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SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 13/04384 
Arkivkode 
Saksbehandler Inger Kronen Tveranger 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

03.12.2013 22/13 

2 Kulturutvalget 26.11.2013 56/13 

3 Økonomi- og administrasjonsutvalget 04.12.2013 178/13 

4 Kommunestyret 11.12.2013 144/13 

Tiltak på Sørum kirkegård 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.12.2013 sak 144/13 

Møtebehandling 

Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling: 
Kommunestyret er positiv til utvidelse av gravplassene på Sørum og Frogner. 

Med tanke på prosjektkapasitet og kompetanse bør prosjektet overføres til Sørum 
kommunalteknikk KF. 

Rådmannen bes på grunnlag av kapasitet og faglig kompetanse legge fram en sak 
hvor ansvaret for hovedprosjektet for gravlunder plasseres. 

Kommunestyret setter spørsmålstegn ved kostnaden til strakstiltaket. Det forutsettes 
at anbudsreglene holdes og at det bestrebes å holde kostnadene så lave som mulig. 
Låneopptaket skal dermed stå i forhold til det reelle kostnadsbildet. Kommunestyret 
ber også om at økonomi- og administrasjonsutvalget holdes orientert om videre 
prosess. 

Repr. Are Tomasgard satte på vegne av Ap, KrF, Sp og SV fram slikt 
endringsforslag: 
Kommunestyret er positiv til utvidelse av gravplassene på Sørum og Frogner. 

Ny kostnadskalkyle over arbeidene og sak på bevilgning framlegges for 
kommunestyret 05.02.2014. 

Rådmannen bes på grunnlag av kapasitet og faglig kompetanse legge fram en sak 
hvor ansvaret for hovedprosjektet for gravlunder plasseres. 

Vedlegg 1 til sak 08/2014
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Kommunestyret setter spørsmålstegn ved kostnaden til strakstiltaket. Det forutsettes 
at anbudsreglene holdes og at det bestrebes å holde kostnadene så lave som mulig. 
Låneopptaket skal dermed stå i forhold til det reelle kostnadsbildet. Kommunestyret 
ber også om at økonomi- og administrasjonsutvalget holdes orientert om videre 
prosess. 

Votering 

Det ble stemt alternativt: 

 Ø/As innstilling : 0 stemmer, falt. 

 Forslaget fra Ap, KrF, Sp, SV : Vedtatt enstemmig med 28 stemmer.

Vedtak 
Kommunestyret er positiv til utvidelse av gravplassene på Sørum og Frogner. 

Ny kostnadskalkyle over arbeidene og sak på bevilgning framlegges for 
kommunestyret 05.02.2014. 

Rådmannen bes på grunnlag av kapasitet og faglig kompetanse legge fram en sak 
hvor ansvaret for hovedprosjektet for gravlunder plasseres. 

Kommunestyret setter spørsmålstegn ved kostnaden til strakstiltaket. Det forutsettes 
at anbudsreglene holdes og at det bestrebes å holde kostnadene så lave som mulig. 
Låneopptaket skal dermed stå i forhold til det reelle kostnadsbildet. Kommunestyret 
ber også om at økonomi- og administrasjonsutvalget holdes orientert om videre 
prosess. 



1 

Arkivsak-dok. 13/04384-2 
Saksbehandler Inger Kronen Tveranger 

TILTAK PÅ SØRUM KIRKEGÅRD 

Rådmannens innstilling: 
Det bevilges kr 11 800 000 til tiltak for utvidelse av gravplassen på Sørum kirkegård. 

Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-
refusjon og låneopptak. 

Som forutsatt i økonomiplan 2014 -17 dekkes kapitalkostnadene til kirkegårdene ved 
egen overføring til SKE KF. 

Vedlegg (iPad-brukere må hente vedlegget fra selve saken): 

Vedl. 1. Premissdokument 
Vedl. 2: Plantegning over tiltakene 
Vedl. 3: Kostnadsoverslag 
Vedl. 4: Uttalelse fra Fellesrådet. 
Vedl. 5: Oversiktskart med område for tiltak markert 
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Oppsummering: 
Det er behov for å øke kapasiteten på kommunens gravplasser. Kommunestyret 
vedtok juni 2013 at det på Frogner og Sørum kirkegårder skulle gjennomføres tiltak 
for raskt å bedre kapasiteten. Det legges nå fram sak på kostnader for gjennomføring 
av tiltak på Sørum kirkegård. Det som skal gjennomføres nå bygger opp under en 
større framtidig utvidelse. På Frogner kirkegård er tiltakene finansiert av fellesrådet 
selv og gjennomført (bortsett fra nytt urnefelt). 
 

Bakgrunn for saken: 
Kommunen skal til enhver tid ha ledig gravkapasitet tilsvarende 3 % av 
befolkningsgrunnlaget. Pr. april 2013 oppfylte kommunen kun 20 % av det lovpålagte 
kravet. Ledig kapasitet var da tilstrekkelig til ca. 2 år. 
 
Det skal videreføres et større prosjekt for utvidelse av kommunens tre gravplasser i 
et generasjonsperspektiv, kapellet i Blaker, livsynsåpent seremonirom mm. For å 
sikre tilstrekkelig kapasitet på kort sikt vedtok kommunestyret i juni 2013, etter forslag 
fra fellesrådet, at det ved Frogner og Sørum kirkegårder skulle gjennomføres 
«strakstiltak». På Frogner skulle fellesrådet gjøre dette innenfor eget budsjett, mens 
rådmannen skulle komme tilbake med egen sak på Sørum kirkegård. Slik sak 
fremmes nå. 
 
Strakstiltak på Frogner kirkegård: 
På Frogner er tiltakene gjennomført innenfor fellesrådets eget budsjett. Geoteknisk 
undersøkelser er bekostet av kommunen, innenfor hovedprosjektets rammer. Dette 
måtte uansett gjøres i forbindelse med hovedprosjektet på Frogner. Tiltakene på 
Frogner gav 128 enkle graver (64 doble). Ny internvei er opparbeidet. Fellesrådet har 
fått gode tilbakemeldinger på at resultatet er blitt pent. Et urnefelt som skal vi gi 30-
50 nye urnegraver er ikke opparbeidet. Her kreves det biskopens godkjenning av 
plan for feltet fordi det er et felt med nye graver. Kommunen vil engasjere konsulent 
til å lage slik plan. Denne må vise fysisk markering (innmålt/punktsatt) av urnefeltet, 
og vurdere adkomstforholdene, samt vise forholdet til øvrige deler av gravplassen. 
Dette finansieres innenfor bevilgningen til planleggingsfasen av kirkegårdsprosjektet. 
Dette vil bli utført raskt og med tanke på at urnefeltet kan tas i bruk i 2014. 
 
Strakstiltak Sørum kirkegård: 

Tiltakene på Sørum er mer omfattende enn for Frogner. Plangrunnlag og 
kostnadsoverslag er utarbeidet av Rambøll, på oppdrag fra SKE KF. Tiltaket 
gjennomføres innenfor regulert område i den nordre delen av gravplassen. Plan for 
tiltakene (vedl.2) baserer seg på tidligere utarbeidet forprosjekt for hele gravplassen, 
men er noe revidert etter innspill fra fellesrådet og kommunen. Planarbeidet er 
finansiert av planleggingsmidler for hovedprosjektet, da dette uansett måtte gjøres. 
Området som skal opparbeides nå bygger opp under en større utvidelse av 
gravplassen (hovedprosjektet). Internveier og høyder er planlagt slik at det er 
tilpasset en ytterligere utvidelse og sammenkobling med dagens gravplass.  
 
Det tilrettelegges for 222 nye graver (111 doble) i 2 felt. Dette er noe flere graver enn 
det som ble skissert for kommunestyret i saken i juni (86 doble). Årsaken er bl.a. at 
mindre areal enn antatt går med til internveger. Dagens adkomst fra Bingenvegen og 
p-plassen oppgraderes/opparbeides og driftsareal etableres. Adkomstvegen inn til p-
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plassen, p-plassen og driftsareal får asfalt. Veglys, vannpost, beplantning og gjerder 
tas med. Tiltakene innebærer at denne delen av gravplassen opparbeides fullt ut.  
  
Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser, og det ble registret 3 kokegroper. 
Disse vil bli frigitt.  
 
Kostnader: 

Rambølls kostnadsoverslag (vedl. 3) er på kr 11 773 397, inkl mva.  
Den største kostnaden er til VA, herunder grøfting, på ca. 3,3 mill eks mva, og elektro 
på i underkant av 1 mill eks mva. Det er noe usikkerhet relatert til grunnvannstanden 
i området. Dersom det i anleggsfasen viser seg at grunnvannstanden ikke er 
tilstrekkelig lav i hele området, vil ytterligere tiltak måtte foretas. Det er også noe 
usikkerhet relatert til lyssetting av internvei og evt. nødvendig økning av 
strømkapasitet. Det er derfor lagt inn 25 % til utforutsatte kostnader. 
 
Fellesrådet uttalelse: 
Fellesrådet behandlet utkastet til plan for de aktuelle tiltakene 30.10.2013 (vedl. 4). 
Rådet godkjente plantegningene, men hadde merknader på at vegetasjonen burde 
fortettes og at det blir vurdert lyssetting langs intern hovedvei og ved benkeområdet. 
 
Kommentar: Merknadene som gjelder det nye feltet er imøtekommet og innarbeidet i 
forslaget som nå legges fram. 
 

Konsekvenser: 
Eksisterende planer: 
Tiltakene er innafor område regulert for «Sørum kirke», reguleringsplan vedtatt 
6.2.1991.  
 
Gjeldende vedtak: 
Kommunestyret 19.6.2013, sak 66/13 (siste del av vedtaket): 
 
«Strakstiltak:  
Det gis tilslutning til å videreføre arbeidet med strakstiltak på Frogner og Sørum 
kirkegårder, jamfør vedlegg 2. Tiltak på Sørum kirkegård legges fram som egen sak 
med kostnadsoverslag, senest ved budsjettbehandlingen for 2014.» 
 
Økonomi: 
Det søkes om kr 11 800 000,- til gjennomføring av tiltak på Sørum gravplass. 
Bevilgningen finansieres via låneopptak og merverdirefusjon hos SKE KF. 
Det er i økonomiplan 2014 -17 forutsatt en egen overføring til SKE for å dekke 
kapitalkostnadene til kirkegårdene. 
 
Bemanning: 
SKE KF er byggherre for prosjektet. 
 
Bærekraftig utvikling: 
Det er bærekraftig at kommunen til en hver tid har tilstrekkelig med graver. 
 

Uttalelse fra andre utvalg: 
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Det skal vurderes om saken før den politiske behandlingen skal oversendes for 
uttalelse til (skriv ja eller nei): 
 Arbeidsmiljøutvalget: nei 
 Eldrerådet: nei 
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: nei 
 Barns og unges kommunestyre: nei 
 Andre råd eller utvalg, i så fall hvilket/hvilke: Sørum kirkelige fellesråd har uttalt 

seg om saken (vedl. 4). 
 

Alternativer 
Å ikke gjennomføre tiltakene vil utfordre gravkapasiteten i kommunen. 

 
Vurdering: 
Strakstiltakene på Frogner og Sørum kirkegårder skal gi 222+128= 350 enkeltgraver, 
eller 175 dobbeltgraver, alle for kister. I tillegg kommer ca 40 urnegraver på Frogner, 
ennå ikke opparbeidet. 
 
Samlet maksimal brukstid når tiltakene er gjennomført vil anslagsvis være 8-10 år på 
Frogner og Sørum. Den lovpålagte grensen på 3,0 % ledige graver blir da oppfylt. I 
tidsrommet 2015-17 vil kommunen sannsynligvis komme under denne grensen igjen. 
Ytterligere utvidelser er tenkt sikret gjennom hovedprosjektet for alle 3 gravplassene. 
  
Tiltakene vil bli igangsatt så snart biskopen har godkjent planen, og de nødvendige 
tillatelser er gitt. SKE KF vil ivareta byggherreansvaret og engasjere entreprenør til 
arbeidene. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2014. 
 
Rådmannen anbefaler at det bevilges midler til gjennomføring av tiltakene på Sørum 
kirkegård. Denne nordre delen av gravplassen opparbeides dermed i sin helhet, og 
er slik sett en realisering av deler av hovedprosjektet. 
 

Informasjons- og kommunikasjonstiltak: 
Fellesrådet ved daglig leder orienteres.  
Saken legges på internett på vanlig måte. 
 
Dato: 13.11.2013 
Godkjent av rådmann Marius Trana 
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NOTAT 
Oppdrag Strakstiltak Sørum kirkegård 
Kunde Sørum kommune 
Notat nr. 01 
Dato 2013/10/30 
Til Sørum kommune 
Fra Hanne M. Sørsdal 
Kopi  

1. Strakstiltak Sørum kirkegård, byggeplan: Premissdokument 
Premissdokumentet beskriver føringer for prosjektet i prosjekteringsfase og byggefase; 
 sentrale lover og retningslinjer 
 Plangrunnlag 
 Planprosess 
 Byggeplaner 
 
Vedlegg til premissdokumentet:  
 Reguleringsplan 
 Forprosjekt for utvidelse av Sørum kirkegård, datert 15.05.2012 
 Oversiktstegning strakstiltak 
 Kostnadsoverslag for strakstiltak 
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PREMISSDOKUMENT 
Dokument, grunnlag Sentralt lovverk, forskrif-

ter for gravplassutfor-
ming 

Myndighetskrav / Oppdragsgivers krav / interne krav: Ivaretas eller dokumenteres ivaretatt slik:  

Sentrale føringer;  
Lovverk, forskrifter mv 

   

Gravferdsloven Kap 1, krav til gravplasser Fra § 4: 
Utvidelse av gravplass skal skje etter tilslutning fra kommunen og 
med tillatelse fra bispedømmerådet. 
 

 Kommunen har bestilt og godkjent forsporsjekt for utvidelse.  
 Planen skal sendes Bispedømmerådet for godkjenning 

 

Forskrift til lov om gravferdslo-
ven 

Kap 1 og 2 -Beskriver krav til 
utforming av kirkegårder og 
graver. Omfatter også krav til 
beslutningsprosesser. 

§ 2:  
Regulert areal til ny gravplass eller utvidelse av gravplass skal om 
mulig også omfatte en buffersone mellom gravplassareal og nabo-
skap. Gravplass skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring skal behovet for særskilt 
tilrettelagte graver vurderes. 
Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg 
om plan for gravplassen før vedtak fattes. 

§ 3. Plan for gravplassen  

 Ved anlegg og utvidelse skal plan for gravplassen inneholde føl-
gende deler:  
a) Oversiktsdel som viser beliggenhet; grenselinjer; trafikkforhold 

og plassering av nye og gamle gravfelt.  
b) Teknisk del som viser gravfelt med eventuelle særskilte be-

stemmelser for gravminner; veger og driftsarealer; bygninger; 
beplantning; inngjerding; planering; drenering og andre ledning-
er i bakken; detaljer av gjerde; vannpost m.v. og gravkart.  

c) Geoteknisk vurdering med undersøkelse av jordbunnen som re-
degjør for jorddybder, kornfordeling og grunnvannsnivå. 

 

§ 6. Byggetillatelse og ferdigattest  
Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kreves byg-
getillatelse og ferdigattest etter plan- og bygningslovens bestemmel-
ser. Godkjenning av eller uttalelse om plan for gravplassen fra bis-
pedømmerådet skal følge byggesøknaden. Ferdig opparbeidet grav-
plassareal skal godkjennes av bispedømmerådet før det tas i bruk. 
Bispedømmerådet skal påse at det foreligger kommunal ferdigattest 

§ 2 
 Det legges opp til en smal buffersone mot nabo øst for p-

plass/drift med buskbeplantning. 
 Støybelastningen vurderes ikke å være av karakter som kre-

ver støyskjerming i hht T1442. 
 
 
 
§ 3 
 a) Kravet til planinnhold ansees oppfylt ved foreløpig teg-

ningsleveranse 22. oktober 2013, bortsett fra gravkart, som 
leveres ved endelig tegningsleveranse.  

 c)Geoteknisk undersøkelse er utført av siv.ing Fredheim, da-
tert 19.03.2012. Rapporten viser jordart i gravedybde og 
vanninnhold (%) på gravetidspunkt og kornfordelingsanalyse. 
Rambøll har utarbeidet hydrogeologisk notat, datert 
18.10.2013 som anbefaler grunnvannstandundersøkelser for 
neste utvidelsestrinn.   
 

§ 6 Byggesøknad skal utarbeides og oversendes for behandling i 
kommunen. Planen skal sendes Bispedømmerådet for godkjen-
ning, svar derfra ettersendes byggesøknaden. 
Ved ferdigstillelse av utvidelsen skal Bispedømmerådet kontaktes 
for godkjenning av ny gravplassdel. Ferdigattest og erklæring fra 
kirkelig fellesråd framlegges Bispedømmerådet.  
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og erklæring fra kirkelig fellesråd om at gravplassen er ferdigstilt i 
henhold til planene.  

§ 7. Utrustning og adkomst  
Gravplassen skal være inngjerdet og ha lukkbare porter. Det areal 
som ligger innenfor gjerdet skal som hovedregel være opparbeidet. 
Gjerdet skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder.  

Gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell 
utforming.  
 

§ 8. Grunnvann og drenering m.v.  
Høyeste grunnvannsstand i gravfelt skal ligge minst 0,3 meter under 
kiste eller urne. Drensledninger i gravfelt skal legges i egen trasé av 
minst 1 meters bredde mellom gravrekkene. Drensledninger med til-
behør skal være av høy kvalitet og skal være tilgjengelige for in-
speksjon og spyling.  

Rør i bakken til vann, avløp mv. og lav- og høgspenningskabler skal 
legges i vegtraseer eller i egne traseer utenom gravfelt.  
 

 
§7  
Gjerde er prosjektert med lukkbare porter. 
Universell utforming: Krav til stigningsforhold er oppfylt. Plantepla-
nen skal ikke inneholde kjente allergitriggere. Det er ikke lagt inn 
ledelinjer inne på gravplassen. Kantstein langs alle atkomstvei 
fram til porten for ny intern hovedveg kan fungere som naturlig le-
delinje. 
 
§8 Grunnvannstand må ligge på 1,6 m under ferdig planert terreng 
eller lavere. 
 
Ledningsnett er prosjektert utenfor gravfeltene og i driftevei. 

Plan-og bygningsloven Del 4 Byggesaksdel; 
Kap 20,  
Kap 21 Krav til innhold og be-
handling av søknader, 
Kap 29 Krav til tiltaket 

§20-1- Tiltak som krever søknad og tillatelse 
Kap 21 - Byggesøknads utforming 
Kap 29 
§ 29-1. Utforming av tiltak  
 § 29-2. Visuelle kvaliteter  
 § 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet  
 § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabo-
grense  
 § 29-5. Tekniske krav  
 § 29-6. Tekniske installasjoner og anlegg  
 § 29-7. Krav til produkter til byggverk  
 § 29-8. Avfallshåndtering  
 § 29-10. Forskrifter om ivaretakelse av miljø 

§20-1:Tiltaket vurderes som byggesøknadspliktig. 
Kap 21: Vesentlige momenter for byggesøknaden er 
  avstand til naboeiendommer: Tiltaket ligger inn mot nabogren-

se, driftsavdelingen ønskes plassert nærmere nabo enn 4 me-
ter, dvs. krever samtykke fra nabo. 

 Vesentlige terrenginngrep: Strakstiltaket medfører noe justering 
av terrenget ved ny intern hovedveg 

§29-1 og -2: Tiltakets utforming er basert på eksisterende grav-
plass. Material- og fargevalg på møbleringselementer er foretatt 
med inspirasjon fra middelalderkirken.  
§ 29-3 Universell utforming ansees som oppfylt. 
§29-4 Driftsseler er prosjektert under 4 m fra nabogrense (inntil 1, 
5m). Garasje, uthus og lignende mindre tiltak kan plasseres mind-
re enn 4 m fra nabogrense. Nabo kontaktes for skriftlig samtyk-
ke. Dersom nabo ikke gir samtykke, må det vurderes om 
driftsselene kan defineres som mindre tiltak. Alternativ må 
driftsselenes plassering justeres slik at de ligger min. 4 m 
fra nabogrense. 
§§ 29-5, -6, -7, -8, -10 ivaretas av konsulenten i planmate-
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rialet og tilbudsgrunnlag og krav til entreprenør.  
 

Forskrift om krav til byggverk 
og produkter til byggverk  

(Teknisk forskrift, TEK) 

 

www.lovdata.no/cgi-
wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-
20100326-0489.htm  
 
Veiledningen (håndboka) til 
teknisk forskrift 
http://byggeregler.be.no/bin/tek
10.pdf 

 
+ veiledning innen universell 
tilgjengelighet 

Universell utforming 
 
Trygt uteareal for alle brukere, avskjerming mot trafikk. Utendørs ni-
våforskjeller nær byggverk skal være sikret.   
 

Ansees ivaretatt i planmaterialet (se over), 
 

Vegloven Kap. III,  
Planlegging, anlegg og vedli-
kehold av veg; 
Stigningsforhold og tilgjenge-
lighet, utforming av veger og 
plasser. 
 

www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker; 
Statens vegvesens Håndbok 017og 018 

Atkomstveg, ny internveg og p-plass er utformet i hht. Statens 
vegvesens Håndbok 017og 018. 

Forurensingsloven Kap. III ,  
Tillatelse til virksomhet som 
kan volde forurensning 
 

www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html  
Tiltakshaver plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og redu-
sere eksisterende forurensning, redusere mengede avfall og bedre 
behandling av avfall. Gjelder både anleggsfasen og ferdig gravplass 
(søppelhåntering). 
 

Ansees ivaretatt i planmaterialet. 

Forurensingsforskriften Kapittel 2 
§2-5  
Kap 30  

Del 2, Kapittel 5, Støy  

 

 

Krav til tiltak ved terrenginngrep i forurenset grunn. 
 
Forurensinger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 

 
Støy fra anleggsplass 

Føringer inn i tilbudsgrunnlag til entreprenør, bok 0 og poster; 
 Hindre at forurenset grunn medfører uakseptabel hel-

se- og miljørisiko i omgivelsene. 
 (Hindre forurensning fra stasjonære og midlertidi-

ge/mobile knuseverk samt siktestasjoner) 
 Støyende arbeider i byggeperioden tas inn dersom det 

vurderes som aktuelt 
  

Lov om kulturminner Kap II  Vern av kulturminner og kulturmiljøer; Sørum kirke er middeladerkir- Planene sendes Riksantikvaren for uttalelse. 
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§3-4 om automatisk fredete 
kulturminner,  
§9 undersøkelsesplikten 
 

ke. Riksantikvaren skal uttale seg til planen for utvidelse. 

Naturmangfoldsloven (NML) Kap V Områdevern 
Kap VI Innføring og utsetting 
av fremmede arter;  
§§ 6, 9, 28 

NML omfatter alle sektorer som forvalter natur eller som fatter be-
slutninger med konsekvenser for naturen.  
Kapittel V omhandler bærekraftig bruk og vern av naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologis-
ke prosesser.  
Kapittel IV regulerer innføring og utsetting av fremmede organismer. 
Alle planter som beskrives inn i nyanlegget vurderes jf. Artsdataban-
kens varsel om risiko for uønsket spredning. 

Planteforslag er sjekket opp mot risiko for uønsket spredning og 
vurdert i hht dette for utplanting på Sørum. 

Vannressursloven §11, 1-2.ledd, kantvegetasjon Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opp-
rettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker av-
renning og gir levested for planter og dyr. 
 

Kantvegetasjonen mot bekkedraget i nord skal beholdes og be-
skyttes i anleggsfasen; Tas inn i beskrivelse/tilbudsgrunnlaget til 
entreprenør. 

Mineralloven Kap 4, 6 og 8 Undersøkelse, 
utvinning og drift 
 

Sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralres-
sursene i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling.  
 

 
Grunnforholdene er vurdert til ikke å innehold fjell eller forekomster 
av mineraler. Dersom det under anleggsfase skulle vise seg å 
være fjell i grunnen, må dette forhold vurderes. 

Prosjekteringsprosess    

Epost fra Sørum kommune, be-
stilling av prosjekteringsarbei-
der; Strakstiltak på Sørum kir-
kegård, 04.07.2013 

 Bestilling av byggeplan for strakstiltak med forprosjekt fra Rambøll 
som grunnlag for prosjekteringsarbeidene: 
1 Det utføres nødvendige grunnarbeider på parkeringsplassen som 
delvis er etablert ved nord-enden av gravplassen. Grunnarbeidene 
bør omfatte både selve parkeringsplassen og den planlagte driftsav-
delingen i nord på dette området (pkt. 1 på kart). 
 
2 Minimum to gravfelt (de to østligste er påkrevd) på den planlagte 
nye delen av gravplassen koordinatfestes slik at gravplassene kan 
tas i bruk (pkt. 2 på kart). Tiltaket vil gi 86 nye doble graver. 
 
3 Det anlegges intern hovedvei fra parkeringsplassen og vestover 
langs hele den øvre delen av den planlagte utvidelsen. Denne veien 
er bredere enn øvrige interne veier og skal senere gi mulighet for 
kjøreadkomst til det muslimske gravfeltet lengst vest. Fallet på den-
ne veien må beregnes både ut fra en fremtidig videreføring og even-
tuell tilkopling til andre interne veier. En må også være oppmerksom 
på høyspentkabelen som ligger i denne veitraseen fra før. 
 
4 Det anlegges en intern vei nordover fra intern hovedvei. Denne 

Planområdet er noe justert i fht. område angitt i eposten. I tillegg; 
 Noe større areal i hht. justert utforming 
 Ny intern hovedvei opparbeides fram til skråning ned mot 

jorde/kommende gravfeltutvidelse 
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veien skal gi adkomst for gravemaskin til de to gravfeltene omtalt i 
pkt. 2. 
 
5 Det etableres strømtilførsel/tilkopling ved vannposten vis a vis 
nytt gravfelt på motsatt side av intern hovedvei. Det er strukket ka-
bel frem til vannposten allerede. Fra denne vannposten må både 
strøm og vann videreføres under den interne hovedveien og videre 
nordover i den nye interne veien, jfr. pkt. 4. 

 

Reguleringsplan,  
Vedtatt 06.02.1991 

 Planområdet som omfattes av arealene for strakstiltak er på regule-
ringsplanen vist som offentlig bebyggelse og kjørevei. 

Tiltaket er innenfor regulert området, planstatus offentlige byg-
ninger 
Siktlinjer mot veg er fraveket i byggeplan for strakstiltak, pga 
strenge siktlinjer i reguleringsplan i fht. fartsgrense på Bingenve-
gen. -I praksis ingen betydning, da siktlinjer i reguleringsplan er 
gjeldende for hindringer over 0,5 m i siktfelt. Byggeplanen har ing-
en elementer over kantstein i dette området. 

 
Forprosjekt for utvidelse av Sø-
rum kirkegård, 
datert 15.05.2012 

Utarbeidet av Rambøll, fagom-
rådene landskapsarkitektur, 
VA, elektro 

Forprosjektet er grunnlag og gir føringer for utforming av gravplass-
utvidelsen. 

Areal som omfattes av strakstiltak er justert i forhold til utforming i 
forprosjektet. Dette etter innspill fra Sørum kommune; kirkevergen 
og driftsavdelingen. 
 

Møtereferater 
PM 01, datert 03.09.2013 
PM 02, datert 30.10.2013 

 

 Fra PM 01 : 
Innspill til utforming, pkt 1.2.1 

 
  
Fra PM 02: 
Rambølls planforslag er noe justert fra forprosjektet etter innspill fra 
kirkevergen og driftsavdelingen; 
 

Justeringer foretas i hht 1.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspill fra kommunen innarbeides i byggeplanen 
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Ant. graver utvidelse del nord strakstiltak i hht forprosjektløsning: 
215 

Ant. graver utvidelse del nord strakstiltak med justeringer etter kom-
munenes innspill : 222 

(For hele det nordligste området:  
Ant. graver utvidelse del nord forprosjekt: 435 
Ant. graver utvidelse del nord med justeringer etter kommunenes 

innspill: 451) 
 
 Parkeringsplassen og driftsavdelingen foreslås justert; snudde 

binger/seler og fast dekke. Tak over bingene tas ikke med i an-
budsgrunnlag for strakstiltaket 

 Intern driftsvei på gravfeltet ønskes lenger nord 
 Buskfelt ønskes justert/endret for å gå bedre driftsatkomst til de 

ulike gravfeltene 
 

VA – drenering: 
Rambøll anbefaler at strakstiltakdel av kirkegården dreneres i sepa-
rat system grunnet stor usikkerhet om grunnvannstand i kommende 
utvidelsesdel av kirkegården og store kostnader knyttet til dette. 
 
Beplantning 
Rotutbredelse og herdighet må vurderes. Rotsystem som er for 
grunt og bredt ønskes ikke. 
Beplantning beskrives i fht UU og spredningsrisiko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strakstiltaksdel av kirkegården dreneres i separat system. 
 
 
 
 
Tas inn i byggeplanen. 

Kostnader  Kostnadsoverslag 
 

Kostnadsoverslag med uforutsette kostnader utarbeides som del 
av byggeprosjekteringen. 
 

Byggeplan, Tilbudsgrunnlag – 
DOFFIN 
 

   

Byggeplantegninger  Reguleringsplan 
Forprosjekt 
Geoteknisk vurdering med undersøkelse av jordbunnen som rede-

Rambølls planforslag er noe justert fra forprosjektet etter konsulen-
tens vurderinger og innspill fra kirkevergen og driftsavdelingen; 
 Atkomstvei inn til gravplassen gis fast dekke (asfalt) og be-
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gjør for jorddybder, kornfordeling og grunnvannsnivå  
 
Kirkevergen og driftsavdelingen har kommet med innspill til utfor-
ming til konsulenten. 
 

lysning 
 Parkeringsplassen er noe mindre og med 23 plasser (1 mind-

re enn i forprosjektet) 
 Driftsavdelingen er gitt noe større areal, snudde binger/seler 

og fast dekke (asfalt).  
 Intern driftsvei på gravfeltet er lagt lenger nord, slik at det er 

god atkomst fra driftsavd.til gravfeltene 
 Beplantning;  

-Buskfelt er justert/endret for å gå bedre driftsatkomst til de 
ulike gravfeltene 
-Trær er nøye vurdert mht. herdighet og rotsone og plasse-
ring ifht. ledningsnett i bakken og graver 

 
Ant. graver utvidelse del nord forprosjekt: 435 
Ant. graver utvidelse del nord strakstiltak: 451 
 
Grunnvannstanden er ikke dokumentert, men kommunen mener at 
graving i området har vist at grunnvannstanden ligger lavere enn 
1,6 m under terreng for området. Dersom grunnvannstanden i an-
leggsfasen ikke er lav nok for hele området, vil tiltak måtte foretas 
da –gir noe usikkerhet mht uforutsette kostnader. Kostnadsover-
slaget er angitt med 20% uforutsette kostnader pga dette. 
 

Tilbudsbeskrivelse NS 3420 Beskrivelsesstandarden for 
bygg, anlegg og installasjoner 
 

Beskrivelsen utformes etter NS3420  

Bok 0 Angir generelle retningslinjer 
for entreprenør 

Sørum kommunes standarder tas inn i tilbudsgrunnlaget til entrepre-
nør. 
 

 

 
 



Sørum kirkegård
KOSTNADSOVERSLAG Byggeplan
FASE: Strakstiltak
Areal planområde: 4165 m2 Rev. 01, etter innspill fra kirkerådet: 08.11.2013
POST BESKRIVELSE ENHET MENGDE ENH.PRIS SUM KOMMENTARER

Sum post
0 Rigg og drift

0.1 Rigg og drift RS 1 635278 635 278 10 %
635 278

70 Utendørs generelt (forberedende arbeider)
70.1 Riving og fjerningsarbeid på tomta RS 1 50000 50 000 Inkl borttransport. Gml gjerder, vegetasjon med mer
70.2 Sikring av eksisterende vegetasjon RS 1 5000 5 000

55 000
71 Terrengarbeider *

71.1 Avtaking og mellomlagring av matjord. Antatt tykkelse 200mm. m3 3800 50 190 000
71.2 Terrengarrondering. Flytting av masser internt. Gjennomsnitt 250mm. m3 100 50 5 000 Det vil tilstrebes massebalanse

195 000
72 Konstruksjoner inkl. utsjakting, borttransport, isolasjon, fundament, levering og setting

72.1 Vannpost. Granitt, spesialelement RS 2 40000 80 000 Reetablering av vannpost og ny vannpost
72.2 Granittsøyler. Støpt i betongfundament med stålforankring stk 4 10000 40 000
72.3 Kjøreport inkl portstolper. Metallport og portstolper av granitt b-0,4m RS 1 50000 50 000
72.4 Gangport inkl portstolper. Metallport og portstolper av granitt b-0,4m RS 2 30000 60 000
72.5 Kjøreport til drift inkl portstolper. Metallport og portstolper av granitt b-0,4m RS 1 40000 40 000

270 000
73 Utvendig VA 

Grøftearbeider
73.1 Grøfter i jord inkl. fund./omf. (hovedledn.grøfter) m 205 15000 3 075 000
73.2 Sikringstiltak, grøftekasse m 85 500 42 500
73.3 Massehåndtering m3 90 150 13 500

Ledningsarbeider (lev./legging inkl. deler) 0
73.4 Avløpsledninger 0
73.5 160 mm PVC-SN8 m 3 300 900
73.6 200 mm PE 100, DVO m 50 350 17 500
73.7 110 mm DV-D m 75 150 11 250

Vannledninger 0
73.8 32 mm PE100 SDR11 m 75 150 11 250

Kummer 0
73.9 Avløpskummer/Overvannskum. Nedstigbar stk 1 50000 50 000

73.10 Avløpskummer/Overvannskum. Spyle/stake stk 2 15000 30 000
73.11 Drenskummer/sandfang (husdrenkummer) stk 2 15000 30 000

Diverse 0
73.12 Bakkekran/vannpost stk. 1 6000 6 000
73.13 Tilknytning m/trør til eks. ø32 PE 80 ledning stk 1 1500 1 500

3 289 400
74 Utvendig elektro

74.1 Rigg og drift elektro RS 1 30000 30 000 I henhold til beskrivelse
74.2 Bygningsmessige arbeider elektro RS 1 190000 190 000 I henhold til beskrivelse + nye grøfter
74.3 Basisinstallasjoner elkraft RS 1 80000 80 000 I henhold til beskrivelse
74.4 Lavspent forsyning RS 1 310000 310 000 I henhold til beskrivelse + ny tilførsel til driftsbygning
74.5 Belysning RS 1 360000 360 000 I henhold til beskrivelse. Totalt 20 stk. lyspunkter

970 000
76 Vei- og plassarbeider

76.2 Grusdekke, 350 mm overbygning av pukk, inkl utsjakting, borttransport, fiberduk m2 550 200 110 000 Interne veier b-3,5m,  områder med smågatestein
76.3 Asfaltdekke, parkeringsplass, inkl avretting m2 1100 180 198 000 Bære- og forsterkningslag er lagt ut. Post inkl avretting.
76.4 Smågatestein, atkomstparti og vannposter m2 75 1000 75 000
76.5 Skiferdekke, sitteplasser m2 10 1500 15 000
76.6 Kantstein av granitt 250x120mm, inkl. setting og pukklag lm 240 600 144 000

542 000
77 Grøntanlegg

77.1 Plen, 200mm vekstjord, planering, tilsåing, gjødsling/kalking m2 2120 80 169 600
77.2 Stauder, utsjakting, 400mm vekstjord, planting, gjødsling m2 30 350 10 500
77.3 Hekk, utsjakting, 400mm vekstjord,  planting, gjødsling m2 300 600 180 000
77.4 Trær so 14-16, oppstammet, utsjakting, 1.5 m3 vekstjord, planting, oppstøtting m2 9 3750 33 750
77.5 Løkplanter, settes i bed stk 210 35 7 350

401 200
77.1 Skjøtsel (5 % av post 77 pr. år)
77,5 Etableringsskjøtsel av grøntanlegget i 3 år 1 60180 60 180

60 180
79 Andre utendørs anlegg, inkl. utsjakting, borttransport, fundamenter osv

79.1 Flettverkgjerde, type 2C med overkantjern, h.1,0m 100 500 50 000
79.2 Midlertidig gjerde lm 50 500 25 000
79.3 Benker stk 2 8500 17 000 Frittstående. 
79.4 Binger i driftsavdeling RS 1 200000 200 000
79.5 Fastmerker til gravfelt stk 8 1000 8 000 Det er lagt inn 4 fastmerker per gravfelt. 

300 000
SUM entreprisekostnad 6 718 058
Uforutsette kostnader, 25 % 1 679 515
SUM eks. mva. byggekostnad 8 397 573
Administrasjonskostnader, 4 % (prosjekt -og byggeledelse) 268 722
Generelle kostnader, 15 % (utredning, prosjektering, gebyrer og avgifter) 1 007 709
Mva. 25 % 2 099 393
 SUM inkl mva. byggekostnad 11 773 397

Kalkulasjon rigg:
Sum konstruksjoner 270 000 20 % 54000
Sum andre arbeider 5 812 780 10 % 581278
Antatt rigg: 635278

Areal planområde fase strakstiltak m2 4165
Kostnad pr. kvadratmeter inkl. mva. (kun anleggsarbeider) 2 827kr          

*71 I kostnadsoverslaget ligger alle graveposter knyttet til enkeltytelsene inn under de respektive postene. Kun generell terrengarrondering ligger under post 71 i kostnadsoverslaget.



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 13/04384 
Arkivkode 
Saksbehandler Inger Kronen Tveranger 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

20.01.2014 8/14 

2 Styret for Sørum kommunalteknikk KF 27.01.2014 2/14 

3 Kulturutvalget 21.01.2014 4/14 

4 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

29.01.2014 12/14 

5 Økonomi- og administrasjonsutvalget 29.01.2014 11/14 

6 Kommunestyret 05.02.2014 17/14 

Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny vurdering av kostnadkalkyle 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.02.2014 sak 17/14 

Votering 
Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 

Vedtak 

Det bevilges kr 7 050 000 til tiltak for utvidelse av gravplassen på Sørum kirkegård. 

Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-
refusjon og låneopptak.  

Som forutsatt i økonomiplan 2014 -17 dekkes kapitalkostnadene til kirkegårdene ved 
egen overføring til Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 

Sørum kommunale eiendomsselskap KF har fortsatt prosjektledelse og 
byggherreansvaret for prosjektet. 

Det forutsettes at arbeidet settes ut på anbud. 

Saken oversendes kontrollutvalget for nærmere ettersyn. Bakgrunnen er 40 % 
reduksjon i kalkyle og flere observasjoner av høye overslag i kalkylen. 

Vedlegg 2 til sak 08/2014
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Arkivsak-dok. 13/04384-8 
Saksbehandler Inger Kronen Tveranger 

STRAKSTILTAK PÅ SØRUM KIRKEGÅRD, NY VURDERING AV 
KOSTNADKALKYLE 

Rådmannens innstilling: 
Det bevilges kr 7 050 000 til tiltak for utvidelse av gravplassen på Sørum kirkegård. 

Bevilgningen finansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF med MVA-refusjon 
og låneopptak.  

Som forutsatt i økonomiplan 2014 -17 dekkes kapitalkostnadene til kirkegårdene ved 
egen overføring til SKE KF. 

SKE KF har fortsatt prosjektledelse og byggherreansvaret for prosjektet. 

Vedlegg (iPad-brukere må hente vedlegget fra selve saken): 

Vedl. 1. Premissdokument  
Vedl. 2: Plantegning over tiltakene  
Vedl. 3: revidert kostnadsoverslag, datert 22.12.13. 
Vedl. 4: revidert kostnadsoverslag vurdert av SKT KF 
Vedl. 5: Uttalelse fra Fellesrådet.  
Vedl. 6: Oversiktskart med område for tiltak markert 
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Oppsummering: 
Det er behov for å øke kapasiteten på kommunens gravplasser. Kommunestyret 
vedtok juni 2013 at det på Frogner og Sørum kirkegårder skulle gjennomføres tiltak 
for raskt å bedre kapasiteten. Det ble lagt fram sak for kommunestyret 11.12.13 for 
gjennomføring av tiltak på Sørum kirkegård. Saken ble sendt tilbake til rådmannen 
fordi kommunestyret bl.a. reagerte på kostnadsomfanget. Rambøll som utarbeidet 
kalkylen har nå kvalitetssjekket den og er kommet til at den var 40,3 % for høy. 
Årsaken er at de har sammenlignet prosjektet med et langt mer komplisert prosjekt. 
SKT KF har også vurdert kostnadene, ut fra revidert kalkyle. Saken fremmes nå på 
nytt. 

Det som skal gjennomføres nå bygger opp under en større framtidig utvidelse både 
på Sørum og Frogner kirkegårder. På Frogner kirkegård er tiltakene finansiert av 
fellesrådet selv og gjennomført (bortsett fra nytt urnefelt).  

Saken nå omhandler kun strakstiltakene. Vurdering av hvor hovedprosjektet bør 
plasseres fremme senere i egen sak. 

Bakgrunn for saken: 
Kommunen skal til enhver tid ha ledig gravkapasitet tilsvarende 3 % av 
befolkningsgrunnlaget. Pr. april 2013 oppfylte kommunen kun 20 % av det lovpålagte 
kravet. Ledig kapasitet var da tilstrekkelig til ca. 2 år.  

Det skal videreføres et større prosjekt for utvidelse av kommunens tre gravplasser i 
et generasjonsperspektiv, kapellet i Blaker, livsynsåpent seremonirom mm. For å 
sikre tilstrekkelig kapasitet på kort sikt vedtok kommunestyret i juni 2013, etter forslag 
fra fellesrådet, at det ved Frogner og Sørum kirkegårder skulle gjennomføres 
«strakstiltak». På Frogner skulle fellesrådet gjøre dette innenfor eget budsjett, mens 
rådmannen skulle komme tilbake med egen sak på Sørum kirkegård. Slik sak 
fremmes nå.  

Strakstiltak på Frogner kirkegård:  

På Frogner er tiltakene gjennomført innenfor fellesrådets eget budsjett. Geoteknisk 
undersøkelser er bekostet av kommunen, innenfor hovedprosjektets rammer. Dette 
måtte uansett gjøres i forbindelse med hovedprosjektet på Frogner. Tiltakene på 
Frogner gav 128 enkle graver (64 doble). Ny internvei er opparbeidet. Fellesrådet har 
fått gode tilbakemeldinger på at resultatet er blitt pent. Et urnefelt som skal vi gi 30-
50 nye urnegraver er ikke opparbeidet. Her kreves det biskopens godkjenning av 
plan for feltet fordi det er et felt med nye graver. Kommunen vil engasjere konsulent 
til å lage slik plan. Denne må vise fysisk markering (innmålt/punktsatt) av urnefeltet, 
og vurdere adkomstforholdene, samt vise forholdet til øvrige deler av gravplassen. 
Dette finansieres innenfor bevilgningen til planleggingsfasen av kirkegårdsprosjektet. 
Dette vil bli utført raskt og med tanke på at urnefeltet kan tas i bruk i 2014.  

Strakstiltak Sørum kirkegård:  
Tiltakene på Sørum er mer omfattende enn for Frogner. Plangrunnlag og 
kostnadsoverslag er utarbeidet av Rambøll, på oppdrag fra SKE KF. Tiltaket 
gjennomføres innenfor regulert område i den nordre delen av gravplassen. Plan for 
tiltakene (vedl.2) baserer seg på tidligere utarbeidet forprosjekt for hele gravplassen, 
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men er noe revidert etter innspill fra fellesrådet og kommunen. Planarbeidet er 
finansiert av planleggingsmidler for hovedprosjektet, da dette uansett måtte gjøres.  
Området som skal opparbeides nå bygger opp under en større utvidelse av 
gravplassen (hovedprosjektet). Internveier og høyder er planlagt slik at det er 
tilpasset en ytterligere utvidelse og sammenkobling med dagens gravplass.  
Det tilrettelegges for 222 nye graver (111 doble) i 2 felt. Dette er noe flere graver enn 
det som ble skissert for kommunestyret i saken i juni (86 doble). Årsaken er bl.a. at 
mindre areal enn antatt går med til internveger. Dagens adkomst fra Bingenvegen og 
p-plassen oppgraderes/opparbeides og driftsareal etableres. Adkomstvegen inn til p- 
plassen, p-plassen og driftsareal får asfalt. Veglys, vannpost, beplantning og gjerder 
tas med. Tiltakene innebærer at denne delen av gravplassen opparbeides fullt ut.  
Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser, og det ble registret 3 kokegroper. 
Disse vil bli frigitt.  

Kostnader:  

Rambølls opprinnelige kostnadsoverslag lagt fram i sak 144/13 var på kr 11 773 397, 
inkl mva. Dette kostnadsoverslaget er nå kvalitetssjekket av Rambøll selv. De er 
kommet til at de har lagt feil referanseprosjekt til grunn. De har sammenlignet med et 
langt mer komplisert prosjekt. Revidert kalkyle viser nå en sluttsum på kr 7 050 000,- 
dvs. 40,3 % reduksjon i f.h.t. opprinnelige kalkyle. 

SKT KF har sett på revidert kalkyle. Utdrag fra epost av 10.1.2014:  
«Vi har vurdert postene 71,73 og 76. 
Kostnadsoverslaget for avtaking og mellomlager av matjord (71.1) virker noe lav. 
Hvis det er behov for opplasting og transport til mellomlager bør denne økes med 50 
% under forutsetning at transportavstand er svært kort. Når det gjelder kostnader til 
VA virker disse riktig, under forutsetning av at det er normale grunnforhold. Det er 
imidlertid ikke medtatt kostnader for bort kjøring og deponering av eventuelle 
overskuddsmasser. Når det gjelder post 76.2 virker denne noe lav, da det er lang 
transport på disse massene. Kostnadene til asfaltering ligger noe over hva vi pleier å 
betale, og kan muligens reduseres noe.» 

Fellesrådet uttalelse:  
Fellesrådet behandlet utkastet til plan for de aktuelle tiltakene 30.10.2013 (vedl. 4). 
Rådet godkjente plantegningene, men hadde merknader på at vegetasjonen burde 
fortettes og at det blir vurdert lyssetting langs intern hovedvei og ved benkeområdet. 
Kommentar: Merknadene som gjelder det nye feltet er imøtekommet og innarbeidet i 
forslaget som legges fram.  

Konsekvenser: 
Eksisterende planer: 
Tiltakene er innafor område regulert for «Sørum kirke», reguleringsplan vedtatt 6.2.1991. 

Gjeldende vedtak: 

 Kommunestyret 11.12.2013 sak 144/13: 

«Kommunestyret er positiv til utvidelse av gravplassene på Sørum og Frogner. 
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Ny kostnadskalkyle over arbeidene og sak på bevilgning framlegges for 
kommunestyret 05.02.2014.  

Rådmannen bes på grunnlag av kapasitet og faglig kompetanse legge fram en sak 
hvor ansvaret for hovedprosjektet for gravlunder plasseres.  

Kommunestyret setter spørsmålstegn ved kostnaden til strakstiltaket. Det forutsettes 
at anbudsreglene holdes og at det bestrebes å holde kostnadene så lave som mulig. 
Låneopptaket skal dermed stå i forhold til det reelle kostnadsbildet. Kommunestyret 
ber også om at økonomi- og administrasjonsutvalget holdes orientert om videre 
prosess.» 

Kommunestyret 19.6.2013, sak 66/13 (siste del av vedtaket):  
«Strakstiltak:  
Det gis tilslutning til å videreføre arbeidet med strakstiltak på Frogner og Sørum 
kirkegårder, jamfør vedlegg 2. Tiltak på Sørum kirkegård legges fram som egen sak med 
kostnadsoverslag, senest ved budsjettbehandlingen for 2014.»  
Økonomi:  

Det søkes om kr 11 800 000,- til gjennomføring av tiltak på Sørum gravplass.  
Bevilgningen finansieres via låneopptak og merverdirefusjon hos SKE KF.  
Det er i økonomiplan 2014 -17 forutsatt en egen overføring til SKE for å dekke 

kapitalkostnadene til kirkegårdene.  

Økonomi: 
Det søkes om kr 7 050 000,- til gjennomføring av tiltak på Sørum gravplass.  
Bevilgningen finansieres via låneopptak og merverdirefusjon hos SKE KF.  
Det er i økonomiplan 2014 -17 forutsatt en egen overføring til SKE for å dekke 

kapitalkostnadene til kirkegårdene. 

Bemanning: 
SKE KF var forutsatt å være byggherre for prosjektet.  
Under behandling av saken i desember 2013 ble det drøftet om prosjektet burde flyttes 
fra SKE KF til SKT KF. 

Daglig leder i SKT KF er av den oppfattelse at (utdrag av mail 7.1.2014): 
«2) Vi har ikke prosjektlederkapasitet eller ledig kompetanse til å overta 
prosjektledelsen av prosjektet - noe som verken ville gi kostnadsbesparer eller 
kontinuitet. Vi vil i 2014 og 2015 leie ut inntil 1,5 2 årsverk innen dette område til 
MIRA. 

3) Det vi ikke klarer på den korte tiden er (innen 10.1.14):
- Å avklare om vi kan ta ANLEGGSARBEIDENE i egen regi eller når i 2014.  
Dette må ses i sammenheng med vår ressursplan for 2014 som nå legges frem 
for vår Produksjonsvirksomhet. 
Tidligst. 1. febr. vil vi kunne si noe om dette. 

- Å gi et bindende kostnadsoverslag dersom vi kan ta ANLEGGSARBEIDENE i 
egen regi. 
Til dette trenger vi mer info om prosjektet for å gjøre mengdeberegninger og 
prising.» 
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Bærekraftig utvikling:  
Det er bærekraftig at kommunen til en hver tid har tilstrekkelig med graver. 

Uttalelse fra andre utvalg: 
Det skal vurderes om saken før den politiske behandlingen skal oversendes for 
uttalelse til (skriv ja eller nei): 
Arbeidsmiljøutvalget: nei  

Eldrerådet: nei  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: nei  

Barns og unges kommunestyre: nei  

Andre råd eller utvalg, i så fall hvilket/hvilke: Sørum kirkelige fellesråd har uttalt seg om 
saken (vedl. 4). Ellers sendes den SKE KF og SKT KF før de politiske utvalgene. 

Alternativer: 
Å ikke gjennomføre tiltakene vil utfordre gravkapasiteten i kommunen. 

Vurdering: 
Rambøll har nå kvalitetssjekket sitt eget kostnadsestimat, og har lagt fram nytt 
estimat som er 40,3 % lavere enn opprinnelig. De forklarer dette med følgende 
(epost 7.1.2014):  
«Rambøll beklager at det første kostnadsoverslaget var alt for høyt estimert. Det 
skyldes at vi har forskjellige erfaringspriser per lengdemeter grøft fra andre 
prosjekter/tilbud, og den høye enhetsprisen som ble brukt opprinnelig for Sørum 
gravplass er fra et mye mer komplisert prosjekt. Siden strakstiltaket først ville vært 
mye mer komplisert med drenering fra gravene, var vi først innstilt på at det skulle bli 
dyrt og reagerte derfor ikke på den høye prisen. 

Vi vil for framtiden unngå slike ting skjer igjen.» 

SKT KF har blitt bedt om å vurdere å gjennomføre prosjektet i egenregi, samt å 
vurdere det reviderte kostnadsestimatet fra Rambøll. Tilbakemelding er at de har hatt 
liten tid til å vurdere dette grundig, men av de 3 postene de har vurdert ser 2 ut til å 
være lave, og 1 noe høy. De har ikke hatt tid til å vurdere om de kan gjøre 
anleggsarbeidene i egenregi, og om dette eventuelt kan gjøres i 2014.  

Rådmannen understreker at det er først når anbudene kommer inn at vi ser det reelle 
kostnadsbildet. 

Om hvor prosjektet bør plasseres: 
Prosjekteringstjenester: Det er inngått avtale om prosjekteringstjenester, til og med 

detaljprosjektet. Blir prosjektet flyttet, må avtalen med Rambøll videreføres. 

Prosjektleder: Generelt er det uheldig å skifte prosjektleder når et prosjekt er 
kommet langt, men det er selvsagt mulig. Det vil imidlertid ikke gi kostnadsbesparer 
eller kontinuitet.  

Utførelse i egenregi: SKT KF har ikke hatt tid til å vurdere om de kan gjøre 
anleggsarbeidene i egenregi. Det skal gjøres langt mer enn anleggsarbeid her. 
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Anbefaling: Rådmannens oppfattelse er at begge foretakene kan ivareta rollen som 

byggherre og ha prosjektledelsen. Rådmannen tar signalene fra daglig leder i SKT 
KF om manglende kapasitet. Det er imidlertid også en utfordrende ressurssituasjon i 
SKE KF. Rådmannen har ikke grunnlag for å anbefale at prosjektet skal flyttes til 
SKT KF, men vil understreke viktigheten av at tiltakene gjennomføres i 2014 og at 
det derfor er vesentlig at prosjektet nå ikke stopper opp. Det innstilles på at SKE KF 
fortsatt skal ha ansvar for prosjektledelsen og byggherreansvaret. Eventuelt kan det 
leies inn prosjektledelse til prosjektet. 

Om tiltakene: 
Strakstiltakene på Frogner og Sørum kirkegårder skal gi 222+128= 350 enkeltgraver, 
eller 175 dobbeltgraver, alle for kister. I tillegg kommer ca 40 urnegraver på Frogner, 
ennå ikke opparbeidet.  

Samlet maksimal brukstid når tiltakene er gjennomført vil anslagsvis være 8-10 år på 
Frogner og Sørum. Den lovpålagte grensen på 3,0 % ledige graver blir da oppfylt. I 
tidsrommet 2015-17 vil kommunen sannsynligvis komme under denne grensen igjen. 
Ytterligere utvidelser er tenkt sikret gjennom hovedprosjektet for alle 3 gravplassene. 
Tiltakene vil bli igangsatt så snart biskopen har godkjent planen, og de nødvendige 
tillatelser er gitt. SKE KF vil ivareta byggherreansvaret og engasjere entreprenør til 
arbeidene. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2014. 

Rådmannen anbefaler at det bevilges midler til gjennomføring av tiltakene på Sørum 
kirkegård. Denne nordre delen av gravplassen opparbeides dermed i sin helhet, og 
er slik sett en realisering av deler av hovedprosjektet. 

Informasjons- og kommunikasjonstiltak: 
Fellesrådet ved daglig leder orienteres.  
Saken legges på internett på vanlig måte. 

Dato: 13.1.2014 
Godkjent av rådmann Marius Trana 



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 13/04384 
Arkivkode 
Saksbehandler Inger Kronen Tveranger 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

20.01.2014 8/14 

2 Styret for Sørum kommunalteknikk KF 27.01.2014 2/14 

3 Kulturutvalget 21.01.2014 4/14 

4 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

29.01.2014 12/14 

5 Økonomi- og administrasjonsutvalget 29.01.2014 11/14 

6 Kommunestyret 05.02.2014 17/14 

Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny vurdering av kostnadkalkyle 

Styret for Sørum kommunalteknikk KF har behandlet saken i møte 27.01.2014 
sak 2/14 

Møtebehandling 

Styret diskuterte saken, før de tok saken til orientering. 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering. 



Sørum kirkegård
KOSTNADSOVERSLAG Byggeplan
FASE: Strakstiltak
Areal planområde: 4165 m2 Rev. 02, etter justering av enh.pris grøfter: 22.12.2013
POST BESKRIVELSE ENHET MENGDE ENH.PRIS SUM KOMMENTARER

Sum post
0 Rigg og drift

0.1 Rigg og drift RS 1 389278 389 278 10 %
389 278

70 Utendørs generelt (forberedende arbeider)
70.1 Riving og fjerningsarbeid på tomta RS 1 50000 50 000 Inkl borttransport. Gml gjerder, vegetasjon med mer
70.2 Sikring av eksisterende vegetasjon RS 1 5000 5 000

55 000
71 Terrengarbeider *

71.1 Avtaking og mellomlagring av matjord. Antatt tykkelse 200mm. m3 3800 50 190 000
71.2 Terrengarrondering. Flytting av masser internt. Gjennomsnitt 250mm. m3 100 50 5 000 Det vil tilstrebes massebalanse

195 000
72 Konstruksjoner inkl. utsjakting, borttransport, isolasjon, fundament, levering og setting

72.1 Vannpost. Granitt, spesialelement RS 2 40000 80 000 Reetablering av vannpost og ny vannpost
72.2 Granittsøyler. Støpt i betongfundament med stålforankring stk 4 10000 40 000
72.3 Kjøreport inkl portstolper. Metallport og portstolper av granitt b-0,4m RS 1 50000 50 000
72.4 Gangport inkl portstolper. Metallport og portstolper av granitt b-0,4m RS 2 30000 60 000
72.5 Kjøreport til drift inkl portstolper. Metallport og portstolper av granitt b-0,4m RS 1 40000 40 000

270 000
73 Utvendig VA 

Grøftearbeider
73.1 Grøfter i jord inkl. fund./omf. (hovedledn.grøfter) m 205 3000 615 000
73.2 Sikringstiltak, grøftekasse m 85 500 42 500
73.3 Massehåndtering m3 90 150 13 500

Ledningsarbeider (lev./legging inkl. deler) 0
73.4 Avløpsledninger 0
73.5 160 mm PVC-SN8 m 3 300 900
73.6 200 mm PE 100, DVO m 50 350 17 500
73.7 110 mm DV-D m 75 150 11 250

Vannledninger 0
73.8 32 mm PE100 SDR11 m 75 150 11 250

Kummer 0
73.9 Avløpskummer/Overvannskum. Nedstigbar stk 1 50000 50 000

73.10 Avløpskummer/Overvannskum. Spyle/stake stk 2 15000 30 000
73.11 Drenskummer/sandfang (husdrenkummer) stk 2 15000 30 000

Diverse 0
73.12 Bakkekran/vannpost stk. 1 6000 6 000
73.13 Tilknytning m/trør til eks. ø32 PE 80 ledning stk 1 1500 1 500

829 400
74 Utvendig elektro

74.1 Rigg og drift elektro RS 1 30000 30 000 I henhold til beskrivelse
74.2 Bygningsmessige arbeider elektro RS 1 190000 190 000 I henhold til beskrivelse + nye grøfter
74.3 Basisinstallasjoner elkraft RS 1 80000 80 000 I henhold til beskrivelse
74.4 Lavspent forsyning RS 1 310000 310 000 I henhold til beskrivelse + ny tilførsel til driftsbygning
74.5 Belysning RS 1 360000 360 000 I henhold til beskrivelse. Totalt 20 stk. lyspunkter

970 000
76 Vei- og plassarbeider

76.2 Grusdekke, 350 mm overbygning av pukk, inkl utsjakting, borttransport, fiberduk m2 550 200 110 000 Interne veier b-3,5m,  områder med smågatestein
76.3 Asfaltdekke, parkeringsplass, inkl avretting m2 1100 180 198 000 Bære- og forsterkningslag er lagt ut. Post inkl avretting.
76.4 Smågatestein, atkomstparti og vannposter m2 75 1000 75 000
76.5 Skiferdekke, sitteplasser m2 10 1500 15 000
76.6 Kantstein av granitt 250x120mm, inkl. setting og pukklag lm 240 600 144 000

542 000
77 Grøntanlegg

77.1 Plen, 200mm vekstjord, planering, tilsåing, gjødsling/kalking m2 2120 80 169 600
77.2 Stauder, utsjakting, 400mm vekstjord, planting, gjødsling m2 30 350 10 500
77.3 Hekk, utsjakting, 400mm vekstjord,  planting, gjødsling m2 300 600 180 000
77.4 Trær so 14-16, oppstammet, utsjakting, 1.5 m3 vekstjord, planting, oppstøtting m2 9 3750 33 750
77.5 Løkplanter, settes i bed stk 210 35 7 350

401 200
77.1 Skjøtsel (5 % av post 77 pr. år)
77,5 Etableringsskjøtsel av grøntanlegget i 3 år 1 60180 60 180

60 180
79 Andre utendørs anlegg, inkl. utsjakting, borttransport, fundamenter osv

79.1 Flettverkgjerde, type 2C med overkantjern, h.1,0m 100 500 50 000
79.2 Midlertidig gjerde lm 50 500 25 000
79.3 Benker stk 2 8500 17 000 Frittstående. 
79.4 Binger i driftsavdeling RS 1 200000 200 000
79.5 Fastmerker til gravfelt stk 8 1000 8 000 Det er lagt inn 4 fastmerker per gravfelt. 

300 000
SUM entreprisekostnad 4 012 058
Uforutsette kostnader, 25 % 1 003 015
SUM eks. mva. byggekostnad 5 015 073
Administrasjonskostnader, 4 % (prosjekt -og byggeledelse) 160 482
Generelle kostnader, 15 % (utredning, prosjektering, gebyrer og avgifter) 601 809
Mva. 25 % 1 253 768
 SUM inkl mva. byggekostnad 7 031 132

Kalkulasjon rigg:
Sum konstruksjoner 270 000 20 % 54000
Sum andre arbeider 3 352 780 10 % 335278
Antatt rigg: 389278

Areal planområde fase strakstiltak m2 4165
Kostnad pr. kvadratmeter inkl. mva. (kun anleggsarbeider) 1 688kr          

*71 I kostnadsoverslaget ligger alle graveposter knyttet til enkeltytelsene inn under de respektive postene. Kun generell terrengarrondering ligger under post 71 i kostnadsoverslaget.
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