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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S4AB43

Klimaambisiøs ny brannstasjon
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Sørum kommune skal starte arbeidet med regulering, prosjektering og bygging av ny heltids brannstasjon.
Sørum kommune ønsker i den forbindelse et forprosjekt for tidlig planlegging, som skal se på muligheten for
et helhetlig klimavennlig bygg med klimaambisiøse løsninger. Tiltaket skal vurdere klimavennlige
byggematerialer og gjenbruk, tekniske systemer og energiløsninger, transport til og fra bygget,
arealeffektivitet og sambruk, fleksibilitet og utslippsfri byggeplass. Forprosjektet skal vise detaljert
gjennomføringsplan, budsjett og finansieringsplan, samt vurdering av klimagassreduksjon på kort og lang
sikt.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Høye klimaambisjoner for den nye brannstasjonen vil samsvare godt med Sørum kommunes mål for energi‐
og klimapolitikk. Ved å få til et helhetlig klimafokus for den nye brannstasjonen, med klimavennlige
løsninger innenfor flere tema, vil kommunen samtidig høste verdifull erfaring som kan benyttes for
fremtidige byggeprosjekter i kommunen.
Et forprosjekt vil øke muligheten for gjennomføring av et klimavennlig bygg, med hensyn til energi,
materialer, transport og byggeprosess. Klimavennlige materialer og klimafokus i byggeprosessen vil gi
utslippsreduksjoner på kort sikt, mens gode tekniske systemer og energiløsninger vil bidra til
utslippsreduksjon på lang sikt.

Hvordan er søknaden politisk forankret?
Søknaden er politisk forankret ved at Sørum kommune i 2017 vedtok å starte arbeidet med regulering,
prosjektering og bygging av ny heltids brannstasjon øst for Glomma. I januar 2018 ble det vedtatt at
brannstasjonen skal legges i tilknytning til et nytt næringsområde på Lystad.
Politisk vedtak på at vi skal søke om støtte til dette prosjektet.
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Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Det planlegges startet etter tildeling av Klimasats‐midler og avsluttet i august 2019.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Tildeling av midler fra Klimasats juni/juli 2018
Tilbudsforespørsel til aktuelle konsulentfirmaer september 2018
Valg av leverandør november 2018
Overlevering av kartlegging mai 2019
Politisk behandling og veien videre august 2019
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Sørum kommune har per i dag ikke midler eller kompetanse til å gjennomføre tiltaket uten støtte.
Økonomisk støtte vil derfor være avgjørende for at tiltaket blir gjennomført.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utforme tilbud (20 t)

10 000

Vurdere tilbud, kontrakt (10 t)

5 000

Møter med konsulent, innhente informasjon m.m. (70 t t)

35 000

Etterarbeid og utforme prosjektskisse for veien videre (80 t)

40 000

Politisk behandling (20 t)

10 000

Ekstern konsulent, forprosjekt

300 000

Total sum

400 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

400 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

200 000
200 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
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Kostnad for konsulent usikker, mulig tiltaket kan gjennomføres for noe mindre midler. Kommunen har ikke
kapasitet til mer egenarbeid, slik at om redusert tilskudd går på bekostning av produktet fra konsulent, vil
ikke tiltaket kunne gjennomføres.

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Heidi Norun Nyland for Sørum kommune
Levert 14.02.2018
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