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Forord 
HR prosjekt har på oppdrag fra Gjerdrum kommune utført en mulighetsstudie for Gjerdrum 
idrettshall. Formålet med rapporten er å vurdere hvorvidt det er mulig å bygge på 
nødvendige arealer i tilknytning til eksisterende hall, og utrede kostnadsbildet for 
prosjektet.  
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1 Innledning 
Dette notatet omtaler mulighetene for å rehabilitere Gjerdrum idrettshall og utvide anlegget 
med ytterligere idrettsarealer. Det er tidligere utført en mulighetsstudie for et 
nybyggalternativ hvor en ny hall plasseres sør for dagens idrettsarealer i Gjerdrum 
idrettspark.  
 
Bakgrunnen for utredningen er kapasitetsutfordringer, vedlikeholdsetterslep, og tekniske 
mangler ved dagens anlegg.  
 
Formålet i denne mulighetsstudien er å identifisere en løsning hvor romprogrammet for 
nybyggalternativet er plassert inn eksisterende idrettshall og tilbygg, som alternativ til å 
bygge ny hall.  
 
Det er gjort overordnede vurderinger av adkomst, byggeteknikk, grunnarbeider, akustikk og 
brann. Det er ikke gjort detaljerte vurderinger på noen fag, og løsninger må forventes 
åvidereutvikles i senere prosjektfaser. Å verifisere hvorvidt alternativet er gjennomførbart er 
hovedformålet med dette oppdraget, samt estimere kostander.  
 
Det er i 2018 utredet et alternativ med ny idrettshall sør vest for dagens fotballbane. Dette 
prosjektet omtales videre som nybyggalternativet. For å etablere sammenlignbarhet mot det 
nybyggalternativet er kostnader for nybyggalternativet tatt inn i dette notatet med avstemte 
forutsetninger. Nybyggalternativet kommenteres ikke ytterligere i dette notatet.  
 

1.1 Befaring 
Det ble avholdt en befaring på tomten 26.mai 2020. Formålet med befaringen var å få et 
generelt inntrykk av byggets tilstand og egnethet, samt dialog med representanter for 
brukerne. Det ble ikke foretatt en detaljert teknisk kartlegging av bygget på befaringen.  

1.2 Romprogram  
Romprogram for nybyggalternativet er lagt til grunn for dette prosjektet.  
De funksjonene som lar seg plassere i eksisterende bygg er plassert der, og overskytende 
arealer er plassert i et tilbygg.  
 
Å plassere funksjoner fra et romprogram inn i eksisterende bygningsmasse gir noen 
utfordringer. Romprogrammet definerer teoretisk hvilket areal som er tilstrekkelig for en 
aktivitet. Liten geometrisk fleksibilitet i et eksisterende bygg gjør at funksjoner typisk 
plasseres inn i rom som ikke har helt optimal størrelse. Dette genererer et større arealbruk i 
et slik alternativ enn et rent nybyggalternativ. 
 



1 Innledning 

 23.6.2020 Gjerdrum idrettshall 4 

 

Det har ikke lyktes å finne programmerte arealer som passer inn størrelsesmessig og 
logistikkmessig i området rundt dagens fysioterapi i plan 2 i eksisterende bygg. Dette gir et 
økt arealbehov for prosjektet som helhet. Arealene kan tenkes fylt med ikke-programmerte 
arealer. Som lager er tilkomsten ikke ideell, som arbeidsplasser er dagslys en betydelig 
utfordring. Et reelt alternativ kan være å utvide tribunearealet. Kostnadsmessig prises en 
generell oppgradering av arealet uten å spesifisere hva det inneholder.  
 
Det etableres parkeringsplasser i et kjellerplan under deler av tilbygget.  

1.3 Byggefaser 
Prosjektet er tenkt utført i to hovedfaser.  
 
Forberedende arbeider med eventuell flytting av vann, avløp, strøm og tele i bakken vil 
foregå før de to hovedfasene.  
 

I første fase bygges ny hall og mellombygg øst for eksisterende hall. Anleggsarbeidene får 
adkomst fra øst, og tomten stenges for gjennomgang av fotgjengere i retning øst-vest. 
Adkomst til eksisterende hall blir fra vest som i dag i denne fasen.  
 
Det må påregnes både støy og støv innenfor hva som er normalt fra byggeprosjekter i denne 
fasen. Valg av byggemetode vil kunne påvirke støy og støv noe. Byggetid for denne fasen vil 
være i størrelsesorden 15-18 måneder, eventuelt noe lengre om det skal tas særlige hensyn 
til omgivelsene. Eksisterende hall vil kunne brukes nesten som normalt i byggetiden. Det 
kan bli aktuelt å stenge hallen i korte perioder når det utføres gravearbeider tett på 
fundamentene til eksisterende hall av sikkerhetshensyn.  
 
Når ny hall er ferdigstilt etableres ny hovedadkomst for kjørende via parkeringskjeller med 
innkjøring fra øst. Rehabilitering og ombygging av eksisterende hall er prosjektets andre 
fase.  
 
Gående vil i fase 2 ha mulighet til å komme inn i bygget fra biinngang i øst, eller fra ny 
hovedinngang i vest. Gangadkomst fra vest, og fra ungdomsskolen vil måtte skje på et sikret 
gangpassasje tett på fotballbanen. I korte perioder kan det være aktuelt å etablere 
midlertidig gangvei over fotballbanen av sikkerhetshensyn.  
Fotballbanen forutsettes opprettholdt uten stengninger annet enn eventuelt korte perioder 
hvor gangpassasje må etableres på tvers av banen.  
 
Brukerne av eksisterende hall er i all hovedsak tenkt flyttet til ny hall i fase 2. Unntaket er 
skytebanen som ikke får nye lokaler i ny hall. For å minimere konsekvensen for brukerne bør 
fremdriftsplanen tilpasses slik at mest mulig av arbeidene som påvirker skytebanen og dens 
brukere utføres i sommerhalvåret da bruken er minst.  
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1.4 Grunnforhold 
Det er ikke utført grunnundersøkelser på tomten i forbindelse med dette prosjektet, men det 
er opplyst på befaring og i innledende samtaler med oppdragsgiver at det er antatt 
leirmasser av middels kvalitet på tomten, og at fundamentering må hensynta dette.  
 
Eksisterende hall er ikke pelet, noe som kan tyde på nokså god bæreevne på grunnen. Det er 
ikke åpenbare visuelle tegn på setningsskader, noe som tyder på at eventuelle setninger har 
vært små, eventuelt jevne.  
 
Ved oppføring av nybygget må det utvises forsiktighet da eksisterende hall ikke er 
fundamentert til fjell.  
Grunnvannstand er ikke kjent. Ved etablering av kjeller tett på eksisterende bygg må valg av 
gjennomføringsmetode forholde seg varsomt til endring i grunnvannstand for å ikke påføre 
eksisterende bygg skader.  

1.5 Eksisterende hall:  
Eksisterende hall er oppført i 2001, delvis på dugnad og bærer preg av 20 års bruk, og en del 
ikke-optimale material- og løsningsvalg.  
 
Blant de mest akutte behovene for oppgradering er sportsgulv, garderober, heis, ventilasjon, 
belysning, yttertak og universell utforming.  
 
Det er utført jevnlig vedlikehold av trekledning, og det foreligger ingen kjente pålegg fra 
offentlige myndigheter i form av branntilsyn eller lignende.  
 
Det er stedvis utfordringer med universell utforming. Flere rom er helt utilgjengelige med 
rullestol, og heisen er betydelig mindre enn dagens krav vil tilsi.  

1.5.1 Akustikk 
Det ble opplyst på befaring at akustikk i hallen ble oppfattet som tilfredsstillende for 
bruksformålet. Dette er ikke undersøkt i detalj. I forbindelse med overflateoppgradering 
forutsettes det noe supplering med lydabsorbenter i forbindelse med overflateoppgradering.  

1.5.2 Brann 
Det er ikke kontrollert brannkonseptet i eksisterende hall, men det foreligger 
brannfaglignotat fra oppføring av bygget.  Det må forventes noen kostnader knyttet til 
oppgradering av brannalarmsystem og branntetting som et minimum. Alle 
branncellebegrensende konstruksjoner må kontrolleres i detalj i senere prosjektfase. I denne 
prosjektfasen forutsettes det at branncelleinndeling mot tilbygg ivaretas i tilbygget.  
 
I forbindelse med etablering av betydelige nye føringsveier for tekniske installasjoner må 
branncelleinndeling ivaretas.  
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1.5.3 Fundamentering 
Bygget er opplyst å være fundamenter med plate på mark og punktfundameter. Det antas å 
være noe leirmasser på tomten som krever varsomhet ved oppføring av tilbygg. Det er ikke 
observert tydelige tegn på setningsskader på befaring.  
 
Det anbefales å utføre grunnundersøkelser og en geoteknisk vurdering før igangsetting av 
prosjekt. Særlig etablering av parkeringskjeller under nybygg vil medføre risiko for 
setningsskader som følge av endret grunnvannstand.  

1.5.4 Byggeteknikk og bæresystem 
Det er ikke utført en kontroll av dimensjonering av bæresystem, men det er opplyst om at 
bæresystemet er antatt å være mer eller mindre fult utnyttet, kanskje også 
underdimensjonert.  
 
Det ansees som lite sannsynlig at eksisterende bæresystem kan forsterkes i vesentlig grad. 
Ombygging og særlig tilleggsisolering av tak må gjøres innenfor rammene av hva som er 
mulig med eksisterende bæresystem.  
 
Måking av tak ved kraftig snøfall må påregnes. Ved tilleggsisolering av tak øker egenvekten 
til taket, og måking av tak må forutsettes utført oftere enn i dag (opplyst på befaring at dette 
er utført en vinter siden hallen åpnet). Å forutsette måking av tak for å håndtere snølast er 
en faglig dårlig løsning som det også er noe usikkerhet knyttet til om vil bli godkjent. Det vil 
bli en avveining mellom konstruksjonssikkerhet og energiforbruk som avgjør hvor mye man 
kan tilleggsisolere taket.  

1.5.5 Luftbehandling 
Eksisterende luftbehandlingsanlegg har for liten kapasitet og det ansees ikke sannsynlig at 
dette kan tilfredsstilles med dagens tekniske rom av plasshensyn. To av 
ventilasjonsaggregatene er kjøpt brukt, og sentrale komponenter er det ikke mulig å skaffe 
reservedeler til.  
 
Dagens tre ventilasjonsrom forutsettes beholdt med nye aggregater, men at disse suppleres 
med minst et nytt aggregat i et nytt ventilasjonsrom. Nøyaktig fordeling av hvilke aggregater 
som forsyner hvilke soner er ikke vurdert, men det må forventes etablering av nytt kanalnett 
for ventilasjon.  
 
Moderne energieffektive ventilasjonsaggregater tar betydelig større plass enn aggregatene 
som benyttes i hallen nå.  

1.5.6 Elektro 
Det er ikke foretatt en detaljert elektrofaglig gjennomgang av bygget. Belysningsanlegget 
har nådd forventet levealder og har dårlig energieffektivitet. For øvrige elektroinstallasjoner 
må det vurderes hva som kan beholdes. Betydelige deler vil måtte skiftes ut grunnet endring 



Innledning 1 

Mulighetsstudie 23.6.2020  7 

i rominndeling og totalrehabilitering av en del arealer. Anlegget vil trolig være 23-24 år når 
rehabiliteringen foregår, det er nær forventet levealder på elektroinstallasjoner.  
Trolig vil det være riktig å skifte ut det meste av elektroinstallasjoner som del av 
rehabiliteringsprosjektet.  

1.5.7 Oppsummering tiltak i 
eksisterende hall 

Tiltakene antas å utløse en hovedombygging hvor ny TEK (Teknisk forskrift) vil gjelde for 
prosjektet. Det er stor usikkerhet knyttet til hvorvidt det er teknisk mulig å tilfredsstille 
energireglene i TEK ved en oppgradering av hallen. Det mest sannsynlige scenariet er at man 
etterisolerer så mye som det er mulig, men at det må søkes dispensasjon fra å fullt ut 
tilfredsstille TEK.  
 
Store deler av overflatene i bygget har behov for oppgraderinger, og store deler av de 
tekniske anleggene i bygget er enten umiddelbart klare for utskiftning, såpass tett på 
utskiftingsbehov at de byttes i forbindelse med rehabilitering, eller må byttes som følge av 
endret bruk av rom.  
 
I sum tegner det seg et bilde av at dersom man setter i gang dette prosjektet så medfører 
dette en full rehabilitering av dagens hall. Resultatet av denne rehabiliteringen vil være en 
hall med for det meste tilfredsstillende kvaliteter.  
 
Noen kritiske punkter er  

• Antatt begrenset kapasitet i bæresystem – behov for måking av tak 

• Noen begrensninger i planløsning – gir noen kritiske punkter med tanke på 

universell utforming. 

• Arealeffektiviteten blir noe lavere enn i et nybygg.  

• Energiforbruk og klimatiske forhold vil bli noe dårligere enn for et nybygg.  

o Ikke realistisk å etterisolere gulv. 

1.6 Tilbygg hall:  
Tilbygget slik det er tenkt løst er todelt. Et mellombygg og et hallbygg. Hele tilbygget bygges 
som et moderne bygg med tidsriktig estetikk og oppfyllelse av alle formelle krav til nybygg. 
Kostnadsberegningen tar utgangspunkt i Norsk Prisbok sin mal for flerbrukshall, men 
korrigeres for parkeringskjeller og utvidede idrettsfasiliteter. Det forutsettes bruk av 
materialer med gode levetidsegenskaper, med fokus på totale levetidskostnader.  

1.6.1 Mellombygget 
Mellombygget er tenkt å være inngangsparti for hele anlegget, og inneholde garderober, en 
del idrettsflater, kontorfunksjoner, tekniske rom, kiosk etc. For å sikre adkomst til plan 2 i 
eksisterende bygg med en tilfredsstillende heis etableres mellombygget med to etasjer over 
mark. Mellombygget er tegnet med delvis kjeller lengst fra eksisterende bygg. Å unngå 
kjeller tett på eksisterende bygg er for å forebygge setningsskader og skader på 
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fundamentering på eksisterende hall. Teknisk rom kalkuleres som 100 kvadratmeter større 
enn det som er tegnet.  

1.6.2 Hallbygget 
Ny spilleflate for håndball etc. vinkles 90 grader i forhold til eksisterende spilleflate. Dette 
delvis for å få plass til bygget, og delvis for å begrense ulempene for naboene i nord.  
Det etableres kjeller under hele hallbygget som primært brukes til parkering. Innkjøring til 
parkeringskjeller blir fra øst.  
 

1.7 Utendørsarealer 
Utearealene kan deles i tre soner. 
 
I forslaget er det forutsatt at all bilinnkjørsel til idrettsparken er fra Fylkesvei 120 og inn i 
området. Videre er det lagt en snuområdet i nord. Ved denne plassen skal all bakkeparekring 
legges. Det er ikke beregnet hvor mange plasser er til. Dette vil komme i neste fase. 
Inngangen til idretts anlegg skal også være fra nord øst. Til kjellerparkering er det lagt en 
nedkjøring fra den internveien.  
 
Det forslås plassering av arealer til friluftsaktiviteter mellom eksisterende bygg og 
fotballbanen. Dette arealet kan forlenges rundt det nye bygget å bli som en del av det åpne 
friområdet. Arealet kan opparbeides parkmessig med innlagt apparater for fysisk mosjon.  
 
Dette vil være meget populært for barn og ungdommer i alle sesonger. Arealet kan 
bygges/opparbeides med materialer som tåler slitasje og er vannfiltrerende. Ved større 
arrangementer kan denne plassen fungere som et avlastingsareal for servering, pauser og 
annen aktivitet mellom kamper/konkurranser. 
 
Hovedadkomst for publikum til idrettsinstallasjon er ment fra nordøst og en gangforbindelse 
til det nye bygget kan legges frem til inngangen til nytt bygg. Resterende arealet er til 
friluftsaktiviteter. Del bør ikke tillates bilkjøring helt til inngangen til bygget i nordvest. All 
biladkomst skal være fra øst, via Fylkesvei 120. 
 
Arealet utenfor skytebanen kan tenkes bevart som parkeringsarealer, eventuelt at det 
opparbeides som en aktivitetsflate.  
 
Det er avsatt en budsjettsum på rundt 2500 kroner per kvadratmeter (entreprisekostnad) for 
berørte utearealer.  
 
For nybyggalternativet er det avsatt et tilsvarende areal med tilsvarende kvalitet.  
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2 Nybyggalternativ 
Denne notatet omtaler ikke løsninger i nybyggalternativet, men sammenligner økonomien i 
de to alternativene.  
 
Formålet er å vise de økonomiske konsekvensene av begge alternativer. Både 
investeringenes størrelse, for vurdering av kommunens økonomiske bæreevne, og 
forskjellene mellom de to alternativene.  
 
Nybyggalternativet Sør-vest for dagens hall med samme romprogram, og løser samme 
funksjonelle behov som alternativet med rehabilitering og tilbygg. Ved å bygge nytt vil man 
oppnå noe bedre arealeffektivitet, kortere byggetid, ingen grensesnitt mot bygg i drift og 
planløsning kan i større grad optimaliseres. Argumentet mot et nybygg er at det ikke 
muliggjør utnyttelse av restverdien til dagens hall.  
 
Det er kalkulert med et tilsvarende antall parkeringsplasser i kjeller for nybyggalternativet 
som for rehabiliteringsalternativet.  
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3 Kostnads-
vurderinger  

Det er satt opp kostnadskalkyler for begge alternativer etter norsk standard NS3453:2016, 
som er den norske standarden for kostnadsberegning av byggeprosjekter.  
Basisforutsetninger for kalkylen 

• Det oppnås god konkurranse  

• Normal prosjektgjennomføring 

• Prisdato mai 2020 

• Kalkylen er regnet med MVA, for å regne inn MVA-kompensasjon i finansieringsplanen.  

Følgende poster er ikke medtatt 
• Infrastrukturarbeider ut over arbeider på egen tomt og tilknytting til VA i nærmeste gate.  

• Tomtekjøp og tomtesalg 

• Finansieringskostnader 

• Prisstigning 

3.1 Forutsetninger per konto 

3.1.1 Eksisterende hall 
Kostnadskalkylen for prosjektet er satt opp etter NS3451 Bygningsdelstabellen og NS3453 
Kostnadsspesifikasjon i et byggeprosjekt. En kort oppsummering av tiltakene per 
bygningsdel/konto i eksisterende bygg er listet opp nedenfor.  

01 FELLESKOSTNADER 
Komplette riggarbeider for anleggsgjennomføring. Dagens parkeringsplass forutsettes 
benyttet som riggområde i byggefase 2 med rehabilitering av eksiterende hall.  

21 GRUNN OG FUNDAMENTER 
Det gjøres ingen tiltak på eksisterende grunn og fundamenter ut over sikring av 
fundamenter mot nybygg.  

22 BÆRESYSTEMER 
Det gjøres ingen tiltak på eksisterende bæresystemer annet enn kontroll og eventuell 
utbedring punktvis.  

23 YTTERVEGGER 
Tilleggsisolering utvendig 150 mm, ny platekleding, nye vinduer og dører i eksisterende 
utsparinger. Overflatebehandling av innside yttervegg.  
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Dersom muligheten for å etterisolere yttertaket er mindre enn forutsatt, må trolig 
budsjettmidler overføres fra yttertak til yttervegg.  

24 INNERVEGGER 
Rominndeling beholdes i hovedsak uendret. Tilpasning av planløsning i utleiearealer plan 2, 
kiosk og heis. Ny overflatebehandling av alle innvendige overflater.  

25 DEKKER 
Alle gulv og himlinger utbedres eller skiftes ut. Ingen endringer i bærende 
dekkekonstruksjoner. 

26 YTTERTAK 
Det ble opplyst på befaring at eksisterende takkonstruksjon har marginal kapasitet. Hvor 
mye det er forsvarlig å etterisolere taket er dermed usikkert før man eventuelt får utført en 
kapasitetsberegning av bæresystemet.  
Det opplyses på befaring at hallen har betydelige problemer med istappdannelse vinterstid.  
 
Dette kan ha en rekke forklaringer, men begrensede isolasjonsmengder, kanskje i 
kombinasjon med damplekkasjer kan være en sannsynlig forklaring. Tilleggsisolering av 
taket og utbedring av eventuelt utettheter i dampsperre forutsettes å kunne løse problemet.  
For kostnadskalkylen legges det til grunn at det etterisoleres 200 mm utvendig, og etableres 
ny tekking. Taket er tekket om for få år siden. 

27 FAST INVENTAR 
Komplett nytt fast inventar medtas. Svært begrenset mulighet for gjenbruk.  

28 TRAPPER OG BALKONGER 
Eksisterende trapper, rekkverk, baldakiner etc. beholdes, men overflateoppgraderes. Ny bruk 
av plan 2 forutsettes å være innenfor rømningskapasiteten til eksisterende trapper.  

29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER.   
Hjelpearbeider for tekniske fag med hulltaking og branntetting.  

KONTO 03 VVS 
Nytt med unntak av bunnledninger.   

04 ELKRAFT 
Nær komplett nytt elanlegg må påregnes som følge av alder og funksjonsendring. Enkelte 
arealer med uendret bruk kan beholdes.  

05 TELE OG AUTOMATISERING 
Komplett nytt tele og automatiseringsanlegg må påregnes.  

06 ANDRE INSTALLASJONER 
Ny heis forutsettes montert i nybygg, og at byggene forbindes i et mellombygg i to etasjer. 
Kiosk etableres i nybygg 
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3.1.2 Felles for alle delkalkyler 

01 FELLESKOSTNADER 
Komplett rigg for entreprenør som ivaretar rasjonell anleggsgjennomføring, HMS, garanti og 
sikkerhetsstillelse, entreprenørens administrasjon.  
Felleskostnader beregnes som funksjon av entreprisekostnad og byggetid. 
Nybyggalternativet har noe lavere felleskostnader grunnet kompakt byggeplass og kortere 
byggetid.  

07 UTENDØRS 
Utendørsanlegg kommenteres separat 

08 GENERELLE KOSTNADER 
Generelle kostnader byggherrens administrative kostnader i form av prosjektering, 
prosjektadministrasjon, tilknytningsgebyrer, forsikringer etc.  
Nybyggalternativet har noe lavere generelle kostnader grunnet kortere gjennomføringstid og 
enklere grensesnitt.  

09 SPESIELLE KOSTNADER 
• Løst inventar ikke inkludert 

• Tomteerverv ikke inkludert 

• Finansieringskostnader ikke inkludert 

• Midlertidige bygg ikke inkludert 

• Kunstnerisk utsmykning medtatt med 0,5% av entreprisekostnad som budsjettsum.  

10 MVA 
Kostnadskalkylen presenteres med MVA, men MVA-kompensasjon vises i 
finansieringsplanen.  

KONTO 11 FOREVENTET TILLEGG,  OG 12 
USIKKERHETSAVSETNING 
Det er estimert forventet tillegg etter erfaringstall. Forventet tillegg er differansen mellom 
grunnkalkylen og forventet kostnad i prosjektet.  
Det er estimert usikkerhetsavsetning etter erfaringstall. Usikkerhetsavsetning er en 
avsetning for usikkerhet ut over forventet kostnad, til en kostnadsramme. Normalt sett er 
kostnadsrammen satt ved P85, altså en kostnad det er teoretisk sett 85% sannsynlig å 
komme under.  
 
Alternativet med rehabilitering og tilbygg har noe høyere usikkerhet enn nybyggalternativet 
grunnet kompliserte grensesnitt, tilstand på eksisterende bygg, og lengre byggetid.   
I denne prosjektfasen er det vanlig å estimere forventet tillegg og usikkerhetsavsetning med 
erfaringstall. På et senere tidspunkt bør man vurdere hvorvidt en usikkerhetsanalyse bør 
gjennomføres. Prosjektets omfang som er i størrelsesorden en kvart milliard kroner tilsier at 
en metodemessig riktig usikkerhetsanalyse bør foretas før investeringsbeslutning.  
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3.2 Resultat fra 
kostnadsvurderinger 

Tabellen nedenfor viser sammendraget av kostnadsbildet for de to alternativene.  

 
Som det fremgår av tabellen er kostnadsforskjellen mellom de to alternativene ubetydelige. 
Arealeffektiviteten i nybyggalternativet, samt kortere byggetid og mindre fotavtrykk utligner 
restverdien til eksiterende hall i grove trekk.   
 
Det er rom for å optimalisere kostnadene noe. Utendørsarealene er lagt inn med nokså god 
kvalitet, her kan det kuttes, men ikke uten tap av kvalitet og funksjon.  
Det er mulig å optimalisere funksjonene i noe større grad mot tildelingskriteriene for 
spillemidler. Eksempelvis er klatrehallen programmert med et areal som er midt mellom to 
støttesatser.  
 
Parkeringsanlegg under bakken er lagt inn i begge alternativene, som ikke var hensyntatt i 
de beregningene kommunen tidligere har gjort for ny hall og som ligger til grunn i 
kommunens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2021 – 2027. Denne kostnaden er satt 
til 26,9 millioner kroner for nybyggalternativet. I Rehabiliteringsalternativet er det plasserte 
enkelte andre funksjoner i kjelleren så nøyaktig kostnad for parkeringsdelen av kjelleren lar 
seg ikke hente ut, men det er i størrelsesorden samme beløp som for nybyggalternativet og 
det er nøyaktig samme parkeringsareal som ligger til grunn i de to alternativene.  

3.3 Tilskudd og refusjon 
Spillemidler er regulert i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
utarbeidet av Kulturdepartementet. Dette notatet tar utgangspunkt i bestemmelser fra 2019. 
Nøkkelpunkter fra disse bestemmelsene gjentas her, men kildedokumentet anbefales lest. 
Bestemmelser for 2020 er per 11.6.2020 ikke publisert.  

Kontoplan NS3453:2016 Sum kr/m2 Sum kr/m2 

1 Felleskostnader 26 174 317                          2 885                    21 722 141               2 540                                            

2 Bygning 79 547 913                          8 767                    84 816 446               9 917                                            

3 VVS 15 190 460                          1 674                    14 683 911               1 717                                            

4 Elkraft 10 658 155                          1 175                    10 248 325               1 198                                            

5 Tele og automatisering 4 904 530                             541                       4 710 332                  551                                               

6 Andre installasjoner 939 950                                104                       966 439                     113                                               

Σ 01-06 Sum Huskostnad 137 415 325                        15 144                  137 147 593             16 036                                         

7 Utendørs 10 500 000                          1 157                    10 500 000               1 228                                            

Σ 01-07 Sum Entreprisekostnad 147 915 325                        16 301                  147 647 593             17 264                                         

8 Generelle kostnader 18 261 151                          2 012                    14 544 390               1 701                                            

Σ 01-08 Sum Byggekostnad 166 176 476                        18 313                  162 191 983             18 965                                         

9 Spesielle kostnader 3 043 525                             335                       3 148 136                  368                                               

10 Merverdiavgift 42 305 000                          4 662                    41 335 030               4 833                                            

Σ 01-10 Basiskostnad 211 525 002                        23 311                  206 675 149             24 166                                         

11 Forventede tillegg 10 576 250                          1 166                    10 333 757               1 208                                            

Σ 01-11 Prosjektkostnad 222 101 252                        24 477                  217 008 906             25 374                                         

12 Usikkerhetsavsetning 14 806 750                          1 632                    14 467 260               1 692                                            

Σ 01-12 Kostnadsramme 236 908 002                        26 108                  231 476 167             27 066                                         

13 Prisregulering -                                         -                        -                              -                                                

Σ 01-13 Kostnadsramme inkl prisregulering 236 908 002                        26 108                  231 476 167             27 066                                         

NybyggTilbygg og rehab
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Generelt kan det oppnås tilskudd på maksimalt 1/3 av kostnadene relatert til investering og 
rehabilitering av idrettsfunksjoner.  
Det maksimale beløpet på 1/3 av anleggskostnaden vil reduseres som følge av 
maksimalsatser for ulike anleggskategorier, grensesnitt mot hva som er å regne som 
vedlikehold.  
 
For rehabiliteringsprosjekter er det generelt et krav om funksjonell og teknisk 
standardheving ut over normalt vedlikehold. Det vurderes som tvilsomt at det vil utbetales 
full støtte til oppgraderinger av dagens hall og dagens garderober.  
 
For eksisterende hall ansees det som mest sannsynlig at det kan oppnås støtte for følgende:  

• Bytte av dekke i hall 

• Tiltak for universell utforming 

• Eventuelt etablering av sosial sone i plan 2 hvor det er restarealer 

For idrettsfunksjonene i ny hall ansees det som sannsynlig at standardsatsene for de aktuelle 
funksjonene kan oppnås.  
 

 
 

 

Tilskudd og refusjon rehabilitering og tilbygg

Post Antall Enhetspris Sum

Tilskudd aktivitetsflate 1 10 000 000  10 000 000

Tilskudd ekstra garderobesett 1 500 000        500 000

Tilskudd klatrehall 1 1 500 000 1 500 000

Tilskudd klubblokaler 1 500 000 500 000

Tilskudd skytebane 0 700 000 0

Tilskudd sosiale rom** 0 500000 0

Tilskudd bytte av dekke 1 1 000 000 500 000

Tilskudd universell utforming 1 1 000 000 1 000 000

*) Refusjon merverdiavgift 39 705 000

Tilskudd og refusjon 53 705 000

** Ikke programert, men det er plass til funksjonen i eksisterende bygg

Tilskudd og refusjon nybygg

Post Antall Enhetspris Sum

Tilskudd aktivitetsflate 1 15 000 000 15 000 000

Tilskudd ekstra garderobesett 2 500 000 1 000 000

Tilskudd klatrehall 1 1 500 000 1 500 000

Tilskudd sosiale rom 1 500 000 500 000

Tilskudd klubblokaler 1 500 000 500 000

Tilskudd skytebane 1 700 000 700 000

*) Refusjon merverdiavgift 38 735 000

Tilskudd og refusjon 57 935 000
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For beregning av refusjon av merverdiavgift er det forutsatt full refusjon på alle kostnader 
utenom kostnader knyttet til utleiearealene. Det vil ved begge alternativer være noe 
usikkerhet knyttet til refusjon av MVA for parkeringskjelleren.  
 
 
 

3.4 Netto investeringskostnad 
For Gjerdrum kommunes økonomi vil netto investering etter fratrekk for tilskudd og 
refusjon være sentralt i vurderingen av kommunens økonomiske bæreevne i prosjektet.  
 

 
 

 
 
Som vi ser av tabellene ovenfor utgjør forskjellen i antatt tilskudd fra spillemidler rundt 5 
millioner kroner.  
 
I sum gir dette en forskjell i netto investeringskostnad på rundt 10 millioner kroner, hvor 
alternativet med nybygg kommer gunstigst ut.  
 

3.5 Livssykluskostnader 
For dette prosjektet er det beregnet livssykluskostnader iht. NS3454:2013 
«Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon». Videre i dette notatet 
brukes begrepet LCC-kostnader som en kortform for livssykluskostnader (LCC= Life Cylce 
Cost).  
 
Formålet med en livssykluskostnadsberegning er å få oversikt over fremtidige kostnader 
knyttet til en investering, i dette tilfellet en idrettshall. LCC-beregninger gjøres normalt 
over en lengre tidsperiode, eksempelvis 30, 40 eller 60 år, dette for å få et realistisk bilde av 
hvilket nivå. Dette fordi en del større vedlikeholds- og utskiftingstiltak i et bygg gjøres med 
lange intervaller. Ved å ha oversikt over fremtidige kostnader knyttet til investeringen i 
idrettshallen kan man over tid sette av budsjettmidler til vedlikehold, og opprettholde god 
standard på bygningsmassen.  
 
LCC-kostnader presenteres normalt som nåverdi, og årskostnad. Nåverdien er en 
neddiskontert som av fremtidige kostnader knyttet til en investering et gitt antall år frem i 

Netto investering rehabilitering og tilbygg

Brutto investering 236 908 002        

Tilskudd og revusjon 53 705 000

Netto investering 183 203 002        

Netto investering nybygg
Brutto investering 231 476 167        

Tilskudd og revusjon 38 735 000

Netto investering 173 541 167        
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tid, eksempelvis 40 eller 60 år. Valg av rentesats i neddiskonteringen har stor betydning for 
hvordan kostnader nært og fjerne i tid vektes opp mot hverandre. Ved en lav 
diskonteringsrente vektes fremtidige kostander tungt, ved en høy diskonteringsrente vektes 
fremtidige kostnader lett. Særlig for tunge vedlikeholdstiltak og utskiftninger som ligger 
noen tiår frem i tid er valg av diskonteringsrente sentralt. Vi velger i denne analysen å 
benytte en middels diskonteringsrente på 4%. Det er litt høyt for et øyeblikksbilde i 2020, 
men har vist seg å være et fornuftig nivå over tid tidligere.  
 
For beregning av LCC-kostnadene er det benyttet en analyseperiode på 60 år. Dette vil med 
god utførelse være en helt kurant forventet levetid på en idrettshall som bygges i dag hvor 
det settes av penger til kontinuerlig vedlikehold.  
 
Vi har også valgt å vise hvilke utgifter man kan forvente i et 10-års perspektiv.  

3.5.1 Hva skiller de to konseptene?  

AREALEFFEKTIVITET 
Arealbehovet er forskjellig. Flere store kostnader er svært tett knyttet opp mot arealbruk. 
Eksempelvis renhold og energi. Økt arealeffektivitet gir god besparelse i et LCC-perspektiv. 
Nybygg-konseptet er noe mer arealeffektivt enn rehabiliteringsalternativet.  
 

ENERGIEFFEKTIVITET.   
Alle nye arealer forutsettes å ha likeverdige energiytelser. Eksisterende hall må forventes å 
ha begrenset etterisoleringspotensiale på tak, og ingen muligheter for etterisolering av gulv. 
Selv med nye vegger, vinduer, oppgradert belysning og ny ventilasjon er det grunn til å tro at 
energiforbruket i eksisterende bygg vil ligge et godt stykke over krav i teknisk forskrift.  
 

TILRETTELEGGING FOR EFFEKTIV DRIFT 
Et nytt hallkonsept vil trolig være mer kompakt, med kortere gangavstander for 
rengjøringspersonell og teknisk personell. Overgang mellom nytt og gammelt bygg vil være 
en sårbar konstruksjon, selv med god utførelse. Sonedeling av adgangskontroll vil være 
enklere med et kompakt nytt anlegg.  
 

RESTVERDI I  EKSISTERENDE BYGG 
Restverdien i eksisterende bygg gir noe lavere kapitalkostnad for eksisterende bygg isolert 
sett per kvadratmeter.  
 

3.5.2 Forutsetninger for analysen 

GENERELT 
• Kalkulasjonsrente 4% i 60-års analysen. 2,75% lånerente benyttet i 10-års analysen. 
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• Analyseperiode 60 år (og vist en 10-års horisont). Byggene forutsettes holdt i teknisk 
tilfredsstillende tilstand gjennom hele analyseperioden.  

• Alle kostnader oppgitt inkludert mva (mva kompensasjon for investeringen 
medregnet). 

• Virksomhetens kostnader er ikke medregnet 

• Leieinntekter er ikke medregnet.  

• Utleiearealer er forutsatt leid ut som rålokaler med egen strømmåler.  

• Det er forutsatt en energipris på 1 krone per kWh  

• LCC-kostnader per konto er satt med utgangspunkt i ISY Calcus og Norsk Prisbok 
sine nøkkeltall, kombinert med kalkulatørs egne erfaringer.  

• Forskjell i byggetid, og eventuelle ulemper for bygg i drift ved siden av byggeplass er 
ikke medtatt.  

 

3.5.3 Resultater fra analysen 
Tallene nedenfor presenteres som årskostnad og årskostnad per kvadratmeter BTA.  

I første beregning er metodeverket i NS3454 benyttet fult ut, med en årskostnadsberegning 
over en 60-års periode uten å ta hensyn til låneopptaksmodell. Alle vedlikeholdstiltak 
utføres på anbefalt tidspunkt.  

 

Som tabellen ovenfor viser er forventede årskostander for anlegget i størrelsesorden 14 
millioner kroner per år for begge alternativene. Det skiller i overkant av 800 000 kroner per 
år mellom de to alternativene, hvorav nybyggalternativet er rimeligst.  

I neste tabell er forutsetningene endret noe. Det er sett på en praktisk rettet case over de 
første ti driftsårene til anlegget. Anskaffelseskostnadene i konto 1 er regnet som de første ti 
årene av et serielån på 30 år, og det utføres minimalt med vedlikehold og utskiftninger før 
bygget er 10 år gammelt. Nesten utelukkende driftsoppgaver utføres.  

 

Kontoplan NS3454:2013 Årskostnad ÅK/m2 Årskostnad ÅK/m2 

Sum konto 1 Anskaffelses- og restkostnader 8 097 911                  892                 7 670 840                  897                  

Sum konto 2 Forvaltningskostander 582 365                     64                   561 316                     66                    

Sum konto 3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 2 062 573                  227                 1 960 729                  229                  

Sum konto 4 Utskiftings- og utviklingskostnader 2 105 015                  232                 2 026 532                  237                  

Sum konto 5 Forsyningskostnader 1 452 370                  160                 1 270 258                  149                  

Sum konto 6 Rengjøringskostnader 179 890                     20                   173 876                     20                    

Sum konto 1-6 Sum LCC-kostnader 14 480 123                1 596             13 663 551               1 598              

Tilbygg og rehab Nybygg

Oppsummering Livssykluskostander - 60 år
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Som vi ser av tabellen ovenfor blir resultatet svært likt den første beregningen både i nivå og 
differanse. Utfordringen med å følge denne modellen vil være å sikre avsetning til 
vedlikehold i årene etter de første ti driftsårene. Erfaringsmessig begynner de første større 
vedlikeholds og utskiftingsoppgavene å melde seg etter rundt 12-15 års alder på et slikt 
anlegg. Deriblant bytte av gulv, belysning, og en del tekniske komponenter.  

De vil da komme en periode hvor det både betales avdrag på byggeprosjektets lån, og 
periodevise kostnader.  

For å unngå en situasjon med store svingninger i årlige kostnader anbefales en modell hvor 
det avsettes et budsjettbeløp beregnet med LCC-metoden og at anlegget sikres kontinuerlig 
tilstrekkelig midler til verdibevarende vedlikehold.  

 

 

 

Kontoplan NS3454:2013 Årskostnad ÅK/m2 Årskostnad ÅK/m2 

Sum konto 1 Anskaffelses- og restkostnader 10 389 137                1 145             9 841 230                  1 151              

Sum konto 2 Forvaltningskostander 582 365                     64                   561 316                     66                    

Sum konto 3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 1 438 280                  159                 1 369 382                  160                  

Sum konto 4 Utskiftings- og utviklingskostnader 174 779                     168 164                     

Sum konto 5 Forsyningskostnader 1 452 370                  160                 1 270 258                  149                  

Sum konto 6 Rengjøringskostnader 179 890                     20                   173 876                     20                    

Sum konto 1-6 Sum LCC-kostnader 14 216 821                1 567             13 384 226               1 565              

Oppsummering Livssykluskostander - 10 år

Tilbygg og rehab Nybygg
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4 Oppsummering 
Tilstanden til dagens hall er på enkelte punkter kritisk. Særlig inneklima og ventilasjon er 
utfordrende. På andre områder fremstår hallen som godt vedlikeholdt, som for eksempel 
trekledningen. Trekledningen må dessverre forutsettes revet for å muliggjøre 
tilleggsisolering.  
 
Det generelle inntrykket er at kostnadsbesparelser og en del dårlige løsninger fra 
byggeprosessen medfører vesentlige funksjonelle utfordringer. Å rehabilitere seg ut av 
denne situasjonen er krevende da det blant annet er antatt å være begrenset bæreevne i 
stålkonstruksjonene.  
 
Å opprettholde forsvarlig drift i eksisterende hall frem mot enten åpning av tilbygg eller ny 
hall fremstår som kritisk. Det er ikke vesentlig forskjell i tidsbehov for å realisere enten et 
tilbygg eller et nybygg. Ved å utsette en igangsetting av prosjektet risikerer man å måtte 
gjøre kostbare midlertidige tiltak i eksiterende hall.  
 
Arealene plan 2 i eksisterende bygg er vanskelig å utnytte effektivt, noe som gir forskjeller i 
arealeffektivitet for de to alternativene.  
 
Det er gjennomføringsmessig enklere og raskere å bygge en ny frittståene hall enn tilbygg og 
rehabilitering, noe som får utslag kostnadsmessig.  
 
Forskjellene i kostnad er ikke større enn at økonomi ikke bør være eneste faktor i en 
alternativvurdering, men netto investering for kommunen ved å velge nybyggalternativet er 
rundt 10 millioner kroner lavere enn for rehabiliteringsalternativet.  
 
Driftsmessig vil begge alternativene tilby gode idrettsfunksjoner til brukerne, men et nytt og 
kompakt bygg vil kunne få bedre internlogistikk.  
 
Dersom Gjerdrum kommune ønsker å optimalisere LCC-kostnader indikerer denne analysen 
at alternativet med nybygg vil være om lag 800 000 kroner rimeligere per år å drifte enn 
alternativet med rehabilitering og tilbygg. Årsaken til dette er arealeffektivitet, 
energieffektivitet, byggenes egnethet for effektiv drift, og restverdien i eksisterende bygg.   
 

KONKLUSJON 
Både investeringskostnader og LCC-kostander indikerer at det økonomisk gunstigste 
alternativet er å rive eksisterende Gjerdrum idrettshall og erstatte denne med et nybygg.  
 
Grunnet dårlig tilstand på flere sentrale bygningsdeler i eksisterende bygg anbefales det å 
sette i gang prosjektet uten større opphold for å unngå kostbare midlertidige tiltak.  
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