KAMPIDRETTSARENA
Kampidre sforbundene (Norges Bokseforbund, Norges
Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampspor orbund
og Norges Kickboxing Forbund) innen Norges idre sforbund
og olympiske og paralympiske komite (NIF) har etablert et
administra vt og poli sk anleggssamarbeid.
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Kampidre sforbundene vokser og har l sammen drøye 55.000
medlemskap fordelt på over 650 medlemsklubber. Av denne
massen representeres ca. 26 kampidre sgrener.
Felles for mange kampidre sklubber i Norge er at klubbene
disponerer dårlige anlegg og uguns ge trenings der. Få klubber
eier eget anlegg, eller disponerer anlegg som er finansiert med
spillemidler.
Kampidre sforbundene har mange ak ve under 20 år og er
blant de største idre ene når det gjelder organisert idre for
barn mellom 6- 12 år. Fra 12- 13 års alderen er det et jevnt
fall i deltakelse i organisert idre gjennom tenårene. Denne
frafallsgruppen kan ikke gjenspeiles i bl.a. Kampspor orbundet
hvor den største frafallsgruppen er fra 20- 25 år – sannsynligvis
p.g.a. utdanning, militærtjeneste, s ing av familie, osv.

26 ”Den norske idre smodellen”, omtalt som ”Idre smeldingen”,
har anse som vellykket og videreført f.o.m. 2012. Med tanke på
den store andelen kampidre ene representerer av barn og unge,
menn og kvinner, samt ulike etniske opprinnelser, kvalifiserer
kampidre ene for ldeling av programsatsningsmidler l mer og
bedre anleggsutbygging i befolkningste e områder.

Kampidre enes anleggssituasjon er i dag preget av lo , kjellere, og
lflukts-/bomberom. Sam dig preges 36 % av kampidre sklubbene
av dårlige trenings der i skolenes gymsaler, som for øvrig
o e har stengt store deler av treningssesongen. 46 % av
kampidre sklubbene betaler husleie for sine anlegg, men mo ar
ikke lskudd. Det er også kjent at kampidre er har et tydelig behov
for at ma er og annet utstyr (sekker/pla orm etc.) skal ligge fast
i treningslokalet, og ikke fly es for hver trening. 46 % av klubbene
må imidler d fly e utstyret si for hver trening. (Tallene er hentet
fra idre sregistreringen 2011).
Sundbergutvalget, som skulle se på finansieringen av den statlige
idre spoli kken (2003), viser at Norges Kampspor orbund var
et av forbund med flest ak ve under 20 år. Tallet har siden den
gang økt betraktelig. Sam dig ser vi at kampidre ene så vidt
er nevnt som brukere av flerbrukshaller, og på oversikten over
fordeling av spillemidler er disse knapt med i kategorien diverse
anlegg. I llegg er det ikke overraskende at det er de store og
mer kostnadskrevende anleggene som mo ar hovedtyngden av
anleggsmidlene, men her er ikke kampidre ene inkludert.
Sundbergutvalget anbefalte bruk av programsatsingsmidler i
pressområder, en ordning som Kulturdepartementet i Meld. St.

KampidreƩenes anleggskonsept
Kampidre enes kjernekonsept er å samle kampidre ene under e
tak hvor kampidre enes egenart blir ivareta . Hensikten er å samle
flere kampidre sklubber i et kostnadseﬀek vt anleggssamarbeid.
Et kampidre sanneks er realiserbart på lokalt nivå de fleste steder
i landet. De e er et lbygg/påbygg l eksisterende idre shall/
flerbrukshall/basishall hvor man kan utny e felles vegg og
garderober/dusjanlegg.

Kampidre ene forebygger inak vitet gjennom organisert
kampidre strening. Mange utøvere samles på små flater og
skaper mye ak vitet for alle aldersgrupper. For mange utgjør
kampidre en mosjons lværelse, for andre er det en livss l –
uanse om målet er konkurranse, toppidre , selvforsvar eller/og
selvutvikling så har kampidre ene et lbud. Og her er det ingen på
reservebenken…

Det er også nødvendig og ønskelig med større kampidre shaller
som regionale knutepunkt og hovedanlegg, spesielt i
pressområdene. Disse kan være med å gi permanent
lholdssted for mange ulike kampidre sklubber og beny es l
stevner og større arrangementer som ikke kan inndekkes ved
kampidre sannekset samt evt. som riks(hoved) anlegg og senter
for toppidre .
Det er ta utgangspunkt i en skalerbar kampidre shall for trening
og stevner hvor tankegang og løsninger er implementert også i
et mindre lbygg/kampidre sanneks. Begge deler følger under
beskrivelsen av «kampidre sarena».
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«KampidreƩsarena»

Prosess:

«Kampidre sarena» er et konsept utviklet av Sletvold Arkitekter
og kampidre sforbundene i fellesskap, med stø e fra Norges
idre sforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).
«Kampidre sarena» er et forslag l et skalerbart regionalt anlegg
der alle kampidre ene samles under e tak.

Sletvold arkitekter innledet oppgaven med en spørreundersøkelse,
re et mot de ulike forbundenes brukere. De e for å kunne ta
s lling l sambruken mellom de mange kampidre ene, og for å
kunne foreta gode prioriteringer.
Kontoret s lte også spørsmål for å få innblikk i kampidre enes
historikk og filosofi, for å skape rammer for u orming og u rykk.

Oppgaven har basert seg på to ulike bygg. Et lbygg/ anneks som
kan kople seg på en eksisterende idre sbygning (fleridre shall,
håndballhall, basishall, e.l.) med garderobefasiliteter, samt et
regionsbygg, som et eget, større kompleks hvor både bredde og
topp kan ha plass, herunder mulighet for stevner.
«Kampidre sarena» tegnes uten lknytning l en spesifikk tomt
eller kontekst, og blir et solid utgangspunkt for senere å kunne
foreta prioriteringer med et mål om å op malisere alterna ve
løsninger l regionale og lokale anlegg.
Således blir «Kampidre sarena» et anlegg der lokalene organiseres
og u ormes på kampidre enes egne fysiske, tekniske og filosofiske
premisser.
Konseptet er lpasningsdyk g både med tanke på utvendig
lpasning og innpassing l en spesifikk tomt, og innvendig
arealbehov, lpasset idre ens lokale behov.
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Hva skiller en kampidre sarena fra en tradisjonell idre shall?
Kampidre ene er mer in me. De sees ikke ovenfra, som eks. i
håndball, for å få oversikt over totalbildet. Idre en har puls og
nærhet.
Utøverne må ha mulighet l adskillelse fra øvrige ak viteter/
publikum for kontempla v forberedelse samt ha lre elagte
barfotområder.
Da flere kampidre er skal samles under e tak må arealene være
eﬀek ve ved bruk l både trening og kamp. De e innebærer gode
og enkle løsninger for lagring og inn og u aging av ulike ma er
og eks. bokseringer/pla orm, som er spesiellt for kampidre er. I
llegg trengs flater for speil.
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Konseptet for kampidreƩsarena, regionsbygg:
Byggets fleksibilitet og steds lpasning:
Idre sarenaen deles inn i tre hovedvolumer for enklere
tomte lpasning, med mulighet for at hvert enkelt volum
kan variere i program og størrelse e er lpasning l tomt og
funksjonsbehov.
Hovedvolumet er idre sflater med mindre lskuerkapasitet. I

llegg kommer et volum for lager av større utstyr, eks. boksering/
pla orm/sekker, og teleskoptribuner.
Volumet anlegges på kortsiden av hovedvolumet. Adkomst med
publikumsfasiliteter, kontorer, separate treningsrom og garderober,
anlegges i eget volum.
Hoved volumene er anlagt slik at bygget fremstår som «langstrakt»,
og ikke «firkantet». I llegg l byggets konseptuelle fleksibilitet vil
de e trolig gjøre det enklere å finne en konkret tomt.

justerbare elementer

3 “selvstendige” volumer for fleksibilitet

enheter kan øke og minske i areal e er behov

Kampidre sarena kan lpasses arealbehov og
omgivelser
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10m

Møterom/presserom og samlingsrom ligger i forbindelse med
et permanent amfi som strekker seg opp fra treningsarealet l
idre ens fellesarealer. De e amfiet kan reflektere noe av Østens
idre sarenaer og kontempla ve rom. Amfiet kan inngå som en
sosial møteplass og oppvarming/styrketreningsareal (løpe i trapp).
Amfiet kan også ta del som en større tribune i et avgrenset areal,
eller som del av en hovedtribune i kamp/konkurranse-situasjon
med direkte lknytning l arealene i det øvre planet.

12m

Det presiseres om at utvendige mål sa på tegninger er mål gi i
et konsept og l et skisseprosjekt.
Endelige dimensjoner og høyder må vurederes opp mot valgte
konstruksjon, materialer, et konkret romprogram og en tomt.

11m

Adkomstsone med garderobefasiliteter, kontorer og ak vitetsrom
ligger på ulike nivåer for å underbygge kampidre enes filosofiske/
historiske /østens rø er/ tanker.
Utøverne trer ned i garderobene, som ligger på samme nivå som
idre sgulvet. Utøverne vil ha sin egen sone.
Bevegelsen mellom nivåene kan fremstå som en kontempla v
prosess, en forberedelse på den utøvende idre en i et område
adskilt fra publikum og delvis skjermet fra støy og andre ytre
påvirkninger.

Ak vitetsrom/treningsrom, vaktrom, samlingsrom og kontorer/
møterom er lokalisert i en øvre etasje, i samme volum som
adkomstsone og garderober med utsyn over hallen. I de e
nivået er treningsrommene/ak vitetsrommene lokalisert ut
mot et eventuelt uteområde for å diﬀerensiere de utøvende
sine treningsarealer mot de øvrige arealene i «hovedvolumet».
Rommene kan i de e nivået variere med permanente underlag.
Eks. to stk. ma erom og to stk. parke -rom. Parke -rommene kan
i de e forslaget inngå som del av et fellesareal med møterom/
presserom om ønskelig ved større arrangementer.

10m

Kampidre sarenaen har nedsenket idre sflate, med mindre
tribuner på langsiden av idre sflatene, for in mitet mellom
utøvere og lskuere, samt fysisk skille mellom ren-ski en sone
(barfotsområder).
Idre sgulvet deles inn i 3x2, dimensjonert e er brytekampområder
inklusive sikkerhetssoner. 20x20m. Hovedgulvet er i parke .
Under tribunene anlegges ruller med ulike ma er, som enkelt kan
trekkes ut på parke gulvet.

Adkomstsonen, med kiosk, publikumstoale er, vakt m.m., ligger på
lsvarende nivå som utendørsanlegget. Publikum får den direkte
forbindelse med idre sområdet utenfor, som i varierende grad
kan koples opp mot utvendige kvaliteter som kan reflekteres/
visualiseres innvendig uten sjenanse for utøverne. Eksempelvis
med bruk av perforerte plater/ lysåpninger o.l.

8m

KampidreƩsarenaens gjenkjennelighet/grep

REGIONSBYGG
langsni AA. 1:500
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REGIONSBYGG
plan 1 etg. 1:500
søppelrom

tribune

dommer
førstehjelpsrom
WC
teknikk
WC
garderobe
garderobe
inngangssone/mingleareal
teknikk/speakerrom
ďŝůůĞƩ
kiosk
garderobe
kjøkken
vaktrom
lager
dommer

lager
ůǇĚƚĞƩƐŬŝůůĞǀĞŐŐ

51m

ůǇĚƚĞƩƐŬŝůůĞǀĞŐŐ
ůĞƩƐŬŝůůĞǀĞŐŐŽŐƚĞŬŶŝƐŬƐŬŝŶŶĞ
teleskoptribune

lager

tribune
66m
107m
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REGIONSBYGG
plan 2 etg. 1:500

51m

møterom/presse
kontorer
ǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐƌŽŵ
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵŵĂƩĞ
lager
WC
skap
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵŵĂƩĞ
samlingsareal
ĂŵĮ
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵƉĂƌŬĞƩ
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵƉĂƌŬĞƩŵƵƚƐƚǇƌ

ǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐƌ͘

66m
107m
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Utstyr:
Ma er l de enkelte områder i hovedtreningsrommet ligger på rull
under tribunen. Skulle det vise seg kostnadsdrivende å skaﬀe alle
ma etyper på rull, er det mulig å lre elegge for en u rekkbar
skuﬀ, lpasset ma estørrelsen for enkel inn- og utlegging.
Kampidre er med behov for nær lknytning l lager, eks.
boksering/pla orm, lokaliseres ved lager funksjonene.
En langsgående «teknisk skinne» anlegges mellom de tre
områdene, for lkopling l bl.a. sekretaria unksjoner o.l.
Det er mye lyd innen kampidre ene, både ved slag/spark, kast og
bry ng. Det beny es o e kamprop/skrik for å generere mental
og fysisk styrke. Det skal anlegges lydte e skillevegger mellom
områdene, d.v.s. at 3 tverrgående hoveddeler deles med skillevegg
for støy slik at to og to områder ligger innenfor samme felt og kan
beny es l trening av f.eks. en av kampidre sgrenene, mens en
annen del beny es av en annen gren. Hver av de tre områdene
(2 stk. brytekampområder) deles igjen i 4 med le e skillevegger
mellom de lydte e seksjonene. Skilleveggene henger fra tak
konstruksjonen. Speil kan henge parallelt med takkonstruksjonen
og på hver side av «hovedskilleveggen» slik at alle 4 treningsflater
kan ha speil.
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tribune
ƵƚƌƵůůďĂƌĞŵĂƩĞƌ

EFFEKTIV MATTE-OPPBEVARING
utsni 1:200
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Kapasitet
Kampidre sarenaen har stor kapasitet, ved at kamp/
ma eområdene kan deles inn i ulike arealer, og med variasjon i
ma er/gulv, samt med mulighet for nedsenkbare speil i lknytning
l hver enhet.
Med de nedsenkbare speilene er det mulighet for speil l de ulike
kamp/ma eområdene e er behov. På de små flatene skapes mye
ak vitet. Det regnes at det er plass l ca. 25 personer på et område
på 100 m2, og med mesøkter vil de e kunne lby ak vitet for
svært mange mennesker i løpet av en uke.
Kampidre sarenaen kan deles inn i 3 hovedsoner med lydte e,
nedsenkbare skillevegger. De e gir økt fleksibilitet og igjen økt
kapasitet ved trening da ulike kampidre er med ulike behov i
forhold l lyd, kan trene på flater ved siden av hverandre. Med
denne inndelingen, og kampidre sarenaens oppbygning i sin
helhet er det mulig for foreldre og lskuere å se på sin idre , atskilt
fra de andre banene hvis ønskelig.

SLETVOLD ARKITEKTER MNAL AS
BYGDØY ALLE 17. 0262 OSLO
TLF +47 22 55 47 22
ORG NR. 991667 180
www.sletvoldark.no

Brannkrav og krav l rømningsveier skal ivaretas i henhold l
gjeldende forskri i videre utviklingen av prosjektet, da det
foreligger konkrete vurderinger av tomt, terreng, antall brukere og
lskuere, samt byggets u orming lpasset en konkret kontekst.
I konseptet er det mulig med rømningsveier både langs kort- og
langsiden av bygget.
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REGIONSBYGG
eksempel på områdeinndeling
plan 1 etg. 1:500

tribune

lager
ůǇĚƚĞƩƐŬŝůůĞǀĞŐŐ
ůǇĚƚĞƩƐŬŝůůĞǀĞŐŐ
ůĞƩƐŬŝůůĞǀĞŐŐŝƚĂŬŽŐƚĞŬŶŝƐŬƐŬŝŶŶĞ

inngangssone

ƚĞůĞƐŬŽƉƚƌŝďƵŶĞ
ŶĞĚƐĞŶŬďĂƌƚƐƉĞŝůƉĂƌĂůĞůůƚŵĞĚƐŬŝůůĞǀĞŐŐ
ŶĞĚƐĞŶŬďĂƌƚƐƉĞŝůƉĂƌĂůĞůůƚŵĞĚƐŬŝůůĞǀĞŐŐ
lager

tribune
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REGIONSBYGG
eksempel på teleskoptribune
plan 1 etg. 1:500

tribune
dommergard.
førstehjelpsrom
WC
teknikk
WC
garderobe
garderobe
inngangssone/mingleareal
teknikk/speakerrom
ďŝůĞƩ
kiosk
garderobe
kjøken
vaktrom
lager
dommergard.

lager

51m

ŝĚƌĞƩƐŇĂƚĞƌ

lager
teleskoptribune

66m
107m
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REGIONSBYGG
eksempel på teleskoptribune
plan 1 etg. 1:500

51m

møterom/presse
kontorer
ǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐƌŽŵ
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵŵĂƩĞ
lager
WC
skap
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵŵĂƩĞ
samlingsareal
ĂŵĮ
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵƉĂƌŬĞƩ
ƚƌĞŶŝŶŐƐƌŽŵƉĂƌŬĞƩŵƵƚƐƚǇƌ
vektrom

66m
107m
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Universell ƟlreƩelegging

Arkitekthåndboken

Både regions bygget og kampidre sannekset er lre elagt for
universell u orming, hvor ramper inngår som en integrert del
av trenings og publikumsarealene, og som en naturlig del av
bevegelsesmønstret. I det videre arbeidet bør også material og
fargevalg, se i sammenheng med kampidre ens rø er, inngå i
vurderingen rundt universell lre elegging.
Bygget skal l en hver l følge gjeldende lover og regler når det
gjelder universell u orming.

Det henvises l egne vedlegg for tekniske ma e-mål og et
utgangspunt l romprogram som må lpasses sine konkrete behov
og tomt.
Belysning skal være i.h.t NS-EN 12464-1

Materialitet- ornamenƟkk i fasadebruk
For å gi iden tet l en kampidre sarena, samt å kunne
diﬀerensiere den fra u rykket l en tradisjonell idre shall, bør
materialbruk vurderes særskilt. Bruken av ornamen kk og farger
bør få en sentral plass dlig i planleggingen. Arkitektkontoret har
vurdert muligheten l å beny e transparente plater i fasaden
for noe «ikke-blendende» lys-spill inne i hallen. Ornamen kk
tankegangen kan reflektere noe av kampidre enes opprinnelse
transformert l dagens materialer og dsånd.
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REGIONSBYGG
Kortsni BB. 1:500

REGIONSBYGG
Kortsni CC. 1:500
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Kampidre sanneks er inndelt i 2 stk brytekampområder
uten sikkerhetssone. 12x 12 m. med skillevegg i mellom.
Treningsområdene har lgang l lager.
Kampidre sanneks har et forrom, med mulighet for egen inngang.
Her anlegges skap/oppbevaringsplass i lknytning l kontor, for god
oversikt for og over besøkende og utøvende.
For universell lkomst og lskuere anlegges en «bro» med
utrullbare ma er under, og en rampe med trapper for opphold.
Barfotområder ivaretas.
ůĞƩƐŬŝůůĞǀĞŐŐŽŐƚĞŬŶŝƐŬƐŬŝŶŶĞ
ŬŽŶƚŽƌ
ůĂŐĞƌ
ŬĂŵƉͬŵĂƩĞŽŵƌĊĚĞ
ƵƩƌĞŬŬďĂƌďŽŬƐĞƌŝŶŐͬƉůĂƪŽƌŵ
ƵƚƌĞŬŬďĂƌĞŵĂƩĞƌƵŶĚĞƌƉĂƐƐĂƐũĞ
ƐƉĞŝů
ƌŝďďĞǀĞŐŐƉĂƌĞŬŬǀĞƌŬ
,ƌĂŵƉĞŵĞĚƐŝƩĞƉůĂƐƐĞƌ

7m
8m

TILBYGG
Kortsni . 1:500

22m

Konseptet for kampidre sanneks baserer seg på lsvarende
overordnede ideer som fra regionbygget som er skalerbart.
Garderober fra eksisterende hall blir beny et.
Kampidre sanneks kan enten bygges i avstand fra eksisterende
hall, i direkte lknytning eller helt inn l og dele vegg. Avhengig av
eksisterende forhold på stedet.
Annekset kan også roteres i forhold l eksisterende bygg, avhengig
av tomten. Inngangspar ets utrykk kan varieres e er områdets
stedegen karakter, samt hva som anses som retningsangivende for
anneksets adkomstsone.

6m

KampidreƩsanneks

26m

ŵƵůŝŐƟůŬŽƉůŝŶŐŵĞůůŽŵŶǇƩŽŐĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďǇŐŐ

KAMPIDRETTSANNEKS
Plan 1 etg. 1:500
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KAMPIDRETTSARENA, REGIONSBYGG
KOSTNADSESTIMAT FOR SKISSEPROSJEKT FEB. 2013

Kostnadses mat for skisserte prosjekt
REGIONSBYGG

OPPSTILLING AV BYGGEKOSTNADER

Samlet pris

1 Felleskostnader (Rigg og drift) regnes tilnærmet lik 15% av 2, 3, 4 og 7.
2 Bygning
- Tillegg Kafe / Garderobe
-Trapper, ramper
3 VVS-installasjoner
Avløp, vann,varme/kjøl,ventilasjon,automatikk
Andre innstallasjoner
Bygningsmessig for vvs stipuleres til 10% av 2200 kr/m²
4 EL-installasjoner
Installasjoner, spenning, lys, el-varme automatikk og tele
Heis
5 Tele-og automatisering
Bygningsmessig for EL stipuleres til 10%
6 andre innstallasjoner
Andel huskostnad
utendørsarbeider LARK
Utendørs EL-og VVS-anlegg
8 Generelle kostnader
1-6 HUSKOSTNAD
7 Utendørsarbeid RIB

7 550 000
34 000 000
4 000 000
1 400 000
11 100 000
2 000 000
200 000
1 460 000
4 770 000

8 Utomhus LARK
1-8 ENTREPRISEKOSTNAD
9 Generelle kostnader
Honorar for BH`s planleggere
Honorar for byggeleder
Honorar for prosjektleder
Kopiering m.v.
Reiser
Gebyrer og avgifter
1-8 BYGGEKOSTNAD
10Spesielle kostnader
Brukerinventar og utstyr
Merverdiavgift antatt til 25% av

kr 110 090 000
Byggherrens finanskostnader og tomtekostnader
Lønns- og prisstigning i byggeperioden
ANLEGGSKOSTNAD
11Marginer og reserve antatt til 12%

Stipulerte priser

Stipulerte priser

500 000
2 650 000
920 000
3 000 000
6 800 000

Antatt til
Ikke medtatt i prosjektet
Ikke medtatt i prosjektet

10 400 000
90 750 000
430 000
2 000 000
93 180 000
Antatt til ca. 10% av entreprisekost
Antatt til ca. 1,5% av entreprisekost
Antatt til ca. 1% av entreprisekost
Antatt:
Antatt utenbys konsulenter:
Antatt:

antatt
ca
Ikke medtatt
Ikke medtatt
ca

PROSJEKTKOSTNAD PR. FEB 2013 INKL. AVGIFTER

9 300 000
1 350 000
930 000
100 000
30 000
200 000
105 090 000
5 000 000
27 522 000

137 612 000
16 513 000
154 125 000

Kommentarer:
Bruttoareal BTA- for 1. spilleareal 3520 m2- 2 adkomst, garderober, møterom, samling 2435 m2, lagerareal og ventilasjon 670 m2
TOTALT BTA 1,2 og 3 =6625m2
ca kr. 14065
Entreprisekost pr. m² av BTA
Norsk prisbok
Del 1 spilleareal utgjør kr. 50000000,Del 2 spilleareal utgjør kr. 37000000Del 3 lager og ventilasjon kr. 6180000,Kostnadsoverslaget er utført etter erfaringspriser og beste skjønn. Overslaget er veiledende for budsjettering,
men det er ingen garantier knyttet til det.
Andre arbeider som ikke er med i prosjektkostnaden over:
– kunstnerisk utsmykning
– Byggherreadministrasjon er ikke medtatt ut over prosjektleder.
– Kostnader ved ferdigstillelse er ikke lagt inn, men det kan forventes prisstigning på ca 3,5% pr. år..
Byggherrens finanskostnader og tomtekostnader er ikke medtatt.
Kommentarer til kostnadsoppsettet:
– Grunnarbeider har usikkerhet ved at tomt ikke er valgt
– Massetyper og mektigheter er ikke tilstrekkelig kartlagt.
Det er kun tatt med fast brukerutstyr og inventar. Løst inventar som f.ks matter er ikke medtatt.
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KAMPIDRETTSARENA, KAMPSPORTANNEKS
KOSTNADSESTIMAT FOR SKISSEPROSJEKT FEB. 2013

Kostnadses mat for skisserte prosjekt
TILBYGG

OPPSTILLING AV BYGGEKOSTNADER

Samlet pris

1 Felleskostnader (Rigg og drift) regnes tilnærmet lik 15% av 2, 3, 4 og 7.
2 Bygning
-Trapper, ramper
3 VVS-installasjoner
Avløp, vann,varme/kjøl,ventilasjon,automatikk
Andre innstallasjoner
Bygningsmessig for vvs stipuleres til 10% av 2200 kr/m²
4 EL-installasjoner
Installasjoner, spenning, lys, el-varme automatikk og tele
5 Tele-og automatisering
Bygningsmessig for EL stipuleres til 10%
6 andre innstallasjoner
Utendørsarbeider LARK
Utendørs EL-og VVS-anlegg
8 Generelle kostnader
1-6 HUSKOSTNAD
7 Utendørsarbeid RIB

600 000
2 700 000
200 000
900 000

8 Utomhus LARK
1-8 ENTREPRISEKOSTNAD
9 Generelle kostnader
Honorar for BH`s planleggere
Honorar for byggeleder
Honorar for prosjektleder
Kopiering m.v.
Reiser
Gebyrer og avgifter
1-8 BYGGEKOSTNAD
10Spesielle kostnader
Brukerinventar og utstyr
Merverdiavgift antatt til 25% av

kr 12 000 000
Byggherrens finanskostnader og tomtekostnader
Lønns- og prisstigning i byggeperioden
ANLEGGSKOSTNAD
11Margin og reserve antatt til 12%

Stipulerte priser

Stipulerte priser

Antatt til
Ikke medtatt i prosjektet
Ikke medtatt i prosjektet

120 000
400 000
100 000
200 000
700 000
100 000

800 000
6 820 000
200 000
1 000 000
8 020 000
Antatt til ca. 10% av entreprisekost
Antatt til
Antatt til ca. 1% av entreprisekost
Antatt:
Antatt utenbys konsulenter:
Antatt:

870 000
260 000
170 000
50 000
30 000
200 000
9 600 000

antatt

2 400 000
3 000 000

Ikke medtatt
Ikke medtatt

PROSJEKTKOSTNAD PR. FEB 2013 INKL. AVGIFTER
Kommentarer:
Bruttoareal BTA- 525 m2
Entreprisekost pr. m² av BTA
Kostnadsoverslaget er utført etter erfaringspriser og beste skjønn. Overslaget er veiledende for budsjettering,
men det er ingen garantier knyttet til det.

15 000 000
1 800 000
16 800 000

kr. 15276

Andre arbeider som ikke er med i prosjektkostnaden over:
kunstnerisk utsmykning
kostnader ved ferdigstillelse er ikke lagt inn, men kan forventes prisstigning på ca 3,5 % pr. år
Kommentarer til kostnadsoppsettet
Grunnarbeider har usikkerhet ved at tomt ikke er valgt
Det er kun medtatt fast brukerutstyr og innventar. Løst inventar som f.eks. matter er ikke medtatt
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