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Introduksjon 

 

Bakgrunn for oppgaven 
I forbindelse med behandling av spørsmålet om skolestruktur og 
skolebygg er Virksomhet Eiendom bedt om å gi oversikt over alternativer 
for og kostnader forbundet med oppgradering av Nesoddtunet, slik at de 
kan ses i sammenheng med kommunes økonomiske bæreevne. 

Denne rapporten gir oversikt over og kostnadsestimerer oppgradering av 
Nesoddtunet, fra teknisk oppgradering av eksisterende bygning til full 
riving og nybygg. 

Mulighetsstudien for nytt sykehjem ble behandlet i kommunestyret 27 
februar 2019, og det ble da vedtatt at nybyggalternativ skulle legges til 
grunn for videre arbeid.  Dette alternativet var i saksframlegget omtalt 
som Alternativ 2c hvor hele bygg A rives og erstattes med kompakt og 
tidsmessig løsning for å ivareta dagens behov for sykehjemsplasser i 
Nesodden kommune samt mulig fremtidig behov.  

Under utredning av skolestruktur- og skolebyggsaken er det imidlertid 
blitt tydelig at gjennomføringen av dette alternativet samtidig som nye 
skoler eventuelt skal bygges er utfordrende i et økonomisk perspektiv. 

Denne rapporten gir ingen anbefaling om valg av alternativer, men angir 
en kostnadsramme for ulike oppgraderingsalternativer for sykehjemmet. 

Alternativene 
Kostnadsestimatene legger til grunn alternativene 

X1 – Teknisk oppgradering og nytt storkjøkken i bygg A 

X2 – totalrehabilitering innen eksisterende bygningskropp 

X3 – Nybygg, mellomalternativ 

X4 – Nybygg, maks alternativ 

Disse gjenspeiler inndelingen av alternativer som ble diskutert i 
kommunestyret i februar 2019.  De to første alternativene er estimert på 
nytt på, mens nybygg-alternativene baserer seg på estimatene fra 
arkitektkontoret Terje Grønmo As, som laget mulighetsstudiene for 
nybygg-alternativene.  

Samarbeid med andre partnere om utvikling av sykehjemmet 
og omgivelser 
Nesodden kommune er i løpet av vinteren 2020/21 engasjert i samtaler 
med bl.a. Sunnaas Sykehus om et innovasjonsprosjekt som ser på utvikling 
av et hotell, pasienthotell og mulige arealer til sykehjemsplasser på 
lokaliteten hvor Nesoddtunet ligger.   
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1. Løsningsforslag 
 

Rehabiliteringsalternativ 
 Kommunen har gjennomført to arbeidsmøter hvor personer i ulike roller forbundet med nesoddtunet har diskutert og gitt innspill til grunnlaget for 
estimeringen1.  Kalkylen er gjort av rådgivende ingeniørbedrift Aase, som Nesodden kommune har rammeavtale med gjennom avtalen med Oslo Works. 
Aase har benyttet kalkulasjonsverktøyet ISY Calculus i sine kalkyler.  Grunnlaget for kalkylene ligger vedlagt. 

Alternativ X1 – teknisk oppgradering og nytt storkjøkken 
I kalkylen er det medtatt nødvendige oppgraderinger for videre drift av bygg A, hovedsakelig av tekniske anlegg. Dette alternativet innebærer en teknisk 
oppgradering og nytt storkjøkken i bygg A.   

Det er ikke medtatt oppgraderinger av bygg B og C annet enn overflatebehandling av fasade i bygg B. Det forutsettes at disse byggene per i dag, ved normalt 
vedlikehold, ikke har behov for rehabilitering. 

Alternativ X2 – totalrehabilitering 
Dette alternativet innebærer totalrehabilitering av Nesoddtunets Bygg A (30 års perspektiv). Grunnlaget for kalkylene ligger vedlagt. Sykehjemmets 
kapasitet forblir den samme som i dag, men blir modernisert og tilpasset dagens forventinger til f.eks. størrelse på bad. 

Nybygg-alternativene 
Nybygg-alternativene følger av mulighetsstudien, vedlagt, og er delt i et mellomalternativ og et maks-alternativ, for å illustrere at mulighetsstudien åpner 
for ulike utbyggingstakter. 

 
1 Virksomhetsleder Eiendom, virksomhetsleder sykehjem, FDV-leder, driftskoordinator, elektro-leverandør Nye elektropartner, kommunalsjefer for hhv plan, teknikk, miljø 
og helse og omsorg, rådgivende ingeniør/kalkulator Aase. 



Alternativ X3 - nybygg 
I dette alternativet rives hele bygg A, og det bygges nybygg på størrelse tilsvarende byggetrinn 1-3 i vedlagte mulighetsstudie, ca. 11500 kvm.  
Mulighetsstudien angir at det er samlet kapasitet innenfor dagens tomteområde på ca. 206 plasser. 

Alternativ X4 – nybygg maksalternativ 
Dette alternativet tilsvarer alternativ omtalt som 2c i kommunestyresak 017/19. Det bygges nybygg på størrelse tilsvarende byggetrinn 1-4 i vedlagte 
mulighetsstudie, ca. 17.500 kvm nybygg.  Mulighetsstudien angir at det er samlet kapasitet innenfor dagens tomteområde viser ca. 206 plasser. 
Kostnadsrammen i økonomiplanen ble fastsatt til 650.000.000 kroner inklusive mva, og er ikke kalkulert på nytt her.  

 

2. Samlet kostnadsoverslag 
Det er beregnet estimerte 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.  

Alternativ Beskrivelse Prisestimat, millioner 
kroner ink mva 

X1 Teknisk oppgradering, og nytt storkjøkken i bygg A, uten 
nevneverdige bygningsmessige endringer med hensyn til bygningsmassen og 
planløsning. Ikke medtatt oppgraderinger av bygg B og C annet enn overflatebehandling 
av fasade i bygg B. Det forutsettes at disse byggene per i dag, ved normalt vedlikehold, 
ikke har behov for rehabilitering. 

94 

X2 Totalrehabilitering av bygg innenfor eksisterende bygningskropp. Enkelte 
bygningsmessige arbeider også medtatt for bygg B og C. 

216 

X3 Nybygg. Bygg A rives og erstattes med nybygg tilsvarende nybygg  vist i byggetrinn 1-3 i 
mulighetsstudie 2017. 

486 

X4 Nybygg. Tilsvarer byggetrinn 1-4 i mulighetsstudie 2017 650 

 



3. Tilskuddsordninger 
Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, etter rater som angitt under.  Nesodden kommune kvalifiserer til slikt tilskudd, men 
omfanget av tilskuddet kan først estimeres når man nærmere bestemmer hvilke alternativer man skal forfølge. 

Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger gis både til rehabiliteringer og nybygg. 

Investeringstilskudd til rehabilitering (uten netto tilvekst), omfatter: 

Rehabilitering (ombygging og utbedring, ikke vedlikehold) 

Utskifting av eksisterende plasser 

Oppføring av nye plasser som ikke gir netto tilvekst 

Dagaktivitetstilbud og andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. 

Investeringstilskudd til netto tilvekst, omfatter: 

 

Nye heldøgns omsorgsplasser. Plassene kommer i tillegg til allerede eksisterende plasser i kommunen og må gi netto tilvekst i minst 10 år fra 
søknadstidspunktet. 

 

Tilskuddssatser i 2021 (i 1000-kroner) Pressområde  
Andre 
kommuner 

Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet i prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 4 036 3 529 

Tilskuddssatser per plass i sykehjem/institusjon med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (55 pst. av 
maksimal godkjent anleggskostnad) 

2 220 1 941 



Tilskuddssatser i 2021 (i 1000-kroner) Pressområde  
Andre 
kommuner 

Tilskuddssatser per omsorgsbolig i prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (45 pst. av 
maksimal godkjent anleggskostnad) 

1 816 1 588 

Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 3 834 3 353 

Tilskuddssatser per plass i sykehjem/institusjoner uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (55 pst. av 
maksimal godkjent anleggskostnad) 

2 109 1 844 

Tilskuddssatser per omsorgsbolig i prosjekter uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (45 pst. av 
maksimal godkjent anleggskostnad) 

1 725 1 509 

 Lokaler for dagaktivitetstilbud 55 pst. av anleggskostnad 

Fellesareal, velferdsteknologi og heving av teknisk standard i eksisterende bygg 55 pst. av anleggskostnad 

 

 

4. Vedlegg – kalkyler og mulighetsstudie 
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NOTAT 
 
Prosjekt: Nesoddtunet bo- og behandlingssenter 
Emne: Vedlegg til kostnadskalkyle alt. 0 og 1 for Nesoddtunet bbs 
Dato: 11.03.2020 
 

 

FELLES FORUTSETNINGER 

Forutsetninger 
Kalkyle er satt opp på bakgrunn av eksisterende branntegninger for bygg A, B og C datert hhv. 
14.09.2015, 10.01.2002 og 21.11.2011. 
 
Entrepriseform 
Forutsatt at prosjektet gjennomføres som en general- eller totalentreprise. 
 
Prisnivå 
Vi har benyttet prisnivå for 2020-02 fra Norsk Prisbok. 
 
Arealer 
Følgende bruttoarealer (BTA) er lagt til grunn i kalkyle: 

  
Hovedbygg fra 1988 
(bygg A) 

Tilbygg fra 2003 
(bygg B) 

Tilbygg fra 2011 
(bygg C) 

Loft 260 m2 525 m2 ---- 

Plan 3 ---- 1 019 m2 ---- 

Plan 2 2 836 m2 1 049 m2 1 100 m2 

Plan 1 1 765 m2 1 014 m2 1 100 m2 

Kjeller 1 012 m2    452 m2 ---- 

Sum BTA 5 873 m2 4 059 m2 2 200 m2 

 

 
 

NESODDTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER ALTERNATIV 0  

Generelt for kalkylen 
 
Alternativ 0 (5-10 års perspektiv) – rent teknisk oppgradering og nytt storkjøkken i bygg A, uten 
nevneverdige bygningsmessige endringer med hensyn til bygningsmassen og planløsning. Enkelte 
bygningsmessige arbeider også medtatt for bygg B. 
 
I kalkylen er det ikke inkludert: 

• Prisstigning til byggestart/byggeperioden 

• Finanskostnader 

• Løst inventar 

• Tomtekostnader 

• Prisstigning i byggeperioden 

• Asbestsanering 

• Historiske kostnader pr mars 2021 

• Driftskostnader 

mailto:post@aase.no
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• Ikke medtatt større bygningsmessige oppgraderinger / ombygginger i bygg A, med unntak av 
nytt storkjøkken. I kalkylen er det medtatt nødvendige oppgraderinger for videre drift av bygg 
A, hovedsakelig av tekniske anlegg. 

• Forutsetter at eksisterende VA-anlegg i bygg A beholdes. 

• Forutsetter at sykesignalsentral for bygg A beholdes. 

• Forutsetter at stigekabler til fordelinger i bygg A beholdes. 

• Forutsetter at brannalarmsentral tilknytt bygg A beholdes. 

• Ikke medtatt oppgraderinger av bygg B og C annet enn overflatebehandling av fasade i bygg 
B. Det forutsettes at disse byggene per i dag, ved normalt vedlikehold, ikke har behov for 
rehabilitering. 

 
 

NESODDTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER ALTERNATIV 1 

Generelt for kalkylen 

 
Alternativ 1 (30 års perspektiv) – totalrehabilitering av bygg A, hovedsakelig innenfor eksisterende 
bygningskropp. Enkelte bygningsmessige arbeider også medtatt for bygg B og C.  

 
I kalkylen er det ikke inkludert: 

• Finanskostnader 

• Løst inventar 

• Tomtekostnader 

• Prisstigning i byggeperioden 

• Historiske kostnader pr mars 2021 

• Driftskostnader 

• Forutsetter at eksisterende fundamenter, bæresystem, etasjeskillere, yttervegger og yttertak i 
bygg A i utgangspunktet beholdes, med unntak av enkelte oppgraderinger som er medtatt. 

• Ikke medtatt oppgraderinger av bygg B og C annet enn overflatebehandling av fasade og 
innervegger. Det forutsettes at disse byggene per i dag, ved normalt vedlikehold, ikke har 
behov for rehabilitering. 

 

Bygg A 

 
Følgende er medtatt i kalkyle: 
 
Kto 1 Felleskostnader er det medtatt: 

• Rigging totalen. 

• Drift 

• Entrepriseadministrasjon 

• Kostnader ifm FDV dokumentasjon og HMS-aktiviteter 
Kto 20 Riving 

• Riving av overflater gulv, veggkledninger og himlinger 

• Riving av innervegger 

• Riving av inventar 

• Riving av elektro og VVS.  

• Demontering av dører. 

• Riving av trekledning og vinduer på fasade. 

• Riving av balkonger. 

• Avsatt en sum for asbestsanering (ukjent omfang) 
Kto 23 Yttervegger 

• Liggende trekledning, overflatebehandlet.  

mailto:post@aase.no
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• Etterisolasjon og puss på klimavegg.  

• Vinduer, tre + aluminiumsmantling, u-verdi = 0,7 

• Solavskjerming på vinduer, utvendig, motorstyrte  

• Inngangspartier med ytterdører i aluminium + glass med 20 x 21 M, tofløyet med dørlukker, og 
ståldører 10 x 21 M, enfløyet både med dørlukker. 

• Balkongdører, tre + aluminum, 10 x 21 M 
Kto 24 Innervegger 

• Møteromsfronter i glass + tre, foldevegger, gipsplatevegger 35/44/52dB og bodvegger. 

• Kompakte innerdører i høyttrykkslaminat, innerdører i stål, og elskapdører.  

• Overflatebehandling av innervegger (maling av betong og gips) 

• Keramisk flis på bad 

• Fendere og håndløpere på vegger i korridorer. 
Kto 25 Dekker 

• Avretting av eksisterende gulv. 

• Vinylbelegg, vanntett vinylbelegg og keramisk flis som ferdige gulvoverflater. 

• System-, akustisk-, fast- og spile- himling, og maling av betong- og fast gipshimling. 
Kto 26 Yttertak 

• Vindskier og beslag 

• Gesims, teglforblendet 

• Renner og beslag. 

• Isolering av loft. 

• Snøfangere.  
Kto 27 Fast inventar 

• Nytt fast inventar for bygget. 
Kto 28 Trapper, balkonger 

• Utbedring av trapp med repos, med linoleum og stålrekkverk. 

• Utbedring av balkonger. 

• Baldakin i stål. 

• Skrape- og tørkematter, og fotskraperister ved hovedinngangspartier. 
Kto 29 Andre bygningsmessige deler: 

• Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og Elektro 
Kto 30 VVS 

• Komplett sanitærinstallasjon 

• Rehabilitering av eksisterende bunnledninger. 

• Komplett vannbåren varme for bygget. 

• Komplett installasjon for brannslokking. 

• Komplett nytt ventilasjonsanlegg for bygget. 

• Prosesskjøling. 
Kto 40 Elkraft 

• Komplett elektrisk anlegg. 

• Komplett ny belysning inkl. nødlys. 

• Komplett elvarme. 

• Reservekraft. 
Kto 50 Tele og automatisering 

• Komplett anlegg, inkl. integrert kommunikasjon, telefoni og personsøking, alarm- og 
signalsystem og lyd/bilde. 

• Komplett automatisering, SD-anlegg. 
Kto 60 Andre installasjoner 

• 1 stk vanlig personheis tilpasset universell utforming, med stopp i 3 etasjer. 

• 1 stk matheis til storkjøkken, med stopp i 2 etasjer. 

• Nytt anlegg for avfallshåndtering. 

• Nytt storkjøkken og 4 stk minikjøkken 
Kto 70 Utendørs 

mailto:post@aase.no
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• Legging av varmekabler under asfaltdekke i bakke like ved inngang til legevakt. 
Kto 80 Generelle kostnader 

• Prosjektering 

• Administrasjon 

• Bikostnader 

• Forsikringer, gebyrer, avgifter. 
Kto 10 MVA 

• MVA er inkludert. 
Kto 11 Forventede tillegg 

• Reserver (forventet tillegg) er lagt inn. 
Kto 12 Usikkerhet 

• Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) er lagt inn. 
Kto 13 Prisregulering 

• Prisregulering frem til byggestart (forutsatt 2% p.a. og oppstart i starten av 2023) 
 
 

Bygg B 
 
Følgende er medtatt i kalkyle: 
Kto 1 Felleskostnader er det medtatt: 

• Rigging totalen. 

• Drift 

• Entrepriseadministrasjon 

• Kostnader ifm FDV dokumentasjon og HMS-aktiviteter 
Kto 23 Yttervegger: 

• Overflatebehandling og utbedring av eksisterende utvendig teglfasade. 
Kto 24 Innervegger: 

• Overflatebehandling av eksisterende innervegger. 
Kto 80 Generelle kostnader 

• Generelle kostnader til prosjektering, administrasjon m.m. er inkludert. 
Kto 10 MVA 

• MVA er inkludert. 
Kto 11 Forventede tillegg 

• Reserver (forventet tillegg) er lagt inn. 
Kto 12 Usikkerhet 

• Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) er lagt inn. 
Kto 13 Prisregulering 

• Prisregulering frem til byggestart (forutsatt 2% p.a. og oppstart i starten av 2023) 
 
 

Bygg C 
 
Følgende er medtatt i kalkyle: 
Kto 1 Felleskostnader er det medtatt: 

• Rigging totalen. 

• Drift 

• Entrepriseadministrasjon 

• Kostnader ifm FDV dokumentasjon og HMS-aktiviteter 
Kto 23 Yttervegger: 

• Overflatebehandling og utbedring av eksisterende utvendig fasade. 
Kto 24 Innervegger: 

• Overflatebehandling av eksisterende innervegger. 
Kto 80 Generelle kostnader 

mailto:post@aase.no
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• Generelle kostnader til prosjektering, administrasjon m.m. er inkludert. 
Kto 10 MVA 

• MVA er inkludert. 
Kto 11 Forventede tillegg 

• Reserver (forventet tillegg) er lagt inn. 
Kto 12 Usikkerhet 

• Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) er lagt inn. 
Kto 13 Prisregulering 

• Prisregulering frem til byggestart (forutsatt 2% p.a. og oppstart i starten av 2023) 
 
 
 
 

NESODDTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER – ALTERNATIV MED RIVING 
AV BYGG A 

 

Rive bygg A 

 
Følgende er medtatt i kalkyle: 
Kto 20 Riving 

• Riving av eksisterende bygg A inkl. fundamenter. 

• Avsatt en sum for miljøsanering (ukjent omfang av asbest) 
Kto 80 Generelle kostnader 

• Administrasjon 
Kto 10 MVA 

• MVA er inkludert. 
Kto 11 Forventede tillegg 

• Reserver (forventet tillegg) er ikke medtatt. 
Kto 12 Usikkerhet 

• Marginer (byggherrens sikkerhetsmargin) er ikke medtatt. 
Kto 13 Prisregulering 

• Prisregulering frem til byggestart er ikke medtatt. 
 

mailto:post@aase.no
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Alternativ X1
Prosjekt: Nesoddtunet bo- og behandlingssenter - alternativ 0
Dato rev: 11.03.2021

Alle tall eks mva

Konto Bygningsdel Tiltak Mengde enhet Enhetspris (kr/m2) Sum (kr eks mva) Kommentar
23 Utvendige overflater Utskiftning utvendig, liggende 

trekledning bygg A
705 m2 1 000                        705 000                 Forutsetter utskiftning av 

50% av eksisterende 
trekledning i bygg A.

23 Utvendige overflater Male utvendig trekledning bygg A 705 m2 200                           141 000                 Forutsetter maling av 50% av 
eksisterende trekledning i 
bygg A.

23 Utvendige overflater Overflatebehandling utvendig murt 
puss bygg A

2114 m2 500                           1 057 000             Forutsetter 
overflatebehandling av hele 
eksisterende murfasade i 
bygg A.

23 Utvendige overflater Overflatebehandling utvendig tegl  
bygg B

2435 m2 370                           900 950                 Forutsetter 
overflatebehandling av hele 
eksisterende teglfasade i 
bygg B.

23 Vinduer Delvis utskiftning av vinduer bygg A 211 m2 6 026                        1 271 486             Forutsetter utskiftning av 
50% av eksisterende vinduer i 
bygg A.

23 Solavskjerming Solavskjerming, screens bygg A fasade 
vest

352 m2 1 841                        648 032                 Forutsetter solavskjerming 
med screens på 50% av 
vinduer i bygg A.

24 Innvendige overflater Male vegger, lister og karmer i 
samtlige beboerrom bygg A

3240 m2 200                           648 000                 Forutsetter 
overflatebehandling av 
samtlige beboerrom i bygg A.

26 Dekker Utskiftning av systemhimling i 
korridorer ifm. oppgradering elektro, 
tele og automatisering.

1175 m2 673                           790 775                 Forutsetter utskiftning av 
systemhimling i samtlige 
korridorer, kjeller, 1.etg og 
2.etg i bygg A.

29 Andre bygningsmessige arbeider Bygningsmessige hjelpearbeider 
elektro og branntetting

1 RS 1 300 000                1 300 000             Antatt sum for 
bygningsmessige 
hjelpearbeider ifm. 
oppgradering av elektro, tele 
og automatisering, og 
branntetting i bygg A.

31 Sanitær Kontroll av eksisterende VA-anlegg 1 RS 100 000                   100 000                 Antatt sum for kontroll av 
eksisterende VA-anlegg i 
bygg A. Usikkert omfang.

40 / 50 Elkraft, tele og automatisering Nødvendige oppgraderinger av 
elkraft, tele og automatisering for 
videre drift bygg A (omtrekking, nye 
komponenter, utskifting av el-
fordelinger etc. )

4698 m2 4 185                        19 661 130           Referanse til kalkyle fra 
Elektropartner AS datert 
09.03.21 for bygg A. 
Forutsetter at eksisterende 
sykesignalsentral, stigekabler 
til fordelinger, og 
brannsentral beholdes.

66 Storkjøkken Nytt storkjøkken i eksisterende 
bygn.masse bygg A

1 RS 20 000 000              20 000 000           Referanse til tidligere 
kalkulert pris for storkjøkken 
fra Nesodden kommune.

70 Utomhus Legging av varmekabler under asfalt i 
bakke ved inngang til legevakt

1 RS 1 000 000                1 000 000             Referanse til tidligere 
innhentet pris av Nesodden 
kommune på legging av 
varmekabler.

Delsum 1 48 223 373           

Rigg og drift komplett - 20% 20 % 9 644 675             
Administrasjon og prosjektering - 15% 15 % 7 233 506             

Delsum 2 65 101 554           

MVA - 25% 25 % 16 275 388           

Delsum 2 inkl MVA 81 376 942           

Reserver og marginer 15 % 12 206 541           

Totalt 93 583 483           



VEDLEGG 2

Prosjekt Nesoddtunet bo‐ og behandlingssenter ‐ alternativ 1

Dato revidert 11.03.2021

# Konto ‐ Kalkyle Bygg A Bygg B Bygg C Pris samlet

01 Felleskostnader 18 722 537 380 328 206 140 19 309 005

02 Bygning 50 464 340 2 139 905 1 159 840 53 764 085

03 VVS‐installasjoner 27 207 260 0 0 27 207 260

04 Elkraft 13 070 362 0 0 13 070 362

05 Tele og automatisering 8 438 326 0 0 8 438 326

06 Andre installasjoner 5 975 190 0 0 5 975 190

07 Utendørs 1 000 000 0 0 1 000 000

08 Generelle kostnader 16 126 083 384 793 208 560 16 719 437

∑ Byggekostnad (1‐8) 141 004 098 2 905 026 1 574 540 145 483 664

09 Spesielle kostnader (MVA) 35 252 095 726 155 393580 36 371 830

∑ Prosjektkostnad (1‐9) 176 256 193 3 631 181 1 968 120 181 855 494

11 Forventet tillegg  15 863 560 326 750 177 100 16 367 410

12 Usikkerhetsavsetning 10 575 511 217 968 118 140 10 911 619

13 Prisregulering 7 044 664 117 305 63 580 7 225 549

∑ KALKYLE 209 739 928 4 293 204 2 326 940 216 360 072

Bygg A Bygg B Bygg C

Bruttoareal (m2) 5873 4059 2200

Pris/BTA (kr/m2) 35713 1058 1058



Alternativ X3

Estimering av m2 for fase 4

Benevnelse Grunnflate etasjer
Mellombygg 440 4 1760

Alternativ X4 m2 17500
Fratrekk for Alt X3 m2 6000
Alternativ X3 m2 11500
m2 pris nybygg kr kr 38 056
m2 pris riving kr kr 1 400
Alternativ X3 kr kr 446 044 000

toppetasje 578 1 578

kloss 2 875 4 3500
Total 5838
Total avrundet 6000



Alternativ X4

Kommentar
Estimert størrelse m2 17 500              
m2 pris 38 056              2018-tall.  

Beløpet befinner 
seg mellom 
dagens "høy 
standard" og 
dagens "normal 
standard"

total kr 665 980 000
Total avrundet/ramme 
økonomiplan

kr 650 000 000
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Status 
Ved vurdering av oppgradering av Nesoddtunet sykehjem, er det nødvendig å gjøre en 

helhetsbetraktning av dagens løsning sett i relasjon til tomtas muligheter. 

 

Tomta har i utgangspunktet et fantastisk potensiale gjennom de naturgitte omgivelsene og en enestående 

utsikt. Første byggetrinn (bygning A) gir imidlertid lav tomteutnyttelse og beslaglegger stort areal. Videre 

utbygging av sykehjemmet er sterkt preget av ad-hoc løsninger. Uheldige adkomstforhold, vanskelig 

topografi og tilfeldige utvidelser av bygningsmassen, har endt i et uoversiktlig, usammenhengende anlegg 

med dårlig funksjonalitet. Bygning A har i tillegg til dette flere bygningsmessige mangler. 

 

Med bakgrunn i disse klare overordnede svakheter, både bygningsmessig og driftsmessig, har vi sett det 

lite formålstjenlig å basere mulighetsstudiet på rehabilitering av den eldste bygningsmassen. 

Mulighetsstudiet legger derfor til grunn riving av Bygning A. 
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Målsettinger i mulighetsstudiet 
 

 Skape et anlegg som gir et helhetlig omsorgstilbud med fokus på beboernes trivsel og et 
godt og framtidsrettet arbeidsmiljø. 

 
 Minimalisere institusjonspreg gjennom arkitektur og innovative løsninger med fokus på 

estetikk, funksjonalitet og identitetsbygging. 
 

 Skape et anlegg som fremstår med en samlende identitet men hvor de ulike funksjonene 
fremstår klart og det er enkelt å orientere seg. 

 

 Oppnå god lesbarhet hvor plassering og utforming har et bevist forhold til landskap og 
omgivelser. 

 
 Oppnå god tomteutnyttelse hvor trinnvis utbygging av anlegget ivaretas på en effektiv og 

hensiktsmessig måte.  
 

 Etablere et areal- og kostnadseffektivt anlegg med høy arkitektonisk kvalitet med 
bærekraftige, holdbare og kostnadseffektive løsninger.     

 
Dagens regulering 
Eksisterende reguleringsplan for tomta setter en byggehøyde og u-grad som ikke kan legges til grunn ved 

framtidig utvikling av området. En bygningsmasse på en etasje er ikke forsvarlig hverken økonomisk, 

driftsmessig, eller i relasjon til samlet tomteutnyttelse. Sett opp mot behov for økning av samlet antall 

sykehjemsplasser, vil en økning av kapasiteten ved Nesoddtunet være en økonomisk og driftsmessig 

rasjonell løsning. 
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Adkomst – parkering 
Eksisterende adkomstløsning er svært uoversiktlig med sterkt hellende trace. Mulighetsstudiet viser en 

løsning hvor adkomstområdet løftes en etasje og reduserer dermed den store høydeforskjellen mellom 

parkeringsområdet og hovedadkomst. Passasjen forbi Bygning B er imidlertid svært trang. 

Mulighetsstudiet viser her en utvidelse av bredden som oppnås ved annektering av noe areal fra  

nabotomta som erstattes ved makeskifte. Parkering for besøkende forutsettes opprettholdt som i dag, 

mens ansatteparkering utvides i tilknytning til eksisterende flateparkering under Bygning C.Varemottak, 

miljøstasjon og andre driftsfunksjoner ivaretas også  i økonomigård på nederste plan mot øst. 

 
 

 
 

Plankonsept 
Den nye plankonseptet er utformet som en addisjon av beboerfløyer hvor Bygning B og C inngår som 

mer integrert del. Mellom beboergruppene er det etablert et tydelig kommunikasjonssystem for å etablere 

gode og oversiktlige forbindelser mellom de ulike enhetene. Fellesområdene er plassert sentralt inn mot 

hovedkommunikasjonsaksen som på denne måten blir en hovedgate med beboertilbud og muligheter for 

sosial kontakt og samvær. 

 

Både med hensyn på drift og for å oppnå et konsentrert anlegg uten for lange avstander er det 

formålstjenlig å bygge beboerfløyene i flere etasjer. Mulighetsstudiet viser en foreslått maksimalutnyttelse 

på 3-4 etasjer.  
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Organisasjonsprinsipp 

 
 
 
 

Fellesområder 
Fellesarealene er lokalisert i et eget lavt bygningsavsnitt knyttet til hovedgata i anlegget og fordeler seg 

mellom hovedetasjen og underetasjen. Området danner et samlende storstue for alle beboergrupper og 

har direkte forbindelser mot byggetrinn 2 og 3 som på den måten i større grad blir en likeverdig del av 

fellesskapet. 

 

Beboerenheter 
Beboerenhetene er utformet med noe variasjon, men i hovedsak  8 rom i hver enhet. To boenheter er 

samlet i en bogruppe med felles drift.  Alle beboergrupper har stor sørvestvendt terrasse og fellesrom 

med gode dagslysforhold og utsyn. Boenhetenes fellesrom er plassert slik at de kan sammenslåes ved 

spesielle anledninger for hele bogruppen. 

  

Alle nye beboergrupper er koblet til fellesområdet ved åpne gallerier med utsyn til et høyloftet fellesgate. 

Dette bidrar til å skape oversiktlighet og forsterke opplevelse av å være del av et fellesskap som også gir 

impulser gjennom å kunne være del av hva som til enhver tid skjer. 
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ulig vekst 
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tidig utvikling av om
rådet er det tenkbart at lokalisering av barnehagen kan vurderes. D

ette 

åpner for nye helhetsløsninger hvor adkom
stvei og besøksparkering kan flyttes og et sam
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råde som

 

inneholder tidligere parkering og barnehagetom
t kan tenkes disponert til form

er for videre ekspansjon. 

  

 
         

Situasjonsskisse
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Typisk beboergruppe 

 

 

Program 
Skissematerialet bygger på programgrunnlag fra andre sammenlignbare anlegg. Når det gjelder tilbud og 

tjenester som knyttes til sykehjemmet så kan dette selvsagt variere. Her vil det skisserte planprinsipp 

kunne oppta store variasjoner innenfor fellesområdene. For beboerfløyene kan kapasiteten også her 

styres både ved antall etasjer og ved flere utbyggingstrinn. 
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Landskap 
Anlegget er lagt inn i landskapet slik at det kan dannes varierte og brukbare uteområder hvor det er lagt til 

rette med ulike uteaktiviteter forbundet med en sammenhengende tursti som inspirerer til mosjon og 

fellesskap i uteområdene. Visuell kontakt mellom inne og ute og mellom de ulike delområder skaper et 

åpent og transparent anlegg hvor de ytre landskapskvaliteter også inngår i beboernes opplevelsesverden. 

 

 
Aktiviserte uteområder 
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Typisk beboergruppe 

 

 

Program 
Skissematerialet bygger på programgrunnlag fra andre sammenlignbare anlegg. Når det gjelder tilbud og 

tjenester som knyttes til sykehjemmet så kan dette selvsagt variere. Her vil det skisserte planprinsipp 

kunne oppta store variasjoner innenfor fellesområdene. For beboerfløyene kan kapasiteten også her 

styres både ved antall etasjer og ved flere utbyggingstrinn. 
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Trinnvis utbygging 
En utfordring vil selvsagt være hvordan utbygging kan foregå parallelt med opprettholdelse av daglig drift 

i anlegget. En skissert mulighet kan være å gjennomføre bygning for boligfløy 3 som første byggetrinn. 

Den ligger uavhengig av eksisterende bygninger og kan oppføres uten å gripe inn i driften. Denne 

bygningen gir en kapasitetsøkning på 24 plasser.  Dette er mer enn det antall boenheter som blir berørt 

ved neste byggetrinn med boligfløy 2, som kan gjennomføres ved å klippe den vestligste fløyen av 

bygning A. Etter dette har anlegget mer enn fulldekning av beboerenheter. Ved rokkering av 

fellesfunksjoner vil det være mulig å rive bygning A unntatt østre fløy som også inneholder tekniske rom. 

Dermed kan byggetrinn tre med hovedinnholdet av fellesfunksjoner gjennomføres. Byggetrinn fire 

innebærer så riving av resten av bygning A og komplettering av anlegget ved boligfløy 3 og siste del av 

fellesbygget. 

 

 

Mulighetsstudiet legger opp til en mulighet for trinnvis utbygging. En samlet kapasitet innenfor dagens 

tomteområde viser ca. 206 plasser. 
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Byggetrinn 3 – alt unntatt østfløy rives 

 
Byggetrinn 4 – det nye anlegget er komplett 
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Byggetrinn 3 – alt unntatt østfløy rives 

 
Byggetrinn 4 – det nye anlegget er komplett 
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Byggetrinn 1 – berører ikke anlegget 

 
Byggetrinn 2 – en beboerfløy må rives 
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Byggetrinn 1 – berører ikke anlegget 

 
Byggetrinn 2 – en beboerfløy må rives 
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Framtidig mulig vekst 
Ved framtidig utvikling av området er det tenkbart at lokalisering av barnehagen kan vurderes. Dette 

åpner for nye helhetsløsninger hvor adkomstvei og besøksparkering kan flyttes og et samlet område som 

inneholder tidligere parkering og barnehagetomt kan tenkes disponert til former for videre ekspansjon. 
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PLANBEARBEIDELSE FASE 2 
 
 
Ved gjennomgang av mulighetsstudiet med Nesodden kommune framkom en del nye momenter og 

muligheter som det var ønskelig å få belyst. Dette danner grunnlag for en fase 2 hvor følgende tema 

ønskes belyst: 

 
 
Trinnvis gjennomføring 
Som første byggetrinn ved en videre utbygging ble det i fase 1 foreslått å starte med den frittstående 

bygningen i sør som ikke berører eksisterende anlegg. Det framkom ved gjennomgang at en viss 

reduksjon i antall plasser over en viss periode kunne være akseptabelt i relasjon til drift. Ved denne 

betraktning ansees det som den mest rasjonelle løsning å starte med riving av søndre beboerfløy i 

bygning A og gjennomføre søndre hovedfløy i det nye anlegget, hvor produksjonskjøkken og teknisk 

sentral også kan ferdigstilles. Ved oppføring av dette byggetrinnet oppnås 64 sykehjemsplasser. Dette 

gjør at alle plassene i bygning A (50 plasser) kan flyttes over i nybygget. Fellesfunksjoner kan delvis 

plasseres i nybygget og delvis i nordre fløy i bygning A, hvor også tekniske rom er lokalisert. Dermed kan 

de øvrige deler av bygning A med unntak av nordre fløy rives. Dette frigjør plass til gjennomføring av 

neste byggetrinn som inneholder store deler av fellesfunksjonene. 

 

Etter dette vil siste del av bygning A (nordre fløy) rives og det nye anlegget kan ferdigstilles. 

 

Den fristilte bygningen i sør, vil så kunne utgjøre et framtidig utvidelsespotensiale. 

 

En trinnvis utbygging fra nord ble drøftet som en i seg selv logisk progresjon. Dette ansees imidlertid som 

en vanskelig modell siden en da må starte med å rive store deler av bygning A inklusiv tekniske rom. 

 

Hotell 
Som del av drøftinger rundt illustrasjonsmaterialet fra fase 1 framkom muligheten for samdrift med en 

form for hotellvirksomhet for senere overgang til sykehjemsplasser. 

 

Når det nye anlegget er ferdigstilt iht planskissene, vil det ha overkapasitet som muliggjør at søndre 

beboerfløy kan driftes som hotell i en periode fram til at sykehjemmet har behov for ytterligere 

kapasitetsøkning. Det ansees nødvendig at hotellets virksomhet ikke direkte blandes med sykehjemmet, 

fellesområdene er derfor oppdelt slik at hotellet har sin egen inngang, resepsjon og foyer, og at det 

etableres en foreløpig hovedadkomst til sykehjemmet. 

 

Hotellet vil imidlertid ha konferansesaler, spiserom og restauranter som kan benyttes av sykehjemmet iht. 

avtale, og produksjonskjøkkenet kan betjene begge anleggene. 
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de øvrige deler av bygning A med unntak av nordre fløy rives. Dette frigjør plass til gjennomføring av 

neste byggetrinn som inneholder store deler av fellesfunksjonene. 

 

Etter dette vil siste del av bygning A (nordre fløy) rives og det nye anlegget kan ferdigstilles. 

 

Den fristilte bygningen i sør, vil så kunne utgjøre et framtidig utvidelsespotensiale. 

 

En trinnvis utbygging fra nord ble drøftet som en i seg selv logisk progresjon. Dette ansees imidlertid som 

en vanskelig modell siden en da må starte med å rive store deler av bygning A inklusiv tekniske rom. 

 

Hotell 
Som del av drøftinger rundt illustrasjonsmaterialet fra fase 1 framkom muligheten for samdrift med en 

form for hotellvirksomhet for senere overgang til sykehjemsplasser. 

 

Når det nye anlegget er ferdigstilt iht planskissene, vil det ha overkapasitet som muliggjør at søndre 

beboerfløy kan driftes som hotell i en periode fram til at sykehjemmet har behov for ytterligere 

kapasitetsøkning. Det ansees nødvendig at hotellets virksomhet ikke direkte blandes med sykehjemmet, 

fellesområdene er derfor oppdelt slik at hotellet har sin egen inngang, resepsjon og foyer, og at det 

etableres en foreløpig hovedadkomst til sykehjemmet. 

 

Hotellet vil imidlertid ha konferansesaler, spiserom og restauranter som kan benyttes av sykehjemmet iht. 

avtale, og produksjonskjøkkenet kan betjene begge anleggene. 

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
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PLANBEARBEIDELSE FASE 2 
 
 
Ved gjennomgang av mulighetsstudiet med Nesodden kommune framkom en del nye momenter og 

muligheter som det var ønskelig å få belyst. Dette danner grunnlag for en fase 2 hvor følgende tema 

ønskes belyst: 

 
 
Trinnvis gjennomføring 
Som første byggetrinn ved en videre utbygging ble det i fase 1 foreslått å starte med den frittstående 

bygningen i sør som ikke berører eksisterende anlegg. Det framkom ved gjennomgang at en viss 

reduksjon i antall plasser over en viss periode kunne være akseptabelt i relasjon til drift. Ved denne 

betraktning ansees det som den mest rasjonelle løsning å starte med riving av søndre beboerfløy i 

bygning A og gjennomføre søndre hovedfløy i det nye anlegget, hvor produksjonskjøkken og teknisk 

sentral også kan ferdigstilles. Ved oppføring av dette byggetrinnet oppnås 64 sykehjemsplasser. Dette 

gjør at alle plassene i bygning A (50 plasser) kan flyttes over i nybygget. Fellesfunksjoner kan delvis 

plasseres i nybygget og delvis i nordre fløy i bygning A, hvor også tekniske rom er lokalisert. Dermed kan 

de øvrige deler av bygning A med unntak av nordre fløy rives. Dette frigjør plass til gjennomføring av 

neste byggetrinn som inneholder store deler av fellesfunksjonene. 

 

Etter dette vil siste del av bygning A (nordre fløy) rives og det nye anlegget kan ferdigstilles. 

 

Den fristilte bygningen i sør, vil så kunne utgjøre et framtidig utvidelsespotensiale. 

 

En trinnvis utbygging fra nord ble drøftet som en i seg selv logisk progresjon. Dette ansees imidlertid som 

en vanskelig modell siden en da må starte med å rive store deler av bygning A inklusiv tekniske rom. 

 

Hotell 
Som del av drøftinger rundt illustrasjonsmaterialet fra fase 1 framkom muligheten for samdrift med en 

form for hotellvirksomhet for senere overgang til sykehjemsplasser. 

 

Når det nye anlegget er ferdigstilt iht planskissene, vil det ha overkapasitet som muliggjør at søndre 

beboerfløy kan driftes som hotell i en periode fram til at sykehjemmet har behov for ytterligere 

kapasitetsøkning. Det ansees nødvendig at hotellets virksomhet ikke direkte blandes med sykehjemmet, 

fellesområdene er derfor oppdelt slik at hotellet har sin egen inngang, resepsjon og foyer, og at det 

etableres en foreløpig hovedadkomst til sykehjemmet. 

 

Hotellet vil imidlertid ha konferansesaler, spiserom og restauranter som kan benyttes av sykehjemmet iht. 

avtale, og produksjonskjøkkenet kan betjene begge anleggene. 
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Barnehage 
Nærområdet til sykehjemmet inneholder i dag en barnehage. Framtidig helhetsløsning for området vil tilsi 

en vurdering av disponering også av dette området. Tanker om mulig samlokalisering med barnehage ble 

også et tema for vurderinger i fase 2 av mulighetsstudiet. 

 

Det ble i møtet antydet en mulig lokalisering i den frittstående bygningen i sør. Dette er vurdert, men 

konkludert med at plassen er for trang og tilgjengelig uteareal for dårlig. Det er imidlertid illustrert en 

løsning hvor barnehagen avslutter hovedtorget i sør og har tilgang på utearealer i deler av dagens 

barnehagetomt.  

 

Det stigende terrengforløpet tilsier en underetasje mot torget for administrasjon og personalrom, og 

baseområdene i en overliggende hovedetasje. Skissene viser en fire-avdelings barnehage. Ved dette vil 

det kunne frigis ca. 2 da. i øst til øvrig utbygging. Alternativt kan selvsagt barnehagen utvides med flere 

avdelinger. 

 

 

Nesoddtunet lokalmiljøsenter 
En gjennomføring av denne type samlokaliseringer vil skape en sterk aktivisering av Nesoddtunet og vil 

kunne åpne for mange synergieffekter. Anlegget vil på mange måter kunne framstå som et 

lokalmiljøsenter hvor tilbudene også vil kunne gjelde andre grupper som eksempelvis ungdom, lag og 

foreninger. 
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Mulighetsstudie nytt produksjonskjøkken og alternativ utbyggingsprinsipp 
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Skissematerialet knytter seg til tidligere utarbeidede mulighetsstudie desember 2017 og bygger videre på 

intensjonene i dette studiet. Behovet for å kunne etablere nytt produksjonskjøkken som et tidlig og 

uavhengig byggetrinn, har skapt behov for egen utredning av dette spørsmålet. 

 

Videre er det et ønske om å se på mulighet for å gjennomføre et første trinn i utbygging av sykehjemmet 

med oppstart i øst med minst mulig inngripen i eksisterende anlegg. 

 

PRODUKSJONSKJØKKEN 
 

Vi har sett på ulike lokaliseringer av kjøkkenfunksjonen og konkludert med tre mulige alternative 

posisjoner: 

 

Alternativ A 
Lokalisering ved vestligste beboerfløy. 

Dette alternativ vil innebære riving av den vestlige beboerfløy, dvs en mister 13 sykehjemsplasser.  

Kjøkkenet kobles til hovedanlegget på plan 2. Et hovedargument for denne lokalisering er at kjøkkenet vil 

ligge i en god posisjon ved gjennomføring av videre utbygging iht opprinnelig mulighetsstudie. 

 
 

Alternativ B 
Lokalisering i byggertinn 2. 

Ved å beslaglegge 8 beboerrom i tillegg til utbygging i atrium på plan 2 kan det oppnås en plassering av 

kjøkkenet som ligger sentralt i anlegget og som er uavhengig av videre utbyggingsmønster. 
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Alternativ C 
Lokalisering på plan 1 i byggetrinn 3. 

Ved å beslaglegge deler av parkeringsarealet under byggetrinn 3 kan kjøkkenet få plass i dette området. 

Dette er en lokalisering som ikke griper inn i noen vitale sykehjemsfunksjoner. Kjøkkenets posisjon vil 

imidlertid ligge noe usentralt i relasjon til framtidig ekspansjon. Det kan også sies at denne lokalisering vil 

kunne være en attraktiv plassering for andre sentrale beboerfunksjoner ved sin frie utsiktsposisjon. 
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ALTERNATIV UTBYGGINGSPRINSIPP 
  

Planskissene undersøker en løsning hvor en med riving av den østligste fløy kan etablere et nybygg som 

dekker hele dagens beboerkapasitet. Det understrekes at skissene utgjør en svært prinsipiell og 

summarisk gjennomgang, og vil kreve videre bearbeidelse for å representere et bearbeidet 

skisseprosjekt. 

 

Dette oppnås ved å etablere en «storblokk» som i typisk etasje inneholder tre avdelinger på 8 beboerrom. 

Blokken utformes som et atriumsbygg med svært lav byggehøyde mot vest. Det oppstår med dette store 

åpne beboeratrier med gode solforhold samt store felles takterrasser med sol og utsyn. Korridorene blir i 

hovedsak ensidige slik at det blir utsyn og dagslys også til disse områdene.  Det vil med andre ord si at 

en mer hardkokt blokkform med smalere lysgårder mellom blokkene gir tilbake andre kvaliteter for 

beboerne som lyse og luftige kommunikasjonsområder, store atrier med lett adkomst samt store 

takterrasser. 

 

Skissene viser et første byggetrinn med 70 beboerrom, mot dagens 49 i første byggetrinn. 

Anlegget kan så videreutvikles mot vest med et ny beboerfløy etter samme grunnprinsipp. 

Planskissene viser et antall beboerenheter pr etasje som ikke er helt i samsvar med den typisk etablerte 

løsning med to og to avdelinger med åtte beboerrom i samdrift. Ved evt. videreutvikling kan dette drøftes 

og evt. justeres iht. en rasjonell driftsform.  
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En problemstilling som må løses ved dette utbygginsprinsippet, er at eksisterende anleggets tekniske 

forsyning blir berørt, og det må etableres en midlertidig ordning for dette i byggetiden. Videre vil 

eksisterende byggetrinn 3 bli nokså isolert fra øvrig anlegg. Dette var en del av vår begrunnelse for 

oppstart i vest ved tidligere utarbeidede planskisser. 
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