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Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.  

 

  

 

1 Sammendrag 

Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på 

«Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere opplysninger lagt til grunn, og det er derfor ikke 

foretatt nye befaringer og tilstandsvurderinger. Det er imidlertid lagt til grunn vesentlig større 

bygningsmessige utbedringstiltak enn tidligere beskrevet. Nærmere beskrivelse av tiltak som er lagt 

inn i kostnader er satt opp i avsnitt Utbedringstiltak. her er det også til en viss grad angitt prioritet på 

de forskjellige tiltakene. 

Ifm. kostnadsoverslaget er det innhentet noe priser, bla. løftearbeider, grunn og betong og noe 

bygningsmessige arbeider. For øvrig er det benyttet erfaringspriser så langt det er mulig. I og med at 

det er et verneverdig gammelt bygg det er snakk om, er det lagt inn en betydelig uforutsettpost i 

overslaget. 

Det presiseres spesielt at det må tas forbehold mot evt. føringer/krav fra vernemyndigheter. Det er i 

denne omgang ikke sjekket ut om man må hensynta spesielle føringer fra de ifm. med en 

rehabilitering.  

 

Med dette som utgangspunkt har vi kommet frem til en et total budsjettkostnad på kr. 

2.125.000,- eks mva. 

De forskjellige tiltak/kostnadselementer og tilhørende kostnad er nærmere beskrevet i kap. 3 og 4.  

 

 

 

   

1 2016-02-24 Kostnadsrapport BTA KT TAS 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  
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2 Kort historikk 

Norconsult har blitt forespurt om å utarbeide kostnadsoverslag for oppgradering av «Klokkarstu» 

beliggende på Straumen, Inderøy.  

Det er tidligere foretatt befaringer og tilstandsvurderinger på huset. Høsten 2014 foretok NC en 

tilstandsvurdering og utarbeidet da en tilbudsforespørsel på div. utbedringsarbeider. 

Tilbudsforespørselen er datert 10.09.14 og ble sendt ut til flere entreprenører. Ved tilbudsfristens utløp 

var det imidlertid ingen entreprenører som hadde regnet pris.  

Prosjektet «Klokkarstu» ble da satt på vent til våren 2015. Den 01.07.15 ble det avholdt ny befaring 

med sikte på å komme i gang med utbedringstiltak beskrevet i tidligere tilbudsforespørsel. Repr. fra 

kommunen, leietaker og NC deltok. I notat datert 01.07.15 konkluderer NC med at mere omfattende 

restaurering enn tidligere beskrevet må vurderes, og at kommunen bes ta stilling til dette før man går 

videre med arbeidene.   

I tidsrommet fra sommeren 2015 og frem til i dag har det vært noe aktivitet. Bla. har man vært i 

kontakt med Riksantikvaren og fått bekreftet at «Klokkarstu» er registrert under bygninger fra før 1900 

(SEFRAK). Som også nevnt i Sammendrag er alle rehabilitering –og ombyggingsarbeider på huset 

meldepliktig, noe som betinger godkjennelse av vernemyndighetene før evt. rehabiliteringsarbeider 

kan settes i gang.  

 

3 Utbedringstiltak 

I etterfølgende er det redegjort hvilke utbedringstiltak som er lagt inn i kostnadsoverslaget. For hvert 

tiltak/kostnadselement er det angitt kostnad og prioritet, hvor prioritet 1 ansees som helt nødvendig, 

mens prioritet 2 settes som delvis nødvendig. Det forutsettes at bygningsmessige utbedringstiltak 

(over grunnmur) utføres etter at huset er plassert på ny grunnmur. 

Evt. behov for tilleggsisolering (ut over grunnmur og gulv), og oppvarmingsløsninger er ikke vurdert 

som absolutt nødvendig, da det er mere behovsstyrt alt etter hvilken virksomhet som skal foregå i 

huset. Overslagspris for tilleggsisolering av yttervegger og tak er vist som eget kostnadselement. 

Det er ikke vurdert nye elektro –og ventilasjonsinstallasjoner ut over nyinstallasjon på bad/WC, 

kjøkken i 1 etg. Overslagspris på installasjon av Villavent balansert ventilasjonsanlegg er vist som 

eget kostnadselement. 

Det er ikke ikke lagt inn kostnader for oppgradering av innvendige overflater (vegger, tak og gulv) ut 

over nytt WC/bad. 

 

A. Ny isolert grunnmur og betonggulv inkl. graving og fylling samt flytting og remontering av 

hus. Ny grunnmur forutsetter at huset løftes vekk og mellomlagres på tilliggende p-plass på 

nabotomt ifm. grave og betongarbeider. 

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Løfting/flytting til tilliggende p-plass 250.000,- 1 

Fjerning gammel grunnmur, graving, ny isolert grunnmur og 
gulv på grunn 

210.000,- 1 
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B. Rør og el-installasjoner på nytt bad/WC 1 etg. Ifm grunnarbeider legges det inn nye avløp til 

eget bad/WC rom. Forutsettes påkoplet eksisterende avløp inne på tomt. Nytt røropplegg for 

sanitærutstyr samt vegghengt WC og servant, belysning og elektriske varmekabler i gulv. 

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Nytt avløp i grunnen 50.000,- 1 

Sanitær arbeider WC og kjøkken (inkl. nytt minikjøkken) 60.000,- 1 

Elektro arbeider WC og kjøkken 40.000,- 1 

 

C. Nytt yttertak (skiferstein). Det forutsettes at eksisterende yttertak (H-panne) rives helt ned til 

eksisterende undertak av taktro. Taktro, som ser ut til å være av nyere dato, forutsettes 

beholdt og ny takkonstruksjon etableres over denne. Undertak av folie, sløyfer og opplekting 

samt nytt skifertak hvor skifer fra «Elgen» benyttes. Nye vindskier, takrenne og nedløp. 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Nytt yttertak 150.000,- 1 

Vindskier, renner og nedløp 50.000,- 1 

 

 

D. Nye vinduer og ytterdør 

Det er lagt inn kostnader for å skifte ut alle eksisterende vinduer med nye «gamle» vinduer 

(13 stk), samt ny ytterdør i «gammel stil».  

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Riving/demontering eks vinduer og dør 15.000,- 1 

Nye vinduer (13 stk) 130.000,- 1 

Ny dør (1 stk) 50.000,- 1 

 

 

E. Å fjerne eksisterende bordkledning ansees som nødvendig da det er ønskelig å besiktige 

tilstanden på innenforliggende tømmerkasse. Det er derfor lagt inn kostnader for 

demontering av eksisterende kledning og montering av ny bordkledning i «gammel stil», 

linoljebehandlet malmfuru. Ny syllstokk rundt hele huset. Ny bordkledning forutsettes montert 

på eksisterende utlekting. Tilleggsisolering av yttervegg er angitt som egen pris i pkt. H.  

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Riving/demontering eksisterende bordkledning 35.000,- 1 

Montering ny bordkledning 175.000,- 1 

   

 

F. Trappadkomst til 2 etg. Det er lagt inn kostnader for trapp for adkomst til 2 etg. 

Trappeutveksling og nødv. forsterkning av bjelkelag. Plassering av trapp er ikke vurdert. Men 

det forutsettes at trapp kan plasseres innenfor nåværende areal uten nødv. tilbygg. Evt. 

tilbygg for trapp må i tilfelle legges inn som en ytterligere kostnad.  

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Ny 90 grader sving trapp i tre fra 1-2 etg. 50.000,- 1 
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Utveksling og forsterkning av bjelkelag 25.000,- 1 

 

 

G. Etablering av nytt bad/WC 1 etg. Det er lagt inn bygningsmessige kostnader for rom-

inndeling til nytt bad/WC/kjøkken, Ferdigmalte plater på vegger, påstøp og gulvbelegg på 

gulv.  

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Vegger (ca. 30 m²) 20.000,- 1 

Gulv (ca. 5 m²) 20.000,- 1 

 

H. Tilleggsisolering av yttervegger med 10 cm isolasjon. Utforing med 48x48, 5 cm isolasjon, 

vindsperre, sløyfer og lekter (ny bordkledning og syllstokk er priset i punk E). 

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Tilleggsisolering yttervegger (ca 175 m²) 55.000,- 2 

 

I. Tilleggsisolering av yttertak med 20 cm isolasjon. Nedforing på underside av eksisterende 

taktro, 20 cm isolasjon, plastfolie og panel i skråhimling. 

 

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Tilleggsisolering yttertak (ca 100 m²) 100.000,- 2 

 

 

J. Installasjon av Villavent balansert ventilasjonsanlegg. 

 

Beskrivelse Kostnad (eks mva) Prioritet 

Balansert ventilasjonsanlegg 70.000,- 2 
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4 Kostnader oppsummert 

 

Beskrivelse Tiltak  Pris 

Rigg, drift, avvikling  NOK 120.000,- 

Flytting hus + remont. på ny grunnmur A NOK 250.000,- 

Graving og betong A NOK 210.000,- 

Tømmer –og snekker arbeider med prioritet 1 D, E, G NOK 445.000,- 

Tømmer –og snekker arbeider med prioritet 2 C, F, H, I NOK 430.000,- 

Sanitærarbeider + avløp i grunnen B NOK 110.000,- 

Elektroarbeider B NOK 40.000,- 

Ventilasjonsanlegg J NOK 70.000,- 

Diverse arbeider   NOK 100.000,- 

Beskrivelse, tegninger, anbudsinnh., kontrahering  NOK 100.000,- 

Adm (Byggeledelse, ansv. søker)   NOK 200.000,- 

Uforutsett  NOK 50.000,- 

    

Budsjettkost ekskl. mva  NOK 2.125.000,- 

25 % mva  NOK 531.250,- 

Sum inkl. mva  NOK 2.656.250,- 

 

 


