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Investering i ulike sektorer byggtyper.  

Kostnaden for kommune varierer med type bygg. Selv om selve bygekostnaden er ganske lik på ulike 

byggtyper, vil kostnaden i regnskapet bli forskjellig på grunn av ulike tilskuddsordninger og husleie.  

De aller fleste bygg vil gi MVA refusjon, men i tillegg er det tilskudd for husbanken og tippemidler. I 

omsorgsboliger er det i tillegg husleie. Det gjør at omsorgsboliger er tilnærmet uten påvirkning på 

kommunens utgifter etter at alle kostnader er betalt.  

I kostanden under er det kun tatt med kapitalkostnader, øvrige bygningsrelaterte driftskostnader er 

ikke tatt med. Det er beregnet at kapitalkostnaden på 5 % av lånebeløpet.  

 Skolebygg, bibliotek møtelokaler, kostnad kr 1560 pr m²  

 Idrettshall, kostnad kr 950 pr m²  

 Sykehjem, kostand kr 639 pr m² (drift sykehjem koster 10 000 pr m²) 

 Omsorgsbolig, overskudd kr 506 pr m²  

 

Dersom man tar med driftskostnader som vedlikehold, kommunale avgifter, forsikringer, 

administrasjon etc. vil overskuddet på omsorgsboliger være tilnærmet null.    

I totalbudsjettet i handlingsplanen for investeringsprosjektene er ikke MVA refusjon, tilskudd og 

tippemidler trukket fra. Disse ligger som egne inntektsposter i handlingsplanen.  

Søndre Samfund  

Som vist i oversikten over vil ikke omsorgsboligene belaste kommunens budsjetter. Arealer som 

settes av til f.eks. bibliotek, møtelokaler og helsestasjon vil ha den høyeste kapitalkostnad pr m², i 

tillegg til drift av virksomheten.  

Prosjektet er tenkt organisert i henhold til kommunestyrets vedtak, ved at tomten selges til utbygger 

og så kjøpes de lokalene som kommunen skal benytte av utbygger. Eidsvoll kommune bør ikke stå for 

salg og utvikling av øvrige leiligheter.  

Dersom det er ønskelig å redusere kostnadene for Eidsvoll kommune, må arealer til andre funksjoner 

enn omsorgsboliger reduseres.  

Dagsenter og omsorgsboliger i Sundet 

Prosjektet er tenkt som ett bosenter og dagsenter for eldre, noe tilsvarende Glabakk og Roholt 

bosenter.  Med en utbygging av boligblokker som vi ser i Sundet i dag, vil det bli mange eldre i Sundet 

i fremtiden.  Ved å flytte ett dagsenteret fra Vilberg og  ned til Sundet, vil det være  lettere 

tilgjengelig for større deler av brukergruppen.   

Vilberg bosenter vil bli koblet sammen med Vilberg Helsetun i forbindelse med utbyggingen av 

byggetrinn to på Vilberg Helsetun. Det muliggjør at leiligheter på bosenteret kan benyttes som 

sykehjemsrom på sikt.  Leilighetene mot sør er i realiteten bygd som ett sykehjemsrom med 



tilhørende bad. Disse vil være tilnærmet lik dagens standard på sykehjemsrom, men er små som 

omsorgsboliger. I denne fløyen er det tilrettelagt med skyllerom, fellesstue og anretningskjøkken.  

Vi vil da kunne øke kapasiteten på Vilberg Helsetun trinnvis i takt med behovet.  Tomten på Vilberg er 

stor nok til å doble kapasiteten på sykehjemmet. Det fordrer imidlertid at vi erverver arealet ved 

innkjøringen til Vilbeg bosenter fra Eidsvoll Videregående skole. Arealet er regulert til offentlig bruk.  

 Vilberg skole  

I handlingsplanen er det avsatt midler til en tre-parallell skole på Vilberg. Prognosen viser at den vil 

bli forliten allerede i 2027, fire – fem år etter åpningen.  Dersom vi ikke øker størrelsen vil det kunne 

føre til at vi må begynne planlegge utvidelse ved ferdigstilling.   

 

 

Selv med en fire parallell skole vil kapasiteten være utnyttet i 2034 dersom prognosene holder.   

I tillegg er Ås skole i ferd med å bli for liten. Når det nå er vedtatt at skolen skal ligge på 

Tønsakerjordet, vil en ny skole kunne ta elever fra Hoelstangen og elever fra Bålidalen som i dag 

busses til Ås skole. Det vil være vesentlig rimeligere å utvide Vilberg skole med nødvendig kapasitet 

enn å måtte utvide på Ås skole. Dette fordrer imidlertid at det er vilje til å flytte på skolegrenser.  

Ås skole vil ha kapasitetsproblemer allerede i 2023.  



 

 

Når vi bygger nye skoler er det viktig å tilrettelegge for bruke på ettermiddager og kveld. Ny skole på 

Vilberg må derfor planlegges med lagerarealer til korps og nødvendig lagerrom for kultur sine 

aktiviteter. I tillegg er det viktig for å redusere arealet at den er effektiv og kan benytte flerbrukshall 

som samlingsrom ved behov, sambruk av funksjoner som kantine, sfo og klasserom for 1 – 3 .  

Fleksible løsninger med foldevegg mellom enkelte klasserom og mulighet til å ha inntil 28 elver i 

klassen, gjør at lærerressurser kan utnyttes mest mulig effektivt. 

 

 

6.2.2019 

Steinar Reinsberg  

 

 

 

 


