som
f.eks slagverksundervisning eller enkelte dansekurs. En oversikt over samlet arealbehov er å
finne i Bilag B.
Det er nødvendig med en avlastningssal til kultursalen . Reglene for kultursalen er i dag slik
at når det er arrangementer i kultursalen så har disse prioritet fremfor ordinære øvinger og
aktiviteter. Dette kan medføre at flere brukere, slik som f.eks korps ikke har alternative
lo kaler i perioder hvor kultursalen er belagt. Kulturskolen mener at en slik avlastningssal
bør være på 308 m2hvorav 224 m2 er scene og 84m2 er lager.

3.2.7 Presenterte behov f r a ungdomshus et
Med unntak av kjøkken og musikkrommet har dagens lokaler behov for opp ussing. I øvrig
vurderes lokalene til å være gode og godt tilrettelagt for bruksformålet.
Mange ungdommer har et tett program, og å besøke ungdomshuset blir et eget tiltak hvis
man ikke bor på Aamodt - feltet. Hvis ungdomstilbudet ligger i sentrum, vil man være i
nærheten av der ungdommer uansett er (skoler, idrett, bibliotek, kulturskole m.m.), og vi tror
det vil føre til økt besøk og et mer levende og variert miljø. Det vil også gjøre det lettere for
ungdomshuset å benytte klatrevegg, alpinanlegg, volleyba llbane, kultursal m.m. i sitt
program, og samarbeid med idrettsbevegelse, skoler o.l. vil bli enklere. Et vellykket sentrum
vil også kunne tiltrekke ungdommer, og da er det dumt hvis ungdomshuset er et helt annet
sted. Ved et ungdomslokale i sentrum, vil m ange strategier som drøftes i strategiplanen
kunne gjennomføres enklere:

Trekke flere ungdommer til huset.
Tilby bredt utvalg av aktiviteter.
Skape større bredde blant brukerne.
Holde en moderne standard som tilfredsstiller ungdommers forventninger i tiden .
Gjøre tilbudene mer kjent blant alle ungdommer i Rælingen.
Tilrettelegge for brukergrupper i samarbeid med andre kommunale enheter.
Skape høyere aktivitet innen kulturuttrykk som musikk, film og billedkunst.
Stimulere til fysisk aktivitet blant ungdommer .
Tilby samarbeid med flere frivillige og kommunale aktører.
Finne flere områder for nært samarbeid med Marikollen ungdomsskole.
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I vareta ungdomshusets sosialpolitiske funksjon som et viktig virkemiddel i
forebygging mot rus og kriminalitet men er også en faktor i integrering,
fattigdomsbekjempelse og bedring av helse og livskvalitet for ungdommer.

Det har vært noe skepsis både blant de ansatte og brukerne av ungdomshuset knyttet til det
å eventuelt miste godt tilrettelagte lokaler . Samtidig ser ungdomshus et at fordelen ved å
være i sentrum oppleves å oppveie ulempen ved å eventuelt miste de gode fasiliteter man
har i dag.

Gode uteområder vektlegges og det har vært uttrykt ønske om skatepark i nærområdet.

Det er et ønske om formingsrom/arbeidsrom som skulle kunne sambrukes mellom
kulturenhetene.

3.2.8 Presenterte behov fr a kommunens eiendomsenhet
Det er et behov å få utarbeidet standardiserte og omforente kravspesifikasjoner og etablert
bygg som er basert på slike spesifikasjoner, slik at det kan legges et godt gr unnlag for en
langsiktig og effektiv forvaltning.
Det er nødvendig med kompetanseutvikling og opplæring blant driftspersonalet i forhold til
drift av bygg oppført etter passivhus standard.
Nye bygg bør tilrettelegge for en mest mulig automatisert drift, h vor tekniske anlegg
benytter standardiserte integrasjonsprotokoller og hvor antall overlappende grensesnitt
minimeres.

3.2.9 Representanter og råd
Rælingen kulturråd representerer ca 1 5 00 medlemmer som er brukere av kulturlokalene. I et
notat til KVU - prosessen b eskriver kulturrådet et behov for et galleri for bildende kunst og
kunsthåndverk i forbindelse med biblioteket og tilstøtende fellesarealer, lokaler for korps og
slagverk med særlig vekt på lagringskapasitet, møterom, oppgradert kultursal alternativt
avlas tningssal som er spesielt tilpasset akustiske forhold for band samt utendørs amfi eller
scene. Ved etablering av kulturbygget i tilknytning til Marikollen ungdomsskole finnes det
arealer som står uutnyttet i kjelleren, og som eventuelt skulle kunne brukes til
instrumentlagring.
Det bør vurderes arealer til brukerfinansierte kreative rom. I dette ligger flerbruksrom som
er tilrettelagt for bandøving, kunst, teater og andre kunstformer, og som er forbeholdt
innbyggere som har behov for øvingslokaler og hvor innbyggerne leier plass på timebasis.
Omfanget vurderes til 2 - 3 rom á 40 m2.
Rælingen ungdomsråd er opptatt av at det etableres en ordentlig matbutikk i sentrum samt
et aktivitetsområde som kan inneholde treningsapparater, parkour, skateboarding, håndball
og at sentrum bør bli et aktivitets - og idrettssted fremfor et handelssentrum. Ungdomsrådet
uttrykker videre bekymring over en skjevforde ling mellom innbyggere i områden e Marikollen
og Løvenstad, og frykt er et dårligere tilbud til innbyggerne på Løvenstad. De mener at det må
være minst to helsestasjoner.

« - Folk på Løvenstad/ Blystadlia er ikke kjent i Fjerdingby - området. »
« - Ungdommer fra Marikollen kjenner nesten ingen fra Sandbekken. »
« Det bør bli lys på skogsveien mellom Blystadlia og Marikollen. »
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3.2.10 Skoler og barnehager , fastleger og private logopeder
Virksomhetene innen helse og familie har et tett samarbeid med kommunens ansatte i skoler
og barnehager, som gjennom dette er en interessent i prosjektet kommunale bygg i sentrum.
Det er ikke blitt presentert negative holdninger eller innspill knyttet til prosjektet fra ansatte i
skoler og barnehager, og det antas derfor at de har en nøytral til positiv holdning til
prosjektet.
Private fastleger og private logopeder selger sine tjenester til kommunen, og er gjennom
dette inkludert som interessenter. Det er ikke blitt presentert negative holdninger eller
innspill knyttet til prosjektet, og det antas derfor at de har en nøytral til positiv holdning til
prosje ktet.

3.2.11 Rælingen videregående skole
Rektoren ved Rælingen videregående skole ser ingen fordeler med å etablere skolebibliotek i
sentrumsområdet, eller videreføre drift som kombinasjonsbibliotek plassert i nytt
sentrumsbygg. Det er en ulempe for elever ved sk olen at de mister en overvekt av
mediesamlingen i umiddelbar nærhet. Elevene bruker biblioteket til å innhente opplysninger
i løpet av undervisningstimene, og denne muligheten vil bli mindre. Rælingen videregående
skole har dog mulighet for å låne media fr a folkebiblioteket på lik linje med andre regionale
bibliotek.
Skolebiblioteket ved Rælingen VGS beskriver videre ulemper knytte til at k ulturfondbøkene
forsvinner, s tordriftsfordel på innkjøp av plast og etiketter forsvinner, det må påregnes ø kte
utgifte r til inventar og materiell i en periode, ø kte utgifter til bibliotekdrift, m er skranketid,
samt at f olkebibliotekene som «infokanal» blir svakere. I analysen i kapitel 7 er dette
inkludert i form av en ulempe og kostnad.
Skolebiblioteket ser en fordel i e n mer ensartet brukergruppe, mer plass til egne samlinger,
lokalet blir frigjort til skolens bruk, større andel skrankevakttid samt at elevene vil oppfatte
biblioteket som en tydeligere del av skolen.

3.2.12 Brukere av kollektivtransport og transport til sentrum
De som reiser kollektivt til nytt sentrum defineres som en egen interessentgruppe.
Trafikkanalyse utført av Sweco på vegne av Rælingen kommune, sier at det med dagens
reisemiddelfordeling er forventet at kollektivturene i kommunen vil øke med ca 2 500 ture r
daglig innen 2025 som følge av utbygging i kommunen. Analysen sier videre at den økte
trafikken på Nedre - og Øvre Rælingsvei vil få innvirkning på bussenes fremkommelighet. I
Nedre Rælingsvei er det allerede forsinkelse for bussen mellom Logn og Lillestr øm bru om
morgenen (0,5 – 2 min pr kilometer). Med en økning i biltrafikken på ca 70 %, fra ÅDT
(ÅrsDøgnTrafikk) 14 500 til 24 700 i 2025 anbefaler videre rapporten at bør man bør se på
den generelle kapasiteten på veien og vurdere tiltak slik som etableri ng av kollektivfelt eller
sambruksfelt.
For å ivareta brukernes behov, og sikre at en god avvikling av kollektivtrafikken, slik at
tilgjengeligheten på de kommunale tjenester i nytt Fjerdingby sentrum oppleves som god,
bør det vurderes tiltak som sikrer go d og forutsigbar kollektivtilgang til området gitt en slik
kraftig økning i trafikk.
Siden rapporten videre fastslår at 60 - 75% av reisene i kommunen foretas med bil er det
viktig å tilrettelegge med tilfredsstillende parkeringskapasitet. Sett i sammenheng med
etablering av dagligvarebutikk og andre servicenæringer, mulig utvidelse i idrettshall og
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etableringen av ca 100 nye leiligheter i sentrumsområdet, vil behovet for parkeringsarealer
være omfattende.

3.2.13 Ansatte ved rådhuset
Det er en knapphet på kontorer og fellesarealer generelt og møterom spesielt, og det har
blitt signalisert et behov for å øke møteromskapasiteten på Rådhuset. Gitt befolkningsvekst
og tilhørende styrking av avdelingene på rådhuset antas det te behovet å øke frem mot 2025.

3.2.14 Boligutvikling
Selskaper som er interessert i utvikling av boliger i sentrumsområdet er opptatt av at det
etableres et sentrumsområde som har attraktive kvaliteter og et godt servicetilbud, slik at
etterspørselen etter boliger er størst mulig. De er videre opptatt av å f å til
reguleringsmessige forutsetninger som muliggjør en profittmaksimerende utbygging, med et
tilfredsstillende boligvolum.
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3.3 Normative behov
De normative behov er behov som kan knyttes til lover, regler, reguleringer etc.

3.3.1 Behov som utledes fra samhan dlingsreformen
Som følge av samhandlingsreformen har kommunen ansvar for flere helse - og
omsorgstjenester enn tidligere, da pasienter og brukere nå primært skal motta nødvendig
bistand i sitt eget lokalmiljø. Kommunen skal prioritere for å få til best muli g utbytte av
ressursene innenfor en tjeneste og samtidig at alle tjenester skal ha god kvalitet. Pasienter
skrives ut fra sykehusene raskere enn før, og kommunen må yte tjenester til en målgruppe
som er sykere og som har mer komplekse utfordringer. Det med fører krav til høyere
kompetanse i kommunen og økte kostnader til utstyr. Reformens mål om tidlig innsats,
bedre koordinering og samarbeid mellom alle involverte aktører i et pasientforløp, oppleves
som nødvendig og riktig fokus. Innføring av samhandlingsr eformen i Rælingen har gradvis
bidratt til en mer fleksibel behovsorientering og tverrfaglig samarbeid. Meld.st. 26 del III,
som beskriver tiltak, viser til realiseringen av en mer samlokalisert organisering for
kommunene.
Felles for enhetene forebyggende helsetjenester, ppt og barnevernstjenesten, er at
virksomhetene føler at de ikke har rammebetingelser for å yte tjenestene som brukerne
trenger på den beste måten. I stor grad skyldes dette at man har vokst ut av lokalene man
disponerer og at økt aktivitet snivå fører til stadig flere kompromisser i løsninger, som igjen
går ut over brukerne. Det er en omforent oppfatning at mer hensiktsmessige og bedre
tilpassede lokaler ville øke kvaliteten i tjenester som kommunen kan levere . Det er nylig
inngått en avtale med Høyskolen i Oslo om et mer bindende samarbeid om praksis.
Avdelingene har 1 - 2 ganger i året studenter i praksis, som skal ha tilgang på en arbeidsplass
for å kunne få et fullverdig praksisopphold. Det er også ønskelig med mulighet for større grad
av t verrfaglig praksis.

3.3.2 Behov som utledes fra revidert biblioteklov
Revidert biblioteklov som ble innført fra 1/1 2014 stiller strengere krav til hvilke oppgaver
biblioteket skal løse. Ny formålsparagraf sier at biblioteket skal være en uavhengig møteplass
sam t arena for offentlig samtale og debatt. Samtidig skal biblioteket aktivt formidle kultur og
litteratur. Dette innebærer i praksis at bibliotekene blant annet skal fasilitere diskusjonsfora,
folkemøter, språkgrupper og arrangere klassebesøk, workshops og m ange andre aktiviteter
noe som stiller krav både til fristillelse av ressurser til disse oppgavene så vel som
tilleggskompetanse innen disse områdene. Det stiller videre krav til arealer som er tilpasset
dette formålet, noe som biblioteket i dag ikke har.

3.3.3 Behov som utledes fra bygningstekniske forskrifter etc
Gjeldende tekniske forskrift til plan - og bygningsloven er TEK10 og skal legges til grunn ved
etablering av nye bygg i kommunen. Det er en politisk føring at nybygg skal oppføres som
passivhus etter NS 3701. Det er som nevnt tidligere et behov for kommunen å etablere en
god kunnskap og forståelse for drift av bygg med passivhus standard. Passivhus har
erfaringsmessig en høyere grad av kompleksitet, ettersom de er mer teknologiintensive.
Videre er pass ivhus tette noe som medfører en potensiell utfordring i forhold til inneklima
dersom det ikke driftes ordentlig.



40

3.4 Avviksanalyse arealbehov
Tabell over prognostisert utvikling i brukergruppene og hvilken effekt dette isolert sett har på
arealbehov, uten å t a høyde for effektiviseringsgevinster, samordningsgevinster eller andre effekter
slik som for eksempel tjenesteutvidelser eller endringer i etterspørsel. Befolkningsvekstens
innvirkning på antall ansatte i virksomhetene er imidlertid hensyntatt. Framskrivi ng er basert på
befolkningsprognose i kapitel 2.3 .

Tjeneste Dagens
arealer

Antall
besøkende

2015

Tilgjengelig
kapasitet i

dagens lokaler

Framskrevet
antall besøk

2025

Nødvendig
arealbehov

2025
Bibliotek (+kafé) 5009 32 362 Sprengt10 41 661 8 00 (+ 60 )
Ungdomshus 324 7 527 God 10 242 21511

Helsestasjon Fjerdingby 511
34 119 Middels 45 275 782

Helsestasjon Løvenstad 159
Pedagogisk tjeneste12 156 2550 Sprengt 3383 208
Barnevern 174 3315 Sprengt 4399 316
Kulturskolen Marikollen
(aktivitetsrom)

72 2 888 Dårlig 3929

1452

Kulturskolen Marikollen
(kultursal)

631 9 310
(+404213)

Dårlig 12 668
(+5499)

Kulturskolen Marikollen
(sambruk av klasserom)

540 10 982 Dårlig 14 943

Kulturskolen Fjerdingby
(sambruk av klasserom)

75 1 900 Dårlig 2 585

Sum 3 142 3833

Nødvendig arealbehov er beregnet ut fra et scenario hvor økning i besøkende utløser et
lineært større arealbehov /bemanningsbehov . Denne beregningen er så validert gjennom en
enkel romkonfigurering, hvor antall rom og størrelse per rom er kor rigert for å få til en god
løsning for tenkt tjenesteytelse. Romskjema etter gjennomført kvalitetskontroll er presentert
i Bilag B

Tilgjengelig kapasitet er estimert ut fra hvordan dagens tilgjengelige areal er tilstrekkelig til å
håndtere prognostisert b efolkningsøkning

o «God» innebærer at det ikke vurderes nødvendig med ytterligere arealer for å
håndtere forventet antall besøkende

o «Middels» innebærer at dagens tilgjengelige arealer er tilstrekkelig for å håndtere en
lav til moderat vekst i besøkende, og a t eventuelle enklere arealøkende tiltak vil
være tilstrekkelig.

o «Dårlig» innebærer at dagens tilgjengelige arealer er utilstrekkelig for å håndtere en
lav til moderat vekst i besøkende, og at det vil være nødvendig med større
arealøkende tiltak.

9 Biblioteket disponerer 500m2, men kun 352,2m2 er kommunens eget areal. Resterende er sambruk med VGS.
10 Gitt dagens driftsform. Dersom kun folkebibliotek ville dette vært tilstrekkelig.
11 Reduserte arealbehov siden funksjoner som f.eks bandrom ligger under kulturskolens arealer.
12 Fellesarealer for ppt og barnevern er fordelt likt mellom enhetene
13 Besøkende i forbindelse med arrangementer
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o «Sprengt» innebærer at virksomheten allerede i dag har for lite arealer til
disposisjon.

o Rådhuset samlet sett har fullt utnyttet kapasitet, uten utvidelsesmulighet.
Kulturskolen har i dag tilgang til aktivitetsrom og kultursal på Marikollen ungdomsskole. Det
forutsettes at disse arealene videreføres, og nødvendig arealbehov for kulturskolen er derfor
angitt eksklusive disse lokalene, i henhold til rombeskrivelse i bil ag C . Kulturskolen bruker i
dag større arealer (1 318m2) enn hva som er nødvendig (810m2) pga at de arealer som er
disponible ved sambruk er store.
Matrise over arealer som fristilles ved en eventuell flytt er presentert i avsnitt 6.4

Tilsvarende vurdering av andre relevante offentlige tjenester som skulle kunne tenkes lokalisert til
Fjerdingby sentrum, gir følgende bilde:

Tjeneste Dagens arealer Antall
brukere

Framskrevet
antall brukere

Nødvendig
arealbehov

Fjerdingby legesenter 429 25 500 32 793 551
NAV14 697 15 600 20 083 897

Som nevnt innledningsvis i dette avsnittet er samtlige faktorer unntatt befolkningsutvikling holdt
konstant, for å gi et riktig bilde for analysens 0 - alternativ. Det er imidlertid riktig å inkludere en
vurder ing av de øvrige faktorer som vil påvirke utviklingen og dennes innvirkning på arealbehov.

Helse og familie
En viktig faktor som vil påvirke tjenestenes utvikling er samhandlingsreformen og retningslinjer som
er skissert i Meld.st.26, som viser til at de kommunale helsetjenestene bør organiseres mer
teamorientert og sentrert rundt brukernes helhetlige pasientforløp. For virksomhetene innebærer
dette til dels et behov for oppbemanning men også en økt ressursdeling noe som medfører større
behov for samlokal isering og en effektiviseringsgevinst i forhold til arealer. Ulike veiledere og
rapporter om tje nester til utsatte barn og unge påpeker behovet for samordnet og helhetlig innsats
med fokus på å komme tidlig inn, feks NOU 2009:22 « Det du gjør, gjør det helt - Bedre samordning av
tjenester for utsatte barn og unge » . Barn og ungdom kan ha krav på kommunale tjenester etter flere
lovverk i tillegg til at kommunehelseloven, barnehageloven og opplæringslova omtaler generelle
rettigheter alle barn har , i til legg ti l å omhandle PPTs rolle. B arnevernloven styrer
barneverntjenestens arbeid. Alle disse lovverkene omtaler kommunens og enkelttjenestens ansvar
for et godt tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for barnebefolkningen generelt, gruppevis og
enkeltbarn. Kommu nen har valgt tverrfaglig samarbeid som en av sine strategier for å oppnå sine
målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel.

Kultur og fritid
For kultursektoren er det i mindre grad eksterne krav som vil påvirke utviklingen, og i større grad
etterspørselbase rte forhold som utvidelser i tilbud. Kulturskolen har i dag en venteliste på 245 elever.
Med mer tilrettelagte lokaler vil kulturskolen kunne tilby nye kurs som man i dag ikke har mulighet
for, slik at flere elever får et tilbud noe som er av samfunnsmessi g verdi.

14 Fremskrevet brukergruppe NAV er aldersgruppe 16 - 90+
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3.5 Etterspørselsorienterte behov
I problembeskrivelse n fremkommer det at det prioriterte problemet som prosjektet skal løse er
manglende sentrum, som søkes løst ved å etablere k ommunal virksomhet i sentrum som skal bidra til
aktivitet og liv i sentrumsområdet. Det gjennomfø res derfor en analyse av hvilke offentlige
funksjoner som kan forventes å gi mest aktivitet, basert på forventet antall årlige besøkende.

Det forutsettes i denne forbindelse at innbyggerne vil oppleve det som en fordel å få samlet tilgang
til kommunale og/eller relevante tilstøtende tjenester i nærheten av dagligvarebutikk, fritidstilbud og
øvrig tjenestenæring som følger av en sentrumsetablering. Den kollektive nytten ved dette er i denne
analy sen vurdert ut fra hvilke av de offentlige tjenestene som er mest brukt, målt i antall årlige
besøkende per i dag og fremskrevet til 2025 verdier.

Ut fra tabellene i kapittel 3.4 får vi følgende informasjon:

Tjeneste Forventet antall
årlige

besøkende

På krevd areal Arealeffektivitet
(Besøkende/ m2)

Primært a ktivitetsrom

Bibliotek (+kafé) 41 661 860 48,44 Dag/ettermiddag/kveld
Kulturskolen 39 624 1452 27,215 Ettermiddag/kveld
Ungdomshus 10 242 215 47,6 Ettermiddag/kveld
Helsestasjon 45 275 782 57,8 Dagtid
PPT 3 383 208 16,26 Dagtid
Barnevern 4 399 316 13,9 Dagtid
Legesenter 32 793 551 59,5 Dagtid
NAV 20 083 897 22,4 Dagtid

Til sammenligning har man lagt til grunn følgende estimater for øvrige servicefunksjoner som
vurderes som relevante for etablering i sentrum.

Tjeneste Forventet antall årlige
besøkende

Påkrevd areal Arealeffektivitet
(Besøkende per m2)

Dagligvarebutikk 360 000 1600 225
Frisør 3 000 100 30
Apotek16 33 000 200 165

Kafé 28 500 100 285
Vinmonopol 30 000 300 100

Ut fra dette kan vi utlede at de tjenester som vil generere mest aktivitet i sentrum, og således best
bidra til å løse problemstilling 1 er helsestasjon, bibliotek og kulturskole. Ve d arealknapphet bør
legesenter prioriteres over mer arealkrevende virksomh eter. Legesenter forutsettes etablert i privat
regi, og er ikke tiltenkt arealer i kommunens bygg.

Det er av stor betydning å tilrettelegge for aktivitet i sentrum til forskjellige ti der av døgnet.
Kulturfunksjonene er typiske ettermiddags/kveldstilbud. Tilsvarende er helsestasjon, pedagogisk
tjeneste, barnevern og N AV virksomheter som ska per aktivitet i sentrum dagtid.

15 Kulturskolens arealer inneholder større saler som også andre virksomheter vil ha stor nytte av, slik at
arealeffektiviteten for kulturskolen i realiteten er høyere.
16 Estimert ved besøkstall for apotek i Skedsmo og kalkulert ved bruk av tilsvarende besøksrate per innbygger
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3.6 Behovskonflikter
Identifiserte behovskonflikter:

Etablering av kommunale bygg som en del av sentrumsutviklingen innebærer at offentlige
tilbud skal vektes opp mot etablering av boliger, all den tid det er knapphet på arealer i
utviklingen av første sentrumsområde. For innbyggerne er det ikke en konflikt i dette, og for
aktørene som utvikler boliger samt kommunen som utbygger er det en samm enfallende
interesse i en god fordeling mellom bolig og tjenestetilbud. Samtidig medfører
arealknappheten en konflikt i forhold til de arealer som virksomhetene har behov for.
Elever ved Rælingen videregående skole har et behov for å opprettholde mest muli g av
mediesamlingen i nærhet av skolen, slik den i dag er tilgjengelig.
Finansierende part har en sterkere interesse av kostnader enn det de andre interessentene
har.

3.7 Det prosjektutløsende behov
Det er ingen virksomheter som har synliggjort et problem med dagens situasjon som er av et slik
omfang at det er nødvendig med lovpålagte tiltak eller tiltak som er av umiddelbar viktighet.

Biblioteket har en ulempe i at det til tider er støy og en interessekonflikt mellom brukere av
folkebiblioteket og skoleelever , og dette beskrives å være en betydelig utfordring. Videre er
arealet sprengt for å løse fremtidige oppgaver.
Kulturskolen har belyst en stor utfordringen med dagens situasjon, da sekundærbruk av
lokalene gir liten forutsigbarhet og har en direkte innvirk ning på mulighetene for å yte
undervisning for eleven, slik at dette påvirker kvaliteten på tilbudet. Samtidig er
tilbakemeldingene fra elevene på generelt grunnlag positive og kulturskolen opplever en
økende oppslutning slik at man må kunne anta at proble met ikke er av akutt karakter.
Ungdomshuset har ikke signalisert et tydelig problem med dagens situasjon, men har en stor
gevinst knyttet til samkjøring og samlokalisering med kulturskole og bibliotek.
PPT og barnevern deler i dag lokaler og har sammenfa llende utfordringer knyttet til
arealbehov, i all hovedsak arealer for ansatte og brukerrom samt fellesareal for de ansatte.
Helsestasjonen på Fjerdingby får med ombyggingen arealer som til dels løser de problemer
som man har hatt, med unntak av grupperom sbehovet. Helsestasjonen på Fjerdingby vil dog
ikke være stor nok for å muliggjøre samlokalisering. Under forutsetning om at
samlokalisering skal gjennomføres må derfor helsestasjonens arealer utvides ytterligere.
Legesenteret vil få nye og tilpassede lok aler høsten 2015 og antas derfor å ikke ha ulemper
knyttet til lokalene sine.
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Oppsummert sammenfattes behovsbildet på følgende måte:

Aktør Behov
Bibliotek Ny driftsform hvor man ikke lenger har kombinasjonsbibliotek. Større lokaler som er

tilpasset folkebibliotekets fremtidige bruk, og hvor besøkerne opplever dette som
funksjonelt og tidsriktig.

Kulturskole Trenger flere lokaler som er dedikert kulturskolen og mer tilrettelagt bruken.
Ungdomshus Lokasjon der hvor ungdommer naturlig opphol der seg. Ved etablering av et sentrum

er det grunn til å tro at ungdommen vil samles i sentrum. Det er behov for gode
utearealer som en del av ungdomshuset, og ellers videreføre mest mulig av de
kvaliteter man i dag har.

Forebyggende
helsetjenester

Trenge r lokaler som muliggjør samlokalisering av tjenester, for å være i stand til å
levere tjenester som er i henhold til myndighetenes retningslinjer. Etter ombygging
av helsestasjon på Fjerdingby er det særlig gode grupperom som mangler samt
tilleggsarealer f or å ivareta bemanningsvekst.

PPT Trenger større arealer for å unngå deling av kontorer. Dette for å være i stand til å
levere tjenester som er i henhold til myndighetenes retningslinjer. I tillegg sambruk
av ressurser med de andre enhetene innen helse og familie.

Barnevernstjenesten Trenger større arealer for å unngå deling av kontorer. Dette for å være i stand til å
levere tjenester som er i henhold til myndighetenes retningslinjer. I tillegg sambruk
av ressurser med de andre enhetene innen helse og familie.

Bibliotek, kulturskole og ungdomshus har beskrevet en fordel i samlokalisering for å samkjøre sine
tjenester, og utnytte lokaler og ressurser på tvers av enhetene. Tilsvarende har forebyggende
helsetjenester, ppt og barnevernstjenesten på sin si de. Det er ikke avdekket behov som tilsier
nødvendighet eller fordeler ved en samlokalisering mellom kultur&fritid og helse&familie. Selv om
det ikke er påvist et behov for en slik samorganisering er det dog en mulighet for å dele
fellesfunksjoner som gard erober, møterom eller andre fellesfunksjoner, noe som bidrar til en samlet
arealeffektivitet for kommunens funksjoner . Det er ikke tatt høyde for en slik gevinst i presentert
arealbehov , da dette forutsetter en grundig romprogrammering som først vil bli gj ennomført som en
del av planleggingsfasen . Det legges derfor opp til at skissert arealbehov er en øvre ramme, og
arealene vil kunne reduseres ved en videre bearbeidelse. Dette avhenger dog også av tomtens
grunnforhold og lysforhold, som innvirker på hva so m er mulig å få til av løsninger.

Med dette som utgangspunkt antas det at driften av de aktuelle tjenestene vil kunne opprettholdes
med dagens kvalitet i et kortsiktig perspektiv, gitt tilpasninger av de lokaler man i dag har. Samtidig
er det viktig å pre sisere at kapasiteten på rådhuset er utnyttet og at utvidelser av arealer for en
virksomhet forutsetter at en annen virksomhet reduserer sine arealer tilsvarende eventuelt flyttes til
andre lokaler. For å møte befolkningsveksten og tilby tjenester som er i samsvar med innbyggernes
og myndighetenes forventninger på lang sikt er det derfor et tydelig behov for å utvide de arealer
man i dag har, enten gjennom nybygg eller ved å leie lokaler.

Driver for å flytte virksomhet til et nytt bygg i sentrum er for å g enerere aktivitet i sentrum, i henhold
til de politiske vedtak som er fattet. Det prosjektsutløsende behovet oppsummeres derfor i:

«Det prosjektutløsende behovet for å etablere kommunale bygg i sentrum er behovet for å skape en
lokal møteplass som samler innbyggerne, ved å tilby besøksintensive tjenester som bidrar til å
generere aktivitet i sentrum. Disse tjenestene skal videre lokaliseres og organiseres slik at
innbyggerne får en mest mulig effektiv og enhetlig ytelse av god kvalitet, samt at kommunen f år en
rasjo naliseringsgevinst i sin drift, i form av ressursutnyttelse og arealeffektivitet. »
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4 Mål
Samfunnsmålet definerer hva prosjektet skal oppnå for samfunne t. Samfunnsmålet formuleres med
utgangspunkt i behovsanalysen og prosjektutløsende behov. Effekt målene konkretiserer de effekter
som brukerne av offentlige funksjoner i sentrum skal oppleve.

4.1 Samfunnsmål
Samfunnsmålet som prosjektet skal realisere er hentet fra kommunedelplanen for Fjerdingby som
beskriver at «Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen, med et mangfold i
aktivitet og tilbud og skal gi innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet» . Med dette som
utgangspunkt har behovsanalysen definert det prosjektutløsende behovet til å skape en lokal
møteplass som samler innbyggerne, ved å tilby besøksintensive tjenester som bidrar til å generere
aktivitet i sentrum. Disse tjenestene skal videre lokaliseres og organiseres slik at innbyggerne får en
mest mulig effektiv og enhetlig ytelse av god kvalitet, samt at kom munen får en
rasjonaliseringsgevinst i sin drift, i form av ressursutnyttelse og arealeffektivitet.

4.2 Effektmål
Kommunale bygg ved Fjerdingby sentrum tilrettelegger for et tjenestetilbud som av byggenes
brukere spesielt, og Rælingen kommunes innbyggere gene relt, oppleves som effektivt, godt
organisert, brukervennlig og som synliggjør kommunens målsetninger innen bærekraftig utvikling.
Byggene er samordnet slik at infrastruktur og transportbehov ivaretas på beste mulige måte.
E ffekten e komme r til syne på fø lgende måte:

Mål Indikator
Kommunale funksjoner i sentrumsområdet generer
minimum 120 000 årlige besøkende.

Besøkstelling

For de ansatte oppleves de ferdigstilte byggene som
funksjonelle og moderne, og bidrar til trivsel på
arbeidsplassen.

Kartlegges gjennom parameter i
medarbeiderundersøkelse. Det innarbeides
et referansegrunnlag i perioden 2016 - 2019.

Opplevd kvalitet og effektivitet i tjenesteytelsen er
forbedret som følge av lokaler som er tilrettelagt for
formålet.17

Forbedrede resultater på
brukerundersø k else. Det innarbeides et
referansegrunnlag i perioden 2016 - 2019.

De kommunale byggene i sentrum er en del av en attraktiv
møteplass på tvers av brukergrupper og generasjoner, og
har en dekning på mer enn 7 0% fordelt over tidsrommet
morgen ti l kveld

F ølges opp gjennom
romadministrasjonsprogram

Kommunens innbyggerne får dekket grunnleggende behov
for dagligvareinnkjøp, kulturelle opplevelser, helserelaterte
tjenester og sosialt samv ær ved besøk i sentrumsområdet.

Økt handel per innebygger

4.3 R esultatmål
Resultatm ålet for konseptvalgutredningen er å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for videre arbeid
med utvikling av kommunale bygg og tjenester som en del av sentrumsutviklingen på Fjerdingby.
Konseptvalgutredningen utføres i perioden oktober 201 5 - juni 2016, med en leveranse i form av
denne analyse som beskriver behov, krav, mål , handlingsalternativer med dertil hørende kostnader
og gevinster samt realiseringsstrategi.

17 Mindre tid brukt til tilpasning og tilrettelegging av lokaler
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5 Krav
I dette kapittelet sammenfattes de betingelser som stilles til planleggingen og oppføringen av de
kommunale funksjonene i sentrum . Det skilles her mellom krav som er relevante for utforming og
vurdering av konsepter o g krav som gjelder videre planlegging av et prosjekt innenfor et valgt
konsept. Prosjekt er må oppfylle en rekke krav i lovverk og norm er knytt et til for eksempel teknisk
utforming, sikkerhet, miljø og universell utforming. Slike krav er i utgangspunktet mindre sent rale for
valg mellom konsepter, men er likevel viktige i vurdering en av teknisk gjennomføring og kostnader
for ulike konsepter.

Krav fordeles videre i to kategorier; 1) Overordnede krav og 2) Tekniske krav. Overordnede krav
er primært relatert til ytelse og kostnader for valgt konsept mens tekniske krav omhandler
krav til oppføring og eller innhold i bygg.

Krav Opphav til krav Konseptavhengig
(ja/nei)

Kategori
(overordnet/teknisk)

Krav som er definert i Rælingen
kommunes miljøoppfølgingsplan
skal overholdes .

Vedtatt
kommunedelplan klima

og energi

ja Overordnet og teknisk

Offentlige bygg skal være
momspliktig dersom de driver
med mer enn 5 prosent
kommersiell virksomhet18

EFTAs
overvåkningsorgans
(ESA) vedtak i sak

155/07/COL

ja O verordnet

Bygget skal oppføres etter NS
3701 passivhus, og være
arealeffektivt.

Vedtatt i kommunestyret
ifm. kommundelplan

klima og energi
26.08.2015

ja T eknisk

Bibliotekets eventuelle arealer
bør ikke være over flere etasjer,
av bemanningshensyn.

Innspill fra de ansatte
ved biblioteket

ja T eknisk

Bibliotek skal oppføres etter
prinsippene til «meråpent
bibliotek».

Innspill fra de ansatte
ved biblioteket

nei T eknisk

Kulturskolens lokaler bør
utformes i samsvar med NS
8178:2014 – Akustiske kriterier
for rom og lokaler til
musikkutøvelse

Innspill fra de ansatte
ved kulturskolen

ja T eknisk

Lokaler til enhet helse og familie
må oppfylle lydkrav t il
samtalerom, mht tausbelagt
arbeid, ref NS8175

Krav til rom for
gjennomføring av

pedagogiske tester samt
taushetsbelagt arbeid

nei T eknisk

For barnevernstjenesten må det
etableres s amværsrom for pålagt
tilsyn fra retten. Disse sakene har
kommunen fått ansvar for under
2015.

Ny bestemmelse i
regelverk gjeldende

tilsyn.

nei T eknisk

Krav som følger av NS 3701 vil påvirke muligheter for utforming av bygget , da det her f.eks settes
føringer til veggtykkelse, vindusflater etc.

18 Dersom et offentlig bygg oppføres og driftes med momskompensasjon kan det kun driftes i konkurranse med
kommersielle aktører inntil 5%, noe som vil innvirke på bruken av byg get. Se vedlagt notat om merverdiavgift i
vedlegg 1.
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6 Beskrivelse av konsepter og handlingsalternativer

Forutsetninger

Konseptuelle premisser

Etableringen av offentlige arealer skal være ut fra en forutsetning om at disse arealene skal realisere
en ny møteplass for innbyggerne, kommunen som tjenestetilbyder og organisasjoner, og hvor denne
møteplassen får en sentral og samlende funksjon for komm unen. Arealene som etableres skal gjøre
det mulig for kommunen å videreutvikle organiseringen og leveransen av kommunens tjenestetilbud
innen forebyggende tjenester rettet mot barn og ungdommer, kulturundervisning men også andre
relevante tjenester slik so m f.eks integrasjonsarbeid og språkopplæring. Biblioteket vurderes i denne
sammenheng å få en sentral rolle. For frivilligheten, privat organisasjonsliv og brukergruppen eldre
skal arealene representere en utvidelse av dagens tilbud. Møteplassen skal utfor mes slik at den sikrer
en tilgang som er i tråd med kommunens ambisjon om bruk på tvers av brukergrupper og
generasjoner og til ulike tider av døgnet. Rommene skal derfor i størst mulig grad utformes med
fleksibilitet og med både primær og sekundærbruk, og med lav grad av proprietær funksjonalitet.

Dokumentet « Fa miliens hus - et tverrfaglig lavterskeltilbud19» er utarb eidet av Universitetet i Tromsø
og beskriver konseptuelle retningslinjer som enhet familie og helse har orientert seg mot, i hvordan
man ser fo r seg organiseringen av det fremtidige tjenestetilbudet.

Utformingen av sentrum, herunder hvilke kommunale tjenester som plasseres i sentrum, og hvor
dominerende disse tjenestene blir, vil til en viss grad påvirke etterspørselen for leilighetene. Det er
f or eksempel rimelig å anta at et sentrum som er preget av bolig, service, næring og kultur verdsettes
høyere enn et sentrumsområde som preges av f.eks skole, barnehage eller samfunnslokaler.

19 Vedlegg 2 - «Familiens hus - et tverrfaglig lavterskeltilbud »
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Planlagt tilgang til arealer i sentrum
Arealer til disposisjon i sentrumsområdet er presentert i bilde 1 . Bygget som er skissert på høyre side
av nytt torg i Marikollen er tenkt oppført med private næringsarealer i nedre etasje(r) og med
leiligheter i etasjene over. Bygget som er skissert på ve nstre side av nytt torg og nærmest Marikollen
ungdomsskole er tenkt oppført med offentlige funksjoner i nedre etasje(r) og med
leilighetsbebyggelse over dette. Bygget som er illustrert på nedsiden av Øvre Rælingsveg med
inngang fra Bjørnholthagan er innpla ssert av arkitektoniske bymessige hensyn, og det er foreløpig
ikke definert bruk eller funksjon for disse arealene. Kommunen eier tomten som dette bygget er
inntegnet på.

Bilde 1 som viser tiltenkte arealer i sentrum. Kilde: Dyrvik Arkitekter

De offentl ige funksjonene er i denne skisse inntegnet i torgkvartalet med et grunnareal på ca
2 430m2, men hvor en andel av dette har begrenset tilgang til lys og derfor har funksjonelle
begrensninger . Bygget er tegnet med en forholdsvis kvadratisk høy første etasje , og med
rektangulære moduler på toppen av denne i 2 til 5 etasjer alt etter samlet volumbehov. Arealet til
disposisjon for offentlig virksomhet er ikke låst og kan både økes og reduseres fra disse 2 430m2, men
dette må da ses i sammenheng med nødvendig ar eal for boligetablering. Arealene i bygget som ligger
i krysset Øvre Rælingsveg/Bjørnholthagan kan også være aktuelle for etablering av så vel
næring/service samt bolig dersom det er nødvendig med ytterligere areal. Realiseringstidspunktet for
dette bygget er usikkert, og det er derfor ikke inkludert videre som konseptalternativ på nåværende
tidspunkt.

I samtlige handlingsalternativer forutsettes det at kommunen terminerer leieavtalen med Fjerdingby
legesenter og Marikollen fysioterapi, og gjennom dette f rigjør 549,8m2 på rådhuset så snart
alternative plasseringsmuligheter for disse tjenestene er realisert. Det er ønskelig at disse tjenestene
etableres i sentrumsområdet ved leieavtaler med private utbyggere. Dette medfører at ca 32 793
besøkende fra legese nteret antas tilført sentrumsområdet.
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Betraktninger om tilstøtende bygg

Marikollen ungdomsskole

Bygget i 1970/71. Rehabilitert i 2005 og 2009 i tillegg til at svømmehallen ble rehabilitert i 2011.
Bygget er på 8 391m2. Skolen er 46 år gammel men det ble i nvestert ca 80 millioner kr i en
rehabilitering i 2009 for å forlenge levetiden på bygget, og det er ca 32 år igjen før denne
investeringen er nedbetalt. Investeringen omfattet fasader som ble utbedret, taket på fløy A og
inngangene ble tekket, det ble eta blert sentralvarmeanlegg med radiatorer og vannvarme på
varmebatteriet på ventilasjonsaggregatene, det ble installert solavskjerming på syd - og vestvendte
fasader, og det ble installert nye ventilasjonsaggregat med unntak av fløy C. Det ble i dette prosjek tet
påvist behov for ytterligere investeringer bl.a knyttet til taket på fløy C som også har en mangelfull
snølast i dag. På grunn av at prosjektet hadde utfordringer knyttet til kontrahering av entreprenør,
bl.a pga manglende konkurranse, er det relevant å stille spørsmål ved om omfanget på arbeidet
svarer til forventningene sett i forhold til investert beløp. De tiltak som ble gjennomført i prosjektet
ville i dag blitt kalkulert med en samlet kostnad som ligger langt lavere enn prosjektkostnaden fra
2009 . I løpet av kommende 10 årsperiode tilsier elevtallsprognosene at skolen har behov for en
utvidelse på ca 1500m2 og det finnes flere forskjellige muligheter for å øke kapasiteten, både internt i
dagens bygg eller som tilbygg eller nybygg ifm realiseringen av ny Fjerdingby skole . Skolen er tenkt
tilpasset som følge av etablering av sentrumskjerne/torg, bl.a for å etablere ny hovedinngang og ny
tilkomst/parkering og for hensynta ny bebyggelse i dagens skolegård. Et overordnet estimat tilsier at
disse tilpasn ingene koster ca 60 - 90 millioner kr20, noe som da vil medføre at avskrivingstiden på
skolen forlenges ytterligere ut over de 32 år som nå er aktivert, uten at det er innberegnet tiltak på
grunnkonstruksjon, nevnte takutfordringer eller øvrige innvendige reh abiliteringer. Det er derfor
viktig å sette ytterligere investeringer i dagens bygg opp mot alternativet som er å investere i et nytt
bygg som da vil ha en levetid på 60 nye år, og som vil nulle ut etterslepet i dagens bygg. På grunn av
at det ikke er besl uttet hvordan skolen skal videreutvikles for å ivareta nødvendig kapasitet er
investeringsbehov nevnt her ikke vurdert videre i denne KVU.
Det er videre planlagt å etablere ny Fjerdingby skole og beslutninger knyttet til plassering og størrelse
på denne sk olen kan også ha relevans i forhold til langsiktig utvikling for Marikollen ungdomsskole.
Her er det f.eks relevant å betrakte forhold knyttet til trafikkavvikling i sentrum , langsiktige
utviklingsmuligheter for sentrum, skoledrift og realisering av hallf later. Betraktningene knyttet til
Marikollen ungdomsskole er av særlig stor betydning for denne KVU siden skolen danner en fysisk
avgrensning på to sider av tenkt bygg, og det vurderes å knytte nytt bygg sammen med
ungdomsskolen. Det er også relevant i for hold til kultursalen som ligger i skolens Fløy C, og so m antas
videreført i denne KVU.

Marikollhallen

Bygget i 2007 ihht tek 97. Hallen har en størrelse på 1 980m2, og ligger på samme tomt som skolen og
den nye sentrumskjernen. I tillegg til at idrettslag og foreninger disponerer hallen er den også gymsal
for elever ved Marikollen Ungdomsskole, slik at disse byggene må sees i sammenheng. Hallens
kapasitet nærmer seg utnyttet, og det er et politisk ønske om å utvide hallens kapasitet. Den tekniske
standarde n på hallen er tilfredsstillende, men det er relevant å inkludere hallen i vurderingen av
felles oppvarmingsløsning for Fjerdingby hvor man avvikler Oljefyring. Løsning av parkering og
adkomst for besøkende til hallen er også knyttet til konseptvalg for se ntrumskjernen.

20 10 - 19 millioner kr i tilpasningskostnader til nytt sentrum (400m2*25 000 - 47 500kr/m2), og 50 - 71,25 millioner
kroner som følge av kapasitetsøkning. (1 500m2*35 000 - 47 500kr/m2. Det øvre spennet vurderes som riktig
forventningsestimat med en mulighet for reduksjon ved å gå ned på kvalitet og eller omfang.)
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Økonomi

Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon for å prissette byggeprosjektet i konseptfasen. Sentrale
forutsetninger for dette fremskaffes først i planleggingsfasen av prosjektet. Samtidig er forventede
investeringer en viktig faktor i vurderingen av konsepter. Det er derfor lagt til grunn
kostnadsestimater basert på nøkkeltall og erfaringstall, for å sy nliggjøre en forventningsramme.

De forskjellige konseptalternativene medfører følgende økonomiske konsekvenser og
handlingsalternativer :

Beskrivelse Antatt verdi Konsept
Holt skole kan avhendes som en følge av at nye kulturlokaler
etableres i sentrum

5 millioner kroner21 Konsept 1 og 2

Salg av utbyggingsrett til etasjene over kommunale formålsbygg 9 millioner kr22 Konsept 1 og 2
Aamodt ungdomshus kan omdisponeres eller avhendes 24 millioner kr23 Konsept 1 og 2
Terminering av leieavtale for Fjerdingby legesenter - 818 892kr/år24 Samtlige
Terminering av leieavtale for Fysioterapi (Marikollen Trim) - 162 084 kr/år Samtlige

Det gis tilskud d til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av kulturbygg , kulturhus,
flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre
kulturverntiltak, scene - kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for bi lledkunst.
Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjen te prosjektkostnader for kultur bygget. Per dags dato
inneholder tilskuddsreglene ingen øvre eller nedre grense for stønadsbeløp. Fylkesrådmannen har
imidlertid fremmet et forslag som skal behandles i fylkestinget 13 juni 2016, som innebærer at det
fra 2017 vil være en øvre ramme på 5 millioner kr i tilskudd. Det forutsettes at denne ramme blir
gjeldende i det videre arbeidet .25

Der som man velger å gå videre med konseptalternativ 1 eller 2, vil en investering i bygget også utløse
et investeringsbehov i infrastruktur slik som f.eks. torv, VA anlegg, omlegging av vei, parkeringskjeller
og strømtilgang. Størrelsen på denne investeringen for kommunen er ikke kjent på tidspunktet for
ferdigstillelse av KVU - en. Kommunen må allikevel regne med en betydelig investering, muligens i
størrelsesordenen et titalls millioner . Investeringen i infrastruktur omfattes ikke av rammene for
denne KVU, men ligger i reguleringen av sentrum. Det er samtidig riktig å påvise at det må påregnes
en investering som en konsekvens av realiseringen av et kommunalt bygg i sentrum.

Som det fremgår av vedlegg 4 fastsettes v erdien av en utbygging srett for leiligheter gjennom
restverdimetoden. Dette innebær at forventede salgsinntekter fratrukket prosjektkostnader
diskonteres til dagens verdi og legges til grunn som «tomteverdi». Kommunen kan derfor
optimalisere verdien av denne ved å tilrettelegge for lavest mulig pros jektkostnader for
leilighetsprosjektet, f.eks ved å investere litt ekstra i å tilrettelegge ift gjennomføringer etc, og få
igjen dette i form av økt verdi på utbyggingsretten.

21 Vedlegg 3 – Takst Holt skole
22 Vedlegg 4 – Takst utbyggingsrett
23 Vedlegg 5 – Takst Aamodt Ungdomshus
24 Inkl andel fellskostander, stipulert til 122 292
25 Vedlegg 6 - Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kultur areanaer i Akershus
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6.0 Beskrivelse av nullalternativ

Overordnet beskrivelse

Nullalternativet er at de t ikke etableres kommunal virksomhet i nytt sentrumsområde, men hvor
kulturskole, bibliotek, ungdomshus, forebyggende helsetjenester, pedagogisk tjeneste og
barnevernstjenesten opprettholder sin virksomhet i dagens lokaler. Den forventede utviklingen ved
f ravær av tiltak er basert på prognostisert befolkningsutvikling slik som beskrevet i avsnitt 1.2.5 i
analyseperioden.

I tillegg til nødvendig bygningsmessig rehabilitering og vedlikehold er følgende tilpasninger inkludert i
nullalternativet

Virksomhet Fr emtidige utfordringer uten tiltak Tilpasning
Bibliotek Knapphet på arealer gitt fortsatt drift

som kombinasjonsbibliotek
Ny driftsavtale med Rælingen
VGS samt utvidelse av dagens
lokaler på rådhuset.

Kulturskole Knapphet på lokaler gir begrensninger i
tilbud og antall elevplasser.

Ingen

Ungdomshus For dårlig standard på dagens lokaler Oppussing av lokaler inkl .
installasjon av
ventilasjonsanlegg

Forebyggende
helsetjenester

Manglende plass og særlig grupperom,
gitt samlokalisering på rådhuset.

Utvidels e av lokaler på rådhuset
for å møte befolkningsvekst og
tilpasning av disse lokalene.

Pedagogisk tjeneste For små arealer gir misnøye blant
ansatte og eventuelt redusert kvalitet
på tjenestene.

Utvidelse av dagens arealer
med nye kontorplasser og
større f ellesareal

Barnevernstjenesten For små arealer gir misnøye blant
ansatte og eventuelt redusert kvalitet
på tjenestene.

Utvidelse av dagens arealer
med nye kontorplasser og
større fellesareal

De 549,8m2 som frigjøres gjennom avvikling av legesenter og fysioterapi brukes i nullalternativet til å
muliggjøre noen av de nødvendige utvidelsene, siden rådhuset i dag har fullt utnyttet kapasitet og
utvidelser ikke er mulig uten at noen flytter ut.

Nullalternat ivet må vurderes som et konsept med kort levetid. Dersom nullalternativet skal leve
lenger enn 2025, og følge myndighetskrav og forskrifter, bl.a knyttet til arbeidsmiljøloven, vil
nullalternativet medføre investeringer i størrelsesordenen 40 - 50 millioner kr. Estimatet bygger på en
enkel betraktning basert på nøkkeltall og erfaringspriser multiplisert med arealer, og har en stor grad
av usikkerhet knyttet til seg. Samtidig legges det ikke mer ressurser i å utrede dette mer detaljert på
nåværende tidspunkt, gitt de sterke føringene om realisering av sentrum. Dersom nullalternativet
velges vil det gjennomføres en egen utredning om hvordan dette skal organiseres og håndteres.
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Nytte

Kommunen binder opp mindre ressurser i prosjektgjennomføring, som kan omdisp oneres til
andre prioriterte prosjekter.

Ulempe

Kommunal virksomhet bidrar ikke til aktivitet i sentrumsområdet
Virksomhetenes behov for nye eller økte arealer tilfredsstilles ikke
Store kostnader og kompleksitet knyttet til arealutvidelse og tilpasninger av rådhuset for å
tilfredsstille myndighetskrav samt sørge for tilstrekkelig areal for tjenesteytelse.

Økonomi

Tilpasning av eksisterende lokaler for å møte krav til universell utforming og krav i henhold til
arbeidsmiljøloven utløser følgende investeringsbehov:

Tilpasning Kostnadsestimat
Ny driftsavtale med Rælingen VGS samt utvidelse av dagens lokaler på
rådhuset.

5 000 000

Oppussing av ungdomshusets lokaler inkl installasjon av ventilasjonsanlegg 3 000 000
Utvidelse av helsestasjonens lokaler på rådhuset for å møte
befolkningsvekst og tilpasning av disse lokalene.

20 000 000

Utvidelse av barnevernstjenestens eksisterende arealer med n ye
kontorplasser og større fellesareal , samt utvidelse av ventilasjonsanlegg

10 000 000

Utvidelse av ppts eksisterende arealer med nye kontorplasser og større
fellesareal , samt utvidelse av ventilasjonsanlegg

10 000 000

Sum 4 8 000 000
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6.1 Alternativ 1 – Oppføring av familiens hus

Overordnet beskrivelse

Kommunen oppfører og eier et bygg innholdende samlokaliserte helsestasjon, lokaler til ppt og
barnevern samt bibliotek, kulturskole og ungdomshus. Bygget har en maksimal volumramme på inntil
4450m2, gitt tenkt utforming og de dagslysbegrensninger som følger av tomten. Virksomhetene har
synliggjort et arealbehov på ca 3 800 m2 ,slik at det skal være mulig å få realisert det behov som er
påvist . Samtidig medfører byggets tenkte utforming, ift lysforhold, at arealene må organiseres på en
måte hvor lyskrevende arealer plasseres i høyden eller i fremkant mo t torget eller til dels Øvre
Rælingsvei. Den bakre delen av bygget (i retning Marikollen skole fløy C ) vil ikke ha gode
dagslysforhold, slik at her må saler, lager og andre rom som ikke er lyskrevende plasseres. Tomtens
beskaffenhet legger derfor en del st erke føringer for utnyttelsen av bygget uavhengig av konsept.

A realene er tilstrekkelige for å fungere som en kapasitetsø kning for eksisterende tjenestetilbud slik
som f.eks aktiviteter for eldre, men også for Marikollen ungdomsskole.

Virksomhet Etablert
areal (m2)

Fristilt areal
(m2)

Kommentar

Bibliotek 800 352
Kulturskole 1 500
Ungdomshus 200 324
Forebyggende helsetjenester 800 670
Pedagogisk tjeneste 200 156
Barnevernstjenesten 300 174
Sum 3 800 1 676

Som det fremgår av matrisen over innebærer dette at kommunen etablerer 3 800 m2, og fristiller 1
676 m2bebyggelse i tillegg til bebyggelse og tomt eare a lene som beskrevet i avsnitt 6.4 , ved
realisering av alternativet. Av de fristilte arealene er 1 192 m2 på rådhuset.



54

I dette konseptet får begge virksomhetene en samlokalisert plassering i sentrum og med areal som er
dimensjonert for å realisere de visjoner som er beskrevet i de politisk vedtatte strategiplanene til
kultursektoren samt utredningsnotatet for samlokaliserte helsestasjoner. Videre vil arealene gi
foreninger, frivillighet og private brukere utvidede muligheter gj ennom sekundærbruk av arealene.

Bygget antas realisert med kulturprogram i en høy første etasje (base) , med hovedinngang fra torvet
og klimatisert adkomst til ungdomsskolen en etasje opp . Undervisningsarealer til kulturskolen
plasseres i basen sammen med bibliotek og ungdomshus . Helsestasjon, ppt og barnevern etableres i
3 - 4 etasje i de t oransje feltet på illustrasjonen på foregående side . Dette for å ivareta krav til
dagslysbehov. Deler av arealene, særlig knyttet til biblioteket, skal etableres etter «meråpne»
prinsipper og med selvbetjent adkomst for publikum. Kommunen legger opp til å kunne omsette en
utbyggingsrett for etasjer som kom munen ikke har behov for til de nevnte offentlige funksjonene, for
etablering av boliger eller næringsarealer.

Nytte

Samtlige behov som er beskrevet i behovsanalysen og tidligere politisk behandlede saker
dekkes.
Alternativet bidrar til en oppnåelse av målsetningen om aktivitet i sentrum til ulike tider av
døgnet og på tvers av brukergrupper og generasjoner, siden helsestasjon er et dagtilbud og
kulturprogrammet er et tilbud for ettermiddag og kveld. Samtidig som d ette vurderes som en
måloppnåelse skal det presisere s at den forholdsvis korte avstanden fra alternati v plassering
for helsestasjonen, på rådhuset, ikke nødvendigvis innebær lavere besøk i sentrum. Det er
rimelig å anta at et attraktivt servicetilbud i sen trum vil medføre at besøkende ved
helsestasjonen vil gå de 400 meterne fra rådhuset og at helsestasjonens plassering derfor
ikke har et stort utslag i besøkstallene til sentrum. I kost/nyttevurderingen av konseptet er
nytten i form av måloppnåelse for akti vitet i sentrum derfor vektet lavt men positiv.
Arealene som realiseres danner en tilleggskapasitet med hensyn til å kunne dekke flere av de
funksjoner som er nevnt i forbindelse med Marikollen aktivitetshus, i vedtatt verbalforslag til
kommunestyremøte 0 9.12.15. Dette løses gjennom sekundærbruk av lokalene.
Samlokalisering mellom kultur og fritid samt familie og helse i samme bygg innebærer en
effektiviseringsgevinst på infrastruktur som vrimlearealer, korridorer, garderober etc, samt at
møterom kan samb rukes. En slik effektiviseringsgevinst er ikke innkalkulert og fratrukket
arealbehovet her men gir et fremtidig handlingsrom for videreutvikling av lokalene, noe som
er positivt. En slik samlokalisering gir også nye muligheter for tjenesteutvikling.
Eleven e ved ungdomsskolen får nær tilgang til et ungdomsspesifikt tilbud, slik som
ungdomshus, helsestasjon for ungdom.

Ulempe

Bygget er tenkt realisert tett opp til Marikollen ungdomsskole. Skolen vil ha behov for en
kapasitetsøkning i kommende 10 års periode. Ved å oppføre bygget der hvor det er tenkt
plassert vil man innskrenke handlingsrommet for en utvidelse av skolen.
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Forholdet til eksiterende og planlagte lokaler

Terminering av leieavtaler for legesenter og fysioterapi fristiller ca 550m2 på rådhuset. I
tillegg til disse 550m2 kommer 1 192 m2 fra helsestasjonens, bibliotekets, barnevernets og
ppt sin virksomhet på rådhuset, slik at alternativet samlet frigjør ca 1742 m2 på rådhuset.

o Avvikling av bibliotekdrift på rådhuset frigjør 352 m2 som antas omgjort til
møteromskapasitet og/eller overført til Akershus Fylkeskommune som utvidelse av
videregående skole.

o Helsestasjonen, barnevernstjenesten samt ppt disponerer til sammen 841 m2 på
rådhuset. Disse arealene, sammen med de 550 m2 fra leges enter og fysioterapi, som
alle ligger nært hverandre, skulle kunne brukes av virksomheter som i dag er på
Dovrebygget, slik som drøftet under punkt 6. 4 . Dette vil i så tilfelle innebære at
kommunen kan redusere leieavtaler på ca 1 390m2, som har en gjennom snittlig
leiekostnad per dags dato på 1,616 mill.

Ungdomshuset på Aamodt kan avhendes eller omdisponeres.
Holt skole kan avhendes eller omdisponeres
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Økonomi

Alternativet medfører en stor investering grunnet stort arealbehov. Samtidig er
marginalinvesteringen per etablert m2 avtakende og investeringsbehovet er ikke halvparten så stort
selv om arealet reduseres med 50%, blant annet grunnet oppstartskostnader, prosjektadministrasjon
etc. Vedtaket fra kommunestyrets møte 09.12.15 sier at det er ønskelig å samle kommunens
virksomhet i færre enheter med større arealer, og dette alternativet støtter opp om dette.

For kulturprogrammet legges det til grunn et investeringsestimat på 4 2 6 00 kr/m2, basert på
erfaringstall i Bilag E . Lokalene for enhet helse og familie antas realisert innenfor en
investeringsramme på 25 000kr/m2, i henhold til matrisen her under:

Enhet Byggekost
per m2

Areal Sum

Kultur 4 2 6 00 2 500 10 6 5 00 000
Helse og familie 25 000 1 300 32 500 000
Sum 3 800 13 9 0 00 000

Maksimalt tilskudd for prosjektets kulturdel er 5 millioner . Tilskudd er ikke inkludert i videre
beregninger. Frist for søknad er våren 2017.

Basert på nøkkeltall fra en gjennomført studie i regi av KS, utført av Multiconsult, Statsbygg,
Forsvarsbygg m.fl26 er gjennomsnittlig FDV kostnad fratrukket avskrivninger ca 650kr/m2.

Under forutsetning om at kommunen velger å selge Holt skole, Aamodt ungdomshus samt
utbyggingsrett til leiligheter, samt at man oppnå takst ved et slik salg, vil dette innebære et net to
finansierings behov før grunn/infrastrukturkostnader på 106 millioner kr:

Engangseffekter
Investering - 13 9 0 00 000
Tilpasningskostnader rådhuset - 5 000 000
Salg av Holt skole 5 000 000
Salg av Aamodt ungdomshus 24 000 000
Salg av fremtidig utbyggingsrett 9 000 000
Netto finansieringsbehov - 1 06 000 000

Årlige kostnader
Redusert leiekostnad Dovrebygget 1 616 000
Tap av leieinntekt legesenter - 818 89227

FDV kostnader (650*3800) - 2 470 000

26 Eiendomsforvaltning - Nøkkeltallrapport 2013
27 Inkl andel fellskostander, st ipulert til 122 292
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6.2 Alternativ 2 – Samlokalisering av familie og helse på rådhuset

Overordnet beskrivelse

Kommunen oppfører og eier et bygg innholdende bibliotek, kulturskole og ungdomshus. Bygget har
en størrelse på inntil 2 500 m2. På grunn av et mindre arealbehov etableres et bygg innholdende
basen, hvor kulturpr ogrammet og lokaler for bruk av frivillige organisasjoner og foreninger
tilgjengeliggjøres gjennom sambruk. Samlokalisering av helsestasjon, barnevern og ppt realiseres på
rådhuset.

Virksomhet Etablert
areal (m2)

Fristilt areal
(m2)

Kommentar

Bibliotek 800 352
Kulturskole 1500
Ungdomshus 200 324
Forebyggende helsetjenester 0 159 Nye lokaler på rådhuset
Pedagogisk tjeneste 0 Nye lokaler på rådhuset
Barnevernstjenesten 0 Nye lokaler på rådhuset
Sum 2 500 835

I forbindelse med ombygging en av rådhuset får helsestasjonen lokaler tilpassede sine behov, med
unntak av areal som hensyntar samlokalisering, påvist grupperomsbehov samt kapasitetsøkning som
følge av befolkningsvekst. Videre vil utbyggingen ikke muliggjøre en organisering av tjenestene på en
slik måte som beskrevet i avsnitt 3.4 , og i vedlegg 228.

Dette alternativet innebærer at lokalene til dagens legesenter tilpasses samt at eventuelle
tilstøtende lokaler i rådhuset omdisponeres slik at samlokalisert helsestasjon, ppt og barnevern her
får lokaler som dekker deres fremtidige arealbehov, med et samlet areal på 1 300 m2. Dagens
leieavtale med legesenteret utløper 31.07.2021 slik at første mulige tidspunkt for samlokalisering av

28 Vedlegg 2 – «Familiens hus, et tverrfaglig lavterskeltilbud» utformet av Universitetet i Tromsø
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helsestasjonene er etter dette, og her bør også 6 måneders byggeperiode beregnes, slik at januar
2022 vurderes som en realistisk tidshorisont.

Siden virksomhetene innen helse og familie samlokaliseres på rådhuset fristilles kun areal på
Løvenstad, 159m2, i tillegg til kultursektorens arealer. Dette inne bærer at kommunen bygger ca
2 500 m2, og fristiller 835m2bebyggelse samt ca 1 4 mål tomt på Aamodt og Holt skole.

Nytte

Det etableres et mindre areal i byggetrinn 1, som innebærer at investeringsbelastningen blir
lavere for komm unen .

Ulempe

Det er mulig at helsestasjonens plassering på rådhuset reduserer helsestasjonens bidrag til
sentrumsaktivitet på dagtid, noe som igjen medfører en redusert oppnåelse av den
overordnede målsetningen for prosjektet. S amtidig er avstanden mellom rådhuset og n ytt
sentrum ca 400m, og ikke større enn at risikoen for dette må vurderes som begrenset. I
kost/nytte vurderingen er dette forholdet inkludert men med en lav verdi.
Enhet for helse og familie får tilgang til arealer som er størrelsesmessig tilstrekkelig i antall
m2, men hvor rommene ikke er funksjonelt tilrettelagte for virksomheten på beste måte.
Lokalene på rådhuset har en naturlig begrensning som følge av byggets form, men forholdvis
smale arealer, med en stor andel ganger og fellesarealer.
Dersom man re aliserer bygget med kun base, begrenser dette til en viss grad de fremtidige
utviklingsmulighetene. Så lenge Marikollen Ungdomsskole ligger der den gjør ligger
utvidelsesmuligheten hovedsakelig i høyden. Det er mulig å etablere flere etasjer, på
tilsvarend e måte som skissert i konsept 1, men samtidig vil krav til heisadkomst,
gjennomføringer og lignende gjøre en slik utvidelse kostbar sammenlignet med å realisere
dette i et og samme byggetrinn. Et valg om å realisere konsept 2 bør derfor være
fundamentert p å en langsiktig ambisjon om å holde programmet slik som det er skissert i
denne KVU.
Bygget er tenkt realisert tett opp til Marikollen ungdomsskole. Skolen vil ha behov for en
kapasitetsøkning i kommende 10 års periode. Ved å oppføre bygget der hvor det er tenkt
plassert vil man innskrenke handlingsrommet for en utvidelse av skolen.

Som en opsjon for fremtidig realisering kan h elsestasjonen plasseres i et fremtidig helsebygg, som er
tenkt oppført i et neste trinn av s entrumsutviklingen. Da helsestasjonen har behov for investeringer i
rådhuset for å tilpasse lokalene bør helsestasjonens langsiktige plassering besluttes snarest mulig og
senest som en den del av konseptvalg for nytt helsehus. Siden det på nåværende tidspunkt er
usikkerhet knyttet til realise ringstidspunktet for bygg Ac, som ligger i krysset Bjørnholthagan/Øvre
Rælingsvei, utredes dog ikke denne muligheten videre i denne KVU.
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Forholdet til eksiterende og planlagte lokaler

Alternativet forutsetter at legesentrets og fysioterapitjenestens arealer ombygges til nye
felleslokaler for helsestasjon, ppt og barnevern, for at konseptet skal la seg realisere.
Som i alternativ 1 medfører avvikling av bibliotekdrift på rådhuset at det frigjøres 352 m2 som
antas omgjort til møteromskapasitet og/eller overført til Akershus Fylkeskommune som
utvidelse av videregående skole.
Det frigjøres ikke tilstrekkelig med arealer på rådhuset til at det er aktuelt å flytte virksomhet
fra Dovrebygget v ed dette alternativet.
Arealene som disponeres av legesentret og fysioterapitjenesten skal rehabiliteres og bygges
om for å tilpasses samlokalisert helsestasjon, ppt og barnevern, og det er beregnet en
kostnad på 15 millioner kroner for denne tilpasningen.

Økonomi

Alternativet utløser et lavere investeringsbehov siden etablerte arealer i sentrum er mindre.
Lokalene for kulturprogrammet antas realisert innenfor en investeringsramme på 4 2 6 00kr/m2, slik at
investeringsestimatet for bygget på 2 500m2 blir p å 10 6,5 millioner .

Som i konseptalternativ 1 kan Aamodt ungdomshus avhendes til en antatt markedsverdi på
24 000 000 kr, alternativt at andre virksomheter , slik som f.eks Bjørnholthagan sosiale boliger kan
flyttes dit for å gjøre plass til yt terligere be byggelse i sentrum eller at barnehage etableres der.

Gitt de samme forutsetningene om realisering av salgsobjekter til takst, vil dette medføre et netto
finansieringsbehov før grunneier/infrastrukturkostnader på 83 500 000kr:

Engangseffekter
Investering - 10 6 5 00 000
Tilpasningskostnader rådhuset - 15 000 000
Salg av Holt skole 5 000 000
Salg av Aamodt ungdomshus 24 000 000
Salg av fremtidig utbyggingsrett 9 000 000
Netto finansieringsbehov - 83 500 000

Årlige kostnader
Tap av leieinntekt legesenter - 818 89229

FDV kostnader (650*2500) - 1 625 000

Siden kommunen har virksomhet i rådhuset i dag og driftsansvar for dette bygget uavhengig av
konsekvensene av dette konseptvalg, vil ikke dette alternativet ha en effekt for driftskostnader
utover forskjeller i oppført areal i nytt bygg.

29 Inkl andel fellskostnader, stipulert til 122 292
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6.3 Alternativer og konseptinnhold som er forkastet

Leie av kommunalt bygg i sentrum
Det er foretatt en vurdering av fordelene og ulempene ved å inngå en langsiktig leieavtale med privat
utbygger, hvor denne utbygger eier og oppfører bygget som inneholder de kvaliteter og r om som
kommunen har behov for. All den tid kommunen har tydelige krav til hvilke kvaliteter et slikt bygg
skal ha omfattes entreprisen av lov om offentlig anskaffelse, selv om forskriften ikke er gjeldende ved
kommunal inngåelse av leiekontrakt. Dersom den private utbyggeren følger anskaffelsesreglene, og
sørger for tilstrekkelig konkurranse , er det derfor ikke noe som er til hinder for at kommunen inngår
en leieavtale med denne utbygger , og dette blir da håndtert på samme måte som om kommunen
selv utlyser og anskaffer entreprisen.

Fordeler ved leie

Rælingen kommune står overfor store investeringer i kommende år, særlig knyttet til skole.
Det vil derfor være krevende å prioritere ressurser til gjennomføringen av
investeringsprosjekter. Belastningen ved å fø lge opp byggefasen vil bli lavere dersom
kommunen kun er leietaker i bygget.
Realiseringen av oppføringen vil bli enklere siden dette da kan prosjekteres og gjennom føres
som en entreprise, og hvor det ikke er like krevende grensesnittshåndtering som ved
al ternativet hvor kommunen og privat utbygger realiserer bygg mer eller mindre på samme
grunn . Risikoen for uforutsette kostnader generelt, og relatert til dette spesielt vurderes som
lav ved leie.

Ulempe ved leie

Årlige driftskostnader blir høyere, siden d en private utbyggeren har et avkastningskrav som
kommunen ikke har. Det er videre rimelig å anta at k ommunen kan oppnå mer gunstig
finansiering av prosjektet enn private utbyggere.
Kulturbygg og helsebygg har spesielle krav til seg, f.eks akustiske krav f or konsertsaler eller
øvingsrom, eller arkitektoniske særkrav for bibliotek. Ved leie av lokaler har Rælingen
kommune noe mindre påvirkningsmulighet for utformingen av bygget, sammenlignet ved en
entreprise hvor man selv eier og oppfører bygget.

Hensynet til å ha god kontroll på og styring av utformingen av kvalitetene til nytt sentrumsbygg er
isolert så sterk at dette taler til fordel for å eie. Dette særlig grunnet det langsiktige tidsperspektivet
som legges til grunn for virksomhetsetableringen, hvor de t i tillegg bør påregnes fremtidige
utviklinger og eventuelt utvidelser av arealene, noe som er enklere å styre i egne lokaler.

Rælingen kommune har budsjettert med investeringen i kommunale bygg i sentrum i
handlingsprogrammet, slik at investeringen er ta tt hø yde for i økonomiplanleggingen, dog ikke med
tilstrekkelige rammer.

Samle sett er det derfor vurdert som mest hensiktsmessig at kommunen selv stå r som byggherre og
eier av dette bygg.
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Flytting av kultursal
Muligheten for å flytte dagens kultursal til plassering i nytt bygg er vurdert. Kultursalen var
opprinnelig gymsal på ungdomsskolen, før Marikollhallen ble etablert, og ble i 2009 omgjort til
kultursal. Det meste av utstyret i salen er mobilt, slik som sit teplasslekter, og ville i utgangspunktet
være mulig å flytte til ny lokal antatt uten store kostnader.

Fordelen ved en etablering av kultursal som en del av nytt sentrumsbygg er at samtlige kulturlokaler
da får en samlokalisert plassering i det nye bygge t og med areal som er dimensjonert for å realisere
de visjoner som er beskrevet i de politisk vedtatte strategiplanene til kultursektoren.

Ulempen med en videreføring av dagens plassering er at kultursalen vil være fysisk fraskilt de øvrige
lokalene derso m den opprettholdes i den vestre fløyen til Marikollen ungdomsskole, samtidig som
øvingslokaler, avlastningssal, serviceskranke, kafe etc etableres i kulturlokale i nytt sentrumsbygg på
østsiden av Marikollen ungdomsskole. Dette innebærer en fysisk avstan d på ca 30m inne i
Marikollen Ungdomskole + lengden på nytt bygg i sentrum som er antatt å være ca 50m, noe som vil
kunne vurderes som en ulempe for brukerne av kultursalen.
Git t en estimert byggekostnad på 42 6 00 kr/m2tilsier dette at bygging av ny kultu rsal på 631m2, som
erstatning for dagens kultursal. vil koste ca 2 6,9 millioner kroner å oppføre30. Med utgangspunkt i at
dagens kultursal fungerer tilfredstillende, og avstanden mellom nytt kulturbygg i sentrum og
eksisterende kultursal tross alt ikke er større, vurderes kostnadene ved dette som større enn nytten.

Det er videre en knapphet på tilgjengelige arealer i tiltenkt nytt sentrumsbygg, og etablering av de
631m2 som kultursalen i dag har vil også ha innvirkning på utformingen av nytt sentrumsbygg o g
handlingsrommet for øvrige kulturfunksjoner, helse og familiefunksjoner eller boliger. Det er også
mulig at flere av de gode funksjoner i form av bl.a lager, som man i dag har ved dagens kultursal ikke
vil kunne videreføres i nytt bygg og at kvaliteten i nnenfor dette området ved en eventuell flytt vil
kunne reduseres.

Det er sannsynlig at Marikollen Ungdomsskole vil ha behov for en utvidelse i løpet av de kommende
10 årene. Prognosene tilsier at skolen da vil ha behov for ca 1500m2 i ytterligere areal i d enne
perioden. Dagens kultursal er en av flere aktuelle utvidelsesmuligheter i denne forbindelse, samtidig
som omfanget av arbeidet med å tilpasse dagens kultursal til fremtidig utvidelsesareal for
ungdomsskolen etter en enkel vurdering er funnet omfattend e.

Samlet sett innebærer dette at det vurderes som mest lønnsomt å videreføre kultursalen i
eksisterende lokaler, og heller tilrettelegge for beste mulige adkomst og forbindelse mellom nytt
sentrumsbygg og kultursalen.

Det er relevant å påpeke at ved en fremtidig mulig endring i arealene ved Marikollen skole, hvor
dagens kultursal er etablert, vil dette kunne innebære behov for etablering av ny kultursal (631m2) i
sentrumsområdet. Ved å unngå å investere ca 2 6,9 millioner kr i ny kultursal i dette prosje kt, bør det
tas høyde for slik kompleksitet og kostnader som følge av et eventuelt fremtidig ombyggingsbehov
ved Marikollen ungdomsskole.

30 Estimat presentert eksklusive 30% estimert tilskudd, men en evt avvikling av dagens s al vil kunne utløse krav
om tilbakebetaling av tilskudd fra 2009.
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Etablering av helsestasjon, barnevern og ppt i helsebygg eller som en første etasje på bygg i
hjørnet Bjørnholthagan /Øvre Rælingsveg.

På grunn av det er usikkerhet rundt realiseringstidspunktet til dette bygget, er etablering av
helsestasjon/ppt/barnevern her forkastet som konsept for denne KVU. Det kan som tidligere nevnt
være aktuelt å etablere nytt helsehus på denne tomten, men realiseringen av dette bygg ligger
såpass langt frem i tid at det er ønskelig å finne en løsning for samlokalisert helsestasjon tidligere enn
dette.

Nedskalert innhold/program

For å få realisert samtlige funksjoner og tjenester, men samtidig oppført minst mulig areal, ble det
skissert et konsept som innebar at man gikk ned på virksomhetenes omfang. Dette alternativet
innebærer da at man ikke får dekket 100% av de behov som er synliggjort, men kanskje 80 - 90% og at
dette uansett vil være såpass mye bedre enn dagens tilstand at det vil oppleves som en stor
forbedring.

I dette konsept fikk samtlige virksomheter en samlokalisert plassering i sentrum. Virksomhetene fikk
noe mindre arealer sammenlignet med hva som er beskrevet i behovsanalysen;

Bibli otek ( - 100m2)
Kulturskole ( - 500m2)
Helsestasjon ( - 100m2)

Dette resulterte i at samlet areal for det nye bygget ble på ca 3 100m2, noe som ikke er helt enkelt å
få til slik som bygget er tenkt utformet. Det ville derfor vært nødvendig å ta ned arealet ytterligere ca
150 m2, slik at hele programmet får plass i basen.

Konseptet ble ikke utredet videre av følgende grunner:

1. Arealene so m realiseres vil ikke møte det prognostiserte befolkningsveksten som kommunen
står overfor. Hvis prognosene realiseres vil det i løpet av forholdsvis kort tid (+/ - 10 år etter
ferdigstillelse) bli nødvendig å planlegge for utvidelse. En slik utvidelse vil være kompleks og
fordyrende sammenlignet med å planlegge og bygge ytterligere etasjer i første omgang.

2. Tomtens beskaffenhet tilsier at det ikke er enkelt å etablere lokaler med akseptable
dagslysforhold i deler av basen. En god del av mulighetsrommet i bas en er derfor redusert og
dette gjelder særlig lokalene til enhet helse og familie. Det er derfor vanskelig, rent teoretisk,
å plassere helsestasjon, ppt og barnevern i dette konseptet. Det vil videre ikke bli lokaler som
møter de forventninger som virksomh etene har, og forutsetningene vil derfor bli dårligere
enn hva som er gjeldende i dagens situasjon.

Nytteverdien av en slik investering bedømmes derfor til å være for lav til å forsvare en investering,
som allikevel ligger tett opp mot størrelsen av konse pt 1 og 2.
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Besøksmaksimerende innhold

Konseptalternativet ble utredet på et tidlig stadium med hensyn til å prioritere de tjenester som vil gi
størst antall besøkende ved torgområdet . Konseptideen gikk på å prioritere bibliotek, helsestasjon
samt kul turskole, i tillegg til sekundærbruk i form av lokaler til foreninger og frivillighet, og ikke ta
hensyn til samorganisering/lok a l isering internt i enhetene.

Alternativet ble ikke analysert videre grunnet to forskjellige forhold:

1. Det er vanskelig å påvise statistisk signifikante funn som tilsier at plassering ved rådhuset gir
et utslag i besøkende til sentrumsområdet, slik som tidligere beskrevet.

2. Utformingen av sentrumsområdet med arkitektoniske føringer om symmetri samt
garasje anlegget størrelse, som er nødvendig for å sørge for tilstrekkelig parkeringsdekning,
tilsier at base - etasjens størrelse på ca 29 50 m2 vil være minstenivå for realisering. Fordelen
ved å gå ned på oppført areal, i form av lavere investering, vil derfor være marginalt
minkende , og i realiteten består valget mellom å oppføre 2950 - 4460 m2. I denne
sammenhengen vurderes virksomhetenes ulempe, ved å ikke kunne tilby et helhetlig
tjenestetilbud slik som beskrevet tidligere, som større enn gevinsten i form av laver e
investering.

Nytteverdien av en slik investering bedømmes til å være for lav til å forsvare en investering, som
allikevel ligger tett opp mot størrelsen av konsept 1 og 2.
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6.4 Alternativ utnyttelse av frigjort areal

Virksomhet Areal som
fristilles

Alternativ utnyttelse Kommentar

Bibliotek 352 Kontor/Møterom
Mulighet for avhending

Må ses i sammenheng
med avtale med AFK31

Kulturskole 0 -
Ungdomshus 324 Samfunnshus/utleie /barnehage

Mulighet for avhending
Ca 11 DAA tomt

Holt skole
(inkl MC lokaler)

239
(70,3)

Samfunnshus/utleie
Mulighet for avhending

1 966 m2 tomt

Helsestasjon Løvenstad 159 Utvidede arealer Løvenstadtunet
Helsestasjon Rådhus 511 Virksomhet fra Dovrebygget . Ved

valg av konsept 2 vil disse arealene
inneholde enhet helse og familie

PPT 156 Virksomhet fra Dovrebygget . Ved
valg av konsept 2 vil disse arealene
inneholde enhet helse og familie

Barnevernstjenesten 174 Virksomhet fra Dovrebygget . Ved
valg av konsept 2 vil disse arealene
inneholde enhet helse og familie

Legesenteret 429 Virksomhet fra Dovrebygget . Ved
valg av konsept 2 vil disse arealene
inneholde enhet helse og familie

Marikollen fysioterapi Virksomhet fra Dovrebygget . Ved
valg av konsept 2 vil disse arealene
inneholde enhet helse og familie

2 344

Rælingen kommune sitter i dag på leieavtaler i Øvre Rælingsveg 176 (Dovrebygget) med følgende
betingelser:

Virksomhet Areal Leie Parkering Stipulert
felleskost

Samlede
årskostnader

Avtale
utløper

Rælingen
kommune

2 241,432 2 063 293 60 000 481 901 2 605 194 31.12.2021

Aktivum AS 1 958 835 399 0 420 970 1 256 369 31.12.2021
4 199,4 2 898 692 60 000 902 871 3 861 563

31 Verdifastsettelse av disse arealene er vanskelig siden det i realiteten kun er Rælingen Videregående skole
som er aktuelle for å overta arealene. Dette er derfor ikke tallfestet i analysen, men det ligger en
finansieringsmulighet i dette, på lik linje med de øvrige finansieringsmulighetene som er omtalt.
32 1971+270,4m2.
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Kommunen har i dette bygget etablert følgende tjenester:

Tjenestekontoret for helse og omsorg (inkl. innsatsteam og boligkonsulent)
Avd. hjemmesykepleie
Avd. psykisk helse og avhengighet (Administrasjon og konsultasjoner)
Deler av Rælingen dagaktivitetstilbud: Aktivitetssenteret (utviklingshemmede) og
Ressurssenteret (lavterskel psyk/rus) – Roas er også en del av dagaktivitetstilbudet, men pr
d.d. plassert i Kirkebyvn, ikke på Dovre .
Møtelokaler for kommunen
Aktivum AS

De forskjellige enhetene har følgende funksjon og interesser:

Tjenestekontoret for helse og omsorg

- Koordinerende enhet som har mye direkte kontakt med søkere, brukere, pårøre nde og alle
instanser internt og eksternt

- Kontoret må ha tett kontakt med de andre helse - og omsorgsenhetene uavhengig av fysisk
plassering (tjenestekontoret saksbehandler/utreder behov for helse - og omsorgstjenester,
men den enkelte enhet har selv vedtaks myndighet og budsjett)

- Ser nytte å være plassert i nærheten av hjemmesykepleie, fordi det her er hyppige endringer
i behov (dvs også hyppige behov for vurderinger). Dog er det like hyppige
endringer/vurderinger på korttidsavdelinger på sykehjem.

- Innsatsteamet er per i dag organisert under tjenestekontoret (tidsavgrenset tverrfaglig
rehabilitering etter sykehus/sykehjem for å istandgjøre bruker til å bo i eget hjem) – ser nytte
av å være stedlig plassert sammen med saksbehandlere (mottar f.eks. mel dinger om
utskrivningsklare pasienter) og med hjemmesykepleie (kompetanseoverføring til
hjemmesykepleie når innsatsteamet trekker seg ut).

Hjemmesykepleie

- Se nytte av å være plassert i nærheten av saksbehandlere og innsatsteam. Vil dog også ha
nytte av å være plassert i nærheten av fysioterapeuter, ergoterapeuter ol.

Avd. psykisk helse og avhengighet

- Avdelingen er allerede fordelt på flere lokasjoner, ikke bare Dovrebygget
- Ser nytten av å være i nærheten av tjenestekontoret/saksbehandlere og boligkonsul ent
- Samarbeider i mange sammenhenger like tett med NAV
- Har i dag noe skjermede lokaler, som kan være hensiktsmessig ved enkelte

konsultasjoner/tjenester

Aktivitetssenteret

- Har voksende antall brukere og vil få plassmangel
- Enkelte brukere trenger skjerming fra omgivelsene, og enkelte andre brukere trenger

omgivelsene skjerming fra – altså ikke spesielt egnet for alle kollektive løsninger vedr deling
av lokaler
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Ressurssenteret

- Kan i prinsippet være et annet sted, men har felles ledelse med aktivitetssentere t og roas
- Ser nytte av å være i nærheten av avd. psykisk helse og avhengighet
- Enkelte brukere trenger skjerming fra omgivelsene, og enkelte andre brukere trenger

omgivelsene skjerming fra – altså ikke spesielt egnet for alle kollektive løsninger vedr delin g
av lokaler

Når man vurderer alternative organiseringer av disse tjenestene og arealene er det derfor viktig å ta
hensyn til samlokaliseringen av disse tjenestene. En del av de arealer som kommunen leier på
Dovrebygget vil kunne avvikles og etableres på rådhuset som følge av at andre funksjoner slik som
for eksempel barnevern, ppt og helsestasjon flyttes til sentrum. Arealene som enhet helse og familie
disponerer samt legesenter og fysioterapi utgjør i dag ca 1 391 m2. Gitt en tilsvarende reduksjon av
are alene ved Rælingen kommunes arealer i Dovrebygget vil dette medføre at årlige kostnader vil
kunne reduseres med inntil 1 617 000/år.
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7 A nalyse av alternativene

Som nevnt under metodeforutsetningene gjennomføres analysen som en kostnadsvirkningsanalyse,
hvor kun kostnadssiden er verdsatt i kroner, og hvor det gjennomføres en kvalitativ vurdering av de
ikke - prissatte virkningene ved bruk av pluss - minusmetoden, iht. Finansdepartementets rundskriv R -
109/2014. Forutsetningene for de kvalitative vurderingene er derfor av avgjørende betydning, og det
tilstrebes å benytte en mest mulig metodisk analyse av de

Ved bruk av pluss - minusmetoden skal ikke - prissatte virkninger v urderes etter henholdsvis betydning
og omfang som til sammen utgjør en konsekvens. Konsekvens er endringer relativt til nullalternativet
og vurderes ved hjelp av en skala basert på plusser og minuser. Følgende sju - delte skala er brukt for å
vurdere konsekv ens:

+++ Stor positiv konsekvens
++ Middels positiv konsekvens
+ Liten positiv konsekvens
0 Ubetydelig/ingen konsekvens
- Liten negativ konsekvens
-- Middels negativ konsekvens
--- Stor negativ konsekvens

Konsekvensmatrise for de ikke - prissatte virkningene:

Betydning
Omfang

Liten Middels Stor

Stor positiv konsekvens +/++ ++/+++ +++/++++
Middels positiv konsekvens 0/ - ++ ++/+++
Liten positiv konsekvens 0 0/+ +/++
Ubetydelig/ingen konsekvens 0 0 0
Liten negativ konsekvens 0 0/ - - / --
Middels negativ konsekvens 0/ - -- -- / ---
Stor negativ konsekvens - / -- -- / --- --- / ----

De kriterier som er analysert, i tillegg til estimerte investeringskostnader er:

Måloppnåelse
Behovsdekning
Sambruk og fleksibilitet i lokalene
Fremtidige utviklingsmuligheter
Driftskostnadseffektivitet



68

7.1 Sammenstilling og vurdering av konseptalternativene

Nullalternativ Konseptalternativ 1 Konseptalternativ 2
Investering
(estimert netto finansiering)

4 8 000 000 1 44 000 000
(106 000 000)

121 500 000
(83 500 000)

Måloppnåelse ( avsnitt 7. 2 ) ----
Se matrise under

avsnitt 7.2

++
Se matrise under

avsnitt 7.2

+
Se matrise under

avsnitt 7.2
Behovsdekning 0

Dekker
innebyggernes behov

på kort til
mellomlang sikt.

Løser ikke
kommunens

utfordringer som
tjenesteyter. Lav grad
av behovskonflikter

+++
Dekker de synliggjorde
behovene på en god

måte, både for
innebyggerne og
kommunen som

tjenesteyter. Lav grad
av behovskonflikter

++
Dekker de synliggjorde
behovene på en god

måte, både for
innebyggerne og
komm unen som

tjenesteyter , med en
redusert verdi for

enhet helse og familie .
Lav grad av

behovskonflikter
Sambruk/Fleksibilitet i lokalene 0

Ingen endring fra
dagens tilstand

++
Gode muligheter for
sambruk og fleksibel

utnyttelse av lokalene
med hensyn til
sekundærbruk .

+
Færre arealer totalt gir
større press på disse
arealene og mindre

kapasitet for
s ekundærbrukere

Fremtidige utviklingsmuligheter +
Utvidelse antas

realisert som tilbygg.
Tomtens beliggenhet

tilsier at det skal
være mulig å utvikle

rådhuset videre.

++
Begrensede

utvidelsesmuligheter
fysisk, men innvendige

arealra mmer som
muliggjør

omdisponering

0
Begrensede

utvidelsesmuligheter
fysisk. Komplisert å
bygge ut i høyden i
ettertid. Utnyttede

arealrammer
innvendig.

Driftskostnadeffektivitet
(leieavtaler, årlige FDV
kostnader)

0 ca 1 672 000 i økning
fra dagens nivå

f orutsatt avvikling av
leie på Dovrebygget .

ca 2 443 000 i økning
fra dagens nivå

Nullalternativet innebærer en videreføring av dagens drift, og hvor kommunen ikke etablerer
virksomhet i sentrum. På kort sikt er det ikke grunn til å tro at dette vil oppleves som en ulempe fra
innbyggerne, da det ikke er synliggjort negative tilbakemeldinger på de tjenester som kommunen i
dag leverer. For kommunen som tj enestetilbyder er kapasiteten på rådhuset sprengt, og det er
utvilsomt et behov for utvidelser. På litt sikt vil befolkningsveksten forverre denne situasjonen og
dette vil da vanskeliggjøre tjenesteytelsen, noe som da muligens vil medføre at innbyggerne op plever
å motta dårligere tjenester. I vurderingen av måloppnåelse ligger videre at nullalternativet medfører
en stor risiko for hele sentrumsutviklingen, altså en meget stor konsekvens for det politiske vedtaket
som er fattet om sentrum. Dersom kommunen ik ke etablerer kommunalt bygg med tjenester som
skaper aktivitet i sentrum, er det ikke sikkert at etterspørselen etter leiligheter er den samme, og
boligutbyggernes interesse i prosjektet vil nok være lavere. Det bør ikke være noe som er til hinder
for at k ommunen utvider rådhuset for å øke arealene der. Samtidig er bygget lite effektivt og for å
løse det langsiktige behovet vil man da måtte påregne en større investering enn 4 8 000 000 kr.
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Både konseptalternativ 1 og konseptalternativ 2 er gode prosjekter , som vil gi kommunen den
sentrale møteplassen og samfunnsarenaen som konseptpremissene beskriver. Konseptene skiller seg
lite fra hverandre, de er plassert på samme tomt og har til dels lik arealløsning og det er heller ikke
store forskjeller i nytteverdi en de realiserer, sett i et samfunnsperspektiv. I forhold til måloppnåelse
så bidrar konsept 1 til et større og mer diversifisert besøksantall til torgområdet, på grunn av at
særlig helsestasjonen bidrar til et dagtidstilbud samt store besøkstall. En del a v denne trafikken vil
man naturlig gå glipp av til torget, dersom helsestasjonen beholdes på rådhuset, men på grunn av
den relativt korte avstanden mellom rådhuset og torget er det vanskelig å si med sikkerhet hvor stor
denne effekten i realiteten er. Når det gjelder tiltakenes bidrag til behovsdekning så ligger den
største forskjellen mellom konseptene hos kommunen som tjenesteyter. Forebyggende
helsetjenester vil ha reduserte muligheter for å utforme særlig helsestasjonstilbudet slik som
ønskelig, på gru nn av konstruksjonsmessige begrensninger i rådhuset. Selv og det ikke er påvist
behov for samlokalisering mellom enhet familie og helse og enhet kultur og fritid, ligger det mange
positive synergier og muligheter i en slik samlokalisering, hvis vi ser til tjenesteutvikling.

Konsept 1 har en større arealramme, gjennom de to ekstra etasjene som er skissert av Dyrvik
arkitekter. Denne arealrammen gir en større kapasitet for sambruk og fleksibilitet, sammenlignet
med konsept 2. For å favne om kommunestyrets ve dtak for aktivitetshus i Marikollen i største
utstrekning har konseptvalgutredningen lagt opp til at samtlige rom skal ha en primærbruk og en
sekundærbruk, og hvor denne målgruppen vil oppleve en tilleggskapasitet i det nye bygget. I dette
henseende gir ko nsept 1, med en større arealramme, et større handlingsrom uavhengig av hvordan
rommene programmeres. Denne forskjellen blir enda mer vesentlig når det kommer til fremtidige
utvidelsesmuligheter. Gitt byggets tenkte plassering mellom torget, Øvre Rælingsve i og Marikollen
Ungdomsskole vil fremtidige utvidelsesmuligheter være veldig begrensede. En fremtidig utvidelse i
høyden vil være dyrere enn å bygge den n å, på grunn av økt kompleksitet samt overheadkostnader
som prosjektadministrasjon etc.

Under forutsetn ing om at kommunen velger å redusere deler av sin leie på Dovrebygget, og flytte
denne over til rådhuset vil konsept 1 være rangert over konsept 2 også på driftskostnadseffektivitet,
da kostnadene vil øke med 771 000kr per år mindre enn konsept 2. Dersom k ommunen ikke gjør
dette vil konsept 1 medføre økte årlige driftskostnader på ca 845 000 kr, sammenlignet med konsept
2.

Forskjellen i estimert investering mellom de to konseptene er på 22,5 millioner kr.
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7.2 Vurdering av tiltakenes måloppnåelse

Mål Tiltakets bidrag til oppnåelse
Nullalternativ Konseptalternativ 1 Konseptalternativ 2

Kommunale funksjoner i
sentrumsområdet generer
minimum 120 000 årlige
besøkende.

Alternativet medfører at
det ikke tilføres
besøkende til
sentrumsområdet utover
hva som er der per dags
dato, gjennom
kulturskolen.

Positivt men vektet
lavt. Siden avstanden
mellom
sentrumskjernen og
alternativ plassering
ved rådhuset er såpass
kort, er d et ikke
grunnlag for å påstå at
dette vil ha stor
innvirkning på hvorvidt
det er en korrelasjon
mellom besøk i
sentrum og plassering
av tjenesten.

Siden avstanden
mellom
sentrumskjernen og
alternativ plassering
ved rådhuset er såpass
kort, er det ikke
gru nnlag for å påstå at
dette vil ha en stor
innvirkning på hvorvidt
det er en korrelasjon
mellom besøk i
sentrum og plassering
av tjenesten.

For de ansatte oppleves de
ferdigstilte byggene som
funksjonelle og moderne,
og bidrar til trivsel på
arbeidsplassen .

Alternativet vil ha liten
effekt i forhold til
oppnåelse av
målsetningen

Tiltaket antas å bidra til
oppfyllelse av
målsetningen i stor
grad.

Tiltaket antas å bidra til
oppfyllelse av
målsetningen i stor
grad.

Opplevd kvalitet og
effektivitet i
tjenest eytelsen er
forbedret som følge av
lokaler som er tilrettelagt
for formålet.

Alternativet vil ha liten
eller ingen effekt i
forhold til oppnåelse av
målsetningen

Tiltaket antas å bidra til
oppfyllelse av
målsetningen i stor
grad.

Tiltaket antas å bidra til
oppfyllelse av
målsetningen i stor
grad.

De kommunale byggene i
sentrum er en del av en
attraktiv møteplass på
tvers av brukergrupper og
generasjoner, og har en
dekning på mer enn 70 %
fordelt over tidsrommet
morgen til kveld

Alternativet vil ikke ha en
effekt i forhold til
oppnåelse av
målsetningen

Tiltaket vurderes til å
bidra til en god
måloppnåelse da det
forener flere enheter
og gjennom dette
brukergrupper. Større
kapasitet for sambruk
bidrar til en økt
dekning av lokalene på
dagtid og kveldstid.

Til taket vurderes til å
bidra til en god
måloppnåelse, dog
rangert noe lavere enn
alternativ 1, siden de
absolutte størrelsene
vil være mindre som
følge av mindre
arealer.

Kommunens innbyggerne
får dekket grunnleggende
behov for
dagligvareinnkjøp,
kulturell e opplevelser,
helserelaterte tjenester og
sosialt samv ær ved besøk i
sentrumsområdet.

Alternativet vil ikke ha en
effekt i forhold til
oppnåelse av
målsetningen

Alternativet bidrar til
en god måloppnåelse

Alternativet bidrar til
en god måloppnåelse,
dog noe lavere enn
alternativ 1, bl.a pga av
noe avstand til
helserelaterte tjenester
og gjennom dette også
lavere sosialt samvær.
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8 U sikkerhetsanalyse
Det er gjort anslag over kostnadene for de alternative konseptene. Kostnadsoverslagene er gjort fra
en to p - down tilnærming basert på erfaringstall fra 18 prosjekter i tilsvarende kategori bygg som
omhandles i konseptvalgutredningen. Det er store variasjoner i erfaringstallene som er hentet inn.
Dette reflekterer både usikkerheten ved kostnadsanslag i en tidli gfase, og at det er mange ytre
forhold som påvirker kostnadene ved denne type bygg. Noen av kostnadsdriverne handler om valg
som gjøres underveis i prosessen knyttet til standard, utsmykning, utforming, mv. Andre kostnader er
mindre påvirkbare som eksempel vis grunnforhold. Valg av kontraktsform, risikodeling mellom
partene, entrepriseform kan også være en forklaringsfaktor bak observerte kostnadsforskjeller.

8.1 Grunnlagsdata
Figur 1 viser hvordan erfaringstallene fordeler seg når de sorteres etter størrelse. Som vi ser av
figuren er det flest prosjekter som ligger med en kvadratmeterpris på i underkant av 40 000 kr. Dett e
kan da betraktes som mest sannsynlige verdi for denne type prosjekt – gitt at prosjektene reelt sett
er sammenliknbare.

Figur 1 Erfaringstall fra referanseprosjekt, kr/m, prosjektene er sortert etter størrelse

Figuren viser videre at de høyeste kostnadene avviker mer fra det vi har definert som mest
sannsynlig enn de laveste kostnadene. Dette framgår også av Figur 2 der referanseprosjekt ene er
gruppert på kostnadsintervaller. Erfaringstallene fra gjennomførte prosjekter tilsier at vi har en svak
høyreskjev usikkerhetsfordeling. Dette er også det som vanligvis forutsettes om denne type
prosjekter.

Innhentede erfaringstall for byggekostn ader er på prosjektnivå, dvs at kostnadene ikke er
dekomponert på kostnadselementer. Erfaringstall har også realisert eventuelle usikkerheter, dvs at
de i denne sammenheng inkluderer forventede tillegg.
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Figur 2 Referanseprosjek t gruppert etter antall per kostnadsintervall

I usikkerhetsanalysen er den laveste og høyeste kvadratmeterprisen fra referanseprosjektene tatt ut
– dette er normal prosedyre. Man sitter da igjen med 16 referanseprosjekter.

8.1.1 Salg av eiendommer
Prosjektet me dfører en mulighet salg av flere eiendommer og en fremtidig utbyggingsrett. I
verdsettingen av disse er det innhentet uavhengige takster o g verdivurderinger (se vedlegg 3 , 4 og 5 ).
Det forutsettes at Holt skole kan selges for en antatt markedspris på 5 millioner kroner, med en
potensiell opp - /nedside på 20%. Videre forutsettes det at Åmot Ungdomshus kan avhendes til en pris
på 24 millioner kroner – med en potensiell oppside på +17 % og en potensiell nedside på - 10%.
Usikkerhetsseminaret vurderte det slik at det er større sannsynlighet for høyere salgspris enn lavere,
sammenliknet med taksten. Til slutt forutsettes det at kommunen kan selge en fremtidig
utbyggingsrett i høyden på de nye byggene – og denne retten er taksert til 9 millioner.
Usikkerhetsseminaret var enige om en potensiell oppside på +2,5 millioner, mens det er en meget
liten sannsynlighet for at kommunen faktisk ikke får solgt utbyggingsretten i det hele tatt. En ørlite n
mulighet for at retten er verdt 0 kr er derfor lagt inn i usikkerhetsanalysen.

8.1.2 Vurdering av grunnlagsdata og top - down kostnadsestimering
I en tidligfase der hensikten med utredningen er å få et bilde av de ulike konseptalternativene og
differansen mellom dem, er en top - down kostnadsestimering en fornuftig framgangsmåte. Det er
viktig å få identifisert de største usikkerhetsfaktorene, og derigjennom få et begrep om alternativene
og hva det vil koste å gjennomføre dem. Tallene er imidlertid helt overordnede på prosjektnivå, og
ikke på noen måte dekomponert på kostnadsnivå. Disse kan derfor ikke brukes til budsjettering . Før
man kommer dit må det innhentes konkrete kostnadstall for dette spesifikke prosjektet, og på det
grunnlaget gjøres en bottom - up kostnads estimering. I en tidligfase fungerer dog altså denne måten
utmerket – da det viktigste er å få fram de overordnede forskjellene mellom konseptene og det
tilhørende overordnede kostnadsbildet.
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8.2 Kartlegge og klassifisere usikkerhetsfaktorer
Ved hjelp av det a llerede nevnte usikkerhetsseminaret (deltagerliste i vedlegg) er usikkerhetsfaktorer
kartlagt og klassifisert. Dette er gjort gjennom å identifisere og beskrive alle faktorer i analysen som
det på nåværende tidspunkt er en viss usikkerhet ved. Fra listen o ver identifiserte
usikkerhetsfaktorer er de som ansees å være mest kritiske for kostnadene (dvs med størst
sannsynlighet for avvik fra forventningsverdien) identifisert.

I tillegg er faktorer som ansees som mest kritisk for nyttesiden og prosjektets samle de
gevinstrealisering identifisert.

For å gjøre en første skjønnsmessig vurdering er usikkerhetskartet fra DFØ (2014) benyttet.

B å de prissatte virkninger, ikke - prissatte virkninger og andre sentrale forutsetninger i analysen er
gjennomgått og klassifiser t.

Figur 3 Usikkerhetskart hentet fra veileder i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ,2014)

Risikokart av denne typen er mye brukt innen risikostyring. Kartene kan brukes både til å vurdere
konsekvenser for samfunnsøkonomiske mål, og på usikkerheten i konseptenes samfunnsøkonomiske
lønnsomhet. I vår analyse har vi ikke lagt vekt på å skille mellom dette i og med at vi har definert en
sammenheng mellom høy nytterealisering og målrealisering.

Gjennom gruppeprosessen er de viktigste faktorene identifisert og klassifisert. Resultatet er vist i
Figur 4 .
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Figur 4 Klassifisering av identifiserte usikkerheter i konsept 1 og konsept 2

8.3 Kvantifisering og simulering
Tidligfaseanalyser kan karakteriseres ved

Grove kostnadsestimater gjennom top - down/nøkkeltall estimering
Flere alternativer (konsepter)
Stor usikkerhet på overordnet nivå på grunn av manglende detaljering og svært overordnede
skisser med grove arealforutsetninger
Kostnadsrammen til prosjekt et skal ikke settes i tidliganalysen , men beslutningstagerne har
likevel behov for å få et rimelig bilde av kostnadsnivå og usikkerhet
Hensikten med analysen er å f å frem forskjeller i usikkerhetsbildet mellom alternativene

Usikkerhetsanalysen er lagt opp med dette som utgangspunkt. På bakgrunn av de identifiserte
usikkerhetsfaktorer og en vurdering av konseptmodenhet og inngangsdata er det gjennomført en
usikkerhetsanalyse. Denne er i likhet med kostnadsestimatene gjort på e t overordnet nivå der
hensikten er å få fram forskjellen mellom konseptene. Vi har synliggjort P50 og P85, men presiserer
at disse anslagene ikke kan brukes som budsjettgrunnlag. Dette kan først gjøres etter et
forprosjekt/skisseprosjekt.
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8.3.1 Usikkerhetspenn
Det totale usikkerhetsspennet i alternativ 1 og alternativ 2 er vist i følgende figurer. Figurene viser
kostnadene i form av S - kurver, som angir akkumulert sannsynlighet i prosent (y - aksen) for at den
endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn den ti lhørende verdi på x - aksen. Forventningsverdien
for netto finansieringsbehov er her risikojustert.
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8.3.2 Kostnadsfaktorer
Ser vi på hvordan usikkerheten fordeler seg mellom kostnadsfaktorer, så er den desidert største
usikkerheten på prosjektnivå – dvs usikkerhet som kan knyttes til prosjektets modenhet. Per i dag er
det usikkerhet om størrelse og innpassing på tilgjengelig tomt og prosjektets utforming.
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9 Anbefaling og innstilling

Analysen av konseptalternativene i kapi t tel 7 viser at det konsept som gir best behovsdekning og som
også bidrar til størs t måloppnåelse er konsept 1. Drøftelsene av nyttevirkninger og ulemper under
konseptbekrivelsene i kapittel 6 beskriver også en tydelig overvekt av nytte i konsept 1 og tilsvarende
ulemper med konsept 2. Det eneste som egentlig taler for å velge konsept 2 er et lavere estimert
investeringsbehov.

Dersom man vurderer forskjellen i investering mellom konseptene så er denne på 22,5 millioner
kroner. Det skal her presiseres at det ikke er grunn til å tro at det er vesentlige forskjeller i
grunn/infrastrukturkostnader mellom de forskjellige konseptene, bortsett fra at kommunen i konsept
1 vil få en litt større brøk av grunneierkostnadene for sentrumsutv iklingen. (ca 5,2% større)

Sett i et tidsperspektiv over minimum 50 år, som er forventet lev etid for nytt bygg i sentrum, så
vurderes det slik at hensynet til nytteverdi oppveier denne merkostnaden og at konsept 1 bør velges.
Det er særlig vurderingene om å ikk e begrense utnyttelsen av byggets arealpotensialet i første
omgang, når fremtidige utvidelser vil være vanskelige å få til, kombinert med et stort behov og ønske
for fleksible flerbrukslokaler, som tilsier at kommunen vil være mest tjent med å gå vid ere med
konsept 1. Kommunene får et stadig større ansvar for forebygging og helsetjenester, et eksempel på
dette er en nylig tematisert mulig barnevernsreform. Det er derfor viktig at enhet helse og familie
tilrettelegges arealmessig med gode forutsetninge r for å møte denne utvikling.

Konsept 1 forventes videre å gi en mindre økning i driftskostnader, på 771 000 kr/år , grunnet
muligheter for å redusere leide arealer på Dovrebygget , selv om det ligger no en usikkerhet er knyttet
til realiseringen av denne for del.

Nytten per investert krone er høyere i konsept 1 sammenlignet med konsept 2, siden faste kostnader
knyttet til bygging (rigg/drift, prosjektadministrasjon, grunnarbeid etc) er de samme uavhengig av
bruksareal som realiseres. Gitt en forholdsvis lite n forskjell i bruksareal mellom alternativ 1 og 2, på
hhv 4450m2 og 2950m2 (ramme) så vil derfor nytten per investert krone være høyere i alternativ 1.

Denne innstilling er å vurdere som et retningsvalg for det videre arbeidet med planlegging av et
kommun alt bygg i sentrum. Som presisert tidligere foreligger det ikke nok informasjon for å fastslå
endelig utforming, størrelse eller kostnad på prosjektet, men utfør t volumstudie av Dyrvik arkitekter
viser at det arealbehov som er synliggjort gjennom behovsana lysen er tilgjengelig. Forventningsrette
estimater for byggekostnader er analysert og risikovurdert , og presentert med beste mulige
presisjonsnivå . I planleggingsfasen av prosjektet vil et mer detaljer skisseprosjekt utarbeides, som vil
gi et mer presist b eslutningsunderlag om realisering.
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B ilag A - Befolkningsprognose per skolekrets

Fordelt per skolekrets så er utviklingen for forskjellige aldergrupper forventet til å bli:

Barn 0 - 2 år

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning
Fjerdingby 137 188 37,2 %
Nordby 46 71 54,3 %
Blystadlia 61 71 16,4 %
Rud 190 190 0,0 %
Løvenstad 140 167 19,3 %
Smestad 129 159 23,3 %
Rælingen i sin helhet 703 845 20,2 %

Barn 3 - 5 år

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning
Fjerdingby 154 187 21,4 %
Nordby 66 84 27,3 %
Blystadlia 77 70 - 9,1 %
Rud 198 196 - 1,0 %
Løvenstad 136 157 15,4 %
Smestad 127 184 44,9 %
Rælingen i sin helhet 758 878 15,8 %

Skolebarn 6 - 12 år

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning
Fjerdingby 343 453 32,1 %
Nordby 147 209 42,2 %
Blystadlia 197 169 - 14,2 %
Rud 416 477 14,7 %
Løvenstad 250 353 41,2 %
Smestad 223 431 93,3 %
Rælingen i sin helhet 1 576 2 091 32,7 %

Ungdomsskoleelever 13 - 15 år

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning
Fjerdingby 138 195 41,3 %
Nordby 59 89 50,8 %
Blystadlia 80 79 - 1,3 %
Rud 154 208 35,1 %
Løvenstad 126 160 27,0 %
Smestad 61 170 178,7 %
Rælingen i sin helhet 618 900 45,6 %
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Videregående skoleelever 16 - 19 år

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning
Fjerdingby 171 243 42,1 %
Nordby 72 106 47,2 %
Blystadlia 109 113 3,7 %
Rud 193 249 29,0 %
Løvenstad 180 211 17,2 %
Smestad 75 162 116,0 %
Rælingen i sin helhet 800 1 083 35,4 %

Unge voksne 20 - 29 år

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning
Fjerdingby 438 616 40,6 %
Nordby 184 228 23,9 %
Blystadlia 346 369 6,6 %
Rud 527 564 7,0 %
Løvenstad 465 631 35,7 %
Smestad 153 262 71,2 %
Rælingen i sin helhet 2 113 2 669 26,3 %

Voksne 30 - 66 år

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning i %
Fjerdingby 1 682 2 349 39,7 %
Nordby 717 1 026 43,1 %
Blystadlia 1 305 1 201 - 8,0 %
Rud 2 221 2 449 10,3 %
Løvenstad 1 830 2 250 23,0 %
Smestad 932 1 747 87,4 %
Rælingen i sin helhet 8 687 11 023 26,9 %

Pensjonister 67 - 90+

Skolekrets Befolkning 2014 Befolkning 2025 Økning i %
Fjerdingby 449 434 - 3,3 %
Nordby 141 199 41,1 %
Blystadlia 295 466 58,0 %
Rud 466 627 34,5 %
Løvenstad 510 711 39,4 %
Smestad 69 197 185,5 %
Rælingen i sin helhet 1930 2634 36,5 %
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Ut fra tallene over kan man utlede noen trender for de forskjellige skolekretsene:

Skolekrets Trend
Fjerdingby Sterk vekst i familier med både små og store

barn. Reduksjon i antall pensjonister
Nordby Forholdsvis lik vekst i samtlige

befolkningsgrupper
Blystadlia Reduksjon i barn og ungdommer, samt voksne.

Betydelig økning i andelen pensjonister.
Rud Liten økning i små barn og barn i

barneskolealder. Tydelig økning i ungdomsskole
og videregående skole. Liten økning i gruppen
voksne og en tydelig økning i gruppen
pensjonist er.

Løvenstad En forholdsvis lik vekst i samtlige
befolkningsgrupper

Smestad En moderat økning i småbarn, en kraftig vekst i
barn i skolealder, voksne og pensjonister

Skala brukt for utledning av trender:

<0%: Reduksjon
0 - 3%: Ingen økning
4 - 15%: Liten økning
16 - 25%: Moderat økning
26 - 50%: Tydelig økning
51 - 80%: Sterk vekst
>80%: Kraftig vekst
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B i l ag B - Ku l tu rskol en s l okal er – sam b ru k 2 01 5

Sted Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Blystadlia skole Kulturskoletimen

musikkrom
Kl 1400 - 1600

Anette musikkrom
kl 1315 – 1800
Lars - Jarand kl 1530 -
1630

Løvenstad skole Helge i skoletiden
Kl 1000 - 1400
Kulturskoletimen ett
rom
Kl 1400 – 1600

Helge i skoletiden
Kl 0800 - 1500
Lars - Jarand
grupperom 4
Kl1430 - 1600

Rud skole Ingrid KultRudr om
Kl 1 40 0 – 16 00

Kulturskoletimen 2
rom
Kl 1400 – 1600 (048,
Gymsal, Furua, K&H
rom)
Trude 052 kl 1 330 -
1 8 30
Lars - Jarand rom 0 5 3
Kl 1 430 - 1600

Anette kultRudrom
kl 133 0 – 2000

Fjerdingby skole Kulturskoletimen ett
rom
Kl 1245 - 1415

Smestad skole Kulturskoletimen to
rom
Kl 1245 - 1500

Camilla gymsal
Kl 1300 - 1430
Ingrid Mus.rom
Kl 1300 – 1430

Lars - Jarand
mus.rom
Kl 1500 - 1730

Nordby skole Kulturskoletimen ett
rom
Kl 1245 - 1 415

Camilla gymsal
Kl 1445 – 1530
Ingrid mus.rom
Kl 1500 - 1545

Marikollen -
Kulturskolens base

Camilla kultursal
Kl 1400 – 183 0
Ingrid mus.rom
kl 1415 – 183 0
Helge aktivitetsrom
Kl 1430 – 2000
Lars - Jarand
Storklasserommene
2.etg. a - blokka Kl
1430 - 2100

Anette musikkrom
kl 14 00 – 2000
Andras aktivitetsrom
Kl 1400 – 2100
Lars - Jarand storkl. rom
Kl 1300 - 2000
Helge 8 a storkl.rom
Kl 14 - 20
Trude storklasserom 9d
kl 1 40 0 - 2100
Gruppe øv. Hk 8 b
Kl 1730 - 2000
Rune auditoriet + sløyd
kl 15 0 0 – 2000
Camilla kultursal
Kl 1 400 – 1 73 0
Gruppeøv. HK 3.etg A -
blokka
Kl 17 00 – 2000
Camilla M.
Naturfagrom
Kl 1400 – 2100

Camilla E. kultursalen
1130 - 1230
Kristin akt.rom
Kl 1300 - 1845
Helge mus.rom
kl. 1405 – 1930
Ingunn kultursal
kl 140 5 – 1 900
Camilla M.
naturfagrom
kl 1530 – 2030
Lars - Jarand storkl.rom
Kl 1530 – 1900
Pär storkl.rom
Kl 1430 - 2000

Aase Marit
storklasserom 10 - 1
kl 17 30 – 2030
Lars - Jarand
aktivitetsrom
Kl 1500 - 1730
Lars - Jarand kultursal
Kl 17 00 - 2100
Asbjørn
aktivitetsrom
Kl 1730 - 2000
Trude mus.rom
Kl 1400 – 1930
Camilla E.
kultursalen
Kl 1400 – 1700
Helge storklasserom
3.etasje
Kl 1700 - 1900

Camilla E./Ingrid
kultursalen
1300 – 1430 valgfag
Elisabeth aktiv.rom
Kl 1200 – 1800
Lene mus.rom
Kl 1400 – 1600
Pär storkl.rom
Kl 1400 - 2000

Sandbekken u.skole Anette mus.rom
Kl 1350 - 1600

Camilla E./Ingrid
div.rom
1300 – 1430 valgfag

Camilla E./Ingrid
div.rom
1300 – 1430 valgfag

Mårbakken /
Løvlia bh

Camilla E.
kl 1230 - 1315

Fjerdingby
trivselssenter

Ingrid
kl 1200 - 1330
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B ilag C - Arealbehov / romprogram

Matrisen beskriver det rombehov som er identifisert fordelt på de forskjellige
virksomhetene. Arealene er omtrentlige og avrundes noe i den videre behandlingen
siden dette ikke er en romprogrammering men en grov beskrivelse av arealbehov.

Kulturskole og g enerelle arealer/saler

Type rom m2 Antall rom Sum i m2 Sekundærbruk (eksempler)

Dans
150 1 150 Gravidyoga, Møterom,

Foreningslokaler

Lager dans/teater 60 1 60 -

Kunst 80 1 80 Formgivingskurs

Lager til kunstklassene 40 1 40 -

Musikkrom – solo 12 4 48 Individuell undervisning

Musikkrom – liten gruppe
40 5 200 Møterom, Utleierom for

næringsliv

Bandrom 30+40 2 70 -

Slagverk 60 1 60 -

Musikkrom – stor gruppe 60 3 180 Møterom, språkundervisning

Samlet lager til musikkrom 85 1 85 (Er i realiteten mange små lager i
tilknytning til rommene)

Scene 2/fleksisal 224 1 224 Filmfremvisning, Foredrag,
Møter

Lager til scene2/fleksisal 84 1 84 -

Møterom 15+30 2 45 Utleierom for næringsliv

Kontorarbeidsplasser 96 16 96 Landskap

Stillerom 10 2 20 -

Møterom internt 20 1 20 -

Personalrom m kjøkkenkrok 20 1 20 -

MERK: Det er avgjørende at undervisningsrommene ikke brukes som lager.
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Ungdomshus

Type rom M2 Antall rom Sum i m2 Sekundærbruk

Kjøkken 40 1 40 Matlagingskurs, foreninger

Stue 20 2 40 Arrangementer, bursdager

Aktivitetsrom 80 1 80 Arrangementer, bursdager

Gamingrom 40 1 40

Lager 15 1 15

Sum 215

Bibliotek

Type rom M2 Antall rom Sum i m2 Sekundærbruk

Barneavdeling 200 1 200

Ikke sekundærbruk grunnet
meråpent konsept

Ungdomsavdeling 200 1 200

Voksenavdeling 300 1 300

Stille/lesesal 20 1 20

Kreativt rom 40 1 40

Skranke/åpne arb.plass 40 1 40

Sum 800

Kafe/Galleri

Type rom M2 Antall rom Sum i m2 Sekundærbruk

Kafedrift i regi av privat leietaker. 80 1 80 Ikke sekundærbruk
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Helsestasjon

Type rom M2 Antall rom Sum i m2 Sekundærbruk

Arbeidsrom/Kontorer standard 8 16 128 -
Arbeidsrom/Kontorer stort 12 10 120 -
Grupperom 55 4 220 Kurslokaler/Foreninger
Fellesarealer / baserom 80 2 160 -
Felles wc og garderober for enhet helse
og familie

80 1 80
-

K opirom (felles) 15 1 15 -
Publikums WC, rustest etc 12 2 24 -
Besøkendegarderobe m plass for
barnevogner

35 1 35
-

Sum 782

PPT

Type rom M2 Antall rom Sum i m2 Sekundærbruk

Arbeidsrom/Kontorer
standard

8 0 0
-

Arbeidsrom/Kontorer stort33 12 12 144 -
Møterom 32 1 32 Kurslokaler/Foreninger
Testrom 6 2 12 -
Arkivrom 20 1 20 -
Sum 208

Barnevern

Type rom M2 Antall rom Sum i m2 Sekundærbruk

Arbeidsrom/Kontorer
standard

8 0 0
-

Arbeidsrom/Kontorer stort 12 11 132 -
Samtalerom (sambruk ppt) 20 1 20 Kurslokaler/Foreninger
Møterom 32 2 64 Kurslokaler/Foreninger
Personalrom/felles for
enheten

80 1 80
-

Arkivrom 20 1 20 -
Sum 316

33 Skal ha plass for 2 - 3 besøkende
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Bilag D - Metode for framskrivning av arealbehov

Arealbehov er beregnet med utgangspunkt i de arealer som virksomheten har i dag, og vurdert med
utgangspunkt i prognostisert befolkningsvekst og dennes innvirkning på bemanningsbehov, i henhold
til følgende formel

[ Dagens areal for virksomheten + kjent arealunderskudd
x

((antall ansatte/befolkningsmengde i dag)* økning per aldersgruppe)]

Dette gir et øvre estimat for nødvendig arealbehov i 2025, siden veksten i arealbehov ikke vokser
lineært med befolkningen.
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Bilag E - Byggekostnadsestimat oppføring av kulturbygg

Som grunnlag for estimerte byggekostnader for kulturbygg, som vanligvis har særskilte og fordyrende
krav til seg, legges følgende referanseprosjekter til grunn:

Investeringskostnad kulturbygg Kostn adsramme Areal (brt) NOK/m2

Kulturverket flammen 147 000 000 3 849 38 192

Kimen kultursenter i stjørdal 467 400 000 5 691 82 130

Flekkefjord kultursenter 130 000 000 3 500 37 143

Hamar kulturhus 697 000 000 15 000 46 467

Støperiet Tønsberg 25 000 000 1 335 18 727

Bølgen kulturhus Larvik 211 000 000 4 500 46 889

Kulturtorvet Lindesnes 65 200 000 1 700 38 353

Kulturhuset Ælvespeilet Porsgrunn 233 000 000 3 500 66 571

Ørland kultursenter 132 000 000 6 000 22 000

Bømlo kulturhus 69 700 000 3 050 22 852

Kulturfabrikken Sortland 240 000 000 6 160 38 961

Oseana 240 000 000 5 900 40 678

Bærum kulturhus 184 000 000 3 500 52 571

Bok og blueshuset Notodden 171 500 000 5 500 31 182

Meieriet kulturhus Leknes 64 000 000 5 000 12 800

Lofoten kulturhus 74 000 000 3 860 19 171

Plassen Molde 230 000 000 5800 39 655

Lørenskog hus 920 000 000 17 000 54 118

4 300 800 000 100 845 42 648

I all hovedsak er disse kostnadene basert på ferdigstilte prosjekter og reelle byggekostnader.
Unntaket er Kulturverket Flammen i Nittedal, hvor den gjeldende budsjetterte kostnaden er
inkludert. Dette siden prosjektet har flere likheter med det prosjekt s om KVUen rettes mot, og derfor
vurderes som relevant. Flere av disse prosjektene vil nok ikke være like relevante i sammenligning,
slik som Lørenskog Hus eller Kimen kultursenter. Disse prosjektene er allikevel inkludert med
utgangspunkt i at et større utv alg vil inneholde et større spenn av opplevde uforutsette kostnader og
risiko, og at dette i seg er med på å redusere risikoen for Rælingen kommunes prosjekt.


