
1

VEIEN MOT ET TRYGGERE BUDSJETT



Hva koster det å bygge et badeanlegg??
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sammenlikne svømmehaller. Epler og epler. - Politikere budsjetter. Pris for politisk behandling eller den reelle kostnaden.ProsjektkostnadEntreprisekostandInkl/eks spillemidlerInkl/eks MVA.Inkl/eks Tomtekost



Finansavisen.

Offentlig budsjettsprekk igjen – hvorfor?

Budsjettsprekk i offentlige prosjekter 
koster skattebetalerne milliarder hvert år

• Mangelfull kostnadsestimering.
• Manglende kontroll på omfang.
• Mangelfull prosjekteierstyring.
• Manglende bestiller kompetanse.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skal du ha kostanden til politisk behandling eller de reelle kostandene.Bevilgning/avsetning i Handlingsprogrammet. I alle usikkerhets analyser er de samme røde og ukontrollerbar. « VI VET DET KOMMER MEN KAN IKKE GJØRE EN DRITT MED DET»
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Litt om meg
– Utdannet sersjant fra Hærens Befalsskole 

på GSV (Kirkenes)
– Utdannet økonom fra Høgskolen i Bergen
– Studert idrett (årsstudium)
– Går 5.året på min Master i Arkitektur, med 

hovedretning «Sustainable architecture» 
(internasjonal linje). 

• Valgt utradisjonelle valgfag for arkitektur med Eiendomsutvikling og 
Prosjekteringsledelse. 

– Liker variert trening, friluftsliv, generelt være aktiv og sosial.
– Nå: Forskningsassistent hos SIAT ved NTNU
– Skal skrive masteroppgave våren 2022
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Mål
• Lage en modell der enkle inngangsverdier skal 

generere ett verdiestimat for totalkostnaden på 
norske svømme- og badeanlegg. 

Motivasjon og hensikt
• Skape en modell som danner et bedre 

beslutningsgrunnlag
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Informasjonsinnhenting
• Utgangspunkt i oppsettet til NS3453:2016 

(Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter)
– Med noen tilpasninger

• Prosessen
– Masteroppgave av Haugland og Sylte
– Kulturdepartementets anleggsregister
– Kontakt med Viken Fylkeskommune (testpersoner)
– Kontakt med Oslo kommune (testperson)
– Prosjektleder for det enkelte prosjekt
– Andre kilder
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Informasjonsinnhenting

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har et ønske om å fremprovosere en tilbakemelding, er det for mye? For lite? Akkurat passe? All info er god info. 
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noe dere savner?
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Ytterligere spørsmål: 
• Hva med tomtekostnaden for prosjektet? (Ligger den i noen av de nevnte 

verdiene i tabellen?)
• Ble det brukt totalentreprise eller utførelsesentreprise? (Hvis det ikke er 

brukt totalentreprise, men du er usikker holder det med «ikke total»). 
• Er svømme- og badeanlegget tilknyttet en skole?
• Var det privat eller offentlig prosjekteier?
• Prosjektets byggeår?
• Størrelse på anlegget?
• Antall bassenger og størrelser? (heve- og senke bunn, terapibasseng, stup 

og konkurranse etc.)
• Spesielle bemerkninger om bygget som er verdt å nevne? 
• Noen kommentarer vedrørende byggekvaliteten til svømmeanlegget?
• Andre innspill eller kommentarer?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spørsmål som ikke er spilt??
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting
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Informasjonsinnhenting
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Rammer og forutsetninger
• Det er kun nybygg som vurderes 
• Regnskapstall fra moderne anlegg som 

utgangspunkt. 
• Der tallmateriale er vanskelig å oppdrive vil det 

gjøres forutsetninger ut ifra gjeldene kostnadsnivåer 
på varer og tjenester i dagens marked.

• Prosjektets totalkostnad
– Hente inn all info, skrelle vekk det som ikke er felles. 
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Kostnadsmodell 
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Andre variabler 
• Kvalitet / Nytte / Verdi

– Det kan være ulike variabler som man vet tilfører nytte, men 
som i utgangspunktet ikke kan prissettes. 

• Kan og bør disse legges inn i modellen?
• Ressurstilgang?
• Badets attraksjonsverdi?

– Innhold/tilbud, størrelse, organisering av tilbud, arkitektur, 
beliggenhet/omgivelser, tilgjengelighet, service og pris. 

• Bruksverdi – Hvem er brukerne? Hvilke(n) gruppe har 
man fokus på? Konkurranseidrett? Skole? Eldre? 
Opplæring? Folkehelse?

• Tilgjengelighet? Parkeringsmulighet? Lokasjon? 
Tomtekostnad?
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Oppsummering
• Prosjektet utvikler seg etter hvert som man går. 
• Denne modellen vil aldri bli 100% objektivt korrekt, 

derfor et stort fokus på transparens. 
• Mål om å finne en rød tråd i det som har skjedd fra 

år 2000 frem til i dag for å bistå til gode økonomiske 
beslutninger. 

• Vi søker alle former for erfaringer og innspill som kan 
være med å legge til rette for en god modell.

• Utforsker potensielt flere veier. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NB: Skrive ut ett eksemplar og ha med til stand for å kunne diskutere med folk. (Hvis noen ønsker å vise til info fra presentasjon eller påpeke spesifikke ting)
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Takk for oppmerksomheten

Kenneth Olafsen 

ko@opvc.no

Haakon S. Bergsholm 

haaksb@stud.ntnu.no
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