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II. Sammendrag 
I litteraturstudiet defineres livssykluskostnader som “summen av kapitalkostnader og årlige 

kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)”. Beregninger av livssykluskostnader 

brukes blant annet for å lage kostnadsbudsjetter og vurdere lønnsomheten ved enkeltinvesteringer. 

Ved en tidlig implementering av livssykluskostnadskonseptet for et byggeprosjekt, rettes fokuset mot 

helhetstenkning. Hensikten med masteroppgaven er å synliggjøre hvordan livssykluskostnadene for 

en flerbrukshall kan reduseres, samt å gi en indikasjon på livssykluskostnadene basert på etablerte 

nøkkeltall fra Statsbygg.   

Kommunestyret i Tydal vedtok desember 2008 å starte planleggingen av en ny flerbrukshall ved 

Kløfta idrettsbane. Flerbrukshallen skal fungere som en hall der ulike grupper skal kunne utføres sine 

aktiviteter, uten tidkrevende omgjøring. Flerbrukshall er kategorisert som idrettsbygg og må følger 

retningslinjene derunder.  Energikravet på 185 kWh/m2 må tilfredsstilles. Flerbrukshallen vil bestå av 

en idrettshall og en svømmehall. Totalt bruksareal er på 2800 m2.  

For flerbrukshallen i Tydal er det primært driftskostnadene som lar seg redusere, ettersom 

prosjektkostnaden allerede er fastsatt. Driftskostnadene avhenger av driftstiden.  Gjennom 

behovsanalysen foretatt for hallen, anbefales driftstiden for svømmehallen til 3,5 timer, mens 

driftstiden for idrettshallen anbefales til 11,5 timer. Driftstidene er et gjennomsnitt for alle dagene i 

uken. Flerbrukshallen vil være i bruk 38 uker i året. Behovsanalysen avdekket også at enkelte lag og 

foreninger ikke har tilbud om lokaler for sin aktivitet.  

Kostnaden til renhold utgjør en betydelig sum av driftskostnadene. Det må derfor legges til rette for 

effektivt renhold. Bruk av renholdsmaskiner anbefales. Vedlikeholdskostnadene påvirkes av 

materialvalg for hallen. Idrettshallen er tenkt oppbygd med prefabrikkerte betongsøyler og 

sandwichelementer i stål. Svømmehallen er tenkt bygd opp med isolert bindingsverk. Dampsperren 

må legges på varm side av isolasjonen og det bør tilstrebes å montere den i et kontinuerlig sjikt uten 

unødige skjøter. Trykktesting av svømmehallen underveis i byggingen anbefales for å sikre 

tilstrekkelig tetthet. Alle valgte materialer må være dokumentert egnet til planlagt bruk.  I tillegg må 

organiske materialer i svømmehallen sikres uttørkingsmuligheter. Materialer som skal benyttes 

innvendig må også være dokumentert lavemitterende. 

Ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN er energiforbruket til flerbrukshallen estimert til 144,9 

kWh/m2. Energiforbruket er estimert etter Oslo- klima for å gjøre det mulig å sammenligne estimerte 

verdier opp mot TEK 07. U-verdiene til klimaskallet er optimalisert ut fra lønnsomhetsvurderinger. U- 

verdien for yttervegger anbefales redusert fra minstekravet i TEK 07 på 0,18 W/m2K til 0,13 W/m2K. 

Det anbefales også å redusere U-verdien på vinduer fra kravet i TEK 07 på 1,2 W/m2K til 0,7 W/m2K. 

Begge anbefalinger gir en energibesparelse på nærmere 4000 kroner årlig. Tilbakebetalingsperiodene 

er henholdsvis 12 år for yttervegger og fem år for vinduene. Videre anbefales det å investere i en 

gråvannsgjenvinner og et bassengtrekk. Investeringene forsvares økonomisk og tilbakebetalingstiden 

er 11 år for gråvannsgjenvinneren og 6 år for bassengtrekket. Dersom de nevnte investeringene blir 

iverksatt vil den årlige besparelsen utgjøre 90 050 kroner, investeringskostnaden beløper seg på 

562 750 kroner. Kostnaden knyttet til driften er estimert til 1 411 150 kroner pr år. Kostnaden er 

beregnet ut fra Statsbygg sitt beregningsprogram, LCProfit, for livssykluskostnader.       



Livssykluskostnader for idrettsanlegg  ����

 

 

  Marius Hansen 
Side 6 av 70 
 

Et separat ventilasjonssystem til svømmehallen og dusjanleggene er hensiktsmessig. Det samme 

gjelder for idrettshallen. Garderober og fellesarealene bør også ha et eget system. Vurderingene og 

anbefalingene er gjort ut fra forskjeller i temperatur, luftfuktighet, personbelastning og 

aktivitetsnivå. Avtrekksmengden av luft bør være større enn tilluftsmengden av luft i svømmehallen 

og dusjanleggene, slik at et undertrykk oppstår og som hindrer at fuktig luft blir presset utover i 

konstruksjonene.  

Masteroppgaven bygger på et empirisk studium, hovedsakelig utført på bakgrunn av kvalitativ 

metodebruk. Caseanalyse og kvantitative metoder er også benyttet. Hensikten med oppgaven er å 

skaffe seg innsikt og forståelse om byggeprosjektet i Tydal, for så å kunne gjøre kvalifiserte 

anbefalinger som reduserer livssykluskostnadene. Anbudsgrunnlaget som ble utarbeidet av Eggen 

Arkitekter AS, har primært dannet utgangspunktet for vurderinger for hallen. Vurderingene er 

knyttet opp mot kilder som SINTEF Byggforsk, Enova og Byggemiljø. 
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Abstract 

Literary studies define life cycle costs as, "the sum of capital costs and annual costs for management, 

operation, maintenance and development." Estimates of life cycle costs are used partly to create cost 

budgets and assess the profitability of individual investments. At an early implementation of the life 

cycle cost concept for a building project, the focus is directed towards the holistic approach. The 

purpose of this thesis is to show how life cycle costs of a multipurpose hall can be reduced, and to 

give an indication of life cycle costs based on established figures from the property. 

The municipal council in Tydal adopted a plan to begin a new multi-purpose hall at Kløfta sports in 

December 2008. Multipurpose Hall will serve as a hall where various groups will carry out their 

activities without time-consuming conversion. Multipurpose Hall is categorized as a sports hall and 

must follow the guidelines thereunder. The energy requirement of 185 kWh / m2 must be satisfied. 

Multipurpose Hall will consist of a gymnasium and a swimming pool. Total floor area is 2800 m2. 

For multi-purpose hall in Tydal it is primarily the operating costs that can be lowered, since the 

project cost has already been determined. Operating costs depend on the operating time. Analysis 

carried out for the hall, recommended operating time of the swimming pool is 3.5 hours, while the 

recommened operating time of the sports is 11.5 hours. Operating times are an average for all days 

of the week. Multipurpose Hall will be in use 38 weeks a year. Needed analysis also revealed that 

some associations have not offered the premises for its activity. 

The clean costs make up a significant amount of operating costs. Therefore, it must be made for 

effective cleaning. Use of cleaning equipment is recommended. Maintenance costs are affected by 

the choice of materials for hall. The sports hall is planned to be built with precast concrete columns 

and steel sandwich elements. The swimming pools are considered to be built with insulated timber. 

Vapor barriers must be placed on the warm side of insulation and the aim should be to mount it in a 

continuous layer without unnecessary joints. Pressure testing of the swimming pool during 

construction is recommended to ensure sufficient density. All requested materials must be certified 

for intended use. In addition, organic materials in the swimming pool ensure drying capabilities. 

Materials to be used internally must also be certified as low emitting. 

Using the simulation program, Simien, estimates the energy consumption of multi-purpose hall to be 

144.9 kWh / m2. Energy consumption is estimated according to the Oslo climate to make it possible 

to compare the estimated values against TEK 07 values. The climate shell is optimized based on 

profitability considerations. U-value for exterior walls is recommended to be reduced from the 

minimum requirement in TEK 07 of 0.18 W/m2K to 0.13 W/m2K. It is also recommended to reduce 

the U-value of windows from the requirement of TEK 07 of 1.2 W/m2K to 0.7 W/m2K. Both reviews 

provide energy savings of almost 4 000 NOK per year. Repayment periods are respectively twelve 

years for exterior walls and five years for the windows. Furthermore, it is advisable to invest in water 

recycling and a pool cover. Investment is justified financially and repayment period are eleven years 

for water recycling and six years for the pool cover. If the above investments are implemented, the 

annual savings amount to 90 050 NOK, the investment cost amounts to 562 750 NOK. The cost 

related to the operation is estimated at 1 411 150 NOK per year. The cost is calculated from 

Statsbygg program, LCProfit, life cycle costs. 
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A separate ventilation system for the swimming pool and shower facilities are appropriate. The same 

goes for sports. Changing rooms and public areas should also have their own systems. Assessments 

and recommendations are made based on differences in temperature, humidity, personal stress and 

activity level. The amount of exhaust air should be greater than the supply airflow of in the 

swimming pool and shower facilities, so that a vacuum occurs and to prevent moist air being pushed 

beyond the structures. 

The thesis is based on an empirical study, conducted primarily on the basis of qualitative 

methodology. Case analysis and quantitative methods are also used. The purpose of the exercise is to 

gain insight and understanding of the construction project in Tydal, only to be able to make qualified 

recommendations to reduce life cycle costs. Tender basis, which was compiled by Eggen Architects 

AS, has primarily formed the basis for assessments of the hall. Reviews are linked to sources that 

SINTEF, Enova and Byggemiljø. 
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1.0 Innledning 
Kapittelet innledes med bakgrunn for valg av masteroppgave og spesifiserer formålet med oppgaven. 

Videre er det delpunkter om hva oppgaven ikke tar for seg. Kapittelet avsluttes med en konkret 

problemstilling for masteroppgaven og viser til slutt rapportens videre oppbygning.  

1.1 Bakgrunn for valg av masteroppgave 

Tradisjonelt har byggherrerens hovedfokus ved oppføring av bygninger vært “design på bygg og 

byggekostnader” (Holte Byggsafe, 2008, s. 4). Ved å rette fokuset mot livssykluskostnader for 

bygninger kan en avgjøre om den totale investeringen blir lønnsom eller ikke. Beregning av 

livssykluskostnader blir brukt med formål for å synliggjøre alle kostnadene med en investering. Det 

blir også brukt for å vurdere flere aktuelle alternativer opp mot hverandre, samt utarbeide 

kostnadsbudsjetter og vurdering av lønnsomhet ved enkeltinvesteringer innad i bygningen 

(Byggemiljø, 2006).  

Ved å implementere livssykluskostnadskonseptet ved planlegging, bygging, forvaltning og 

vedlikehold av bygninger rettes fokus mot helhetstenkning. Det kan medføre at livssykluskostnadene 

til en bygning blir redusert eller at bygningens levetid økes. Lønnsomheten til den totale 

investeringen kan dermed økes ved en slik implementering. I følge rapporten “Till vilken nytta för 

miljön och plånboken?” (Nordiska Ministerrådet, 2010) påpekes at livssykluskostnader bidrar positiv 

til energi- og vanneffektivisering. Energiberegninger blir gjennomført ved hjelp av 

simuleringsprogrammet SIMIEN.  

I kommunestyret i Tydal ble det den 18.12.2008 vedtatt å starte opp planleggingen rundt en ny 

flerbrukshall (Tydal kommune, 2010). Tydal kommune anså et stort behov for en flerbrukshall siden 

mange av idrettene og aktivitetene i kommunen ikke har et egnet tilholdssted. Begrepet flerbrukshall 

defineres ifølge SINTEF Byggforsk (SINTEF Byggforsk, 2009) som en hall som vekselsvis skal kunne 

brukes til ulike idrettsaktiviteter uten at det medfører tilkrevende omgjøring/klargjøring av hallen.  

Ifølge Enovas byggstatistikk (Enova, 2010) omfatter idrettsbygg både idrettshaller, svømmehaller og 

kombinasjoner mellom disse. Flerbrukshallen i Tydal er pr definisjon et idrettsbygg og følger 

retningslinjene derunder, blant annet med et årlig energiforbruk på 185 kWh/m2 oppvarmet BRA. 

Energikravet er hentet fra Teknisk Forskrift til Plan og Bygningsloven 1997, 4. utgave mars 2007. 

Referert som (TEK, 2007).  

Flerbrukshallen, med 2800 m2 bruksareal, skal bestå av en idrettshall på ca. 1200 m2 og en 

svømmehall. Svømmehallen har bassengareal 119 m2 (9,5m*12,5m). I tillegg skal flerbrukshallen 

inneholde fasiliteter som dusjanlegg, badstue, vestibyle og et trim-/ møterom, samt andre mindre 

støtterom. Flerbrukshallen skal bygges i tilknytning til eksisterende idrettsbane på Kløfta i Tydal 

kommune. I opprinnelige planer fra kommunen ble det vurdert å bygge et kulturhus og en skytebane 

sammen med flerbrukshallen, men på grunn av høye kostnader ble kulturhuset og skytebanen utelatt 

fra videre planer. Byggingen av flerbrukshallen er tenkt å starte i løpet av mai 2011. Vurderingene 

som er gjort i masteroppgaven bygger hovedsakelig på anbudsgrunnlaget, men det har også vært 

kontakt med aktører tilknyttet flerbrukshallen.   

Flerbrukshallen i Tydal kommune ble valgt fordi det var et prosjekt som mest sannsynlig kom til å bli 

gjennomført. Prosjektet kunne sees på som reelt og anbudsgrunnlaget var tilgjengelig.  
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1.2 Formålet med masteroppgaven 

Hovedmålet med masteroppgaven er å fremheve helhetstenkning med bakgrunn i 

livssykluskostnader for flerbrukshallen i Tydal. Vurderinger gjøres ut i fra valgene som fremgår av 

anbudsgrunnlaget for flerbrukshallen og anbefalinger fra behovsanalyse og energiberegninger. 

Hensikten er å synliggjøre nødvendige tiltak og gi anbefalinger for å redusere de årlige kostnader 

knyttet til driften av flerbrukshallen. Masteroppgaven skal også gi en indikasjon på årskostnader for 

flerbrukshallen basert på etablerte nøkkeltall.     

1.3 Begrensninger i oppgavens behandling av temaet  

Det er ikke gjort vurderinger med flere alternativer til flerbrukshallen i Tydal. Rammene for plassering 

og utforming er slik de fremgår av anbudsgrunnlaget og danner grunnlaget for vurderinger i 

oppgaven. Prosjektkostnaden er fastsatt og det er ikke gjort forsøk på å påvirke den. Ifølge 

forstudierapporten skal CO2- regnskapet for materialvalgene kartlegges. Dette er ikke gjort, da det 

har vært vanskelig å kartlegge hva utslippet av CO2 i fremstillingsprosessen er og hva utslippet er i 

forbindelse med transport til byggeplassen.         

1.4 Rapportens oppbygning 

Masteroppgaven består av en hovedrapport og en separat vedleggsdel.    

Rapporten består av 10 hovedkapitler, i tillegg kommer forord, sammendrag og innholdsfortegnelse. 

Rapporten er bygd opp slik at resultater og vurderinger kommer etter hvert som de forskjellige 

temaene i oppgaven blir belyst.    

Kapittel 1 

Rapporten innledes med bakgrunn for valg av oppgave, hva formålet med oppgaven er og hvilke 

begrensninger som oppgaven inneholder. Kapittelet avsluttes med rapportens oppbygning.  

 

Kapittel 2 

Det andre kapittelet forklarer hva livssykluskostnader er, hvorfor konseptet bør brukes og dagens 

praksis med begrepet livssykluskostnader. Avslutningsvis er det sammenfattet et lite utvalg av 

relevant teori om livssykluskostnader.    

 

Kapittel 3 

Kapittel tre forklarer hvilken metode som er brukt i masteroppgaven og hvordan tilnærmingene er 

gjort.  

 

Kapittel 4 

I fjerde kapittel er det utført en behovsanalyse for flerbrukshallen i Tydal. Det er også foreslått 

ukeplaner og anbefalinger til driftstider. Anbefalte driftstider legger grunnlaget for videre beregning.   

 

Kapittel 5 

Det femte kapittelet innledes med energikrav som gjelder for flerbrukshallen. Deretter vurderes den 

planlagte oppbygningen av hallen og anbefalinger gjøres for å bedre livssyklusperspektivet og 

dermed livssykluskostnadene. 
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Kapittel 6 

Det sjette kapittelet starter med oppbygningen av SIMIEN- modellen. Det er gjort utregninger av 

energiforbruket for flerbrukshallen og det vurderes hvilke energieffektive tiltak som kan anbefales. 

Vannforbruket til flerbrukshallen er også estimert.   

 

Kapittel 7 

I kapittel sju vurderes utvalgte installasjoner som er tilknyttet flerbrukshallen. Bassengtrekk og 

gråvannsgjenvinner er vurdert økonomisk.   

 

Kapittel 8 

Kapittel åtte belyser besparelser ved investeringer i gråvannsgjenvinner, bassengtrekk og forbedrede 

U-verdier for yttervegger og vinduer. Kapittelet viser også finansieringsplanen for Tydal kommune. 

 

Kapittel 9 

Niende kapittel består av konklusjonen for masteroppgaven og forslag til videre arbeid. 

 

Kapittel 10 

Rapporten avsluttes med kildeliste.   



Livssykluskostnader for idrettsanlegg  ����

 

 

  Marius Hansen 
Side 18 av 70 
 

  



Livssykluskostnader for idrettsanlegg  ����

 

 

Marius Hansen  Side 19 av 70 
 

2.0 Bakgrunnsteori om livssykluskostnader for bygninger 
Kapittelet inneholder utvalgt teori som belyser hva livssykluskostnader er, hva som er hensikten med 

livssykluskostnader og hvordan livssykluskostnader praktiseres i dag.  

2.1 Hva er livssykluskostnader? 

Dagens standard NS 3454 “Livssykluskostnader for byggverk, prinsipper og struktur” (2000) erstatter 

tidligere NS 3454 “årskostnader for bygninger” fra 1988. Standarden definerer livssykluskostnader 

som summen av kapitalkostnader (prosjektkostnad og restverdi) og årlige kostnader til forvaltning, 

drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) gjennom byggets brukstid (NS 3454, 2000). Forskjellen mellom 

livssykluskostnader og levetidskostnader er at levetidskostnaden er nåverdien av livssykluskostnader.  

 

Det er knyttet store kostnader til investeringer i nybygging, ombygging, riving, samt kostnader til 

forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Ressursbruken må dog sees i sammenheng med ønsket 

kvalitet på bygningen. I den senere tid har interessen for livssykluskostnader vært økende. Det 

utarbeides flere rapporter på området, implementeringen er i gang. Eksempelvis benytter Statsbygg, 

som en betydelig aktør, livssykluskostnadsberegninger ved flere av sine bygningsinvesteringer 

(Statsbygg, 2011 b). Det kan tenkes at dette skyldes økt bevissthet på investeringskostnader, samt 

kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og restverdien til bygningen.  

 

Sammenhengen mellom livssykluskostnader som utgjør prosjektkostnader, FDVU- kostnader og 

rivningskostnader for et bygg er vist i figur 2.1. Figuren definerer også hva de forskjellige begrepene  

innebærer. 

 (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007). 

 
Figur 2.1: Sammenheng mellom begrepene livssykluskostnader, prosjektkostnader, årlige kostnader til FDVU, 

rivningskostnader og levetidskostnader. Kilde: (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007) lastet 18.2.2011 
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I 2005 ble det utgitt en sluttrapport om livssykluskostnader fra et nordisk hovedprosjekt. Delaktører i 

prosjektet var blant annet representanter fra Statsbygg og Multiconsult (Bjørberg, et al., 2005).  

Prosjektet resulterte i et forslag til et nordisk klassifiseringssystem, som deler kostnadene for et bygg 

inn i åtte hovedgrupper som videre kan deles inn i flere undergrupper. De åtte hovedgruppene er: 

1. Kapital 

2. Forvaltning 

3. Drift 

4. Vedlikehold 

5. Utvikling 

6. Forsyning 

7. Renhold 

8. Service 

Dagens standard NS 3454 “Livssykluskostnader for byggverk, prinsipper og struktur” inneholder de 

fem første gruppene, mens de tre siste er nye. Det kan tenkes at disse vil være med når en ny 

revisjon av standarden blir utgitt. I følge Max Ingar Mørk, førsteamanuensis II ved instituttet for bygg, 

anlegg og transport ved NTNU, er arbeidet i gang med en ny revisjon av dagen standard (epost 

18.februar 2011 og 19.mai 2011). 

I NS 3454 “Livssykluskostnader for byggverk” vises “sammenheng mellom poster for kostnader og 

sentrale samlebegreper” gjengitt i tabell 2.1 (Byggemiljø, 2006). Kontoinndelingen vil senere bli brukt 

ved beregning av livssykluskostnader i beregningsprogrammet til Statsbygg. 
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Tabell 2.1: Norsk Standard 3454 – Kontoplan for beregning av livsykluskostnader 

                   Standardposter Tilleggsposter 

  

Bygg og eiendomsforvaltning 

FM – Facilities Management 

FDVU   

1 Kapital-

kostnader 

2Forvaltnings-

kostnader 
3 Drifts-kostnader 

4 

Vedlikehold

s-kostnader 

5 Utviklings-

kostnader 

6 

Ledig 

7 Service/ 

støttekostnader til 

kjernevirksomheten 

8 Potensiale 

i eiendom 
9 Ledig 

10 (Ledig) 20 (Ledig) 30 (Ledig) 40 (Ledig) 50 (Ledig) 60 70 (Ledig) 80 (Ledig) 
90 

(Ledig) 

11 Prosjekt-

kostnader 

21 Skatt og 

avgifter 
31 Løpende drift 

41 Planlagt 

vedlikehold 

51 Løpende 

ombygning 
61 

71 Adm og 

kontorledelse 

81 

Ombygging 
91 

12 

Restkostna

d 

22 Forsikringer 32 Renhold 
42 

Utskiftinger 

52 Offentlige 

krav og pålegg 
62 

72 Sentralbord- og 

resepsjonstjenester 

82 Påbygg/ 

tilbygg 
92 

13 
23 

Administrasjon 
33 Energi 43 

53 

Oppgradering 
63 

73 Kantine-

/cateringtjeneste 
83 93 

14 24 34 Vann og avløp 44 54 64 
74 Møbler og 

inventar 
84 94 

15 25 
35 

Avfallshåndtering 
45 55 65 

75 

Flytting/rokkering 

avbeidsplasser 

85 95 

16 26 36 Vakt og sikring 46 56 66 
76 Tele- og IT-

tjenester 
86 96 

17 27 37 Utendørs 47 57 67 
77 Post- og 

budtjenester 
87 Utendørs 97 

18 28 38 48 58 68 
78 Rekvisita- og 

kopieringstjenester 
88 98 

19 Diverse 29 Diverse 39 Diverse 49 Diverse 59 Diverse 69 79 Diverse 89 Diverse 99 

Kilde: (Byggemiljø, 2006), lastet og gjengitt 17.2.2011 

Tradisjonelt deles byggeprosjekter inn i forskjellige faser. Figur 2.3 illustrerer hva som må hensynstas 

i de ulike fasene. Ved å være bevist på hva de forskjellige fasene innebærer kan en i tidligfasen ta 

hensyn til det som skjer i senere faser. For eksempel så kan FDVU- budsjett lages allerede i 

tidligfasen.  

I litteraturen brukes forskjellige navn og antall faser varierer noe (Byggemiljø, 2006). Fasene kan 

deles slik: 

• Konsept/programfase 

• Forprosjektfase 

• Detaljprosjektfase 

• Byggefase 

• Bruksfase 

• Avhendingsfase 

 

Som igjen kan sammenstilles til fire faser: 

• Tidligfase 

• Produksjonsfase 

• Bruksfase 

• Avhendingsfase 
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Kjernen i livssyklusplanlegging ligger i tidligfasen, der grunnlaget legges. Den største innsatsen skal 

derfor ligge i tidligfasen. I denne fasen er påvirkningsmulighetene for endringer størst i forhold til den 

kostnaden en endring påfører prosjektet. I tidligfasen bør byggeier formulere krav til 

tilpasningsdyktighet og gjennomføre en likviditetskalkyle basert på blant annet en LCC- kalkyle. 

Rådgivere bør lage en LCC- kalkyle/analyse og utføre en risikoanalyse for prosjektet. Innenfor 

tilpasningsdyktigheten til et byggverk står følgende begreper sterkt og må hensynstas (Byggemiljø, 

2006): 

 

• Generalitet – evnen til å inneha ulike funksjoner 

• Elastisitet – evnen til å bygge på eller til, evt. seksjonere 

• Fleksibilitet – evnen til å endre planløsning   

 

 
Figur 2.3: Prosjektfasens oppdeling og livssyklusperspektiv. Kilde: (Byggemiljø, 2006), lastet 17.2.2011  

 

Rapporten “Livssykluskostnader for bygninger” (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 4) viser et 

kakediagram med oversikt over enkelte bygningstyper i Norge med tilhørende kostnadsfordeling 

mellom kapital og FDV. Fordelingen for bygningstypene kontor/ forretning, industri, skole, bolig og 

sykehus er gjengitt i figur 2.4 med følgende inndata:  

”Norge har en total bygningsmasse på ca 325 mill m2, fordelt på boliger (210 mill m2) og yrkesbygg 

(115 mill m2). Antall bygninger er ca. 3,5 millioner, hvorav ca. 1,4 millioner boligbygg utgjør, ca. 0,35 

millioner hytter/sommerhus og ca. 0,75 millioner næringsbygg. Over disse bygningers livsløp utgjør 

FDVU-kostnadene en stor andel av de totale kostnadene.  

Figuren legger til grunn en kalkulasjonsrente på 7 % og en levetid på 60 år. 
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Figur 2.4: Fordeling av levetidskostnader på kapital og FDV for eksisterende bygninger i Norge 

Kilde: (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007), lastet 17.2.2011 

2.2 Hvorfor bruke LCC? 

Vi ser særlig en tendens til at næringsbygg rives før sin tiltenkte levetid er oppnådd og at det bygges 

nytt. Tendensen har hovedsakelig økonomisk forankring, ettersom det ofte er billigere å bygge nytt 

enn å ombygge det gamle. Vi ser også at eldre bygninger har liten grad av fleksibilitet, elastisitet og 

generalitet. Det bidrar også til at bygningene blir tidlig utrangert. Som tidligere nevnt har 

byggherrens to hovedfokus ved oppføring av bygninger tradisjonelt vært “design på bygg og 

byggekostnader” (Holte Byggsafe, 2008, s. 4). Et vel så viktig fokus bør ta hensyn til de kostnadene 

som beløper seg etter at bygget et ferdigstilt. Det tredje fokuset, sammen med de to første er helt 

avgjørende for å bedømme om investeringen blir lønnsom eller ikke. Ved å implementere LCC- 

konseptet ved planlegging, bygging, forvaltning og vedlikehold av bygninger skaper man fokus på 

helhetstenkning. Det medfører at livsløpskostnadene blir redusert og at bygningens levetid økes. I 

veiledningen til praktisk bruk av LCC har Multiconsult (Byggemiljø, 2006, s. 2), på oppdrag fra 

Byggemiljø – Byggenæringens miljøsekretariat i 2006, utarbeidet følgende grunner til å benytte LCC: 

 

• “Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering 

• Muliggjør sammenligning av alternativer som grunnlag for å velge 

• Hva gir mest kostnadseffektiv balanse mellom kapital- og driftskostnader? Hva kan vinnes på 

driftssiden mot hvilken investering på kapitalsiden? 

• Utarbeidelse av kostnadsrammer, FDV(U)- budsjetter, etablere nøkkeltall, avdekke 

forbedringsmuligheter, benchmarking etc. 

• I lov om offentlige anskaffelser §6 stilles krav til LCC og miljø” 

       

Veiledningen presiserer også at “Det er ikke et mål i seg selv å ha lavest mulig LCC, men det er et mål 

å synliggjøre LCC-konsekvenser ved de alternative valgmuligheter man har.”  

I lov om offentlige anskaffelser § 6 står det (Lovdata, 2001):  
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       “Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under 

planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og 

miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.”  

 

Det å ta hensyn til livssykluskostnader kan gjøres på flere måter og med varierende betydning. Ved å 

beregne livssykluskostnadene før investeringene tas, kan store summer spares gjennom 

investeringens levetid. Å vurdere flere alternativer er også ønskelig. Dagens praksis viser at 

byggebransjen har mindre kjennskap til livssyklusperspektivet enn det som ville vært ønskelig.    

 

Holte Byggsafe (2008) gjennomførte i 2008 en undersøkelse om livssykluskostnader blant nærmere 

3000 aktører i byggebransjen. Resultater fra denne undersøkelsen viser at:  

• 1/3 del av bransjen ikke kjente til begrepet livssykluskostnader 

• Byggherrene etterspør vanligvis ikke slike analyser og de honoreres sjeldent 

• Mangelen på gode verktøy trekkes fram som delårsak til at analysene ikke foretas 

Statsbygg sitt beregningsprogram for livssykluskostnader har lenge vært det eneste verktøyet av sitt 

slag i Norge og det brukes ved alle prosjekter hvor Statsbygg er involvert. Hovedformålet med 

beregningsprogrammet, som for øvrig heter LCProfit, er å sikre god økonomi på 

investeringsobjektene. LCProfit blir jevnlig oppgradert og følger dagens standard NS 3454. 

Beregningsprogrammet ble offentlig tilgjengelig for alle i 2010 (Statsbygg, 2011 a). En begrensning 

som programmet har, er at det ikke vurderer flere alternativer samtidig. Holte Byggsafe lanserte 

våren 2009 et beregningsprogram som kalles Versus og her er det muligheter for å sammenligne tre 

prosjekter parallelt. Versus sin oppbygning tar også utgangspunkt i NS 3454 sin kontoplan, tabell 3.1. 

Rapporten konkluderer med at “praktisk bruk av LCC og LCC analyser ikke er godt innarbeidet i den 

norske byggenæringen” (Holte Byggsafe, 2008, s. 16). Det arbeides hele tiden med å bedre 

situasjonen og det nevnes blant annet et europeisk samarbeid som har fokus på metode- og 

verktøyutvikling.  

2.3 Utvalgt litteratur om LCC  

Teksten er hentet fra “litteraturstudie om livssykluskostnader for bygg” som ble gjennomført som en 

litteraturstudie høsten 2010 (Hansen, 2010).  

2.3.1 Livssykluskostnader (NS3454) Standardens bakgrunn og utvikling  

Kilden er tilsendt på mail fra Max Ingar Mørk, førsteamanuensis II ved instituttet for bygg, anlegg og 

transport ved NTNU, den 19. oktober 2010. I Norge startet arbeidet med begrepet årskostnad 

allerede i 1978. Bakgrunnen var at “RIF og NPA ble beskyldt for og ikke kunne kalkulere” alle 

faktorene i byggeprosjekter og de kunne heller ikke stadfeste alle konsekvensene av investeringene. 

Det ble dannet en utviklingsgruppe med representanter fra RIF, Statsbygg, OPAK og Oslo kommune. I 

årene som fulgte ble det utarbeidet flere hefter om temaet og i 1988 ble basisen for NS 3454 - 

Årskostnader for bygninger lagt. FDV- begrepet ble etter hvert standardisert under prinsippet om den 

ressursen som må nedlegges for å opprettholde et teknisk og funksjonelt bygg. Nåverdi- og 

årskostnadsberegninger ble gjennomført og det ble mulig å sammenligne flere forskjellige 

investeringer.     
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Et av de første prosjektene i Norge som aktivt arbeidet med livssyklusproblematikken var under 

planleggingen av nye rikshospitalet i 1988. Her ble det stilt krav til egen FDV- rådgiver og det skulle 

utføres livssykluskostnadsberegninger. Fra 1990 til 2000 var FDV et eget fagområde på høgskolen i 

Narvik og i 2000 ble standarden NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk, prinsipper og struktur 

revidert av en bred gruppe av offentlige og private utviklere. I den nye revisjonen var begrepene U 

(utvikling), S (service/ støttekostnader til kjernevirksomhet) og P (potensiale i eiendom) innført for 

første gang i standarden. Året etter ble det stilt krav til at det skulle tas hensyn til livssykluskostnader 

som en del av Lov om offentlig anskaffelser. I årene mellom 2005 og 2009 kom den internasjonale 

standarden 15686 Service life planning. I 2009 startet revisjonen av NS 3454 Livssykluskostnader for 

byggverk, prinsipper og struktur, der det antas at ny kontoklassifisering blir implementert.      

2.3.2 Livscykelkostnader för byggnader 

Tidlig på 1980- tallet skrev Ingmar Öfverholm boken “Livscykelkostnader för byggnader” (Öfverholm, 

1984). I denne boken definerer Öfverholm livssykluskostnader som summen av bygge- og 

følgekostnader under hele livssyklusen til bygget. Det forutsettes at følgekostnadene beregnes til 

nåverdi. Med følgekostnader menes her fremtidige kostnader som naturlig kan knyttes til bygget. 

Öfverholm mener at de tre største postene blant fremtidige kostnader er energi, renhold og 

vedlikehold.  

Livssykluskostnadene kan påvirkes enten ved å redusere investeringskostnaden, noe som kan øke 

følgekostnadene, eller øke investeringen. Å øke investeringen kan redusere følgekostnadene. 

Videre belyser Öfverholm problemet ved å omregne følgekostnadene til nåverdi med et eksempel 

der han setter diskonteringsrenten til 10 %. Nåverdien av 1000 kroner blir da etter 30 år lik 57 

kroner. En livssyklus for et bygg strekker seg ofte lengre enn 30 år. Det han viser med denne 

utregningen er at høye rentesatser fører til en kraftig verdireduksjon av følgekostnadene, slik at det 

ikke vil lønne seg og investere noe ekstra i bygningen for å prøve å redusere disse følgekostnadene.  

Öfverholm foreslår tre modeller for å fastsette diskonteringsrenten: 

1. Sette renten etter Sosial Time Preference Rate (STPR). Hensikten er å gi fast rente over 

lengre tid. Renten blir beregnet til rundt 4 %.  

2. Trekker inflasjon fra STPR. Renten blir da på ca. 2 %. 

3. Bruker modell 1 de første 15 årene og deretter multipliserer med en faktor på 0,549 for 

resten av livssyklusen.  

2.3.3 Status for livssykluskostnader i tilknytning til boliger 

Holthe & Barlindhaug (2004) påpeker at byggebransjen består av en rekke aktører med ulike 

interesser og at utviklere betaler kostnadene i tidligfasen av byggeprosjektet. Utviklere betaler 

driftskostnadene bare i de tilfellene hvor de selv står som eier av bygget etter ferdigstillelse, mens i 

de fleste tilfellene er det andre eiere og dermed andre som må betale driftskostnadene. Dette kan 

skape en interessekonflikt mellom utviklere og fremtidige eiere. Det som er gunstig for utviklere er 

nødvendigvis ikke fordelaktig for eierne på lengre sikt. Interessen for livssyklusberegning i tidligfasen 

vil variere stort om utvikler bygger for salg eller utleie.    

Hovedformålet med livssyklusberegninger for nye boliger er å kunne danne et beslutningsgrunnlag 

for investeringsvalgene som gjøres i tidligfasen. For eksisterende bygg vil livssyklusberegninger være 

viktigst for kommuner, borettslag og generelle aktører med større bygg. Livssyklusberegninger bør i 
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prinsippet utfører hver gang en ny investering skal foretas. For eksempel kan det lønne seg for 

eksisterende eiere å skifte ut komponenter før de har oppnådd sin tekniske levetid, her nevnes 

eksempelvis vedovn, ventilasjon og belysning.   

Rapporten påpeker også at kostnader som ligger langt fram i tid får liten verdi i 

årskostnadsberegninger og livssyklusberegninger. Ved en realrente på 4 % vil nåverdien etter 60 år 

bli på beskjedne 9,5 % av opprinnelig verdi. Dette bidrar til at det ikke er så lukrativt å ta hensyn til 

livssyklusberegninger. Høy kalkulasjonsrente gir altså mindre vekt på fremtidige kostnader.  

Rapporten fremhever også at Statsbygg har vært en sterk pådriver for å få implementert 

livssyklusberegninger i planlegging av bygninger.   

Avslutningsvis står det at Norge, i 2004, var det eneste nordiske landet som har en egen standard om 

emnet livssykluskostnader. 

2.3.4 Till vilken nytta för miljön och plånboken? 

Hensikten med utredningen til Nordiska Ministerrådet (2010) var å se på hvordan livssykluskostnader 

påvirker kostnadene for miljøvennlig valg både i offentlig og privat regi. Rapporten inneholder også 

eksempler på livssykluskostnader og det er foretatt intervjuer hvor muligheter og svakheter rundt 

livssykluskostnader er sentrale temaet. Det fortelles om hvorfor livssykluskostnader ikke er så 

utbredt. Mangel på informasjon og kunnskap, samt at byggherren ofte har kortsiktig kostnadsprofil. 

Rapporten fremhever miljøaspekter og at det berører oss på mange måter, men den sier også at 

beregning av livssykluskostnader ikke nødvendigvis tar hensyn til hva som er best for miljøet.  

Rapporten fremhever Statsbygg for sin innsats med å implementere livssyklusberegninger i 

tilknytning til bygninger. Statsbygg satser på følgende områder (fritt oversatt): 

• Bruk av LCC i alle faser av prosjektet, samt inkludere det som en systematisk del av 

grunnlaget for valg av løsninger på ulike nivåer. 

• LCC skal brukes selv når det er Statsbygg som forvalter bygget, og uavhengig av hvem som er 

ansvarlig for driftskostnader. 

• LCC vil være en analyse av både de totale kostnadene og miljømessige konsekvenser, samt 

verdisetting ved utslipp av klimagasser. 

Innenfor Statsbygg er det stor enighet om å jobbe med LCC og drivkraften er økonomi og miljø. I 

sluttkommentaren sier rapporten at det er hovedsakelig tiltak som gir mindre energi- og vannforbruk 

som er de mest gunstige tiltakene innenfor livssykluskostnader. Man kan generelt si at LCC bidrar 

positiv til energi- og vanneffektivisering. 
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3.0 Metode for utførelse av masteroppgave 
Kapittel tre beskriver metoden for hvordan gjennomføring av masteroppgaven er tenkt og hvordan 

gjennomføringen har blitt gjort.  

3.1 Valg av metode 

Denne oppgaven er et resultat av et empirisk studium, hovedsakelig utført på bakgrunn av kvalitativ 

metodebruk, men med innslag av caseanalyse og kvantitativ forskning. I masteroppgaven er det 

tenkt å ta for seg en flerbrukshall i Tydal kommune som caseobjekt, der hensikten er å skaffe seg 

innsikt og forståelse om prosjektet (Olsson, 2010). Kvantitativ tilnærming benyttes ved 

lønnsomhetsberegninger, der enkelte bygningsdeler blir vurdert og tiltak blir anbefalt. Mens 

kvalitativ metode, som også bygger på empiri, er erfaringsbaserte input til energimodellen. Her 

nevnes erfaringsdata fra Bjørn Aas (veileder, SIAT). Oppgaven inneholder også innslag av kumulativ 

forskning og da spesielt fra masteroppgaven til Martin Nerhus Øen om “Svømmehaller og krav til 

energieffektivitet”, som ble skrevet våren 2010 ved NTNU. Ved modelloppbygning i SIMIEN ble 

prosedyren i vedlegg C fulgt.    

 

Figur 3.1 viser en overordnet struktur for tilnærmingsmåte av datahåndtering i masteroppgaven.   

 

Figur 3.1: Tilnærmingsmåte av datahåndtering i masteroppgaven 

Prosessen med masteroppgaven startet med opplevelse av at bygninger føres opp uten godt nok 

livssyklusperspektiv. Problemstillingen ble definert med bakgrunn i oppfattelsen. I startfasen ble det 

utarbeidet en forstudierapport som viser hvordan prosjektet var tenkt utført, se vedlegg B. Når 



Livssykluskostnader for idrettsanlegg  ����

 

 

  Marius Hansen 
Side 28 av 70 
 

rammene var på plass startet datainnsamlingen, samt analyse og tolkning av data. Konklusjonene 

begrunnes i analysene og tolkningene av informasjonen. Hensikten med masteroppgaven er å 

vurdere livssykluskostnadene til flerbrukshallen i Tydal og om de kan forbedres. Fokuset har vært på 

å redusere driftskostnadene. Læringsprosessen baserte seg på eksplorerende design og kan 

illustreres slik (Kunnskapssenteret, 2004):    

 

Figur 3.2: Læringsprosessen i masteroppgaven baserer seg på eksplorerende design 

I søket etter bedre livssyklusperspektiv for flerbrukshallen er det gjort forskjellige tilnærminger for å 

redusere livssykluskostnadene. Hvordan tilnærmingene er gjort kommer fram av i de forskjellige 

kapitlene, men generelt nevnes det at flere av tilnærmingene har sin bakgrunn i dokumenter tilsendt 

fra Tydal kommune og bredt litteratursøk i kvalitetssikret kilder. SINTEF Byggforsk sin database 

kunnskapssystemer er ofte brukt. Det er også søkt råd hos veiledere og eksterne aktører med 

forskjellige spesialfelt.    

Energiberegningene er gjort i samsvar med norsk standard NS 3031 “Beregning av bygningers 

energiytelse, Metode og data” (2007). Herfra er det hentet standardiserte data for 

kontrollberegning. Slike data gjelder blant annet belysning, utstyr og enkelte luftmengder. Det er i 

tillegg gjort beregninger for å tilpasse oppbygningsmodellen til flerbrukshallen i Tydal.  

Lønnsomhetsvurdering til bassengtrekket bygger på kostnadene som er estimert fra “eksperter i 

team”- gruppen om idrettsteknologi våren 2011. Gruppen gikk fjerde årstrinn ved NTNU. Kostnadene 

som er estimert bør etterprøves før en eventuell investering foretas.   
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4.0 Behovsanalyse for flerbrukshallen i Tydal  
Kapittel fire inneholder eksisterende situasjon i Tydal kommune, med tilstand på gammel 

svømmehall og oversikt over antall medlemmer i de forskjellige gruppene. Enkelte aktører har også 

uttalt seg om behovet for en flerbrukshall og noen uttalelser er gjengitt i kapittel 4.1.2. Videre er det 

utarbeidet forslag til ukeoversikt for flerbrukshallen med anbefalte åpningstider. Behovsanalysen 

danner blant annet grunnlaget for energiberegningene i kapittel 6.  

4.1 Eksisterende situasjon 

I forbindelsen med spillemiddelsøknaden som plan og byggekomiteen i Tydal kommune (2010) 

utarbeidet i forbindelse med flerbrukshallen, ble det laget et spørreskjema som ble sendt til lokale 

lag og foreninger. Spørreskjemaet inneholdt blant annet spørsmål om medlemstall og om de 

forskjellige lagene og foreningene hadde spesielle ønsker og behov i forbindelse med den påtenkte 

flerbrukshallen. De mest sentrale momentene er gjengitt i kapittelet, og tabellene 4.1, 4.2 og 4.3. 

Sistnevnte tabell viser potensielle brukere. Opplysningene er hentet fra plan- og byggekomiteen for 

flerbrukshall i Tydal (Tydal kommune, 2010) og forslaget til ukeplan fra arkitekt Corneil (Eggen 

Arkitekter AS v/Corneil, 2010 c).  

4.1.1 Tilstand på eksisterende svømmehall 

Det er laget en tilstandsrapport på eksisterende svømmehall og noen av punktene gjengis her (Tydal 

kommune, 2010):  

• Dårlig isolering i vegger og vinduer 

• Utilgjengelig for rullestolbrukere 

• Ventilasjonsanlegg må skiftes ved videre drift 

• Ikke tilfredsstillende vannrensing 

• Byggets alder: 41 år 

 

Bygget bærer preg av sin høye alder og det vil medføre store kostnader å fortsette driften av 

svømmehallen.  

4.1.2 Uttalelser fra forskjellige aktører  

Forskjellige aktører har uttalt seg om behovet for en ny flerbrukshall i Tydal kommune. Noen av 

uttalensene er gjengitt under og kommer fra spillemiddelsøknaden (Tydal kommune, 2010).  

 

 Uttalelse fra idrett og kultur: 

“Behovet for en fullstørrelse flerbrukshall i Tydal er stort. Mange av idrettene og aktivitetene har ikke 

hatt et tilbud om lokaler for utøvelse av sin virksomhet tidligere. Dette gjelder idrettslag, musikkråd, 

skole, barnehage og bedriftsidrett. Det generelle helseaspektet i kommunen vil nå kunne få et langt 

bedre tilbud, med hensyn til økt kapasitet for mange ulike aktiviteter for hele befolkningen. De 

sommerlige idrettsaktivitetene har ikke hatt tilfredsstillende lokaliteter i vinterhalvåret tidligere” 

(Tydal kommune, 2010).  
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Uttalelse fra Tydal IL: 

Etter et medlemsmøte har Tydal IL kommet frem til at de ønsker at alle nåværende funksjoner på 

eksisterende klubbhus må være med i en ny hall. De ytrer ønsker om: 

• Fire små garderober i stedet for 2 store, slik at dommere får egen garderobe. 

• Et godt utstyrt kjøkken med mulighet for kiosksalg.  

• Møterom med skap for lagets premier. 

• Lagerrom, samt arkiv. 

• Garasje/ grovlager til lagring av løypemaskin. 

• Speaker- /tidtakerbu.  

 

Uttalelse fra næringslivet: 

Næringslivet stiller seg bak en bygging av ny flerbrukshall i Tydal og at det i en slik hall kan 

gjennomføres flere arrangementer i regi av næringslivet. De ser også fordelen med at bedrifter kan 

benytte hallen til forskjellige tilbud for sine ansatte.  

 

Oppsummering fra uttalelse fra reiselivet: 

Reiselivsbedriftene ser med positivitet på en ny hall der større arrangementer kan gjennomføres. De 

mener at en hall vil skape ringvirkninger for reiselivsbedriftene, spesielt i vinterhalvåret.  

 

Uttalelse fra Norges håndballforbund, region Midt-Norge: 

“Håndballinteressen i kommunen er stor, noe som bekreftes gjennom at Selbuhallen benyttes til 

trening og kamper. Realiseringen av en ny hall vil sannsynligvis medføre noen flere spillende lag i 

kommunen” (Tydal kommune, 2010). De anbefaler for øvrig et flatelastisk eller kombielastisk gulv.  

 

Slik vi ser av uttalelsene er det flere viktige momenter som argumenterer for flerbrukshallen. Blant 

annet at flere idretter og aktiviteter ikke har hatt tilstrekkelige lokaler til å utøve sin virksomhet.  

4.1.3 Besøksandel 

Innbyggertallet i Tydal kommune er 868 personer pr 1.1.2011 (Statistiske sentralbyrå, 2011 b). Det er 

ca. 1500 hytter i kommunen. Antall brukere pr uke er antatt som vist i tabell 4.1. Tabellen er 

beregnet med utgangspunkt i antall potensielle brukere i de forskjellige gruppene og skjønn, se tabell 

4.3. Det er beregnet at enkelte brukere benytter hallen flere ganger i uken, eksempelvis skoleelever 

som bruker hallen både i skole- og fritiden.   

Tabell 4.1: Antall brukere pr uke for flerbrukshallen 

Flerbrukshallen Antall brukere pr uke 

Svømmehall 175 

Idrettshall 550 

Trim- og møterom 290 
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Mandag til fredag 

På dagtid vil hallen primært bli brukt av Tydal barne- og ungdomsskole til kroppsøving og 

svømmeopplæring. Tydal kommunes barnehage vil benytte både hallen, svømmeanlegget og 

trimrommet i tidsperioden. Det er også lagt opp til at kommunens pensjonister kan gjennomføre trim 

både i treningsrommet og i svømmehallen, se ukeplaner. Tabell 4.2 viser en oversikt over antall 

brukere som vil benytte flerbrukshallen på dagtid.  

Tabell 4.2: Antall brukere for bruk av flerbrukshallen på dagtid 

Gruppe Antall personer Aktivitet 

Tydal Barne- og Ungdomsskole 103 Kroppsøving, svømmeopplæring 

Barnehage 26 Eget opplegg 

Eldre- bad og trim 60 (antatt)  

 

På ettermiddags- og kveldstid er det forespeilet at forskjellige grupper blir å benytte hallen til ulike 

tidspunkter. Gruppene og antall medlemmer er vist i tabell 4.3. 

 
Tabell 4.3: Gruppeoversikt med antall medlemmer i de forskjellige lagene 

Gruppe Antall medlem Aktivitet 

Tydal idrettslag 350 Fotball, ski, allidrett, orientering, trim 

Grøsli idrettslag 80 Håndball, ski 

Tydal jeger og fisk 60  

Yoga Tydal 80  

Pilates Tydal 15  

Tydal motorsykkelklubb 80  

Tydal skytterlag 140  

Tydal trekkspill 10  

Tydal musikkråd 75  

Tydal 4H 30  

 

Som følge av høye kostnader uteble kulturhuset og skyteanlegget i tilknytning til flerbrukshallen. 

Følgende grupper er derfor ikke medtatt i ukeplanene for flerbrukshallen: 

• Tydal jeger og fisk 

• Tydal motorsykkelklubb 

• Tydal skytterlag 

• Tydal musikkråd 

• Tydal 4H 

 

Det kan tenkes at disse gruppene vil benytte eksisterende kulturhus.  

Eksisterende svømmehall har hatt åpningstid på fire timer i uken og disse timene var lagt til fredag. 

Svømmehallen har til nå gitt tilbud til skolene, lokalbefolkningen og hyttefolket. Det ytres sterke 
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ønsker om å utvide tilbudet betraktelig, med blant annet grunnlag i de ca. 1500 hyttene i Tydal 

kommune og at ytterligere planer om videre utbygging foreligger. Det kan tenkes at hyttefolket 

ønsker å benytte den nye svømmehallen i større grad enn den tidligere hallen og at et slikt tilbud kan 

gi god trim for hyttefolket.  

4.2 Timebelastning over året 

Tabell 4.4 og 4.5 viser en forespeilet timebelastning for idretts- og svømmehall over året. Det er 

tenkt at flerbrukshallen primært skal være åpen i deler av skoleåret. Ukeantallet er hentet fra 

spillemiddelsøknaden som er utarbeidet av plan og byggekomiteen for flerbrukshallen i Tydal (Tydal 

kommune, 2010, s. 13) og er på 38 uker. Utenfor driftsåret vil bassenget blir tømt og flerbrukshallen 

blir mer eller mindre ubenyttet.  

Tabell 4.4: Forespeilet timebelastning for idrettshall gjennom et driftsår 

Idrettshallen Timer pr uke Antall uker Timer pr år 

Lokal idrett 

Mandag - fredag kl. 15-23 

40 38 1520 

Lørdag - søndag kl. 13-17 8 38 304 

Skole 

Mandag - fredag 08:30-15 

32,5 38 1235 

Timebelastning 80,5 38 3059 

 

I følge Tydal kommune tilsvarer åpningstiden for idrettshallen et årsverk på 1,8 (Tydal kommune, 

2010). Timebelastningen for svømmehallen er gitt i tabell 4.5. 

Tabell 4.5: Forespeilet timebelastning for svømmehallen gjennom et driftsår 

Svømmehall Timer pr uke Antall uker Timer pr år 

Skole/SFO 4 38 152 

Familiebad 12 38 456 

Eldretrim 4 38 152 

Barnehage 2 38 76 

Opphold mellom badegrupper 3 38 114 

Timebelastning 25 38 950 

 

Timebelastningen er redusert til et mer realistisk nivå enn det som kommer frem av 

spillemiddelsøknaden. Det kan tenkes at timebelastningen i spillemiddelsøknaden er estimert noe 

romslig slik at en bevilgning lettere skal forekomme. Opprinnelig var det tenkt en timebelastning på 

1387 timer gjennom året. Reduksjon begrunnes av ukeplan for svømmehallen, se tabell 4.8. 

Timebelastningen gir et årsverk på 0,55.       

4.3 Forslag til ukeplaner for flerbrukshallen 

Det er utarbeidet følgende ukeplaner for idrettshallen, svømmehallen, samt trim- og møterom. 

Ukeplanene er laget med bakgrunn i arkitektens (Eggen Arkitekter AS v/Corneil, 2010 c) sitt forslag til 
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ukeplan. I masteroppgaven er det gjort justeringer fra de opprinnelige planene for å tilpasse 

åpningstidene bedre.    

4.3.1 Ukeplan: Idrettshallen 

Ukeoversikten for idrettshallen med de forskjellige gruppene og anbefalte tidspunkter er vist i tabell 

4.7. 

 
Tabell 4.7: Forslag til ukeoversikt for idrettshallen 

 

Av ukeplan ser vi et gap mellom renholdet som er tenkt utført fra 07 – 08 og aktivitetene som starter 

klokken 12 fire dager i uken og klokken 10 på fredagen. Med hensyn til driftskostnader vil det være 

mer fordelaktig å starte renholdet senere, slik at driftstiden til hallen blir redusert. Et alternativ vil 

være å gjennomføre renholdet mellom klokken 14 og 15 eller mellom klokken 11 og 12. I 

energiberegningene er åpningstiden for idrettshallen satt til 11,5 timer hver dag gjennom ukens sju 

dager. Når flerbrukshallen står ferdig vil åpningstidene i idrettshallen varier, men åpningstiden 

vurderes som konservativ.   

4.3.2 Ukeplan: Svømmehall 

Tabell 4.8 gjengir ukeplanen som ble utarbeidet av Eggen Arkitekter AS v/Corneil (2010 c).  

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

07 – 08 Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold   

08 – 09 Ledig Ledig Ledig    Ledig Ledig   

09 – 10      A
rran

gem
en

t 

A
rran

gem
en

t 

10 – 11 Skole-

forsamling 11 – 12 

Ledig 

12 – 13 Fysisk 

aktivitet 

barnehage 

Kropps-øving 

1.-4. klasse 

Kropps-

øving 5.-

7. klasse 

Kropps- 

øving 8.– 

10.klasse 

13 – 14 

14 – 15 Ledig Ledig Ledig Ledig 

15 – 16 Allidrett Led
ig Håndball- 

trening 

Fotball- 

trening 

Håndball- 

trening 16 – 17 

Håndball- 

trening 17 – 18 Rigging 

arrangement 18 – 19 

19 – 20 Dansefest 

20 – 21 Ledig 

(bedriftslag) 

Ledig 

(bedriftslag) 

Ledig 

(bedriftslag) 21 – 22 Ledig 

22 – 23      
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Tabell 4.8: Ukeoversikt for svømmehallen med opprinnelig plan, utarbeidet av arkitekt 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

07 – 08 Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold   

08 – 09      

09 – 10 Eldretrim Eldretrim Baby-

svømming 10 – 11 Familiebad 

11 – 12   Familiebad 

12 – 13 Barnehage 

13 – 14 Skole- 

svømming 

Skole- 

svømming 

 

14 – 15  

15 – 16    

 

Av ukeplan ser vi spredte aktiviteter gjennom uken. Det vil helt klart være fordelaktig å samkjøre 

disse aktivitetene. Ved å legge skolesvømming, eldretrim og barnehagen til samme dag vil det spares 

store kostnader knyttet til oppvarming av blant annet badstuene. Det er også lagt inn tre timer på 

onsdag som kan benyttes til familiebad, evt. svømmetrening. I tabellen under er det laget et forslag 

til en slik disponering av svømmehallen. Det er bevisst lagt inn et opphold mellom eldretrimmen og 

skolesvømmingen og mellom skolesvømming og barnehage, samt mellom barnehage og familiebad. 

Oppholdet gjør at de forskjellige gruppene får tid til å gjøre seg ferdige i svømmehallen før neste 

gruppe kommer. Kostnader til renhold reduseres ved at antall driftsdager begrenses. Tilbudet kan 

økes ved behov, men i energiberegningene er åpningstiden satt til tre og en halv time daglig gjennom 

ukens syv dager. Tidspunktet for renholdet kan flyttes slik at det passer inn med kommunens 

renholdsstrategi.  

Tabell 4.9: Forslag til ny ukeoversikt for svømmehallen 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

07 – 08 Renhold 

 

 Renhold Renhold 
 

 08 – 09 

 

Eldre trim 

 

 

09 – 10 

Eldre trim 
Baby-

svømming 10 – 11 
 

Familiebad 
Skole- 

svømming 
11 – 12  

Familiebad 
12 – 13 Skole- 

svømming 
 

13 – 14 
Barnehage 

 

14 – 15 

 

15 – 16  

 
16 – 17 

Familiebad 17 – 18 

18 – 19 
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4.3.3 Ukeplan: Trim- og møterom 

Forslag til ukeoversikt for trim- og møterommet kan sees i tabell 4.10. 

Tabell 4.10: Forslag til ukeoversikt for trim- og møterom 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

07 – 08 Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold   

08 – 09      

09 – 10 Eldretrim Eldretrim Eldretrim 

10 – 11   Kurs 

11 – 12 

12 – 13 

13 – 14 

14 – 15 Drama- 

gruppe Drama-

gruppe 15 – 16 

Dansekurs 

for barn 

 

 16 – 17 Allidrett Allidrett 

17 – 18 Fotball 

teori 

Håndball 

teori 

18 – 19 Yoga O-gruppa 

teori 

Aerobic Yoga 

19 – 20 Klubbmøte 

Korøving Trekkspill Revylaget 

20 – 21 

 

21 – 22 

  

22 – 23  

 

Av ukeplan for trim- og møterommet ser vi også et gap mellom eldretrimmen og de resterende 

aktivitetene. For å bedre den økonomiske driften er det å anbefale at disse samkjøres. 

Ventilasjonsaggregatet kan da gå kontinuerlig i driftsfasen, istedenfor å starte og stoppe to ganger.   

4.4 Oppsummering 

Tilstanden på eksisterende forhold i Tydal kommune er ikke tilfredsstillende med bakgrunn i en 

utrangert svømmehall og at enkelte lag og foreninger ikke har tilbud om egnede lokaler. Det er 

foreslått en begrensning i driftstider for flerbrukshallen i forhold til hva Eggen Arkitekter AS har 

planlagt (2010 c). Gjennomsnittlig driftstider pr. dag gjennom uken er foreslått til 11,5 timer for 

idrettshallen og 3,5 timer for svømmehallen.  
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5.0 Byggeteknisk vurdering av flerbrukshallen 
I femte kapittel gjennomgås energirammer for flerbrukshallen og temperaturer blir vurdert. Det 

samme gjelder flerbrukshallens oppbygning og inn- og utvendig materialvalg.  Videre gjennomgås 

momenter for å bedre livssykluskostnadene og usikkerheten rundt vurderinger synliggjøres. 

5.1 U-verdi- og energikrav fra TEK 

Flerbrukshallen bygges med utgangspunkt i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 2007 (TEK 07) 

med tilhørende veiledning. Årsaken til dette er at rammetillatelsen for flerbrukshallen ble innsendt 

før 1. juni 2010 og tidspunktet for rammetillatelsen avgjør hvilken forskrift som skal benyttes. Det er 

for øvrig ingen forskjell på energikravene i TEK 07 og TEK 10 når det gjelder U-verdikravene i tabell 

5.1. Tabell 5.1 viser en oversikt over bygningsdeler med tilhørende U-verdikrav, både med og uten 

omfordeling. Kravene er hentet fra (Statens bygningstekniske etat, 2007). 

Tabell 5.1: Oversikt for U-verdikrav fra TEK 2007 

Bygningsdeler Krav fra TEK 

(W/m2K), (W/m K) 

Minstekrav, ved 

omfordeling, fra TEK 

(W/m2K) 

Yttervegger 0,18 0,22 

Tak 0,13 0,18 

Golv på grunn 0,15 0,18 

Vindu og dører 1,20 1,60 

Kuldebroer 0,06 - 

Glass-, vindus- og dørareal Maksimalt 20 % av oppvarmet BRA - 
Kilde: (Statens bygningstekniske etat, 2007) 

5.2 Temperatur og fuktighet 

I kravspesifikasjon for idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg (Oslo Kommune, 2009) laget 

en oversikt over forskjellige romtyper med tilhørende krav til operativ temperatur og relativ 

fuktighet. Aktuelle romtyper for flerbrukshallen i Tydal er vist i tabell 5.2. Operativ temperatur er den 

temperaturen som mennesker opplever og er middelverdien mellom luftens temperatur og 

strålingstemperaturen fra omgivelsene. I SINTEF Byggforsk sitt detaljblad Ventilasjon og avfukting i 

svømmehaller og rom med svømmebasseng (SINTEF Byggforsk, 2003 b) anbefales det at 

lufttemperaturen i svømmehallen skal ligge 2 °C over vanntemperaturen. Anbefalingene bygger på å 

begrense avdampingen fra bassenget, samt at komforten til brukerne og ansatte skal ivaretas. Ved 

en lavere lufttemperatur enn vanntemperatur vil fordampningen øke kraftig. Fenomenet skyldes at 

luften i rommet blir tyngre enn den mettede luften over vannspeilet. Det gjør at tørr luft kontinuerlig 

blir utskiftet (Øen, 2010). Dimensjonerende vanntemperatur i svømmebassenget i Tydal settes til 28 

°C, mens dimensjonerende lufttemperatur settes til 30 °C. Temperaturen til dusjvann settes til 38 °C. 

Temperaturene baserer seg på retningslinjene til tyske ingeniørers veiledning for svømmebassenger 

(Verein Deutscher Ingenieure - Richtlinien VDI 2089, 2010).  
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Tabell 5.2: Oversikt over romtyper og anbefalt operativ temperatur og relativ fuktighet 

Romtyper Operativ temperatur 
Relativ fuktighet 

 

Sommer Vinter 

Min Max 
Natt 

Min 

Dag 

Min 

Dag 

Max 
Min Max 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [%RH] [%RH] 

Svømmehall 28 32 28 28 32 45 55 

Garderober 22 26 20 22 26 

- 

 

Dusjrom 24 30 20 26 30 

Vestibyle 21 26 17 20 24 

Personalrom 21 26 17 20 24 

Idrettshall 16 22 16 16 22 
 

- 

Teknisk rom/ kjeller 16 22 16 16 22 - 

Kilde: (Oslo Kommune, 2009) og (Norges byggforskniningsinstitutt, 2004) 

Temperaturen i idrettshallen anbefales å ligge mellom 16 °C og 18 °C, men den skal dimensjoneres 

for en temperatur opp til 22 °C. Temperaturen i idrettshallen skal kunne skrus opp for å ta hensyn til 

funksjonshemmede. Driftstemperaturen er satt til 18 °C i SIMIEN- beregningene.  

Fuktigheten i svømmehaller er relativ høy sammenlignet med andre bygninger. Luften må dermed 

avfuktes for å unngå kondens på kalde overflater, men luften må inneholde et visst fuktnivå for å 

begrense fordampning fra bassenget og for å opprettholde komforten til de badende. Den relative 

luftfuktigheten anbefales i følge Håndbok 52 å ligge på 50-55 % i vinterhalvåret og rundt 65 % i 

sommerhalvåret (Norges byggforskniningsinstitutt, 2004).  

5.3 Flerbrukshallens oppbygning 

Bygningen skal, slik anbudsgrunnlaget tolkesoppføres med prefabrikkerte betongsøyler, takbjelker 

som fagverk i stål og isolerte yttervegger (Eggen Arkitekter AS, 2010 b),. Ytterveggene i idrettshallen 

skal bestå av sandwichelementer, mens øvrige yttervegger skal bestå av isolert bindingsverk. 

Tykkelsen på komplett yttervegg måles av DWG- tegninger til 250 mm. Det inkluderer en innvendig 

isolert utlekting på 50 mm. Diffusjonssperren legges mellom bindingsverket og utlektingen. 

Innervegger i idrettshallen skal kles med trepanel, mens veggene i svømmehallen skal belegges med 

keramiske fliser og trepanel med akustisk demping tilpasset fuktig klima. Takkonstruksjon utføres av 

storsinus stålplater med taktekking av PVDF- belegg, isolasjonstykkelse måles til 300 mm. 

Takvinkelen over svømmehallen er bestemt til 18 °C. Det er tenkt av fargen på tekkingen skal være i 

lys grå eller tilsvarende. Den lyse fargen bidrar til mindre kjølebehov for hallen. Avstivningen av 

horisontalkrefter utføres av skråstaver i stål på innsiden av ytterveggselementene og bygges inn i 

utlektet konstruksjon. Betong og isolasjons danner golvkonstruksjon. Sørlig fasade og utvendig 

oppbygning vises i figur 5.1.  
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Figur 5.1: Sørlig fasade av flerbrukshallen. Idrettsbrukshall til venstre og svømmehall til høyre  

Kilde: Tilsendt på mail fra entreprenør Ove Røset 8. mars 2011.  

5.4 Dampsperre 

Vanndamptransport skjer ved diffusjon (fordampning) og konveksjon (luftlekkasjer). Fenomenet 

opptrer i alle oppvarmede bygninger og det forekommer særlig i svømmeanlegg der temperaturen 

og luftfuktigheten er høyere enn i andre bygninger. Det er derfor svært viktig at klimaskallet er luft- 

og diffusjonstett, slik at fuktig luft og vanndamp ikke blir transportert utover i konstruksjonen. 

Klimaskallet er bygningskonstruksjoner som danner skille mellom inne- og uteklima. De 

konstruksjonsdelene som er mest utsatt for konveksjon er øvre deler av yttervegger og tak. Det er 

også fare der hvor det er gjort gjennomføringer i konstruksjonen. Typisk skadeomfang er oppfukting, 

misfarging, og nedbrytning av materialer. Forebyggende tiltak vil være å sikre at klimaskallet er 

lufttett og at diffusjon ikke kan oppstå. Dampsperren må legges på varm side av isolasjonen og den 

må monteres i et kontinuerlig sjikt med færrest mulig skjøter (SINTEF Byggforsk, 1992). For å 

kontrollere at svømmehallen er tilstrekkelig tett anbefales det å foreta en trykktesting. Prinsippet for 

trykktesting går ut på at en vifte drar ut luft fra hallen, slik at det dannes undertrykk i hallen. 

Luftmengden som trengs for å opprettholde det angitte undertrykket måles og angitt verdi gir en 

indikasjon på hvor tett hallen er (Etek, 2011). 

5.5 Utvendig materialvalg 

5.5.1 Yttervegger 

Ytterveggene i idrettshallen vil ifølge anbudsgrunnlaget bestå av sandwichelementer. Type er ikke 

spesifisert, men et alternativ og som er mye brukt er sandwichelementene fra Paroc (Paroc, 2011). 

De har en kjerne av konstruktiv steinull og tosidig hud av varmeforsinkede, plastbelagte stålplater. 

Levetiden på slike intakte og behandlede flater er 25 – 40 år avhengig av byggemetode, malingstype 

og klimaforhold. Mørke elementer har kortere levetid enn lyse, noe som skyldes større termisk 

belastning. Malingsbelegget bør fornyes etter 20 – 30 år. Sandwichelementene er typegodkjent som 

fasader, bidrar til kort byggetid og er isolerende. Elementene benyttes på grunn av sin allsidige 

funksjon og sin lave totalkostnad. Slik tidligere beskrevet skal innsiden av veggen lektes ut med 

minimum 50 mm lekter og isolasjon. En utlekting bedrer varmegjennomgangsmotstanden til veggen, 

men det fører til at kostnadene for komplett vegg økes og dermed faller hensikten til 

sandwichelementene bort. Isolert bindingsverk bør vurderes som et alternativt til 

sandwichelementene. Bindingsverket kan også leveres som ferdige moduler. Dersom det benyttes 

sandwichelementer anbefales en årlig kontroll av elementene, slik som for resten av bygningen. 
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Kontrollen går ut på visuell undersøkelse og registrering av eventuelle skader. Avhengig av 

skadeomfanget bør tiltak iverksettes for å opprettholde funksjonaliteten.  

Yttervegger i svømmehallen og fellesarealene består av isolert stenderverk. Utvendige fasader blir 

kledd med tømmermannspanel av furu. På figur 5.2 sees deler av østfasaden. Som figuren indikerer 

består deler av ytterkledningen av stående panel i tre. Trepanel, oppleves varmt og gir en god 

balanse med de kalde sandwichelementene av stål. Trekledning må vedlikeholdes med intervall på 5 

- 12 år avhengig av beistype og klimabelastning. Som alternativ til tradisjonelle trepanel kan det 

benyttes vedlikeholdsfrie produkter. Selv om et produkt reklameres som vedlikeholdsfritt bør det 

jevnlig ettersees. Et av flere alternativer er MøreRoyal. Trevirket er trykkimpregnert for deretter å bli 

kokt i olje. MøreRoyal fremstilles ved Møre Tre AS i Surnadal og det er ca. tre timers kjøring derfra til 

flerbrukshallen i Tydal (Møre Tre AS, 2011). Kostnadene for MøreRoyal er nok høyere enn for 

tømmermannspanel i furu. Differansen er ikke beregnet.   

 

Figur 5.2: Skissen vider deler av østfasaden med tenkt kledning 

Kilde: Tilsendt på mail fra entreprenør Ove Røset 8. mars 2011.  

5.5.2 Yttertak 

Taktekking skal fungere som værhud for bygningens tak og må dermed ha høy tetthet mot vann. 

Tekkingen må også tåle slitasjen fra vind, snø, sol og is. For flerbrukshallen er det tenkt å benytte et 

PDVF- belegg (polyvinylidene fluoride).  Belegget har lang holdbarhet, samt at det er enkelt og rask å 

montere. Produktet er vedlikeholdsfritt og kan resirkuleres etter bruk. Ved å benytte en lys farge på 

belegget blir den termiske slitasjen reduseres. Belegget leveres på rull med varierende bredde og 

lengde. Belegget må skjøtes og varmluftsveising med omleggsskjøter er den mest brukte metoden 

(SINTEF Byggforsk, 1998).  Tradisjonelt har forskjellige typer papp blitt brukt som taktekking, men et 

belegg er lettere, mer miljøvennlig, samt enklere og raskere å montere.     
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5.5.3 Vinduer i svømmehall 

Vinduene er den bygningsdelen med dårligste varmegjennomgangsmotstanden og dermed lavest 

overflatetemperatur. Det vil føre til kondensfare hvis ikke vinduspartiet bestrykes med avfuktet, 

varm tilluft. Tilluftskanalen for svømmehallen skal i prinsippet legges under vindusarealene slik figur 

5.3. Vinduene bør ha lavest mulig U-verdi, samt høyest mulig randtemperatur. Det er hensiktsmessig 

å trekke vinduene lengst inn i konstruksjon, slik at overgangen mellom vindu og innervegg ikke består 

av en kjølig luftlomme (SINTEF Byggforsk, 1992). Vindusarealet i svømmehallen er ca. 46 m2 og 

størstedelen av vinduene blir plassert i østre fasade. Vindusarealet er langt under kravet i 

byggeteknisk forskrift som maksimalt kan være 20 % av oppvarmet bruksareal. Totalandelen av 

vindus-, dører og portareal for hele flerbrukshallen er på 5,4 %. I kapittel 6.5.4 vurderes 

lønnsomheten ved å redusere U-verdien på vinduer og dører.  

En prinsippskisse for ventilasjonsanlegget i våtsonen er vist i figur 5.3.  

 

Figur 5.3: Prinsippskisse for ventilasjonsanlegg i våtsone 

Kilde: (SINTEF Byggforsk, 2003) 
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5.6 Innvendig materialvalg 

Når materialvalget innvendig skal bestemmes bør en ta hensyn til og vurdere følgende momenter 

(SINTEF Byggforsk , 2004): 

• Estetikk 

• Hygiene og innemiljø 

• Økonomi 

Felles for materialene som velges er at de bør være dokumentert lavemitterende materialer. 

Lavemitterende materialer avgir mindre utslipp av forurensninger fra materialene. Det gjør at kravet 

til ventilasjonsbehov kan reduseres og at inneklimatiske problemer kan bli redusert.   

5.6.1 Svømmehall 

Innvendig kledning bør velges med hensyn til hygiene, mekanisk motstand, renhold, vannspyling og 

levetid. I dette tilfelle blir det benyttet keramiske modulfliser og trepanel med akustisk demping på 

veggene. Keramiske modulfliser tilfredsstiller hensynet til bestandighet og er ofte brukt i 

svømmehaller. Modulflisene legges opp til tre meters høyde, mens resterende vegg består av 

trepanel. Membran, fuger og lim til flisene må tåle vannpåkjenningen. På golvet er det også tiltenkt å 

bruke keramiske modulfliser. Himlingen bygges av trepanel med akustisk demping (Eggen arkitekter, 

2010 a) og siden himlingen er et organisk materiale, må det sikres tilstrekkelig uttørkingsmuligheter 

(SINTEF Byggforsk, 1992). Glass bør ikke plasseres i områder som kan være utsatt for sprut fra 

bassengvann, da bassengvannet er klorbasert og kan skade glassflaten.  

5.6.2 Idrettshall 

Veggene i hallen bør tåle belastningen fra ballspill, være robuste og slitesterke, samt absorbere lyd 

fra idrettshallen. De bør også være matte og ensfargete uten utstikkende fraksjoner (SINTEF 

Byggforsk, 2009).  Fra golvet og opp til tre meter er det tenkt å legge stående glattkantpanel med 

transparent lakk. Trepanelet er slitesterkt og tåler belastningen fra ballspill. Det anbefales å skru 

panelet på lektene slik at de ikke løsner ved gjentatt ballbelastning. Fra tre meter og til tak vil det bli 

montert trepanel med akustisk demping. Innertaket består av lydabsorberende himling (Eggen 

arkitekter, 2010 a). På golvet bør det benyttes et flateelastisk golv med parkett. Golvet egner seg 

utmerket til håndballspill (SINTEF Byggforsk, 2010).   

5.6.3 Fellesareal 

Fellesarealene, som vestibylen, bør ha slitesterke golv- og veggflater. Trafikken i fellesarealene vil 

være høy og dermed er slitasjen på flatene betydelig. På golv er det tenkt å benytte keramiske fliser. 

Keramiske fliser har svært høy slitasjemotstand, renholdet er enkelt og det er gode muligheter å 

skifte ut enkelte felt ved skade. Ulempen med keramiske fliser er at de er ubehagelig å gå på. De gir 

ikke etter ved gange og det gir slitasje på kroppen ved mye bruk (SINTEF Byggforsk, 2003 a). Veggene 

består av platekledde stendervegger. Platene bør være et slitesterkt materiale og her nevnes 

behandlede kryssfinerplater eller andre robuste materialer. I himlingen er det tenkt å benytte 

perforerte gipsplater. Gipsplatene egner seg godt siden de absorberer mye lyd, samtidig som de er 

dødt materiale med lang levetid forutsatt at de ikke utsettes for fukt.  
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5.6.4 Renhold 

Fellesnevner for materialvalgene er at de må være tilpasset sitt bruk og sine omgivelser. Kostnader 

knyttet til renholdet er betydelig noe Öfverholm poengterer i kapittel 2.4.2. Det er dermed viktig å 

legge til rette for et enkelt og effektivt renhold. Det kan gjøres ved å unngå hindringer for bruk av 

renholdsmaskiner, ha terskelfrie døråpninger og løs innredning på hjul (SINTEF Byggforsk , 2004).  

5.7 Momenter for å oppnå bedre livssyklusperspektiv 

Ved dimensjonering av flerbrukshaller er det, som med alle andre bygg, enkelte momenter som må 

hensynstas for å bedre livssyklusperspektivet. I svømmehallen og andre rom med høy fuktighet, bør 

det utføres utstrakt detaljprosjektering med særlig hensyn til gjennomføringer. Bygningsdeler som 

utsettes for fukt bør generelt utformes slik at uttørking lar seg gjennomføre. Videre har SINTEF 

Byggforsk i sitt detaljblad “Idrettsanlegg. Flerbrukshaller” (SINTEF Byggforsk, 2009) en veiledning på 

enkelte punkter. Veiledningen påpeker at en stor del av driftsutgiftene går til energikostnader og det 

anbefales å prioritere energisparende tiltak. Tiltak som nevnes er gjenvinning av varmen fra 

avløpsvann og balansert ventilasjonssystemet. Ventilasjonssystemet bør benytte omluft utenfor 

driftstiden og ved lav personbelastning.   

Veileder for miljøriktige idrettsbygg, utarbeidet av Statsbygg for kultur- og kirkedepartementet 

(Kultur- og kirkedepartementet, 2003), anbefaler følgende tiltak for å redusere energiforbruket til 

idrettsbygg.  

• Arkitektonisk utforming og tekniske løsninger tilpasset sted og bruksmønster 

• Solvarme og vindskjerming 

• Arealeffektivitet og fleksibilitet 

Videre påpeker veilederen blant annet å velge et varmesystem basert på muligheten for å benytte 

flere energikilder til oppvarming og ventilasjon. Et vannbåret oppvarmingssystem er anbefalt for 

vurdering, mens kjøling av idrettshall bør unngås. Det bør tilrettelegges for god og enkel FDVU- 

oppfølging i programmerings- og tidligfasen. Oppfølgningen innebærer å ta vare på de verdiene som 

er skapt. Et vedlikeholdsprogram er et godt utgangspunkt for verdibevaring. Et slikt program kan 

utskifting av bygningsdeler før tiltenkte levetid er oppnådd. Helhetstenkning er kjernen i 

livssyklusperspektivet til en bygning. Ved å utarbeide en plan for hele bygningen gjennom sin levetid, 

kan livssykluskostnadene bli sterkt redusert. Et godt utgangspunkt for en slik plan finnes i figur 2.3. 

Ved å tenke på materialgjenvinning allerede i tidligfasen, kan livssykluskostnadene til bygningen bli 

redusert. Det å tenke så langt frem i tid kan være utfordrende og mye kan skje i løpet av brukstiden, 

men sannsynligheten for at flerbrukshallen i Tydal fortsatt eies av Tydal kommune er til stedet. Det 

bidrar til fremtidstenkning.       

5.7.1 Slagregn 

Slagregnmengden i Tydal er 200mm/år med en hovedretning på 310° (SINTEF Byggforsk, 2007). Det 

vil si at slagregnet kommer fra nord- vest. Fasadene som vender mot nord og vest må vies ekstra 

oppmerksomhet slik at løsningene blir gjort på en tilstrekkelig måte, for å motstå regn- og 

vindpåkjenningen. Ved å ta forhåndsregler ved monteringen av fasadene som vender i retning mot 

slagregnet kan byggskader unngås og tidlig utskifting av fasadeelementer kan forhindres.     
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5.7.2 Avhending av flerbrukshallen 

Det kan tenkes at flerbrukshallen blir benyttet i regi av kommunen til den har oppnådd sin levetid og 

dermed vil avhendingskostnaden tilsvare rivnings- og deponeringskostnaden i henhold til figur 2.1. 

Ved endt levetid for flerbrukshallen bør mest mulig av bygget demonteres/rives for så å gjenvinnes. 

Gjenvinningsandelen bør være høyest mulig og andelen kan påvirkes ved prosjektering og oppføring 

av bygget. Gjenvinningsandelen på fasadeelementene i stål er estimert til 40 % og det er kun stålet 

som kan gjenvinnes, mens isoleringen må deponeres (Paroc, 2011). PDVF- belegget som benyttes til 

taket er 100 % gjenvinningsbart. Store deler av bygningsmassen kan gjenvinnes og her nevnes 

betong, stenderverk og stålplater til takkonstruksjonen. Ved riving av bygget sorteres materialene 

etter egenskaper for så å transporteres til gjenvinningsstasjoner og deponier. En god rivningsplan 

bidrar til økt gjenvinningsgrad av bygningen (Byggemiljø, 2008).   

5.8 Usikkerhet av vurdering 

Vurderinger relatert til det byggetekniske for flerbrukshallen bygger på anbudsgrunnlaget som var 

utarbeidet av Eggen arkitekter AS og som er datert 5.10.10. Eventuelle feil, mangler og endringer i 

anbudsgrunnlaget er ikke registrert. Det er heller ikke registrert forandringer fra entreprenør sin side. 

Endringer kan ha forkommet, men på grunn av manglende respons fra aktørene tilknyttet 

flerbrukshallen er ikke eventuelle endringer registrert.              

5.9 Oppsummering 

Hvordan oppbygningen av flerbrukshallen er tenkt, fremgår i anbudsgrunnlaget utarbeidet av Eggen 

Arkitekter AS (2010 b). Flerbrukshallen vil bestå av en idrettshall og en svømmehall. Idrettshallen er 

tenkt oppbygd med prefabrikkerte betongsøyler og sandwichelementer i stål. Svømmehallen bygges 

med isolert bindingsverk. Takkonstruksjonen utføres som fagverk i stål og tekkes med PDVF- belegg. 

Dampsperren må legges på varm side av isolasjon og det bør tilstrebes å montere dampsperren i et 

komplett sjikt med færrest mulige skøter. Videre må det legges til rette for et enkelt og effektivt 

renhold. Nord og vest fasadene må vies ekstra oppmerksomhet på grunn av slagregnet. Når 

flerbrukshallen er utrangert bør mest mulig av bygningen gjenvinnes og en god rivningsplan 

anbefales.  
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6.0 Energi- og vannhusholdning 
Kapittelet viser hvordan energiberegninger er utført og hvilken driftstider som er lagt til grunn i 

beregningene. Videre vurderes lønnsomheten ved å forbedre U-verdien til golv, yttervegger, vinduer 

og tak. Vannforbruket er estimert og avslutningsvis vurderes beregningsprogrammet SIMIEN i 

forhold til flerbrukshallen.  

6.1 SIMIEN- oppbygning 

NS 3031 “Beregning av bygningers energiytelse, Metode og data” anbefaler at det brukes 

databaserte beregningsverktøy for å beregne energiforbruket til et bygg (NS 3031, 2007). Det er valgt 

å benytte beregningsprogrammet SIMIEN for energiberegninger. SIMIEN er et simuleringsprogram 

som er utviklet av ProgramByggerne. Programmet beregner energiforbruk, effektbehov og inneklima 

i bygninger (Program Byggerne, 2010). Resultatene fra beregningene trenger nødvendigvis ikke å 

stemme helt med virkeligheten, da kompleksiteten til et bygg ofte er høy, men programmet gir en 

god indikasjon på nevnte punkter. Metoden for oppbygninger følger standard prosedyre og er visst i 

vedlegg C.  

I modellen for flerbrukshallen er det valgt å dele hallen inn i følgende tre soner.  

• Dusj-, badstue og bassenganlegg 

• Idrettshall 

• Fellesareal + øvrige arealer (teknisk rom, lager, trapp ol.) 

Bakgrunn for denne inndelingen bygger på temperaturer, ventilasjon og funksjon for sonene. Sonene 

er koblet sammen med overgangsparameter som U-verdi, størrelsen på åpninger i skillekonstruksjon, 

infiltrasjon og ventilasjon. Beregningene blir gjort etter Osloklima, for å kunne sammenligne 

flerbrukshallen opp mot krav i byggeteknisk forskrift (TEK, 2007). SIMIEN simulerer 

klimapåkjenningene for det aktuelle stedet ved å kompensere for solstråling og 

temperaturpåkjenninger som igjen virker inn på energiforbruket til bygningen.   

En slik soneinndeling av flerbrukshallen inneholder forenklinger og usikkerheter i forhold til hvordan 

flerbrukshallen faktisk blir bygd. Det kan tenkes at ventilasjonen til dusjanlegget tilknyttet 

idrettshallen blir er eget system av praktiske årsaker og at det ikke blir tilknyttet ventilasjonen til 

bassenganlegget.  

6.2 Fordampning fra bassengoverflaten 

Fordampning skjer når hastigheten til de øverste vannmolekylene oppnår tilstrekkelig fart til å 

unnslippe væskeformen. Vannmolekylene går da over i gassform og dette fører til fordampning 

(Tipler & Gene, 2008). Avgitt fordampningsvarme fra bassenget er gjennomsnittlig beregnet etter 

Øen sin beregningsoppsett til 221,1 W/m2 i driftstiden og 45,5 W/m2 utenfor driftstiden. Bassenget 

skrår jevnt og snittegning av bassenget kan sees i figur 6.1. Forenklet er satt at det er en grunn 

(1,07m) og en dyp del (1,42m). Beregningene sees i helhet i vedlegg D 1.4. Avdampningen fra den 

grunneste delen av bassenget er høyest. Det skyldes mer lek og spruting i denne delen av bassenget 

(Øen, 2010). Avdampningen er lagt inn i SIMIEN som ekstra internlast for bassengsonen med 

henholdsvis 70,7 W/m2 i driftstiden og 14,5 W/m2 utenfor driftstiden. Videre er det satt at 90 % av 

denne energien går med til romoppvarming. Prosentandelen begrunnes med usikkerheter rundt 
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energien ved avfukting av luften og fordampning fra våte kropper utenfor bassenget. Prosentsatsen 

er diskutert med Bjørn Aas (veileder) den 23.mars 2011.  

 

Figur 6.1: Snittegning for oppbygning av basseng 

6.3 Badstuer 

Tradisjonelle badstuer trekker så mye som 20 % av det totale energibehovet for svømmehaller 

(Dansk Svømmebadteknisk Forening, 1992). For flerbrukshallen i Tydal er det tenkt å benytte såkalte 

IR- baserte (infrarød) badstuer. Panelene trekker langt mindre effekt enn tradisjonelle ovner med 

varmeelementer. Beregning fra leverandøren Tylø ved Gulbrandsen, tilsendt på mail den 18. mai 

2011, viser at effekten pr badstue blir:  

• 2 stk. varmere à 290 W 

• 2 stk. varmere à 450 W 

Ved å summere effektene blir totaleffekten for badstuene på 2960 W og når det fordeles på dusj-, 

badstue og bassenganleggssone blir forbruket i driftstiden 7,9 W/m2. Effektforbruket utenfor 

driftstiden er lik null. Tradisjonell badstueovn til bruk i offentlige bygninger benytter 10 kW for en 

badstu med volum på rundt 12 - 14 m3 (Tylø, 2011). Effektforbruket for IR-baserte badstuer er under 

1/3 av tradisjonelle badstuovner.    

6.4 Driftstider 

For beregning i SIMIEN er det lagt til grunn følgende driftstider, tabell 6.3. Driftstidene er bestemt fra 

ukeplan i behovsanalysen og søknaden om spillemidler (Tydal kommune, 2010).  Den relativ korte, 

men sannsynlige driftstiden i svømmehallen har betydning for det totale energiforbruket til hallen. 

De største postene er knyttet til bassenget og fasilitetene rundt. Svømmehallen i Tydal har en 

gjennomsnittlig beregnet driftstid på 3,5 timer pr dag gjennom alle dagene i uken. Idrettshallen og 

øvrig bygninger har en forespeilet åpningstid på 11,5 time daglig.  
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Tabell 6.3: Forslag til driftstider for flerbrukshallen 

 Timer pr dag 

(gjennomsnitt) 

Timer pr uke Timer pr år 

Idrettshall + fellesareal 11,5 80,5 3060 

Svømmehall 3,5 25 950 

6.5 Vurdering av lønnsomhet ved ekstra investering 

I henhold til Nordiska Ministerrådet (2010), kapittel 2.4.4, påpekes det at 

livssykluskostnadsberegninger bidrar positivt til energi- og vanneffektivisering. I 

lønnsomhetsanalysen er det lagt til grunn en energipris på 1,0 kr/kWh. Energiprisen er bestemt med 

utgangspunkt i statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, der gjennomsnittet for hele landet lå på 1,038 kr 

/kWh for 2010. Prisen for kraft og nettleie inkludert avgifter var i 1. kvartal 2011 på 1.173 kr /kWh 

(Statistisk sentralbyrå, 2011 a). Renten som legges til grunn i beregninger kan være avgjørende for 

om investeringen blir lønnsom eller ikke. Renten avgjør også betydning av fremtidige kostnader, slik 

(Öfverholm, 1984) belyser i kapittel 2.4.2 og (Holthe & Barlindhaug, 2004) beskriver i kapittel 2.4.3. 

Kalkulasjonsrenten for beregningene er satt til kjente 7 % (NTNU, SINTEF, 2007), men det kan 

vurderes å nedjusteres renten til 5 % siden det er en kommune som skal oppføre flerbrukshallen. I så 

fall vil investeringene bli mer lønnsom. Enkelte bygningsdeler, som golv på grunn, kan beregnes med 

analyseperiode som er lik levetiden til bygninger. Analyseperioden er satt til 15 år for tekniske 

innretninger og 40 år for bygningsrelaterte investeringer. Lønnsomhetsberegningene er gjort etter 

nåverdiprinsippet og følger formel: 

Nåverdiberegning:  NV =B  
1��1�����

� � � 

 

Tilbakebetalingstid:  N = 
	
� �

��∗��
	
�����  

hvor  

NV= nåverdi 

B = besparelse  

r = kalkulasjonsrente 

N = teknisk levetid og tilbakebetalingstiden  

I = investeringskostnaden 
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6.5.1 Formel for energibesparelse 

Beregning for energibesparelse er gjort etter følgende formel. Formelen benyttet i 

lønnsomhetsvurdering av golv på grunn, yttervegger, tak og vindu.  

 

Q = G * 24 * ΔU * A (Wh) (Norges byggforskningsinstitutt, 2007, s. 80)  

hvor: 

G: Energigraddagstall [°C*døgn] (Norges byggforskningsinstitutt, 2007, s. 59): 4285 °C * døgn 

ΔU: Reduksjon i bygningsdelens varmegjennomgangskoeffisient [W/m2K] 

A: Flateareal 

6.5.2 Golv på grunn 

For å oppnå kravet til teknisk forskrift må golvet isoleres med minimum 100 mm isolasjon. U-verdien 

blir da den samme som kravet i TEK på 0,15 W/m2K. Verdien, som er ekvivalent, er hentet fra SIMIEN 

som tar hensyn til grunnforholdene, som i dette tilfellet er fjell og sprengmasser. 

Varmekonduktiviteten til betonglaget er ikke medtatt. Totalt areal på grunnen er 2381 m2. Et 

alternativ som kan benyttes for isolering er Sundolitt MX. Under søyler og ringmur bør det benyttes 

isolasjon med høyere trykkfasthet slik som EPS eller XPS. Det anbefales generelt å benytte samme 

isolasjonstykkelse på hele golvflaten (SINTEF Byggforsk , 2005). Prisene på materiell er hentet via 

telefon fra Byggmakker Per Strand Narvik ved David Eivik og prisene er veiledende. 

Lønnsomhetsvurderingen er vist i tabell 6.4.   

Tabell 6.4: Lønnsomhetsvurdering av golv på grunn  

Isolering U-verdi 

[W/m2K] 

Besparelse 

i energi: Q 

[kr/år] 

Pris isolasjon 

[kr] 

Ekstra 

investering 

[kr] 

Nåverdi 

[kr] 

Tilbakebetalingstid 

[år] 

100 mm 0,15 Opprinnelig 204766 - - - 

150 mm 0,13 4897 309530 104764 -39478 - 

200 mm 

 

0,11 9794 409532 204766 -74195 - 

 

Den negative nåverdien skyldes høy ekstra investeringskostnad forbundet med isolasjon. Det kan 

være lønnsomt å legge ekstra isolering rundt ytterkantene til flerbrukshallen og legge mindre eller 

ingen isolasjon i midten av bygget. Varmeledningsevnen vil være mindre på midten av bygningen 

kontra mot kantene. Denne antagelsen er ikke tallvurdert.  
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6.5.3 Yttervegg 

I ytterveggen benyttes, som tidligere nevnt, både prefabrikkerte elementer og isolert bindingsverk. 

U-verdien på veggen beregnes etter følgende formel: 

U = 1 + ΔU (W/m2) 

      RT 

 

Beregningene er forenklet og aktuell U-verdi vil være litt høyere enn hva beregningene viser, blant 

annet for at hensynet til stenderandelen ikke er medtatt. 

Rse = 0,04 m2K/W tabell 4.2.6, (Norges byggforskningsinstitutt, 2007, s. 76) 

RStenderverk/sandwichelement 200mm  = 0,2/0,038 = 5,26 m2K/W 

RInnvendig utlekting 50mm   = 0,05/0,037 =1,35 m2K/W 

RInnvendig utlekting 100mm   = 0,1/0,037 = 2,70 m2K/W 

RInnvendig utlekting 150mm   = 0,15/0,037 = 4,05 m2K/W 

Rsi     = 0,10 m2K/W (Norges byggforskningsinstitutt, 2007, s. 76) 

ΔU     = 0,008 W/m2K 

 

Tabell 6.5 gir en oversikt over antall løpemeter med konstruksjonsvirke som må benyttes ved 

innvendig lekting.  

 
Tabell 6.5: Inndata til lønnsomhetsvurdering yttervegger 

 Utvendig lengde [m] Høyde gjennomsnitt [m] Lengde konstruksjonsvirke [m] 

Idrettshall 62,6 8,9 928 

Fellesareal 102,1 4,7 800 

Svømmehall 33,8 5,8 327 

Sum   2055 

 

Tabell 6.6 viser lønnsomhetsvurdering for ytterveggene. Totalt fasadeareal er 1846m2.  

 
Tabell 6.6: Lønnsomhetsvurdering for yttervegger 

Ut-

lekting 

U-verdi 

[W/m2K] 

Besparelse 

i energi: Q 

[kr/år] 

Pris 

lekter 

[kr] 

Pris 

isolasjon 

[kr] 

Ekstra 

investering 

[kr] 

Nåverdi 

[kr] 

Tilbakebetalingstid 

[år] 

50mm 0,15 Opprinnelig 18289 27746 - - - 

100mm 0,13 3797 26509 50016 30490 20130 12,2 

150mm 0,11 7594 53327 71950 79192 22049 19,4 

 

Forenklet settes lengde av de forskjellige delene til utvendig lengde. Senteravstanden for lektene 

settes til standardiserte 0,6m.  De ulike målene er hentet fra AutoCad- tegninger. Det tas ikke hensyn 

til ekstra arbeidsmengde med å øke tykkelsen. Prisene er hentet fra internettsiden til Byggmax 

(Byggmax.com, 2011), men for en entreprenør med kunderelasjon til byggevareleverandør vil 

materialene bli billigere og gevinsten enda større. Fra beregningene gitt i tabell 6.6, anbefales det å 

øke innvendig isolasjonstykkelse fra 50 mm til 100 mm. Det innebærer at U-verdien må reduseres fra 
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opprinnelig 0,15 W/m2K til 0,13 W/m2K. Nåverdiberegningene er positive og tilbakebetalingstiden er 

på 12 år. Levetiden for investeringen er satt til 40 år.  

6.5.4 Tak  

Takkonstruksjonen isoleres med 300 mm isolering. Med en slik tykkelse oppnås kravet om en U-verdi 

på 0,13 W/ m2K. Energikravet for tak er i følge TEK (2007) på 0,13 (W/m2K). Taket er altså den 

bygningsdelen som har strengest energikrav i forhold til varmemotstand. Totalt takareal for 

flerbrukshallen er 2464 m2. Lønnsomhetsberegningene følger samme prosedyre og bestemmelser 

som for ytterveggene og golvet. Prisene er hentet via telefon fra Byggmakker Per Strand Narvik ved 

David Eivik. Prisene er veiledende.  

Rse = 0,04 m2K/W tabell 4.2.6, (Norges byggforskningsinstitutt, 2007) 

REPS300 mm= 0,30/0,037 = 8,11 m2K/W 

REPS350 mm= 0,35/0,037 = 9,46 m2K/W 

REPS400mm = 0,40/0,037 =10,81 m2K/W 

Rsi = 0,13 m2K/W (tabell 4.2.6, trehusboka) 

ΔU = 0,008 W/m2K 

 

Tabell 6.7 viser lønnsomhetsvurdering av ekstra isolering av takkonstruksjonen.  

Tabell 6.7: Lønnsomhetsvurdering, tak 

Isolasjon U-verdi 

[W/m2K] 

Besparelse i 

energi: Q 

[kr/år] 

Pris isolasjon 

[kr] 

Ekstra 

investering 

[kr] 

Nåverdi 

[kr] 

Tilbakebetalingstid 

[år] 

300 mm 0,13 Opprinnelig 573165 - - - 

350 mm 0,11 3838 668530 95365 -44198 - 

400 mm 0,10 6772 763895 190730 -100448 - 

Som beregningene viser så er det ikke lønnsomt å investere i ekstra isoleringstykkelse i taket. 

Investeringen kan dermed ikke anbefales.  
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6.5.5 Vinduer, dører og porter 

Lønnsomhetsvurdering for vinduer er utført på samme måte som vurderingene for golv, yttervegg og 

tak. Analysen inneholder bare ett vindu som vil bli brukt i flerbrukshallen. Analysevinduet har fast 

karm og kan ikke åpnes. Prinsippet kan brukes for alle vinduene med tilnærmet samme resultat. U-

verdien gjelder for hele vinduet, det vil si både med glass og karm. Prisene er hentet fra Nordan 

(Windoornet, 2011). Tabell 6.8 gjengir lønnsomhetsvurderingen av vinduer.  

Tabell 6.8: Lønnsomhetsvurdering, vinduer 

Vindu 

Bredde: 2,1m 

Høyde: 1m 

U-verdi 

[W/m2K] 

Besparelse i 

energi: Q 

[kr/år] 

Pris 

vinduer 

[kr] 

Ekstra 

investering 

[kr] 

Nåverdi 

[kr] 

Tilbakebetalingstid 

[år] 

 1,2  9797 - - - 

1 39 10025 228 291 7,8 

0,7 97 10218 421 872 5,4 

 

Priser og hvilken type dører og porter som skal benyttet i flerbrukshallen er foreløpig ukjent. I 

energiberegningene er det satt at dører og porter skal ha U-verdi på 0,8W/ m2K. Ifølge Condoor er 

dette fullt oppnåelig (Condoor, 2011). U-verdien har sammenheng med de lave U-verdiene for resten 

av bygningen.       

6.6 Vannforbruk for flerbrukshallen 

Det er utarbeidet standardiserte verdier for nødvendig vannforbruk i svømmehaller og verdiene lar 

seg vanskelig redusere.  

6.6.1 Forbruk av temperert vann 

Følgende forbruk av temperert vann er beregnet for flerbrukshallen, tabell 6.9. Det tempererte 

vannet holder en gjennomsnittlig temperatur på 34 °C ifølge vedlegg E.   

Tabell 6.9: Forbruksoversikt av temperert vann 

Vannforbruk Vann-

mengde 

[l/person] 

Kilde Personbelastning 

[person/time] 

Åpningstid 

[timer] 

Sum 

[l pr dag] 

Friskvann til 

basseng og 

spyling av filter 

45 (Norsk Bassengbad 

Teknisk Forening, 

2000) og Bjørn Aas 

15. mai 2011 

20 3,5 3150 

Dusj svømmehall 48 (Enova, 2011) 7 3,5 1176 

Dusj idrettshall 24 (Enova, 2011) 10 11,5 2760 

Vannfordamping 41,9 og 8,6 Vedlegg D 1.4 - 3,5 og 20,5 324 

Sum     7410 

 

Når det fylles på med friskvann i bassenget vil overskuddsvannet benyttes til spyling av vannfiltrene. 

Vannfordamping fra bassenget er beregnet uten bassengtrekk.  
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6.6.2 Forbruk av vann fra ledningsnettet 

Å anslå forbruket av nettvann er en møysommelig prosess og beror på flere antakelser. Det er mange 

faktorer som spiller inn, blant annet hyppigheten av toalettbruk og rengjøring. Bruk av brannslanger 

til utendørs spyling er også en vesentlig faktor. Forbruk til uoppvarmet nettvann settes til 40 % av 

forbruket til oppvarmet friskvann.  Prosentandelen er vurdert med utgangspunkt i vannforbruk for 

Vestfold Interkommunale Vannverk (2011), men det er usikkerhet rundt det faktiske vannforbruket. 

Forbruket av uoppvarmet vann fra ledningsnettet settes til 2964 l/dag og 788 m3/år i videre 

beregninger. 

6.6.3 Gebyr avløp 

Årskostnaden for avløpsvann er beregnet med utgangspunkt i vannforbruket (varmtvann og 

uoppvarmet vann). Priser for avløpsvann er hentet fra Tydal kommune sin hjemmeside (Tydal 

kommune, 2011 a). Tabell 6.10 viser årskostnaden for avløpsvannet. 

Tabell 6.10: Gebyr for avløpsutslipp av gråvann beregnet etter satser fra Tydal kommune 

 Forbruk pr dag Antall dager Antall uke Sum/enhet 

Abonnementsgebyr    1635 kr 

Forbruk (1000L)    9,13 kr/1000 L 

Årsforbruk 10374 7 38 2 759 484 L 

Årskostnad    26 829 kr eks mva. 

6.6.4 Gebyr friskvann 

Årskostnaden for friskvann er også beregnet med utgangspunkt i vannforbruk og priser for friskvann 

fra Tydal kommune sin hjemmeside (Tydal kommune, 2011 b). Gjengitt i tabell 6.11. 

Tabell 6.11: Gebyr for friskvann beregnet etter satser fra Tydal kommune 

 Forbruk pr dag Antall dager Antall uke Sum/enhet 

Abonnementsgebyr    2042 kr 

Forbruk (1000L)    8,16 kr/1000 L 

Årsforbruk 10374 7 38 2 759 484 L 

Årskostnad    24 560 kr eks mva. 

 

Oversikten i tabell 6.12 viser strømforbruket for netto energibehov til oppvarming av friskvann til 

bruk i bassenget og spyling av filter, samt dusjanleggene. Vannmengdene er hentet fra tabell 6.4 og 

multiplisert opp til årsforbruk. Med en energipris på 1,0 kr/kWh tilsvarer forbruket til oppvarming av 

friksvann en kostnad på 57 342 kroner pr år.   
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Tabell 6.12: Energiforbruk for oppvarming av friskvann til bassenget/ filterspyling og dusjing 

Elektrisk oppvarming av 

friskvann 

Årlig vannforbruk 

[l pr år] 

Nødvendig netto 

energibehov [kWh/år] 

Kommentar 

Temperert vann til bassenget 

og spyling av filter 

837 900 19 950 Vannet oppvarmet fra 

8 °C til 28 °C 

Dusj svømmehall 312 816 11 172 Vannet oppvarmet fra 

8 °C til 38 °C 

Dusj idrettshall 734 160 26 220 Vannet oppvarmet fra 

8 °C til 38 °C 

Sum netto energibehov 1 884 876 57 342  

 

6.6.5 Reduksjon av vannforbruk 

Rapporten “Till vilken nytta för miljön och plånboken?” (Nordiska Ministerrådet, 2010), hevder at 

livssyklusvurderinger bidrar mest til redusert forbruk av energi og vann. Det å redusere 

vannforbruket kan forsøkes gjennomført på flere måter. Blant annet kan det monteres sparedusjer 

og vannsparende skylleknapp på toaletter. Det er også mulig å bruke gråvann eller vann med lavest 

kvalitet til toalettspyling (Vannklunge, 2011). Det eneste vannbesparende tiltaket som er gjort for 

flerbrukshallen er å montere sparedusjer. Vannforbruket halveres i forhold til tradisjonelle dusjer 

(Enova, 2011). Det er knyttet usikkerhet rundt forbruk av vann fra ledningsnettet til flerbrukshallen 

og andre vannreduserende tiltak er ikke vurdert. Å redusere vannforbruket til svømmehallen og 

tilhørende funksjoner anses som vanskelig da nødvendig vannforbruk er godt dokumentert, blant 

annet i Håndbok 52 (Norges byggforskniningsinstitutt, 2004).   

6.7 Bygningsinndata  

Basert på lønnsomhetsberegning er det følgende U-verdier som anbefales og som benyttes som 

inndata i SIMIEN, tabell 6.13.  

Tabell 6.12: Optimal U-verdi for bygningsdeler beregnet ut fra lønnsomhetsvurdering 

Bygningsdel U-verdi [W/m2K] 

Yttervegg 0,13 

Tak 0,13 

Golv på grunn 0,15 

Glass, inkludert karm 0,70 

Dører og porter 0,80 

 

Lekkasjetall er redusert fra 1,5 til 1,0 luftvekslinger/time. 
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6.8 Inndata til teknisk utstyr i  

Verdiene i tabellen 6.14 er en sammenstilling av beregnet energiforbruk til teknisk utstyr. 

Beregningene er uten varmegjenvinner og bassengtrekk.    

Tabell 6.14: Energiforbruk til vann og badstue uten varmegjenvinner og bassengtrekk.  

Energiforbruk til teknisk utstyr Beregninger I driftstiden 

[W/m2] 

Utenfor driftstid 

[W/m2] 

Sirkulasjonsvann i basseng Vedlegg D 1.1 12,9 7,7 

Oppvarming av friskvann til basseng 

og spyling av filter 

Vedlegg D 1.2 8,5 - 

Fordampning av bassengvann Vedlegg D 1.4 70,7 14,5 

Dusj svømmehall Vedlegg D 3.1 4,7 - 

Dusj idrettshall, justert for høyere 

driftstid i idrettshallen 

Vedlegg D 3.2 11 

 

 

Ventilasjonsforbruk Vedlegg D 2 17,5 6,2 

IR- badstue Kapittel 6.2 7,9 - 

Sum   133,2 22,2 

 

Ved bruk av gråvannsgjenvinner fra Menerga, se vedlegg E, reduseres forbruket til oppvarming av 

friskvann til basseng, filterspyling og dusjing med 21,6 W/m2. Gjennom året utgjør besparelsen 

51 224 kroner. Ved å montere bassengtrekk vil fordampningen av bassengvann utenfor driftstiden 

være lik null, se vedlegg F. Beregningene i tabell 6.15 brukes som inndata til SIMIEN.   

Tabell 6.15: Energiforbruk med varmegjenvinner og bassengtrekk 

Energiforbruk Beregninger I driftstiden 

[W/m2] 

Utenfor driftstiden 

[W/m2] 

Sirkulasjonsvann i basseng Vedlegg D 1.1 12,9 7.7 

Oppvarming av friskvann til 

basseng og spyling av filter 

Vedlegg D 1.2 0,9 - 

Fordampning av bassengvann Vedlegg D 1.4 70,7 - 

Dusj svømmehall Vedlegg D 3.1 0,5 - 

Dusj idrettshall, justert for høyere 

driftstid i idrettshallen 

Vedlegg D 3.2 1,2 

 

 

Ventilasjonsforbruk Vedlegg D 2 17,5 6,2 

IR- badstue Kapittel 6.2 7,9 - 

Sum   111,6 13,9 
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6.9 Energibudsjett  

Energibudsjettet for flerbrukshallen viser et netto årlig energibehov på 144,9 kWh/m2. 

Energibudsjettene kan sees vedlegg H. Netto årlig energibehovet er lavere enn kravet i TEK (TEK, 

2007) som er 185 kWh/m2 bruksareal (BRA) pr år for et idrettsanlegg. Energibudsjettet er utarbeidet i 

SIMIEN og vedlegg H 3 vises et estimert energiforbruk for sonen dusj-, badstue og bassenganlegget 

på 230,0 kWh/m2 pr år. Energibehovet ansees som lavt i forhold til gjennomsnittlige statistikker for 

svømmehaller, som ifølge Enova er på 470 kWh/m2 (Enova Næring, 2011:5). Den korte driftstiden i 

svømmehallen og relativt lave U-verdier på klimaskallet utgjør en stor del av reduksjonen i 

energiforbruket. Svømmehallen er også en del av en større flerbrukshall som gir bidrag til redusert 

varmetapet. Statistikken til Enova representerer nok ikke bare nye og effektive svømmehaller, men 

også eldre svømmehaller. Med en energipris på 1 kr/kWh utgjør kostnaden for energi til 

flerbrukshallen 406 787 kroner pr år.  

Tabell 6.16: Oppsummering av energibudsjett for sonene og for hele flerbrukshallen 

Sone Effektbehov  

[kWh] 

Energibehov  

[kWh/m2] 

Dusj-, badstue og bassenganlegg 

 

85 568 230,0 

Idrettshall 

 

153 057 129,5 

Fellesareal + øvrige arealer 168 162 134,2 

Sum flerbrukshall 406 787 144,9 

6.10 Vurdering av SIMIEN 

Beregningsprogrammet SIMIEN tar ikke for seg bygningskategorien svømmehaller eller 

flerbrukshaller i sin modell. Den begrensningen gjør at fordampning fra bassengvannet ikke kan 

legges direkte inn i modellen, men må beregnes manuelt før forbruket kan manipuleres inn i SIMIEN. 

Energiforbruket fra fordampning er bare en av flere forhold som ikke kan legges direkte inn i SIMIEN. 

I oppgaven er det gjort manuelle beregninger for energiforbruket til oppvarming av vann, pumpen 

for å sikre sirkulasjon av vann i bassenget og badstue. De manuelle beregningene gjøres under 

statiske forhold. Variasjon i temperatur over året tas derfor ikke med. Usikkerheten vedrørende 

energiforbruk er dermed til stede.     

Det anbefales at Program Byggerne utvikler SIMIEN- programmet slik at det tar hensyn til 

svømmehaller og de innretningene som finnes i svømmehallen.      

6.11 Oppsummering 

SIMIEN- modellen er bygd opp av de tre sonene “dusj-, badstue og bassenganlegg”, “idrettshall” og 

“resterende fellesarealer”. Beregningene bygger på standarden NS 3031” Beregning av bygningers 

energiytelse, Metode og data”. Fordampning fra bassengvannet utgjør et betydelig energitap. Videre 

vil det bli benyttet infrarød badstue som bruker bare 1/3 av effekten til tradisjonelle badstuer. 

Lønnsomhetsvurderingene baserer seg på nåverdiprinsippet og det anbefales og isolert ytterveggene 

med 50 mm ekstra isolasjon, samt å redusere U-verdien på vinduene fra 1,2 til 0,7 W/m2K. Samlet 

årsforbruk av vann for flerbrukshallen er estimert til 2 759 484 L. Det årlige energiforbruket for 
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flerbrukshallen er estimert til 144,9 kWh/m2. Avslutningsvis anbefales det at Program Byggerne 

videreutvikler SIMIEN- programmet til å ta hensyn til bygningskategorien svømmehall.   
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7.0 Tekniske installasjoner 
Kapittelet tar for seg ventilasjonsbehovet for flerbrukshallen og vurderinger rundt bassengtrekk og 

gråvannsgjenvinner.  

7.1 Vurdering av tekniske installasjoner 

7.1.1 Ventilasjon 

I svømmehallen og dusjanleggene anbefales det å benytte CAV- basert (Constant Air Volume) 

ventilasjonssystem, mens i resten av bygningen anbefales et VAV- system (Variabel Air Volume). I 

dagligtalen brukes konstant ventilasjon og behovsstyrt ventilasjon for disse begrepene. Grunn til 

denne inndelingen skyldes tilnærmet konstant fuktnivået i svømmehallen og dusjanleggene i 

driftstiden. Fuktnivået vil være dimensjonerende. I resten av bygningen avhenger ventilasjonen av 

personbelastningen og aktivitetsnivået. Det er også hensiktsmessig med en slik inndeling da 

svømmehallen og dusjanleggene produserer fukt og ventilasjonssystemet kan ta opp denne fukten.  

I figur D.1 vises en prinsippoppbygning på avtrekk- og tilluftventilasjon for svømmehallen og 

dusjanleggene. Ventilasjon i flerbrukshallen bør deles opp i følgende tre systemer:  

 

• Svømmehallen og dusjanleggene 

• Garderober og fellesareal 

• Idrettshallen 

 

 

Det er beregnet et undertrykk i svømmehallen og dusjanleggene. Et ventilasjonsundertrykk bidrar til 

at fuktig luft ikke blir presset utover i konstruksjonene og er dermed med på å hindre at 

bygningsskader grunnet fukt oppstår. Luftmengder i tabell 7.1 er beregnet i vedlegg D 2.1, D 2.2 og D 

3.3. 
 

Tabell 7.1: Dimensjonerende luftmengder for flerbrukshallen 

Ventilasjon I driftstid [m3/(m2h] Utenfor driftstid [m3/(m2h] 

Svømmehall og dusj 14,3 tilluft og 15,1 avtrekk 3 tilluft og 3,8 avtrekk 

Fellesareal 12 3 

Idrettshall 12,1 3 

7.1.2 Lysanlegg 

Det er ikke gjort noen beregninger på forbruk til lyskilder. Standardverdiene i NS 3031 legges til 

grunn i beregningene (NS 3031, 2007). Verdiene for flerbrukshallen settes til 8 W/m2. Alternativt kan 

energiforbruket reduseres ved bruk av led-lys i enkelte deler av hallen.  

7.1.3 Varmedistribusjon 

Varmedistribusjon i idrettshallen og fellesarealene skjer ved hjelp av vannbåren varme som med lav 

overflatetemperatur gir et bedre inneklima enn hva elektrisk oppvarming gir. Problemer med 

støvbrenning, oppvrimling av støv og elektromagnetiske felter unngås, samt at opplevd komfort 

økes. Oppvarmingssystemet velges med en tidshorisont på 30-40 år. Et slikt system gjør at en kan 

installere forskjellige energikilder som varmepumpe, fjernvarme, bio- og elkjel, samt kombinasjoner 

av disse. Det kan for eksempel installeres en varmepumpe til å ta grunnlasten (ca. 60 % av totalt 



Livssykluskostnader for idrettsanlegg  ����

 

 

  Marius Hansen 
Side 58 av 70 
 

effektbehov) og en elkjel til spisslasten. En varmepumpe kan levere opptil tre ganger så mye varme 

pr energienhet som tradisjonelle panelovner. Investeringene blir ofte gunstig på grunn av langt 

tidsperspektiv, selv om investeringene er betydelige.   

Oppvarmingen til svømmehallen og dusjanleggene skjer ved ventilasjonsluft. Tillufttemperaturen 

varierer med årstiden. I beregningene settes tilluftstemperaturen til 30 °C, etter tabell 6.3. 

Oppvarmingen skjer ved et vannbårent varmebatteri.  

7.2 Bassengtrekk 

I masteroppgaven til Øen (2010) anbefales det som videre arbeid blant annet å vurdere 

lønnsomheten ved å benytte bassengtrekk utenfor driftstiden. Et bassengtrekk vil forhindre 

fordampning totalt og det vil medføre besparelse ved:  

• Redusert bruk av varmepumpe for å avdampe fuktigheten i luften 

• Redusert vannforbruk 

• Redusert varmetap fra bassenget 

I tillegg vil et bassengtrekk gi besparelser i vedlikeholdet til klimaskallet, belysningen og 

metalloverflater grunnet redusert fukt- og kloridinnhold i luften. Disse besparelsene er dog 

vanskelige å estimere og er dermed ikke medtatt som besparelser. Vedlikeholdet til varmepumpen 

reduseres også betraktelig. Bassengtrekk gjør at varmepumpen får redusert driftstid og i følge 

rapporten om “Bassengtrekk” (Grødal, et al., 2011) som ble utarbeidet av en gruppe i EIT våren 2011 

“Eksperter i Team – Idrettsteknologi”, vil varmepumpens driftstid reduseres til 1,5 ganger driftstiden 

for bassenget. Denne faktoren kan reduseres i enkelte tilfeller avhengig av ventilasjonssystemet. 

Hensikten med faktoren er å sikre at fuktigheten i svømmehallen representerer et tilfredsstillende 

nivå også utenfor driftstiden. En annen måte å løse fuktighetsproblematikken i svømmehaller på, er 

at kompressoren styres av fuktsensorer som slår av og på kompressoren etter behov. Uten bruk av 

bassengtrekk vil varmepumpen gå kontinuerlig. Vannforbruket i form av friskvann og avløp går også 

noe ned. Et bassengtrekk vil forhindre varmetap fra bassenget, siden fordampningen fører med seg 

varme. Beregningene på varmetap ved fordampning er vist i vedlegg D 1.4. En varmepumpe vil ideelt 

sett gjenvinne hele bassengets varmetap, men med dagens teknologi vil det være noe varme som går 

bort. Pumpen varmegjenvinner ca. 70 % av energien til fordampningsluften. Besparelsene ved bruk 

av bassengtrekk er vist i kapittel 8.2.2. Et forslag til utforming av oppbevaringskasse for 

bassengtekket er vist i figur 7.1.   
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Figur 7.1: Forslag til oppbevaringskasse for automatisk bassengtrekk  

Kilde: (Grødal, et al., 2011) 

7.3 Varmegjenvinning av gråvann 

Når vannet fra dusj, fordamping og basseng går til sluk, vil energien gå tapt. Å gjenvinne energien i 

vannet skjer ved at vannet passerer et grovfilter før det går gjennom en varmeveksler og eventuelt 

en varmepumpe som varmer opp friskvannet. Det nå oppvarmete friskvannet føres så til 

varmtvannsbereder hvor det varmes opp til ønsket temperatur før det forbrukes. Varmeveksleren 

må rengjøres med jevne mellomrom for å opprettholde en optimal virkningsgrad. Gjengroing som 

skyldes fett og såpestoffer vil forekomme. Tidligere erfaringer viser at en varmegjenvinner først blir 

lønnsom ved forbruk over 10 m3 pr dag (Bøhlerengen, et al., 2004), mens beregningene gjort her 

viser lønnsomhet ved et forbruk på litt over 7 m3 pr dag i driftsperioden.  

7.4 Oppsumering 

Ventilasjon i flerbrukshallen bør deles slik at det er et separat system til svømmehallen og 

dusjanleggene, garderober og fellesareal og til slutt idrettshallen. Det er beregnet med et undertrykk 

i svømmehallen og dusjanleggene for å hindre at fukt presses ut i konstruksjonene. Videre anbefales 

det et bassengtrekk som er vurdert lønnsomt. Et bassengtrekk gir besparelser ved redusert bruk av 

varmepumpe, redusert vannforbruk og redusert varmetap fra bassenget. Avslutningsvis er 

varmegjenvinning av gråvann diskutert og funnet lønnsomt.  
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8.0 Driftskostnader og finansiering 
Kapittelet viser estimerte driftskostnader for flerbrukshallen med og uten anbefalte investeringer. 

Videre i kapittelet er lønnsomheten ved investeringene synligjort og sammenstilt. Avslutningsvis 

vises finansieringsplanen for flerbrukshallen.  

8.1 Driftskostnader 

Beregninger av driftskostnader er gjort i Statsbygg sin beregningsmodell. Statsbygg er en ledende 

aktør for beregning av livssykluskostnad i Norge og de har vært en aktiv utvikler av konseptet helt fra 

starten i 1978, se kapittel 2.4.1, 2.4.3 og 2.4.4. Programmet til Statsbygg baserer seg på kontoplanen 

til NS 3454 “Livssykluskostnader for byggverk Prinsipper og struktur”som er vist i tabell 2.1. 

Beregningene er gjort for et normalt driftsår, uten ekstrainvesteringene og med nøkkeltall for en 

svømmehall. Nøkkeltallene for en svømmehall har høyere verdier når det gjelder energiforbruk og 

vedlikehold i forhold til et idrettsbygg. Nøkkeltallene for flerbrukshallen er dermed noe konservativ. 

Årlig driftskostnader er beregnet til 1 501 200 kroner. Se vedlegg F 1. 

Ved å beregne de samme driftskostnadene med ekstra investeringer som bassengtrekk, 

gråvannsgjenvinner, bedre vinduer og ekstra isolering i ytterveggene, vil driftskostnadene bli 

1 411 150 kroner. Se vedlegg F 2. Driftskostnadene reduseres med 90 050 kroner hvert år. Det er 

energikostnaden i budsjettet som blir redusert og besparelsene fordeler seg som vist i tabell 8.2. 

Vedlegg F 1 og F 2 viser også prosentfordelingen av kapital- og FDVU- kostnader. Hvis anbefalte 

investeringer gjennomføres utgjør årlig FDVU-kostnader 36 % av de totale årskostnadene. Ved 

sammenligning mot figur 2.4 er det mest naturlig å ta utgangspunkt i skolebygninger. Flere av 

skolebygningene inneholder enten idrettshall, svømmehall eller begge deler. Gjennomsnittlig 

prosentandel i figuren viser at årlige FDVU- kostnader utgjør 40 % av totale årskostnader. En lavest 

mulig prosentandel FDVU- kostnader er ønskelig når kalkulasjonsrenten er gitt.     

8.2 Kostnad/nytte 

8.2.1 Varmegjenvinner - Gråvann 

Som tabell 8.1 viser er den årlige energikostnaden redusert med drøye 51 000 kroner ved bruk av en 

gråvannsgjenvinner fra Menerga. Prisen for kjøp og montasje av et slikt system er stipulert til 

374 500 kroner. Beregningene er gjort i samarbeid med Martin Risberg, VVS ingeniør hos Menerga 

AS. I vedlegg E vises det en positiv nåverdi og en tilbakebetalingstid på 11 år.  
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8.2.2 Bassengtrekk 

Tabell 8.3 viser besparelsene av de enkelte delene ved bruk av bassengtrekk. Som tabellen viser er 

besparelsen størst for varmepumpen. Total besparelse ved bassengtrekk er 31 118 kroner pr år. I 

vedlegg E vises det en positiv nåverdi og en tilbakebetalingstid på 11 år. 

Tabell 8.1: Fordeling av besparelser for bassengtrekk 

Besparelser Kroner pr år 

Besparelse varmepumpe 21 446 

Besparelse vannforbruk 815 

Besparelse varmetap 8 857 

Total besparelse 31 118 

8.2.3 Forbedret yttervegg 

Ved å investere 30 490 kroner ekstra i økt tykkelse på isolasjon og lekter, vil årskostnaden bli 

redusert med 3797 kroner. Reduksjon kommer i form av mindre forbruk til energi. 

Tilbakebetalingstiden er i overkant av 12 år og med en beregnet levetid på 40 år kan investeringen 

anbefales.  

8.2.4 Forbedret vinduer 

Beregningene i kapittel 5.6.4 viser prinsippet for lønnsomhetsvurdering av vinduer. Ved å investere i 

bedret U-verdi på vinduene vil besparelsen i energikostnad bli på 3911 kroner pr år. Kostnaden ved 

ekstra investeringen er på 17 065 kroner. Tilbakebetalingstiden blir på 5,4 år og er dermed den mest 

lønnsomme investeringen. Ut i fra kravet i TEK (TEK, 2007), vil det være mest lønnsomt å redusere U-

verdien på vinduer. Det ble også bekreftet i nettprat med “Anita” hos Enova. 

8.2.5 Anbefalte investeringer 

Tabell 8.2 viser en sammenstilling av anbefalte investeringer for flerbrukshallen med antatt levetid, 

investeringskostnader, årlige besparelser, nåverdi og tilbakebetalingstid. Beregningene for 

gråvannsgjenvinner er vist i vedlegg E, bassengtrekk er vist i vedlegg F og beregningene for yttervegg 

og vinduer er vist i kapittel 6.5.2 og 6.5.4.   

Tabell 8.2: Sammenstilling av anbefalte investeringer for flerbrukshallen 

Anbefalte 

investeringer 

Levetid 

[år] 

Investerings-

kostnad 

[kroner] 

Årlige 

besparelser 

[kroner] 

Nåverdi 

[kroner]  

Tilbakebetalingstid 

[år] 

Gråvannsgjenvinner 15 374 500 51 224 92 044 10,6 

Bassengtrekk 15 140 700 31 118 142 720 5,6 

Forbedret 

yttervegger 

40 30 490 3 797 20 130 12,2 

Forbedret vinduer 40 17 065 3 911 35 075 5,4 

Sum - 562 750 90 050 289 969 8,5 
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8.3 Finansiering 

Flerbrukshallen finansieres etter følgende tabell, som er fremstilt etter kommunens egne 

beregninger og tilsendt på mail 6.mai 2011 fra Olav Harry Østby.  

Tabell 8.3: Prosjektfinansiering av flerbrukshallen 

Prosjektfinansiering Kroner 

Disposisjonsfond 9 900 000 

Spillemidler 9 700 000 

Merverdiavgiftsrefusjon 12 400 000 

Lån – nedbetalingstid 30 år 30 000 000 

Sum 62 000 000 

 

8.4 Oppsummering 

Driftskostnadene for flerbrukshallen er beregnet med beregningsmodellen til Statsbygg. 

Utgangspunktet for beregningene er utarbeidet nøkkeltall. Driftskostnadene er estimert til 1 411 150 

kroner pr år, etter at anbefalte investeringer er gjennomført. Kapittelet gir en sammenstilling av 

anbefalte investeringer med nåverdi og tilbakebetalingstid. Anbefalte investeringer er 

gråvannsgjenvinner, bassengtrekk og forbedret U-verdier på yttervegger og vinduer. Gjennomføres 

alle tiltakene utgjør investeringskostnaden 562 750 kroner og tilbakebetalingstiden er beregnet til 8,5 

år.   
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9.0 Konklusjon 
Hovedmålet med masteroppgaven var å fremheve helhetstenkning med bakgrunn i 

livssykluskostnader for flerbrukshallen i Tydal kommune. Hensikten var å redusere de årlige 

driftskostnadene med anbefalte tiltak. Årskostnadene basert på nøkkeltall skulle også indikeres.   

Ved å investere i gråvannsgjenvinner, bassengtrekk og bedret U-verdier for ytterveggene og 

vinduene, vil de årlige kostnadene til energiforbruk reduseres med 90 050 kroner. Investeringene 

utgjør 562 750 kroner. Den totale tilbakebetalingstiden for investeringene er beregnet til underkant 

av ni år. U-verdien på ytterveggene anbefales redusert fra kravet på 0,18 W/m2K til 0,13 W/m2K, 

mens U-verdien for vinduene anbefales redusert fra kravet på 1,2 W/m2K til 0,7 W/m2K. 

Investeringene som anbefales er vist i tabell 9.1. 

Tabell 9.1: Anbefalte investeringer med kostnader, besparelser, nåverdier og tilbakebetalingstider 

Anbefalte 

investeringer 

Levetid 

[år] 

Investerings-

kostnad 

[kroner] 

Årlige 

besparelser 

[kroner] 

Nåverdi 

[kroner]  

Tilbakebetalingstid 

[år] 

Gråvannsgjenvinner 15 374 500 51 224 92 044 10,6 

Bassengtrekk 15 140 700 31 118 142 720 5,6 

Forbedret 

yttervegger 

40 30 490 3 797 20 130 12,2 

Forbedret vinduer 40 17 065 3 911 35 075 5,4 

Sum - 562 750 90 050 289 969 8,5 

 

Gjennom behovsanalysen for flerbrukshallen er gjennomsnittlig driftstid anbefalt til 3,5 timer for 

svømmehallen og 11,5 timer for idrettshallen.  

Energibudsjettet fra SIMIEN gir et antatt forbruk av energi til flerbrukshallen. Budsjettet viser et 

samlet behov på 144,9 kWh/m2 og et effektbehov på 406 787 kWh.   

Årsregnskapet som bygger på nøkkeltall fra Statsbygg viser en årlig kostnad på 1 411 150 kroner, hvis 

nevnte investeringer gjennomføres.  

9.1 Anbefaling for videre arbeid 

Idrettshallen skal oppføres med yttervegger av sandwichelementer i stål og valget er begrunnet med 

antatt lavere kostnader og kortere byggetid enn tilsvarende konstruksjon. Det ville vært interessant å 

kostnadsvurdere sandwichelementene i stål opp mot trekonstruksjoner, og da gjerne ferdige 

moduler.  

Bassengtrekket som er foreslått i oppgaven og som er beregnet økonomisk lønnsomt bør etterprøves 

i forhold til kostnader, funksjonalitet og drift.   

Det bør utvikles et oppfølgingsprogram for driften i Tydal kommune med et tidsaspekt på 3-5 år. De 

faktiske driftskostnadene kunne da sammenlignes med driftskostnadene som er utarbeidet i 

masteroppgaven. Det bør også utarbeides et godt vedlikeholdsprogram for flerbrukshallen.  
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Simuleringsprogrammet SIMIEN tar ikke hensyn til svømmehaller som bygningskategori og verdier 

som benyttes må beregnes separat for så å manipuleres inn i programmet. Det anbefales derfor at 

Program Byggerne utvikler programmet videre slik at svømmehaller kan modelleres i programmet.   
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