


KALKYLE
Det er beregnet bygge-, og  driftskostnader for alternativene 1-5.

Alternativ - 0
Sør-Frons skolestruktur organiseres slik den er i dag. 
Harpefoss skule og Midtbygda skule fortsetter som kommunens barneskoler.
Sør - Fron ungdomsskule blir pusset opp.

Alternativ - 1
All barneskoledrift samles på HARPEFOSS skule

- Midtbygda skule blir nedlagt
- Sør - Fron ungdomsskule blir pusset opp.

Alternativ - 2
All barneskoledrift samles på  MIDTBYGDA skule
- Harpefoss skule legges ned.
- Sør - Fron ungdomsskule blir pusset opp.

Alternativ - 3
Horisontalfordeling av barneskolene.
- 1. - 4. klasse på en av barneskolene,
- 5. - 7. klasse på den andre.
- Sør - Fron ungdomsskule blir pusset opp.
Alternativ - 4
1-10 SKOLE på HARPEFOSS
- Harpefoss og Midtbygda barneskoler legges ned.

Alternativ - 5
Det bygges NY BARNESKOLE 
- Harpefoss og Midtbygda barneskoler legges ned.
- Sør - Fron ungdomsskule blir pusset opp.



INFORMASJON OM KALYLE

Byggekostnader
Kostnadene er gjort på bruttoarealer.
Dette er veiledende priser og vil variere avhengig av hvordan man løser oppgaven, 
prosjektets kompleksitet, uforutsette kostnader og byggepriser.

Nybygg
Vi har benyttet 36 000 kr /m2
Det er pris for komplett kostnadsramme, det vil si byggekostnad, prosjektering, byggeledelse, 
mva , forventede tillegg og usikkerheter. Tallet er basert på erfaringstall for skolebygg i Norge  
som er hentet fra Norsk prisbok. Utomhus er ikke inkludert i denne prisen.

Ombyggingskostnader
Det er en variabel pris/m2. Vi har vurdert priser ut fra status fra de byggene som skal 
rehabiliteres. 

Utomhus
Dette er en variabel pris/m2. Dette avhenger av hvilke arbeider som skal utføres og hvor 
store områder som skal tilpasses eller anlegges.

Årskostnadene  FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) og investering/prosjektkostnader  
Beregningene er gjort på bruttoarealer. Kostnadene inneholder årlige forvaltningskostnader, 
drifts- og vedlikeholdskostnader, utviklings- og utskiftingskostnader, forsyningskostnader, 
renholdskostnader, i tillegg til årlige investerings- og prosjektkostnader.
I FDV-kostnadene inngår :
- Forvaltningskostnader ( ca 87 kr/m2 i årskostnad) 
- Drifts- og vedlikeholdskostnader (ca 169 kr/m2 i årskostnad) 
- Utviklings- og utskiftingskostnader (ca 280 kr/m2 i årskostnad) 
- Forsyningskostnader ( ca 105 kr/m2 i årskostnad)
- Renholdskostnader ( ca 262 kr/m2 i årskostnad)

Årskostnader  lønnsutgifter 
er basert på dagens lønnsutgifter til skolenes ansatte (undervisningspersonale, ledelse, 
assistenter, merkantil).

Arealberegninger
- Arealberegningene er å finne tilbake i vedlegg A – arealoversikter.
- Ungdomsskolen: Arealet som står oppført for å beregne renoveringskostnader er mindre
enn hva som står oppført i vedlegg A. Dette er pga at ikke hele idrettsanlegget er
medberegnet. Nå er det beregnet med idrettsarealer på 650m2 som tilsvarer generelle mål til 
hva en en ungdomsskole og 1-10 skole trenger.














