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1 Innledning - oppdraget  
 Bakgrunn for prosjektet ble presentert i oppstartmøtet 12.9.2016 av Anders Heftye, 

styremedlem både i Oppegård Vel og Grendehuset. Anders redegjorde for at huset har 

et prekært behov for modernisering og oppgradering på kort og noe lenger sikt: 

 Utfordringer på kort sikt 

 Varme, nye panelovner, flytte varmepumper 

 Scenen, inndekning med tekstiler («teateraktig») 

 Toalettforhold, underetasje (rørlegger) 

 Fliser i inngangspartiet 

 Lagringsbehov for bord 

 Utfordringer på noe lengre sikt 

 Etablere moderne kjøkkenløsning 

 Lyd og lysløsning, scene 

 Nytt el-anlegg med styring av varmeovner etc. 

 Garderobe / toaletter 

 Bygningsmessige forbedringer og vedlikehold må utredes (f.eks. 

råteproblemer pga. takkonstruksjon og isolasjon) 

 

 Hensikt med denne rapporten skal gi Grendehusets eiere en god kostnadsoversikt for 

nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, slik at dette kan benyttes i et 

forretningsmessig langsiktig driftsperspektiv for huset. 

 

 Resultatmål for prosjektgruppa var å levere en rapport innen 28.2.2017 som beskriver 

Grendehusets tilstand med kostnadsoverslag for vedlikehold og oppgraderinger. 

 

 Det ble levert en delrapport med anbefalinger og kostnadsestimat inkludert usikkerhet 

for ny kjøkkenløsning 3.1.2017. Denne delrapporten ble presentert for oppdragsgiver i 

fellesmøte med prosjektet 9. januar.   

 

 Leveranse - Basert på innspill fra Grendehusets styre/eiere om utleiestrategi, leverer 

prosjektgruppa en rapport med anbefaling om vedlikehold-/oppgraderingstiltak 

 «Alle fag» 

 Budsjettestimat per tiltak 

 Anbefalt prioritering mht.  

- Husets tekniske levetid  

- Utleie 

- Tid (for utførelse) 

 

 Prosjektet har vurdert   

- Huset i dag 

- Bedre utnyttelse 

o Kjøkkenløsning både i hovedhus og lille sal 

o Større areal for utleie i store sal 

o 2. etasje – møterom 

o 2. etasje – garderobe med toalett for sceneaktører 

o 2. etasje – kinomuseum 

- Brannteknisk 

- Bedre løsninger for renholder 
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1.1 Forutsetninger for prosjektet 

 For en god leveranse fra prosjektet med behov for vedlikehold / oppgradering ba 

prosjektgruppa tidlig om å få informasjon fra eierne:  

 Visjon og langsiktig strategi for huset 

 I hvilken grad er det ønskelig/viktig å ta vare på «det gamle»? (stil/sjel) 

 Hva skal huset brukes til – hvilken form for utleie? 

 Hva er viktig for kundene i dag og framover, gjerne med en gradering? 
 Hvilke kundegrupper skal prioriteres, gjerne med rangering? 

 Resultater av markedsundersøkelse og oppdaterte føringer fra eier representert 

ved Geir Hokholt, styreleder Oppegård Vel ble presentert prosjektgruppa i møtet 9. 

januar: 

 Det er en forutsetning for Vellet at huset skal være et lokalt kulturhus med 

leietakere for kulturaktiviteter på hverdager. Oppegård Idrettslag anses ikke 

som aktuell leietaker, da OI har egne lokaler.  

 Det er ikke aktuelt for Vellet å eie huset som et rent fest og selskapslokale.   

 Et attraktivt kulturhus må ha en scene, fortrinnsvis som et modulsystem og et 

skikkelig lydanlegg (gjerne med mulighet for lokal ungdomskino). 

 

Prosjektgruppa har tatt disse innspillene med seg i arbeidet med vurderingen av hele huset. 

 

1.2 Avgrensninger for prosjektet 
 Akutte saker; Problemer som må løses raskt ivaretas ikke av prosjektet 

 

 Det har ikke vært prosjektets oppgave å definere hva huset skal brukes til (visjon / 

strategi / prioriterte brukergrupper / brukerbehov m.v.). Slik informasjon skulle 

framskaffes fra Grendehusets styre/eiere snarest etter prosjektoppstart. Prosjektgruppa 

mottok resultat fra en fersk markedsundersøkelse til sitt arbeidsmøte 12.12.2016.  

 

 Vedlikehold/opprusting av områder som ikke anses viktig for utleie eller viktig for 

husets tekniske levetid er ikke analysert av prosjektgruppa.  

 

 Innbo unntatt hvite- og brunevarer er ikke analysert av prosjektgruppa (f.eks. bord, 

stoler, gardiner m/oppheng, kjøkkenutstyr, dekketøy). 

 

1.3 Annet viktig for prosjektarbeidet 
 Personene i prosjektgruppa har jobbet uten honorar som «konsulenter». Det er 

gjensidig forståelse mellom prosjektdeltakerne og oppdragsgiver at det ikke er noen 

kobling mellom dette utredningsarbeidet og framtidig utførelse av eventuelle tiltak. 

 

 Prosjektdeltakerne ønsker ikke å tilby tjenester på eventuelle vedlikehold-

/opprustingstiltak som ønskes gjennomført basert på gruppas anbefalinger, med mindre 

oppdragsgiver uttrykkelig ønsker dette. 

 

 Ifm. oppstarten av prosjektarbeidet ble det avviklet et møte med GH-styret 19.10.2016 

og samtale med Geir Hokholt styreleder Oppegård Vel samme dag, for å sikre en felles 

forståelse av oppdraget.  
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2 Brannteknisk evaluering  
Representanter fra prosjektgruppa (Anders Heftye og Bjørn Erik Gamborg) hadde 7.12.2016 et 

møte med brannteknisk konsulent Kjell Randgaard. Det framkom 6 punkter i møtet som er tatt 

i betraktning ifm. tiltak og kostnadskalkylene. 

 

2.1 Persontall i forhold til areal 
Pkt. 1. Persontall i forhold til areal 

Modell for beregning av antall personer som kan oppholde seg i huset, mottatt fra styret i 

Grendehuset ble framlagt for konsulenten. 

 

Oversendt modell inneholdt regnefeil og arealfeil. Det er avklart at en kan ha betydelig flere 

gjester tilstede i Grendehuset enn tidligere antatt. Nøyaktig antall gjester er fremkommet ved 

ny oppmåling av arealer. 

 

Beregning av persontall 

REN. Veiledning til teknisk forskrift § 8-34, tabell 2 

Lokale, uten faste plasser   0,6 m2/ person. 

Lokale, møblert med stoler og bord  1,4 m2/ person. 

Areal=  Areal som er tilgjengelig for publikum (ikke scene, kjøkken, bar, garderober 

toaletter og liknende). Inngangspartier/ haller/ ganger regnes heller ikke med i 

grunnflaten, siden det ikke er naturlig at publikum oppholder seg der under 

tilstelninger i salen. 

 

Beregningsgrunnlag 

Dørbredde = 2 meter. 

 

Nettoareal Lille sal: 

Uten faste plasser  61 m2/ 0,6 m2/p = 101 Personer  

Møblert med stoler og bord 61 m2/ 1,4m2/p =   43,5 Personer 

 

Nettoareal Stor sal:  

Uten faste plasser  102 m2/ 0,6 m2/p = 170 Personer  

Møblert med stoler og bord 102 m2/ 1,4m2/p =   72,8 Personer 

 

Totalt antall gjester i Stor og Liten sal, altså når hele Grendehuset leies ut: 

Uten faste plasser   163 m2/ 0,6 m2/p = 271,6 Personer  

Møblert med stoler og bord 163 m2/ 1,4m2/p = 116,5 Personer 

 

2.2 Konsekvenser for kjøkken 
Pkt. 2. Bakdør i kjøkken 

Dette er rømningsvei og må beholdes. Vinduer i kjøkken kan blendes. 

Pkt. 3. Brannslange 

Brannslange skal være intakt, denne bør flyttes til innside av dør i stor sal, det finnes moderne 

skap til slangen.  

Disse to sakene er innarbeidet i kalkylen for kjøkken. 

 

2.3 Konsekvenser for resten av huset 
Pkt. 4. Rømningsvei stor sal 

Dør bør skiftes, gjerne utvides til bredere dør.  

Dette er ivaretatt i kalkylen, men prosjektgruppa anbefaler at dørbredden opprettholdes. 
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Pkt. 5. Andre etasje 

Det må etableres rømningsvei basert på brannstige fra begge sider i 2. etasje. Slik dagens 

situasjon er (Styrerommet) viser skilt til rømningsvei via styrerommet, men det finnes ikke 

mulighet til å komme fra styrerommet til bakken. Mangler stige eller tau! Prosjektgruppa har 

innarbeidet 2 brannstiger i kalkylen. Selv om lokalene ikke leies ut anbefales det at styret i 

Grendehuset snarest etablerer slike, da Styrerommet sporadisk benyttes til interne møter.   

Pkt. 6. Brannslukkere 

Dagen brannslukkere er basert på pulverapparater. Ved uhell kan disse utløses og forårsake 

massivt rengjøringsarbeid. Apparatene bør skiftes til skum-apparater. Denne type apparat vil 

gjøre betydelig mindre skade ved uønsket bruk (hærverk etc.). Prosjektgruppa har ikke 

innarbeidet dette i kalkylen, men anbefaler at en slik utskifting skjer over driftsbudsjettet. 

Styret i Grendehuset bør snarest vurderer dette opp mot risiko for ekstra kostnader ifm. 

eventuelt hærverk e.l.  

  

3 Kjøkken 
Prosjektgruppa fikk tidlig et klart signal fra oppdragsgiver at en oppgradering av 

kjøkkenfasilitetene er helt avgjørende for framtidig utleie av huset. Dette arbeidet ble derfor 

prioritert først og like over nyttår forelå det en anbefaling for denne delen av huset.  

3.1 Alternative løsninger 
Innledningsvis ble det vurdert mange alternative løsninger for oppgradering av kjøkkenet, alt 

fra de minste tiltak til det nesten ekstreme med omfattende inngrep i husets konstruksjoner.   

Det ble bl.a. vurdert å stenge trappa utenfor dagens kjøkken ned til kjeller, fjerne dagens 

vegger ved denne trappegangen og etablere vindeltrapp opp til 2. etasje, alt dette for å oppnå 

større areal for et forbedret kjøkken. For å avgrense antall løsningsalternativer vi skulle detalj-

kalkulere og for ikke å foreslå urealistisk dyre alternativer, ble slike løsninger ikke bearbeidet 

videre. Imidlertid er enklere løsninger for å oppnå noe av det samme innarbeidet i vårt 

anbefalte forslag (modell B). Fullt industrikjøkken i stål er også ansett som for kostbart, men 

vårt forslag (modell B) ivaretar stål i «uren del» av kjøkkenet. Flytting av elektro-hovedtavle ut 

fra nytt kjøkken er vurdert, men dette ville blitt uforholdsmessig kostbart og er ikke 

forskriftsmessig nødvendig.  

3.2    Anbefalte løsninger 
Det er utarbeidet to alternative anbefalinger for oppgradering av eksisterende kjøkken i 

hovedhuset og én anbefaling for oppgradering av tekjøkken i «Lillesalen». 

 

3.2.1 Minimumsløsning for kjøkken – modell A 

Dette er et alternativ for en liten forbedring av eksisterende kjøkken. Det antas at endringen i 

markedsverdi for utleie vil være beskjeden, men hvis alle hvitevarer skiftes og suppleres som 

foreslått, bør dette kunne oppfattes som et godt løft blant leietakerne.  

 

a) Det mangler i dag mulighet for å skylle oppvasken før «vask», noe som er absolutt 

nødvendig før bruk av dagens «steamer». Få brukere har i dag forståelse av riktig bruk 

her. Det anbefales derfor å skifte eksisterende «steamer» til en «hurtig» 

oppvaskmaskin. Dette bør absolutt prioriteres. Ny stekeovn med kokeplater (dagens 

hybelkomfyr er ukurant og uegnet).  

Videre deretter kommer utskifting av benkeplater.  

Nytt kjøleskap anbefales. 

Det finnes ikke dypfryser i dag – et fryseskap anbefales anskaffet. 

Ved manglende midler kan dette alternativet reduseres og utskifting/suppleringer kan 

tas drypvis. 
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b) Over- og underskap beholdes som de er, det anbefales kun bytte der det er absolutt 

behov. 

c) Det anbefales forbedring av gulvet ved å legge nytt laminat i dagens kjøkken og gang 

fram til trapp opp. For enkel adkomst og transport fjernes treskler i alle overganger 

mellom kjøkken og storesal. Dør mellom dagens kjøkken og gang ved trapp fjernes.  

d) Det er ikke sluk i gulvet, dette er ikke et krav og etableres følgelig ikke, men 

elektronisk vannstoppeventil tilkoplet 230V er et krav og følgelig lagt inn i kalkylen.   

e) For å få noe mer benkeplass anbefales det at dør mellom gang ved sikringsskapet og 

søndre del av storesalen blendes og arbeidsbenk etableres i gangarealet. 

f) For øvrig beholdes øvrige vegger, trapper og dører uendret. 

 

Det er ikke utarbeidet tegninger for dette alternativet, da det kun er minimale endringer ift. 

dagens løsning. 

 

3.2.2 Kjøkken som gir betydelig økt markedsverdi – modell B 

Dette er et alternativ som vil gi huset et betydelig løft, samtidig som det er nøkternt i den 

forstand at lite funksjonelle arealer som ligger tett inntil dagens kjøkken utnyttes uten å endre 

bygningsmessige konstruksjoner i særlig grad. Se etterfølgende skissetegninger. 

 

a) Døra mot store sal fjernes som i modell A pkt. e) 

b) Bærevegger beholdes 

c) Etablere hhv. skitten og ren sone ved å flytte dør og sette opp lettvegg mot dagens 

trapp til 2. etasje 

d) Nødutgang sør må opprettholdes, ny dør settes inn 

e) Blende vindu møt sør (inn og ute) 

f) Etablere fall med sluk i skitten sone for ny del i kjøkken, sveiset vinylbelegg anbefales 

(ikke fliser). To sluk bør vurderes ifm. detaljplanlegging. 

g) Fornye overflater 

h) Benk for hhv. 1) spyling av oppvask og 2) vask i hettemaskin (altså ikke 

oppvaskmaskin under benk i denne løsningen) 

i) Hettemaskin 

j) 2 stekeovner, 1 koketopp 

k) Nye hvitevarer; kjøl for gastrobakker, frys og varmeskap 

l) Standard armatur, sink kum, håndvask anses ikke som nødvendig 

m) Skifte over- og underskap 

n) Endring nye rørføringer 

o) Demontering av eksisterende el-anlegg ifm. eksisterende kjøkken (andre føringer 

uendret) 

p) Nytt el-anlegg og ny innmat i nytt sikringsskap 

q) Belysning under overskap 

r) Flytte lysbrytere fra gangen og inn i store sal (betjeningsvennlig) 

 

 

  



   

Versjon 1.0 – 3.3.2017 Grendehuset - Vurdering av tiltak for vedlikehold / oppgraderinger Side 6 

 

 

 
 



   

Versjon 1.0 – 3.3.2017 Grendehuset - Vurdering av tiltak for vedlikehold / oppgraderinger Side 7 

 

 

 
 



   

Versjon 1.0 – 3.3.2017 Grendehuset - Vurdering av tiltak for vedlikehold / oppgraderinger Side 8 

 

 
 

 



   

Versjon 1.0 – 3.3.2017 Grendehuset - Vurdering av tiltak for vedlikehold / oppgraderinger Side 9 

 

 

 

  



   

Versjon 1.0 – 3.3.2017 Grendehuset - Vurdering av tiltak for vedlikehold / oppgraderinger Side 10 

 

     

3.2.3   Tekjøkken i Lillesalen – modell E 

Det er i dag et lite tekjøkken i Lillesalen som ikke er tilrettelagt for bruk av leietakere som kun 

leier denne delen av huset. Vi anbefaler sterkt å oppruste dette, slik at leietakere kun for denne 

salen får tilgang til et enkelt funksjonelt minikjøkken. 

 

a) 4 overskap med dører 

b) Kjøkkenbenk med sink kum og blandebatteri 

c) 2 skuffeseksjoner 

d) Kjøleskap under benk 

e) Oppvaskmaskin type «hurtig» med elektronisk vannstoppeventil 

f) Løs kokeplate og kaffetrakter 

g) Lys under overskap 

h) Stikkontakt med mulighet for bruk av kaffetrakter og kokeplate (to kurser), hurtig 

oppvaskmaskin og kjøleskap (1 kurs) 
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3.3 Kostnadskalkyler kjøkken 
Det er utarbeidet to sammensatte kostnadskalkyler for oppgradert kjøkkenløsning i 

Grendehuset. Disse er sammenfattet i to påfølgende underkapitler. Øvrig del av huset er 

samlet i en stor kostnadskalkyle senere i rapporten. Uansett hvor detaljert og godt en 

kostnadskalkyle er utarbeidet, vil den alltid romme usikkerhet. Derfor er det benyttet en 

kvantitativ usikkerhetsanalyse som i tillegg til kostnadene også angir usikkerheten i kalkylen.    

 

3.3.1 Minimumsløsning for kjøkken - modell A+E 
 

Alle kostnader er ekskl. mva. 

Hovedkonklusjon: Forventet kostnad 50/50 estimat = 285.000 kr 

    

3.3.2 Metode – kvantitativ usikkerhetsanalyse  
Det stilles i dag krav om kvalitetssikring vha. kvantitativ usikkerhetsanalyse knyttet til alle 

offentlige anskaffelser over en viss størrelse. Slike analyser kan være omfattende og kreve 

avanserte dataprogrammer, men det finnes også forenklede versjoner som kan være til stor 

hjelp for oppdragsgivere knyttet til mindre prosjekter. Vi har benyttet en ganske enkel metode 

vha. MS Excel som gir et kalkyleresultat som sier noe om sannsynligheten for hva de samlede 

kostnadene for prosjektet vil ligge innenfor. 

 

Alle kostnadselementer angis med tre verdier: «mest sannsynlig verdi», «antatt minste verdi 

1/100» og «antatt høyeste verdi 99/100». 

 

I tillegg kan det angis generelle risikodrivere som kan slå inn, disse angis normalt kun med 

«antatt høyeste verdi 99/100». 
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4 Kriterier og prioriteringer for resten av huset 
Vi har valgt å vurdere to kriterier for viktighet, hhv. byggeteknisk og kunde/utleieforhold. 

Uavhengig av hverandre kvalifiserer disse for prioritering av tiltakene, slik det framgår i 

tabellen nedenfor. 

 

Viktighet  bygg 
Høyeste viktighet gir høyeste 
prioritet 

Høy        = Må utbedres snarest Prioritet 1 

Middels  = Må utbedres ila. 3-5 år Prioritet 2 

Lav        = Haster ikke, settes på huskeliste Prioritet 3 

Ikke       = Uvesentlig, kan bygningsmessig ses bort fra. 
   
 Viktighet utleie 
 Høy       = Avgjørende for utleie Prioritet 1 

Middels = Betydelig for utleie Prioritet 2 

Lav        = Ikke særlig betydning for utleie Prioritet 3 

Ikke       = Ingen betydning for utleie   
  

Etter innspillene mottatt fra oppdragsgiver, senest i januar, se kap. Forutsetninger for 

prosjektet, er det lagt vekt på gode sceneforhold og at huset framstår funksjonelt og 

innbydende for leietakere.  

 

Før man starter en oppgraderingsprosess anbefales det sterkt en felles befaring og planlegging 

med interiørarkitekt / fargerådgiver og belysningskonsulent. 

 

Prosjektgruppa anbefaler grovt sett å gi følgende høyeste prioritet 1: 

- Inngangspartiet med vindfang 

- Gangsone mellom saler, opprusting av gammel dør og skifte dør til HC toalett og til 

Lillesalen skiftes til lyddempet dør for bedre lydisolasjon mellom forskjellige leietaker 

- Store sal, skifte de fleste vinduene, legge ny eikeparkett egnet for dans, lye lister, nye 

lamper, betydelig opprusting av scene med løsning for oppbevaring av bord, skifte dør i 

nødutgang, elektroarbeider, fullverdig malerbehandling 

- Lille sal, sette inn tofløyet dør mot gårdsplass i to vindusfelt, særlig for bedre flyt av 

mennesker ved store arrangementer, legge parkett som i store sal, nye lister, ny 

belysning, elektroarbeider, fullverdig malerbehandling, opprusting av minikjøkken som 

beskrevet tidligere i rapporten 

- Trapp ned, garderobe, nye fliser på gulv, skifte vinduer, nye do-kjerner (båser), skifte 

sanitærutstyr, ny belysning, fullverdig malerbehandling 

- Bøttekott, ny varmtvannsbereder, etabler sluk i gulv, opplegg for vaskemaskin 

- Noen mindre, men viktige tiltak i gammel kjeller  

- Ruste opp for ett moderne møterom for utleie i andre etasje, følgelig opprusting av 

gangsone fra inngang fram til møterommet, arkivrommet for vellet skilles med låsbar 

dør. (Det anbefales også å oppruste rommet på motsatt side mot øst som 

omkledningsrom med wc for sceneaktører, men dette er gitt prioritet 2.) 

- Kryploft, her må isolasjon som blokkerer isolasjon fjernes  

- Ute, diverse mindre tiltak for å holde vann unna byggene (grunnmur) og stedvis 

forbedre lufting   

 

- Det foreslås som en lokal kuriositet å gi innsyn i kinomaskinrommet. For å sikre 

lokalhistorien på en levende måte, anbefaler prosjektgruppa at lokalpatriot og tidligere 
kinosjef Torbjørn Kjærnsmo intervjues muntlig. Kanskje Ragnar kan påta seg jobben med 

Anders som lydtekniker? I fremtiden kan man kanskje legge opp til; «Kikk inn i 
maskinrommet, trykk på knappen og hør forskjellige historier fra kinovirksomheten i dette 
huset!» 
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4.1.1 Scene med skisseløsning 
 

 

 
Sceneteppe og inndekninger 

 
Oppheng for lys og pojector 
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Fleksibelt scenegulv med gulvmoduler 

 

Oppdragsgiver har påpekt: «Et attraktivt kulturhus må ha en scene, fortrinnsvis som et 

modulsystem og et skikkelig lydanlegg (gjerne med mulighet for lokal ungdomskino).» 
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5 Samlet kalkyleoversikt ekskl. kjøkken 
 

 
 

Generelle risikodrivere: 

Element 
Etasje - 
Rom/område 

Mest 
sannsynlig 
kostnad 

Maksimum 
kostnad 

Stikkledninger vann/avløp, rørfornying ev. 
graving Ute 0 150.000 

Gammelt elektrisk anlegg, uoversiktlig, 
overraskelser kan komme Hele huset 0 50.000 

Graving / drenering (Lillesal + hovedhus 
nord ca. 25 lm.) Ca kr 3.000 ekskl. mva. pr. 
løpemeter, inkl. graving, legging av 
drensrør, knotteplast, drenerende masser, 
gjenfylling og bortkjøring av overflødige 
masser Ute 0 75.000 

Eventuelt mer asfaltering, lapping P-plass Ute 0 50.000 

Etasje - Rom/område Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3 Delsum
1. - Vindfang 66.500 0 0 66.500

1. - Gangsone mellom saler 154.000 1.000 0 155.000

1. - WC-handicap 10.300 19.000 0 29.300

1. - Store sal 348.500 15.000 65.000 428.500

1. - Scene 362.300 242.300 0 604.600

1. - Nødutgang ved scene 39.000 0 0 39.000

1. - Lille sal 161.400 80.000 30.000 271.400

1. - Annet; rådgivning 20.000 0 0 20.000

1. - Annet; elektro 30.000 0 0 30.000

U - Trapp ned 37.000 0 0 37.000

U - Garderobe 139.200 0 0 139.200

U - WC 182.500 0 0 182.500

U - Bøttekott 41.500 6.000 0 47.500

U - Annet 0 0 0 0

KJ - Trapp ned 6.000 0 0 6.000

KJ - Lager og teknisk 10.000 20.000 0 30.000

KJ - Annet 0 0 0 0

2. - Trapp opp 49.500 7.000 0 56.500

2. - Museum, kino 0 0 40.000 40.000

2. - Gang mellom 2 rom 55.000 0 0 55.000

2. - Lager (venstre rom, øst) 11.000 203.500 0 214.500

2. - Kontor, møterom 151.000 12.000 2.000 165.000

2. - Kryploft 22.000 8.500 0 30.500

Ute - diverse 116.500 25.000 0 141.500

SUM 2.013.200 639.300 137.000

TOTALT alle prioriteter 2.789.500

Mest sannsynlig kostnad uten usikkerhetspåslag eks. mva.
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S-KURVE (usikkerhetskurven): 

 

 
90% sannsynlig < 3.100.000 

50% sannsynlig < 3.008.000 

10% sannsynlig < 2.910.000 

 

  

Resultat med usikkerhetspåslag

Sum most probable value(S): 2.789.500,0      NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to risk in basic calulation: 154.000,0         NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to general conditions: 65.000,0           NOK 2017  eks. mva.

Expected value (E, 50/50): 3.008.500,0      NOK 2017  eks. mva.

Standard deviation (SD): 74.334,8        NOK 2017  eks. mva.or 2,5 % of expected value
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HVILKE KOSTNADER PÅVIRKER USIKKERHETEN MEST? 

To kostnadselementer utgjør den største usikkerheten i kalkylen (10-20%) og 14 elementer 

kommer deretter på lista: 

 

 
 

  

Fag Etasje, rom Element # Element Risk Priority

Elektro 1. - Store sal hoveddel

136

Nye lysekroner/hengelamper i storesalen 

(armaturer med lysrør er ok og opprettholdes 

for renhold og arbeidslys)

20 % 1

Bygg 1. - Scene 40 Åpnes ca 4x4m. For å oppnå samme 

gulvhøyde som i storesalen.  Scenegulv 

erstattes med elementer for å oppnå rik tig 

høyde ved behov. Elementer for oppbygging 

av scenegulvet er ikke med i denne prisen. 

Se scenehus.

10 % 2

Bygg 1. - Gangsone mellom saler 27 I prisen inngår det å fjerne gammelt belegg og 

undergulv,legge nye gulvsponplater mellom 

bjelkelag. Flytespark le og legge fliser.

5 % 3

Bygg U - WC

61

Ny do kjerneløsning med skillevegg og dører 

monteres. Enklere løsning som er lettere å 

holde rent.

5 % 3

Elektro Ute - Annet 149 Utsk ifting av utelamper, samt legge opp flere 

punkter for utelys

4 % 5

Elektro 1. - Annet

165

Diverse omgjøringer, tilpassninger etc. i hele 

bygget

4 % 5

Maling/overflater 1. - Store sal hoveddel

124

Eksisterende flater – tak, vegger, vinduer og 

dører med karmer (hele stortesalen)

3 % 7

Bygg 1. - Store sal hoveddel 33 Legge reflek torplater og eikeparkett 2 % 8

Annet 1. - Annet 24 Felles befaring og planlegging med 

interriørark itek t / fargerådgiver (k r 5.000) og 

belysningskonsulent (k r 15.000) som 

utarbeider beskrivelse med anbefalte 

løsninger. Stilvalg, farger, lamper, 

sceneteppe, andre tekstiler m.v. Hensik t; 

Etablere en varm atmosfære for å skape 

hygge i det gamle huset. Varm belysning, 

tyngre materialer, lune farger. Prosjek tgruppa 

understreker vik tigheten av å benytte 

kompetente fagpersoner for å lykkes her!

2 % 9

Bygg 1. - Scene

39

Lage rom for oppbevaring av bord, venstre side 

av sceneåpning. På samme måte med dør 

som høyre side (mulig plass til dobbeldør 

grunnet bredde).

2 % 9

Bygg 2. - Lager (venstre rom, øst) 85 Rive,legge spon, avrette med fall til sluk 2 % 9

Elektro U - Garderobe 146 Skifte ut lyset i garderoben samt opplegg for 

flere punkter (2 soner varmekabler i gulv er 

ok)

2 % 12

Bygg U - Garderobe

55

Store deler av gulvet har bom/fliser som snart 

løsner, men sitter fortsatt i fugene.  Noen fliser 

på herre-toalettet har løsnet helt.

2 % 13

Bygg 2. - Lager (venstre rom, øst)

84 Gipse vegger og tak for nytt bad(innerste rom)

2 % 13

Bygg Ute - Annet 117 Noen k ledningsbord må sk iftes, men for det 

meste bra tilstand på k ledningen. Men må 

males (dugnad).

2 % 13

Scene-teknikk 1. - Store sal hoveddel 17 Projektor HD i storesal 2 % 13
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5.1 Kalkyle for 1. prioritet alene (ekskl. kjøkken) 
 

 
 

S-KURVE (usikkerhetskurven): 

 

 
90% sannsynlig < 2.270.000 

50% sannsynlig < 2.190.000 

10% sannsynlig < 2.100.000 

 

  

Resultat med usikkerhetspåslag   PRIORITET 1

Sum most probable value(S): 2.013.200,0      NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to risk in basic calulation: 109.740,0         NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to general conditions: 65.000,0           NOK 2017  eks. mva.

Expected value (E, 50/50): 2.187.940,0      NOK 2017  eks. mva.

Standard deviation (SD): 68.440,1        NOK 2017  eks. mva.or 3,1 % of expected value
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5.2 Kalkyle for 2. prioritet alene (ekskl. kjøkken) 
 

 
 

S-KURVE (usikkerhetskurven): 

 

 
90% sannsynlig < 705.000 

50% sannsynlig < 673.000 

10% sannsynlig < 640.000 

  

Resultat med usikkerhetspåslag    PRIORITET 2

Sum most probable value(S): 639.300,0         NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to risk in basic calulation: 33.260,0           NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to general conditions: -                    NOK 2017  eks. mva.

Expected value (E, 50/50): 672.560,0         NOK 2017  eks. mva.

Standard deviation (SD): 26.164,3        NOK 2017  eks. mva.or 3,9 % of expected value
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5.3 Kalkyle for 3. prioritet alene (ekskl. kjøkken) 
 

 
 

 

S-KURVE (usikkerhetskurven): 

 

 
90% sannsynlig < 165.000 

50% sannsynlig < 148.000 

10% sannsynlig < 132.000 

  

Resultat med usikkerhetspåslag   PRIORITET 3

Sum most probable value(S): 137.000,0         NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to risk in basic calulation: 11.000,0           NOK 2017  eks. mva.

+ Expected additions due to general conditions: -                    NOK 2017  eks. mva.

Expected value (E, 50/50): 148.000,0         NOK 2017  eks. mva.

Standard deviation (SD): 12.531,6        NOK 2017  eks. mva.or 8,5 % of expected value
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6 Kort oppsummering og sluttord med noen viktige 

innspill 
 

Hensikt med denne rapporten er ment å gi Grendehusets eiere en god kostnadsoversikt for 

nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, slik at dette kan benyttes i et forretningsmessig 

langsiktig driftsperspektiv for huset. 

 

Resultatmål for prosjektgruppa har vært å levere en rapport innen 28.2.2017 som beskriver 

Grendehusets tilstand med kostnadsoverslag for vedlikehold og oppgraderinger. Rapporten 

foreligger tre dager etter avtalt frist. 

 

 

Totalkalkylen viser (50/50 estimat):  
 Anbefalt kjøkkenløsning (modell B+E)  kr 1,00 mill. 
 Samlet for resten av huset (pri. 1 + 2 + 3) kr 3,01 mill 
 Totalt      kr 4,01 mill 

 

En slik opprusting vil være betydelig rimeligere enn å bygge nytt, uten at dette er kalkulert. 

Ved å ta vare på huset som det er, beholdes sjarmen og med foreslått oppgradert standard vil 

huset kunne leve i mange år framover. MEN dette forutsetter planmessig vedlikehold som 

følges opp på en god måte! Det må derfor settes av midler til årlig vedlikehold, lavt i starten 

etter oppgradering for så å øke over tid. Det må også etableres et godt regime for planlegging, 

gjennomføring og oppfølging av vedlikeholdet. Hvis en skal skape grunnlag for et lokalt kultur 

som skal lever i flere generasjoner framover må også årlige avsetninger for nye framtidige 

oppgraderinger om 15-20 år vurderes.  

 

Kalkyleposten «Samlet for resten av huset» fordeler seg slik: 
 Prioritet 1 kr 2,19 mill. 

 Prioritet 2 kr 0,67 mill 
 Prioritet 3 kr 0,15 mill 
 Sum  kr 3,01 mill 

 

Ut fra prosjektgruppas vurderinger ligger hele 80% av totalkalkylen (3,19/4,01) innenfor 

anbefalte løsninger med prioritet 1, utfra de behov vi tolker ligger til grunn for videre langsiktig 

drift av huset. 

 

Eier må selv velge prioriteringer og utbedringstakt, men å dele oppgradering opp i flere faser 

vil innebære økte totale kostnader og strekke seg over flere perioder hvor det vil være 

vanskelig  å drive normal utleievirksomhet.  

 

 

Prosjektgruppa har i perioden september til februar gjennomført 10 arbeidsmøter typisk á 2,5 

timer og fra 2 til 5 befaringer for hvert enkelte fagområde. Det er gjennomført et omfattende 

arbeid med å vurdere svakheter og behov for bygningstekniske utbedringer og tiltak for å gjøre 

huset mer attraktivt for kunder, slik at utleiesituasjonen styrkes. Det er analysert og 

konkludert 111 kostnadselementer for kjøkken og 178 for resten av huset, til sammen 289 

kostnadselementer. Dette har krevd ca. 12 dagsverk. I tillegg kommer utarbeiding av 

kalkylemaler og rapportskriving. Totalt er det arbeidet 300-400 timeverk i prosjektet. 

 
 Alle kalkyler er ekskl. mva. og baserer seg på leveranser fra og installasjoner av seriøse 

aktører i det norske markedet med serviceapparat. Videre at alt materiell som benyttes er av 
god kvalitet og innenfor gjeldene krav. 

 
 Elektrofaglig forutsetter at eksisterende kabling i hovedsak gjenbrukes fram til første punkt, 

dog ikke for kjøkken anbefalt løsning B. 
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 Malerfaglig;  
Med full malerbehandling på ny gips menes: 3 x skjøt og flekksparkling, sliping med maskin 
og 3 strøk maling. 
Med fullverdig malerbehandling på eksisterende flater menes: Vask, flekksparkling, matt-

sliping, fuging med akryl og 2 strøk maling. 
 

 Ved alle kommende anskaffelser er det svært viktig at det blir stilt tydelige krav til alle 
utførende fag om å levere komplett FDV (Forvaltning- Drift- og Vedlikeholds-dokumentasjon 
og i tillegg levere kortfattede brukerveiledning med enkle beskrivelser av nødvendig og 
anbefalt vedlikehold for tre nivåer; En for eier, en for vaktmester og en for brukere / 
leietakere av huset. 

 

Prosjektgruppa mener det er utført et godt faglig kalkylearbeid innen alle områder, noe som 

bør gi et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak og finansiering. Det har vært en stor fordel at 

alle fagområdene har vært tett involvert i arbeidet og at det har vært administrativt ledet av en 

prosjektleder. Se oversikt under dokumentinfo foran i rapporten for hvem som har deltatt.    

 
 Detaljert komplett kostnadskalkyle med formler og input data i MS Excel oversendes til 

oppdragsgiver i sammen med rapporten. 

 
 Prosjektgruppa anbefaler at rapporten gjennomgås i sammen med oppdragsgiver før tallene 

benyttes videre. 

 

En kommende anskaffelse vil kreve utarbeiding av kravspesifikasjon, tilbudsinnhenting, 

evaluering og kontraktsinngåelser. Dette må utføres av kompetente fagpersoner. Det anbefales 

sterkt at utførelsen kjøpes fra én totalentreprenør som også ivaretar byggelederfunksjonen. 

Dette antas å kunne dekkes økonomisk siden prosjektgruppas kalkulerte priser baserer seg på 

kjøp direkte fra leverandør til forbruker. Typisk vil en totalentreprenører ha betydelige rabatter 

som vil kunne oppveie kostnaden ved en kompetent byggeleder som normalt vil belaste 

totalprosjektet med ca. 15%. På denne måten reduseres også risikoen knyttet til dårlig kvalitet 

på leveransene og ferdigstilling til avtalt tid.   

 

Lykke til videre! 

 

 

.  

     

 

 

   

 

 

 

 


