
Notat til finansutvalget.  

GENERELLT OM BYGGEKOSTNADER 

Notatet tar for seg noen prinsipper for å holde byggekostnadene nede på formålsbygg. Notatet er 

ikke uttømmende men tar for seg det som vi oppfatter som de vesentligste forhold som påvirker 

byggekostandene.  

Arealer 

I 2015 lagde  Svendby Bygg Consult  AS en vurdering  av kostander på  våre nye skole i forhold til 

andre skolebygg.  I samme periode som vi bygde Langset skole, bygde Ullensaker kommune Nordkisa 

skole og Hurdal bygde ny skole.  Svendby Bygg Consult AS hadde byggeledelsen på alle de tre 

skolene, og var derfor i stand til å sammenligne de reelle kostnadene på alle tre bygg.  For å kunne 

sammenligne kostandene, er det viktig å ta utgangspunkt i antall elever skolen er bygd for . 

 

 

HUI 1-10 = Hurdal skole, LANG= Langset skole, NORK= Nordkisa skole.  

Som vi ser av tabellen er kostnaden pr m² for de enkelte bygg relativt like, men Nordkisa skole er 

3000 kr /m² dyrere enn Hurdal og Langset skole. Det er imidlertid prisen pr elev som bør være 

måltallet og ikke pris pr m².    Det er arealeffektiviteten på skolen som er avgjørende for 

totalkostnaden pr elev.   For å få en reel sammenligning er det mest riktig å sammenligne arealet pr 

elev eks. flerbrukshall.  Arealet på flerbrukshallen holdes utenfor da den har en fast størrelse og ikke 

er avhengig av antall elever. Arealet pr elev varierer da fra 11m² på Langset og opp til 14m² pr elev på 

Nordkisa.  Elevtallet er teoretisk maksimalt antall elever skolen er bygd for.  

 



Arealene i skoler i Eidsvoll. 

Eidsvoll kommune har ikke vedtatt noen norm for arealer i skolebygg. I forbindelse med 

skolestrukturutvalget ble det lagt frem forslag til arealnorm uten at den ble vedtatt.  Forslag til 

arealnorm fra skolestrukturutvalget, ville gitt bruttoareal på 11 – 11,7 m² eks gymsal pr elev.  

Ved bygging av skoler er det ingen faste normer for hvordan utførelse skal være eller hvor stort areal 

som kreves.  Arealeffektiviteten varierer mye fra bygg til bygg. For å holde bruttoarealet nede på 

Eidsvoll kommune sine skolebygg, blir følgende vektlagt i planleggingen.  

 Lagerrom forsøkes unngått, erstattes med faste skapinnredninger i elevarealer   

 Korridorer forsøkes unngått.  

Eks Bønsmoen skole 

 

Her er det inngang til elevene utenfra til hvert enkelt trinn, og ansatte kan bevege seg gjennom 

basearealet uten at dette er en lukket korridor. Lagerrom erstattes av skap i klasserom og 

fellesarealer.  

 

 Sambruk av arealer. 1 – 4 klassearealer kan inngå som en del av SFO. SFO får kun ett egnet 

område til felles bespisning og ett eget kjøkken. Garderober og klasserom kan benyttes som 

en del av SFO. Dette krever at disse arealer ligger i tilknytning til hverandre.  



 

Eksempel Ås skole: Felles areal for 1. klasse og SFO  

 

 Holde antall spesialrom nede.  Ved å gi noe ekstra arealer i forbindelse med klasserommene 

til arbeidsområder,  vil man kunne holde arealet til spesialrom nede.  På en 4 parallell skole 

kan f. eks ett naturfagrom være tilstrekkelig, dersom deler av undervisningen gjøres i 

basearealene.  Tegningsforming kan foregå i basearealer.  Bibliotek arealet reduseres til ett 

lager for bøker og lesning foregår i de generelle læringsarealer. Det er ikke behov for å kunne 

ha sitteplass til en hel klasse inne i biblioteket.   

 

 Sambruk av skoler på kveldstid. Ved å tilrettelegge skoler slik at de kan benyttes av andre på 

kveldstid reduseres et fremtidig krav til bygging av nye arealer til kulturformål.  Her er det 

muligheter til å redusere behovet for areal i Badebakken ved en tilrettelegging av lokaler på 

ny barneskole på Vilberg skole.  



Eks Råholt Ungdomsskole: sambruk med kultur  

Nybygget ved Råholt Ungdomsskole. Her har kulturskolen lokaler og benytter 2 musikkrom med 

tilhørende øvingsrom, auditoriet og kunst og håndverk på ettermiddager og helg.  Dette reduserer 

behovet for kulturbygg.  

Råholt skole:  

Råholt skole er under planlegging.  Prosjekt avdelingen har  hatt flere runder med å redusere  

arealene sammen med bruker og arkitekt. Foreløpige planer viser i dag ca 10,2 m² eks gymsal pr elev.   

 

 

 

 



Kostnad pr m²:  

Kostnaden pr m² varierer mye mindre fra bygg til bygg enn hva arealet pr elev varierer. Det er vanlig 

med sprik på 20 % fra høyeste til laveste anbud. Vår største risiko økonomisk sett, er derfor at vi får 

inn ett anbud med høy kostnad.  

Det er i hovedsak ikke store forskjeller på de fleste skolebygg som bygges i dag med hensyn på 

standard som, påvirker kostnaden. De fleste skoler er med vinyl eller linoleum på golv, malt gips på 

vegger og akustiske plater i tak. Dersom man velger å bygge svært arealeffektivt, vil det være naturlig 

at prisen pr m² vil stige noe, da man har kuttet ut de  arealene som er rimeligst, som korridorer og 

lagerrom.  Når det gjelder tekniske anlegg vil det kunne være noe variasjon uten at det er synlig i 

bygget. Dersom man legger inn mye automatikk og styringer for å redusere driftskostnader vil 

naturlig nok dette kunne øke kostnaden noe på investeringen.  Når det gjelder tekniske anlegg har vi 

utarbeidet en beskrivelse, for om mulig å få byggene mest mulig like å drifte, og derav redusere 

kostnader.  

 

Arealer i barnehager  

Når det gjelder barnehager er det en minimumsnorm vedtatt i kommunen for areal pr barn avhengig 

av alder. Tidligere barnehagebygg i Eidsvoll har hatt noe høyere areal  enn minimumsnormen. På 

Råholtbråtan barnehage er det benyttet minimumsnormen og vi har lagt til grunn arealnormen som 

Oslo kommune benytter. Dette er minimum i forhold til gjeldende forskrifter. 

 Arealet i barnehager har økt vesentlig senere år ved at arbeidstilsynet krever at det bygges 

arbeidsplasser tilsvarende skoler for alt pedagogiske personale. I tillegg krav til delt herre- og 

damegarderobe.  

På grunn av beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager blir det i barnehager lagt ekstra 

vekt på vedlikeholdskostnader og driftskostnader. Byggene bygges med vedlikeholdsfrie materialer i 

fasader og i tillegg som passiv hus for å redusere energikostnadene.  

OPS PROSJEKTER:  

Ved bygging av OPS prosjekter vil det vær de samme faktorer som bestemmer sluttkostnader på 

bygget.   

Leder for prosjektavdelingen har tidligere hatt prosjektledelse i Svendby Byggg Consult  AS  for  

Hønefoss tinghus og Gjøvik tinghus som OPS prosjekter.  I tillegg har Eidsvoll Kommune en 

prosjektleder som har hatt byggelederansvaret for LHL på Jessheim for byggherren.  Når vi ikke 

anbefaler OPS prosjekter, er det ikke ut fra at vi er ukjente med entrepriseformen og derfor ikke 

ønsker å foreslå OPS 

Ved OPS prosjekter vil bruker i mindre grad kunne påvirke bygget i planleggingsfasen. 

Brukermedvirkning kan være kostnadsdrivende dersom dette ikke styres. Det kan lett føre til at man 

øker arealet ved at det kommer nye behov. Det kan imidlertid like gjerne også være 

kostnadsreduserende ved at man sammen med brukere finner løsninger som reduserer 



arealbehovet. Når våre skolebygg er mindre enn hva som tabellen i skolebruksplanen foreslår er det i 

hovedsak på grunn av at vi har funnent løsninger med sambruk av arealer sammen med brukerne.  

Det er vanskelig å se at byggekostnaden vil være lavere ved en OPS enn f. eks en totalentreprise.  Ved 

kalkulering av VUSK var kostnaden kalkulert ut fra kostnadsnivået på OPS konkurransen på 

Gystadmyra ungdomsskole. Når vi fikk inn anbud ble vår kalkyle redusert, slik at det viser at 

byggekostnaden på Vilberg ungdomsskole ligger under byggekostnaden på OPS prosjektet på 

Gystadmyra ungdomsskole.  

 

 


