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Tilleggsbevilgning
Administrasjonskostnader

Alle administrasjonskostnader for prosjektgjennomføring er identifisert 

og estimert. Per i dag kan vi forvente at alle administrasjonskostnader 

kan dekkes innenfor rammen av totalkostnader bygg.

Innhold:

- Utredninger, programmering

- Konsulentbistand, rådgivere

- Prosjektkontor, IKT, byggekamera

- Anleggsbidrag

- Byggesak, gebyrer, honorarer

- Intern lønn



Tilleggsbevilgning
Utearealer

Utearealer i denne sammenheng forstås som «utstyr/leker/apparater på 

uteområdet». Resterende omfang av utearealene forstås som 

«utomhusarbeider» og inkluderer enkel beplantning, interne veger, 

opparbeiding etc. Utomhusarbeider er inkludert i totalkostnad for bygg. 

Utstyr/leker/apparater på uteområdet leveres av totalentreprenør, og er i 

kontrakten priset til 4,3 millioner kroner.





Tilleggsbevilgning

Kunstnerisk utsmykning

Det finnes et kommunestyrevedtak fra 08.11.1994 (sak 065/94) som sier at 

«Det skal avsettes 2% av byggekostnadene til kunstnerisk utsmykking av 

nye kommunale bygg.» For dette prosjektet tilsvarer det 7,3 millioner 

kroner.

Det er nedsatt et kunstutvalg for prosjektet, og dette utvalget har 

utarbeidet en kunstplan for disponering av disse midlene. Dette omfatter 

fire kunstprosjekter:

• Kunstprosjekt 1 – Glasskunst på klatretårnet 

• Kunstprosjekt 2 – Integrerte verk i trapperommene 

• Kunstprosjekt 3 – Lydkunst på Skolevegen 

• Kunstprosjekt 4 – Utendørs amfi 



Tilleggsbevilgning

Inventar

Brukergrupper bestående av elever, lærere og andre ansatte har 

diskutert og definert behov. 

Vi har lagt følgende til grunn i arbeidet med utarbeidelsen av 

møbleringsplan:

• skolen skal ha tilgang på nødvendig utstyr, inventar og læremiddel 

• alle elever skal ha en arbeidsplass som er tilpasset deres behov 

• skolen skal innredes iht. lover og regler for universell utforming 

• det skal være egnede muligheter for bespisning som også ivaretar 

måltidets sosiale funksjoner 

• inventar og innredning skal være enkelt å holde rent 



Tilleggsbevilgning

Inventar

Inventar deles opp i tre ulike anskaffelser:

- Løst inventar

- IKT- og AV-utstyr

- Utstyr til praktisk estetiske fag

Anslått anskaffelseskostnad for inventar er 25 millioner kroner.



Tilleggsbevilgning

Nye krav vedrørende oppsamling av gummigranulat fra 

kunstgressbaner

Stortinget bestemte 15.02.2018 at innen 01.01.2019 må alle kunstgressbaner i 

Norge ha utstyr for å fange opp gummigranulat. 

For å imøtegå dette kravet har prosjektet valgt å gå for en type kunstgress 

som ikke trenger gummigranulat. Denne type kunstgress er dyrere enn 

kunstgress med gummigranulat, men rimeligere enn å etablere 

oppsamlingsutstyr i overvannskummer. Samtidig er det en fordel å unngå 

gummigranulat både fra et miljøperspektiv, men også i forbindelse med drift 

og vedlikehold.

Kunstgress er en del av utomhusarbeider og leveres av totalentreprenør. 

Ekstra kostnad med kunstgress uten gummigranulat er 0,4 millioner kroner.



Tilleggsbevilgning

Prisregulering

Både kontrakten for Byggherreombud (Norsk Standard 8403) og 

Totalentreprenør (Norsk Standard 8407) har kontraktsbestemmelser 

vedrørende indeksregulering. I større prosjekter kan det ta flere år fra 

kontrakter inngås til arbeidene er utført. Dette medfører at endringer i 

prisnivået kan påvirke kostnader vesentlig, og indeksregulering er med 

på å fordele risikoen for prisvariasjoner i kontraktstiden.

Ut i fra indeksregulering hittil i prosjektet og framskriving av dette, 

inkludert en margin på 20 %, anslås en total prisregulering på inngåtte 

kontrakter til å være 19 millioner kroner.



Tilleggsbevilgning

Oppsummering

Administrasjonskostnader 0

Utstyr/leker/apparater på uteområdet 4 300 000

Kunst (2% av byggekostnad) 7 300 000

Løst inventar (5-10% av byggekostnad) 25 000 000

Kunstgress (nye forskriftskrav) 400 000

Prisregulering 19 000 000

Totalt ikke finansiert 56 000 000



Tilleggsbevilgning

• Bevilget ramme (367 MNOK) + Klimasatsstøtte (5 MNOK) + 

Spillemidler (forventet 10 MNOK):

• Byggekostnad

• Tomtekostnader (rivning av bygg, omlegging infrastruktur)

• Administrasjonskostnader

• Tilleggsbevilgning (56 MNOK):

• Inventar (5-10% av byggekostnad)

• Kunst (2% av byggekostnad)

• Prisregulering

• Utstyr/leker/apparater

• Nye forskriftskrav kunstgress

• Total prosjektkostnad: 438 MNOK

• Medgått pr 27.08.2018: 145,2 MNOK



Tilleggsbevilgning

Prosjektkostnad 438 000 000

Forsikringsoppgjør 64 306 000

Moms.komp 82 601 000

Lån 276 093 000

Spillemidler 10 000 000

Klimasatsstøtte 5 000 000

Finansieringsplan


