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INTRODUKSJON 

BAKGRUNN FOR OPPGAVEN 

Virksomhet Plan, Bygg og Geodata og Virksomhet Eiendom (heretter Arbeidsgruppen), har fått i oppgave å kartlegge mulighetsrommet for å anlegge nye skolebygg i Tangen 
sentrum, Tangen syd og Berger, samt flerbrukshall og svømmehall i Tangen sentrum. Til sammen utarbeides det seks rapporter som tilføyelse til de tre skisseprosjektene 
som er utarbeidet for Alværn ungdomsskole, Nesoddtangen barneskole (Oslo Works og Sanden+Hodnekvam Arkitekter), og Myklerud barneskole (Østre linje arkitekter og 
Multiconsult). Det er tidligere blitt utført innledende mulighetsstudier for skolestrukturen i Nesodden kommune, av firmaet Common Ground, og Multiconsult har utført 
tilstandsrapporter for skolene. I tillegg er det utarbeidet en rapport om utearealer av Norconsult, og en rapport om utearealer av Nesodden kommune i 2020. Det 
eksisterende materialet vil fungere som grunnlagsmateriale for Arbeidsgruppen i rapportene for prosjekt skolebygg. 

Kommunen har i 2020 gjennomført et parallelloppdrag for Tangen sentrum, som forarbeid til utarbeidelsen av Områdeplan for Tangen sentrum. I den forbindelse er det 
utarbeidet tre leveranser fra teamene 1. JAJA archtects, BOGL og Studio Ellefsen, 2. Lie Øyen arkitekter, Maurus Schifferli landskapsarkitekter, B+E og Skapa arkitekter, og 3. 
Spol arkitekter, ATSITE, Rambøll og Kreutz & co, og en anbefalingsrapport, utarbeidet av Nesodden kommune. Leveransene og anbefalingsrapporten vil brukes som 
inspirasjon og grunnlag rapportene omhandlende skolebygg, flerbrukshall og svømmehall i Tangen sentrum. 

 

OM SVØMMEHALL 

I dag finnes det tre svømmehaller i Nesodden kommune. Alværn 
ungdomsskole og Myklerud skole inneholder en svømmehall som tilbyr 
svømmeundervisning til skoleelever. Sunnaas sykehus inneholder også en 
svømmehall. Bassenget på Sunnaas er hovedsakelig et 
rehabiliteringsbasseng og ikke tilgjengelig for svømmeundervisning for 
skoleelever. Sunnaas tilbyr kun utleie av bassenget til kurs for baby- og 
småbarnssvømming og er ikke offentlig tilgjengelig utover dette.  

Nytt bassengtilbud skal vurderes i sammenheng med ny skolestruktur. Et 
nytt bygg med svømmebasseng skal plasseres på Tangen. I forbindelse med 
mulighetsstudien var det få føringer eller ønsker hva et nytt bassengtilbud 
skulle utgjøre. For å sørge for at det velges en robust løsning og et godt 
tilbud for fremtiden legger rapporten frem ulike løsninger for 
svømmeanlegg.  
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I rapporten brukes det begreper som nettoareal og funksjonsareal. Nettoareal er det arealet innenfor omsluttende bygningsdeler, inklusive innvendige vegger. 
Funksjonsareal er den delen av nettoarealet som svarer til formål og bruk. For å 
finne et anslag på total bygningsmasse for et nytt bygger man avhengig av å finne 
bruttoareal. Bruttoareal er den totale bygningsmassen. Det vil si nettoareal pluss 
yttervegger. Bruttoareal varierer fra prosjekt til prosjekt, da dette avhenger av rominndelingen og utformingen av et bygg. For å regne ut bruttoareal bruker man en såkalt 
«brutto-netto faktor» (BNF). BNF angir forholdet mellom byggets samlede nettoareal og bruttoareal. I denne rapporten brukes en brutto-netto faktor på 1,30. Faktoren er 
den samme som brukes i rapporten utarbeidet av Common ground. 

 

SPILLEMIDLER 
 

Tilskudd av spillemidler inngår som en del av finansieringen av 
idrettshaller som bygges i Norge. Kulturdepartementets 
bestemmelser for tilskuddsordningen, med vilkår for tilskudd, 
og krav til utforming av anlegg blir dermed i stor grad førende 
for hvordan anlegget skal planlegges og bygges. I 
departementets publikasjon V0732 B/N Bestemmelser om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes alle 
bestemmelser for tilskuddsordningen. Publikasjonen revideres 
hvert år, og finnes på nettstedet www.idrettsanlegg.no. 
Bestemmelsene inneholder også de generelle reglene for 
tilskuddsbeløp, og maksimale tilskudd for de store anleggene. 
For anleggstyper eller størrelser som ikke finnes i 
bestemmelsene kan det tas kontakt med departementet for å 
undersøke mulighetene for tilskudd.   

Skole og aktivitetshus I Våler, ustrasjon av vinnerutkast av Thomas Tulinius og Anders Lind 
Arkitekter MAA 

Holmen svømmehall i Asker 

http://www.idrettsanlegg.no/
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Følgende vedtak ligger til grunn for Arbeidsgruppens utarbeidelse av rapportene: 
KST- 062/19 Vedtak:  
Det igangsettes skisseprosjekt for skolebygg basert på følgende to konsept:  
A)  

1. Ungdomskolene Alværn og Tangenåsen samles i ett bygg på Tangenåsen.  
2. Det bygges ny Nesoddtangen barneskole på østlig del av eksisterende skoletomt.  
3. Det bygges ny flerbrukshall og svømmebasseng i Tangen sentrum. 
4. Deler av utbyggingen kan finansieres ved salg eller utvikling av eiendom. 
5. Myklerud barneskole rehabiliteres i påventet av at planen for Fagerstrand sjøside og 

Skogheimkrysset er konkretisert. 
B) 

1. Ungdomskolen på Alværn med svømmebasseng rehabiliteres. 
2. Nesoddtangen barneskoles eksisterende lokaler, inkludert samfunnshus, rehabiliteres til 

skolebygg. 
3. Det bygges ny flerbrukshall for Tangenåsen og Nesoddtangen. 
4. Deler av utbyggingen kan finansieres ved salg eller utvikling av eiendom. 
5. Kapasitetsutfordringene kan løses ved å endre skolegrenser for barne- og ungdomskolene. 
6. Myklerud barneskole rehabiliteres i påventet av at planen for Fagerstrand sjøside og 

Skogheimkrysset er konkretisert.  
Felles forutsetninger for begge alternativ: 

- Skisseprosjektet skal inneholde en kulturarena i Tangenområdet og vise hvordan det kan 
fungere som samlingslokale for både barneskole og ungdomsskole, samt være åpent for hele 
Nesoddens befolkning og kulturliv. 

- Det skal i skisseprosjektet vises utviklingen av området rundt Tangenten med skoler, 
uteområder, møteplasser, idrettshall, svømmehall, kulturhus, og eventuelle boliger. 

- I første fase av skisseprosjektet undersøkes hvilke ulike bygningskropper som kan være 
aktuelle utfra valgt konsept. Etter at konsept er valgt vil saken gå fra en konseptfase og 
splittes opp i et skisseprosjekt for hver av utbyggingene. Ungdomsskole på Tangen og Alvern, 
nybygg eller rehabilitering av Nesoddtangen barneskole, og rehabilitering av Myklerud. Disse 
vil enkeltvis utgjøre egne selvstendige skisseprosjekter. Hvert skisseprosjekt vil bli illustrert i 
ulike alternativ basert på romprogram med nøkkeltall for arealbehov kombinert med 
innhenting av råd og synspunkter fra brukergruppe. I denne fasen blir det ikke gjort et 
konkret investeringsvedtak, det blir kun besluttet hvilken av de skisserte løsningene som skal 
legges til grunn for et forprosjekt. Skisseprosjektene forventes å være klare til beslutning mot 
slutten av første kvartal 2020. 

- Nye og rehabiliterte bygg i Tangenområdet planlegges slik at mest mulig av tilgjengelige 
takareal skal kunne brukes som skolehager, uteoppholdsrom og annet passende. Det bør 
planlegges som bevokste tak i den grad det ikke brukes til solceller eller kommer i konflikt 
med annen bruk.  

- Når det etter skisseprosjektet velges konsept vil det også være mulig å gå videre på en 
kombinasjon av A og B.  

Videre prosess:  
- Når Forprosjektet er ferdig, kan dette fremmes for investeringsvedtak. På det tidspunktet er 

brukergrupper og andre interessenter tatt med på råd, romprogrammet er gjennomgått i 
detalj og prosjektet er så konkretisert at kostnadsestimat med akseptabel usikkerhet kan 
utarbeides. I denne fasen vil det normalt også utarbeides en kuttliste for hvert prosjekt, 
denne benyttes dersom det i byggefasen oppstår forhold som gjør det nødvendig å foreta 
kutt for å komme innenfor prosjektets totale kostnadsramme. Det vil altså bli tre selvstendige 
forprosjekt med hvert sitt selvstendige investeringsvedtak. Formannskapet er i henhold til 
reglement styringsgruppe i denne prosessen. 

- Avklaring av trafikale utfordringer må inngå i skisseprosjekt. 

 KST- 068/20 Vedtak:  
Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til et alternativ om økt ungdomsskolekapasitet på nordre Nesodden, i 
området syd/øst for Tangenåsen. Utredningen skal omfatte en frittstående ungdomsskole, og en vurdering av utvidelse av 
Berger skole til 1-10 skole. Begge løsningene skal komme i tillegg til dagens skole på Tangenåsen. Løsningene bør ha en slik 
innretning og plassering at de samlet sett gir best mulig reisevei for fremtidige elever og sees i sammenheng med Nesoddens 
vekstområde i den nye arealplanen. I prosessen skal løsningene behandles som likeverdige alternativer.  
 
Administrasjonen skal sørge for at foreldre, lærere, barn, ungdom og skole- og oppvekstutvalget gis anledning til å medvirke. 
 
KST- 110/20 Vedtak:  
Ved nybygg, rehabiliteringer og utvidelser av skoler på Nesodden skal følgende legges til grunn for skolenes uteareal:  

1. Tilgjengelig uteareal skal være på minst 25 kvm. 50 kvm, slik helsedirektoratet anbefaler, bør være målet.  
2. Skolens uteareal kan inkludere både areal regulert til «skoleformål» (offentlig tjenesteyting) og «tilliggende areal» 

regulert til friområde eller annet offentlig tilgjengelig grøntareal. Det tilliggende arealet skal være direkte 
tilgrensende skolearealet. Det tilliggende arealet kan kun ligge på offentlig eide områder som er regulert til 
grøntområder eller friområder.  

3. Opp til 25 % av utearealet kan være på tilliggende areal.  
4. Skolens utearealer skal kun telles en gang.  
5. Areal på tak kan regnes som skoleareal dersom det er enkel tilgang, som forlengelse av terreng, tribune, bakke, 

rampe eller liknende, slik at tilgang og universell utforming sikres i og utenom skoletid. Utearealene skal inneholde 
følgende kvaliteter:  

a. Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon, og bygningsmassen skal utformes for å skape 
gode klima og solforhold.  

b. Opplevelse av lokal identitet og naturkvaliteter skal utnyttes og ivaretas.  
c. Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet, og rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve 

virkelighetsnær læring.  
d. Overordnet rominndeling, som gir rom for ulike typer sosial aktivitet, spenning og uforutsigbarhet. 

 
KST 09/20 Vedtak  
Retningslinjer for områdeplan for Tangen sentrum: 

1. En pollinerende allmenning skal være utgangspunktet for stedsutviklingen i Tangen sentrum. 
2. Prinsipper om sambruk og flerbruk av funksjoner skal legges til grunn for utviklingen. 
3. Ny bebyggelse skal tilpasses stedets skala. Omtanke skal legges i overgangen til omkringliggende natur og 

bebyggelse. 
4. Det skal tilrettelegges for gode bomiljøer, som inkluderer alternative boformer og sosial boligbygging. 
5. Kongleveien skal utformes som gate på myke trafikanters premisser. Flerfunksjonelle bygg med bolig, næring og 

tjenesteyting skal bygges langs gaten. 
6. Kongleveien og Vestveien skal utformes for å fremme helse- og miljøvennlig mobilitet. 
7. Flateparkeringen utenfor Tangenten erstattes av bolig/næring/ tjenesteyting. Det skal undersøkes om det kan 

etableres parkeringskjeller og/ eller mobilitetshus med korttidsparkering. 
Retningslinjer for prosessen for områdeplan Tangen sentrum: 

1. Det skal lages en fleksibel og realistisk gjennomføringsstrategi. 
2. Områdeplanen skal tilrettelegge for at Tangenstien, fra Tangen sentrum til Nesoddtangen brygge, senere kan 

reguleres som en egen plan. 
3. Kommunen skal se på muligheten for å etablere midlertidige prosjekter som aktivitetspunkter gjennom 

sentrumsområdet for å teste ut ulike grep, og for å skape opplevd fremdrift og kontinuitet for innbyggerne. Dette 
kan også være aktuelt som forprosjekt for å finne riktig plassering av funksjoner i sentrum. 

4. Planen skal inneholde en plan for trafikksikkerhet, et avklart og trygt trafikalt mønster for alle trafikanter, en god 
trafikkavvikling, universell utforming, og ha fokus på myke trafikanter 
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UTREDNING AV ALTERNATIVER 

I rapporten utarbeidet av Common ground vises det til hvilket funksjonsareal som er nødvendig i en svømmehall. Tabellen under viser til hva en svømmehall med 
konkurransebasseng på 25 meter må inneholde: 

 
Funksjonsareal for svømmehall 
Innhold i svømmehall Funksjonsareal i kvadratmeter 
vindfang 10.0 
resepsjon 6.0 
vrimleareal 50.0 
åpen garderobe 20.0 
kiosk med minikjøkken og lager 20.0 
publikumstoaletter 22.0 
bassengrom 387.5 
garderober med dusj og badstue 288.0 
vaktrom/sekretariat 15.0 
lager bassengrom 20.0 
vannbehandlingsareal 400.0 
renholdsrom 12.0 
pauserom/møterom 6.0 
Sum totalt funksjonsarealer 1 122.5 
Brutto/netto faktor 1.35 
Sum totalt bruttoareal 1 515.4 
 

Som tabellen viser tar man her høyde for funksjonsareal til både toaletter, garderober, dusjområder og arealer til publikumsmottak og teknikk. Det er også avsatt areal til 
bassengrom. Størrelsen på dette rommet vil i denne rapportens ulike alternativer variere, da rapporten viser til ulikt innhold i dette rommet. Funksjonsarealet som det vises 
til i tabellen over er arealet for alternativ 2, uten tribune. For svømmehall brukes en brutto/netto faktor på 1.35. 
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ALTERNATIVER SOM UTREDES 

ALTERNATIV 1 – SKOLEBASSENG 
Alternativ 1, viser en løsning hvor det bygges en svømmehall med et skolebasseng. Det vil si at svømmehallen inneholder et 12,5 meter langt basseng. Et 12,5 meter langt 
basseng kan ikke brukes til svømmetrening eller svømmekonkurranser, men kan være et godt tilbud for svømmeopplæring, vanngymnastikk og rekreasjon. 

For å kunne se på mulige løsninger for plassering av en svømmehall med skolebasseng på Tangen, er det viktig å vite hvor stort areal som er nødvendig. For dette 
alternativet er det tatt utgangspunkt i Common Grounds funksjonsareal-tabell som er vist til over. Tabellen er imidlertid justert, slik at bassengrommet og 
vannbehandlingsarealet er vesentlig mindre enn ved å bygge en svømmehall med et konkurransebasseng. Tabellen under viser til det estimerte bruttoarealet, som er hele 
byggets størrelse, nettoarealet, som er det innvendige arealet i svømmehallen, og en gjennomgang av hvilke funksjoner som utgjør nettoarealet. 

Arealer for svømmehall med skolebasseng 
Estimert brutto areal BTA: ca. 1 153 m2 
Netto areal NTA: ca. 854 m2 
 Bassengrom 

Garderober med dusj og badstue 
Administrasjon og renhold 
Vannbehandlingsareal 
Publikumstoaletter 

220 m2 

200 m2 
159 m2 

253 m2 
22 m2 

 

ALTERNATIV 2 – KONKURRANSEBASSENG 
Alternativ 2, viser en løsning hvor det bygges en svømmehall med et konkurransebasseng, både med og uten tribune. Det vil si at svømmehallen inneholder et 25 meter 
langt basseng. Et 25 meters basseng kan brukes til svømmetrening og svømmekonkurranser.  

For å kunne se på mulige løsninger for plassering av en svømmehall med konkurransebasseng på Tangen, er det viktig å vite hvor stort areal som er nødvendig. For dette 
alternativet er det tatt utgangspunkt i Common Grounds funksjonsareal-tabell som er vist til over. Tabellen under viser til det estimerte bruttoarealet, som er hele byggets 
størrelse, nettoarealet, som er det innvendige arealet i svømmehallen, og en gjennomgang av hvilke funksjoner som utgjør nettoarealet. 

Under vises det til to ulike alternativer for svømmehall med konkurransebasseng, det ene alternativet har fått tillagt en tribune med plass til 250 personer. 

  



8 
 

Arealer for svømmehall med konkurransebasseng uten tribune 
Estimert brutto areal BTA: ca. 1 500 m2 
Netto areal NTA: ca. 1 100 m2 
 Bassengrom 

Garderober med dusj og badstue 
Administrasjon og renhold 
Vannbehandlingsareal 
Publikumstoaletter 

387,5 m2 

288 m2 
159 m2 

400 m2 
22 m2 

 

Arealer for svømmehall med konkurransebasseng med tribune 
Estimert brutto areal BTA: ca. 1 900 m2 
Netto areal NTA: ca. 1 100 m2 
 Bassengrom 

Garderober med dusj og badstue 
Administrasjon og renhold 
Vannbehandlingsareal 
Publikumstoaletter 
Tribune 

387,5 m2 

288 m2 
159 m2 

400 m2 
22 m2 

264 m2 

 

     

 

  

Bilder fra venstre Bjørkebadet, Aurskog-Høland kommune, svømmehall med tribune og Norby skolebasseng, Ås 
kommune. 
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ALTERNATIV 3 - FOLKEBAD 
Alternativ 3, viser en løsning hvor det bygges en svømmehall som har funksjon som et folkebad. Innholdet i en slik løsning er et 25 meters konkurransebasseng, et 
barnebasseng, et terapibasseng (ca. 12,5 meter) og eventuelt andre spa-basseng som boblebad, kuldekulp osv.  

Det vises til to ulike løsninger for folkebad. Det ene er en direkte replika av Bjørkebadet i Aurskog-Høland kommune, mens det andre viser til en justert versjon av Common 
Grounds beregning av svømmehall med konkurransebasseng. Tabellen under viser til det estimerte bruttoarealet, som er hele byggets størrelse, nettoarealet, som er det 
innvendige arealet i svømmehallen, og en gjennomgang av hvilke funksjoner som utgjør nettoarealet. 

 

Bjørkebadet 
Netto areal NTA: ca. 1 800 m2 

 

Arealer for svømmehall med folkebad-kvalitet 
Estimert brutto areal BTA: ca. 2 500 m2 
Netto areal NTA: ca. 1 800 m2 
 Bassengrom 

Garderober med dusj og badstue 
Administrasjon og renhold 
Vannbehandlingsareal 
Publikumstoaletter 
Tribune 

750 m2 

290 m2 
159 m2 

500 m2 
22 m2 
264 m2 

 

 

PLASSERING 

Det angis ikke i denne rapporten eksakt hvor svømmehallene kan plasseres. Ut ifra vedtak KST- 062/19, er det imidlertid bestemt at svømmehall skal plasseres i området 
rundt Tangenten på Tangen. Hvor mye plass det vil være i dette området avhenger av skolestruktursaken og områdeplan for Tangen sentrum. Plasseringen av 
svømmehallen vil derfor vises i områdeplanen og ikke i denne rapporten. 

 

 

  



10 
 

VURDERING AV KLIMA OG MILJØ 

Klimagassutslipp: 

Det er gjennomført miljøbetraktninger på et overordnet og generelt nivå for nybygg alternativene. Se rapport OVERORDNET KLIMAGASSVURDERING NYBYGG VS. REHAB av 
Aase Teknikk AS, Oslo Works. Her gjengis erfaringstall for klimagassutslipp som kan benyttes i vurdering av nybygg opp mot rehabilitering for skolebygg på Nesodden. 
Rapporten viser også scenarioberegninger basert på referansenivå for å illustrere hvor ulike utfall man kan få. Det er gjort betraktninger om hvilke tidlige valg i prosjektet 
som påvirker klimagassutslippene og synliggjør fordeler og ulemper med å bygge nytt vs. Rehabilitere.  

Miljøvurderingen - konsekvenser for naturmiljø, naturverdier, friluftsverdier og arealbruk: 

Nesodden kommune har utarbeidet en rapport med betraktninger rundt naturmiljø, naturverdier, friluftsverdier og arealbruk. Se rapport Miljøvurdering skolestruktur av 
Nesodden kommune. Den vurderer miljøkonsekvensene for alternativene til skolebygg.  

   

 

  

Bilder fra unsplash og «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020 
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KOSTNADSOVERSLAG 

Det er beregnet estimert kostnadsoverslag for presenterte løsninger. Disse er svært 
usikre, og bør ikke regnes som noe annet enn en indikasjon på hva angitt løsning vil 
kunne koste. Estimatene er basert på nøkkeltall fra Common Grounds rapport «Ny 
skolestruktur Nesodden kommune – mulighetsstudie», kalkulasjonsnøkkelen på 
nettstedet www.holte.no, ofte kalt Holtenøkkelen, og erfaringstall i kommunen. 
Tallene er ikke kontrollert av tredjepart.  

Kalkylene under viser kvadratmeterprisene som legges til grunn og kostnadsoverslag 
for ny svømmehall. Stykkprisen er ekskludert mva., mens estimatene viser kostnader 
som er inkludert mva. Kostnadene oppgis i avrundede tall.  

For denne rapporten legges det frem tre ulike kostnadsalternativer. Det første 
alternativet viser til kostnadsoverslag for svømmehall med et lite skolebasseng på 
12,5 meter.  

Det andre alternativet viser til kostnadsoverslag for en svømmehall med et 
konkurransebasseng på 25 meter. Lavt estimat viser til svømmehall uten tribune, 
mens høyt estimat viser til svømmehall med tribune. 

Det siste alternativet viser til kostnadsforslag for et folkebad. Lavt prisnivå viser til 
kostnaden for referanseprosjektet Bjørkebadet i Aurskog-Høland kommune. Høyt 
estimat viser til beregninger gjort ut ifra Common Grounds nøkkeltall. 

 

 

 

 

 

 

         

Bilde fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020 

http://www.holte.no/
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Kostnadsoverslag for svømmehall på Tangen, med skolebasseng 
Kostnader Stykkpris eks. mva. Lavt estimat ink. mva. Høyt estimat ink. mva. Merknad 
Prosjekteringskostnad 8-12 % av lavt/høyt 

estimat + kostnader 
til prosjektledelse 

(1 000 kr/time) 

NOK 9 000 000 NOK 13 000 000 Nøkkeltall: Common ground og erfaringstall 
- 8 prosent av lavt estimat for lavt estimat og 12 prosent 

av høyt estimat for høyt estimat. 
- Det er beregnet inn to årsverk på til sammen ca. 3 400 

timer for prosjektledelse. 
Opparbeidelse 
svømmehall 

45 500 kr/m2 NOK 66 000 000 NOK 94 000 000 Nøkkeltall: Common ground 

Usikkerhetspåslag 1 500 kr/m2 NOK 2 000 000 NOK 2 000 000 Nøkkeltall: Holtenøkkelen 
Totalkostnad ink. mva.  NOK 77 000 000 NOK 87 000 000  

 

 

Kostnadsoverslag for svømmehall på Tangen, med konkurransebasseng (med og uten tribune) 
Kostnader Stykkpris eks. mva. Lavt estimat ink. mva. 

(uten tribune) 
Høyt estimat ink. mva. 
(med tribune) 

Merknad 

Opparbeidelse av 
parkeringsareal 

3 500 kr/m2 NOK 0 NOK 2 500 000 Nøkkeltall: Holtenøkkelen. 
- Kostnaden gjelder for overflateparkering. Ved å 

anlegge parkeringsanlegg vil stykkpris øke til 18 500 
kr/m2. 

Opparbeidelse av 
sykkelparkering 

4 000 kr/m2 NOK 0 NOK 950 000 Nøkkeltall: Holtenøkkelen (med eget påslag). 
- Det er lagt på 500 kr/m2 på Holtenøkkelens nøkkeltall 

for opparbeidelse av parkeringsareal. Dette tar høyde 
for mulig takoverbygg. 

Prosjekteringskostnad 8-12 % av lavt/høyt 
estimat + kostnader 

til prosjektledelse 
(1 000 kr/time) 

NOK 11 000 000 NOK 18 000 000 Nøkkeltall: Common ground og erfaringstall 
- 8 prosent av lavt estimat for lavt estimat og 12 prosent 

av høyt estimat for høyt estimat. 
- Det er beregnet inn to årsverk på til sammen ca. 3 400 

timer for prosjektledelse. 
Opparbeidelse 
svømmehall 

45 500 kr/m2 NOK 95 000 000 NOK 117 000 000 Nøkkeltall: Common ground 

Usikkerhetspåslag 1 500 kr/m2 NOK 2 000 000 NOK 3 000 000 Nøkkeltall: Holtenøkkelen 
Totalkostnad ink. mva.  NOK 100 000 000 NOK 142 000 000  
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Kostnadsoverslag for svømmehall på Tangen, med folkebad-kvalitet  
Kostnader Stykkpris eks. mva. Lavt estimat ink. mva. 

(Bjørkebadet) 
Høyt estimat ink. mva. Merknad 

Opparbeidelse av 
parkeringsareal 

3 500 kr/m2  NOK 2 500 000 Nøkkeltall: Holtenøkkelen. 
- Kostnaden gjelder for overflateparkering. Ved å 

anlegge parkeringsanlegg vil stykkpris øke til 18 500 
kr/m2. 

Opparbeidelse av 
sykkelparkering 

4 000 kr/m2  NOK 950 000 Nøkkeltall: Holtenøkkelen (med eget påslag). 
- Det er lagt på 500 kr/m2 på Holtenøkkelens nøkkeltall 

for opparbeidelse av parkeringsareal. Dette tar høyde 
for mulig takoverbygg. 

Prosjekteringskostnad 12 % av høyt estimat 
+ kostnader til 

prosjektledelse 
(1 000 kr/time) 

 NOK 23 000 000 Nøkkeltall: Common ground og erfaringstall 
- Det er beregnet inn to årsverk på til sammen ca. 3 400 

timer for prosjektledelse. 

Opparbeidelse 
svømmehall 

45 500 kr/m2  NOK 154 000 000 Nøkkeltall: Common ground 

Usikkerhetspåslag 1 500 kr/m2  NOK 4 000 000 Nøkkeltall: Holtenøkkelen 
Totalkostnad ink. mva.  NOK 94 000 000 NOK 184 000 000  
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Tallene over er ekskludert andre forventede kostnader knyttet  til sprenging og ny trafikkløsning. Disse tallene er usikre og er derfor satt for seg selv nedenfor. 

SPRENGING/TERRENGINNGREP 
Det er svært vanskelig å estimere volum for sprengning uten å kjenne til vesentlige faktorer som vil påvirker denne størrelsen. Disse kan være grunnforhold, fotavtrykk på 
bygget og omfanget på behovet for etablering av grøfter, kjørevei og gang-og sykkelvei for å nevne noe. Usikkerheten for sprengningsposten er svært høy og man må 
påregne betydelige avvik på dette nivået for skisseprosjektene. Arbeidsgruppen har valgt å anslå en kostnad for sprengning, men presiserer at dette kun er gjort for å fylle 
posten. Tallet må påregnes at justeres når endelige tall fra konsulent foreligger.    

TRAFIKK 
Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet knyttet til behov for trafikktiltak for de ulike alternativene for nybygg.  

I forbindelse med utarbeidelsen av skisseprosjektene for nybygg utarbeides en rapport med vurderinger på trafikk for nybygg alternativene og områdene omkring bygget. 
Rapporten utarbeides av Verkis og vil foreligge samtidig som saksfremlegget skal publiseres. Denne vil inneholde vurderinger og betraktninger rundt trafikkmengder og 
kapasiteter, buss, holdeplasser, gang og sykkelvei, foreliggende støyvurderinger samt grove estimater for omfang, kostnader og estimering av usikkerhet for trolige tiltak. 
Kommuneadministrasjonen har valgt å anslå en kostnad for trafikktiltak, men presiserer at dette kun er gjort for å fylle posten. Tallet må påregnes at justeres når endelige 
tall fra konsulent foreligger. 

Det er ikke lagt inn trafikkostnader for skolebasseng og konkurransebasseng uten tribune. Årsaken til det er at det ikke er krav til parkeringsplasser til disse funksjonene. Det 
kan likevel være aktuelt å legge en trafikkløsning inn til disse type svømmehallene, men det vil kunne være en mindre kostbar løsning enn for alternativene for 
konkurransebasseng med tribune og folkebad  

De usikre kostnadsoverslagene for sprengning/terrenginngrep og trafikk ser dere i tabellen under.  
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Postene i tabellen har stor usikkerhet. Beløpet i de følgende postene er valgt for å fylle posten, men tallet er ikke dokumentert verken ut fra nøkkeltall eller tall hentet 
fra prosjektmateriale. 

Usikre kostnadsoverslag for ny svømmehall – Alternativ 
skolebasseng 
Kostnader Usikre estimat Merknad 
Sprengning/terrenginngrep NOK 12 000 000 eks.mva. 

NOK 15 000 000 ink.mva. 
Basert på en 
stykkpriskostnad på 400 
kr/m3 eks.mva. 

Totalkostnad lavt estimat NOK 92 000 000  
Totalkostnad høyt estimat NOK 102 000 000  

 

Usikre kostnadsoverslag for ny svømmehall – Alternativ 
konkurransebasseng uten tribune 
Kostnader Usikre estimat Merknad 
Sprengning/terrenginngrep NOK 12 000 000 eks.mva. 

NOK 15 000 000 ink.mva. 
Basert på en 
stykkpriskostnad på 400 
kr/m3 eks.mva. 

Totalkostnad lavt estimat NOK 115 000 000  
 

Usikre kostnadsoverslag for ny svømmehall – Alternativ 
konkurransebasseng med tribune 
Kostnader Usikre estimat Merknad 
Sprengning/terrenginngrep NOK 12 000 000 eks.mva. 

NOK 15 000 000 ink.mva. 
Basert på en 
stykkpriskostnad på 400 
kr/m3 eks.mva. 

Trafikk NOK 12 500 000  
Totalkostnad lavt estimat NOK 169 500 000  

 

Usikre kostnadsoverslag for ny svømmehall – Alternativ folkebad 
Kostnader Usikre estimat Merknad 
Sprengning/terrenginngrep NOK 12 000 000 eks.mva. 

NOK 15 000 000 ink.mva. 
Basert på en 
stykkpriskostnad på 400 
kr/m3 eks.mva. 

Trafikk NOK 12 500 000  
Totalkostnad lavt estimat NOK 121 500 000  
Totalkostnad høyt estimat NOK 211 500 000  

 

 

  

Bilde: Unsplash 
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VIDERE PROSESS 

BRUKERMEDVIRKNING NYBYGG 
Siden skisseprosjektene for «nye bygg» er på et overordnet nivå og det ikke omfatter 
detaljer som rom- og planløsning, form på bygget, konkret plassering på tomt mm., vil 
innspill og tilbakemeldinger på disse punktene først bli aktuelle når vi har kommet ett 
skritt videre i prosessen. Når ett byggeprosjektet er gått over i neste fase der man skal 
i gang å plassere bygget og å utforme bygget og uteområdene rundt vil prosjektet 
være modent nok til å gjennomgå en brukermedvirkningsprosess. Da vil alle berørte 
parter bli invitert til brukermøter. Det legges opp til stor grad av brukermedvirkning 
for kommunale byggeprosjekt og vil være en viktig del gjennom hele prosjektet.  

  

Bilder fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020 
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REFERANSEPROSJEKTER  

 

SKATTEKISTA PÅ FLESBERG 
Bassengstørrelse: 21 x 25 meter. 

Dybde: 2 meter. 
En del av bassenget har hev/senk-bunn med 
skillevegg til resten av bassenget. 
Her er som regel dybden 90 cm. 

Temperatur: 29-30 grader. 
Tirsdager og fredager varmes hev/senk-delen opp 
til 34 grader. 

Badstue: Felles, med inngang fra hver garderobe. 
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Bilder fra Aurskog-Høland kommune.  

 

BJØRKEBADET, BJØRKELANGEN 

Svømmehall med ett 25-metersbasseng 

Konkurransestandard med opptil 6 
baner. 

Temperatur: 28 grader. 

Dybde: 1 - 1.8 meter 

Terapibasseng 

Temperatur: 32-34 grader 

Dybde: 0 - 160 cm 

Med hev- og senkbunn for justerbar 
dybde 

Plaskebasseng 

32 -34 grader 

20 cm 

Boblebad 

38 grader 
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