
Sluttregnskap for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole 
Vedlegg til saksframlegg «Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018» 

 

Prosjektet ble igangsatt ved lokaliseringsvedtak k-sak 148/13 (felles sak Brandbu barneskole og 

Brandbu ungdomsskole).  Kommunestyret avsatte i k-sak 71/14 gitt en investeringsramme på 164 

mill. kroner. Investeringsrammen ble redusert med 3 mill. kroner i vedtak vedrørende resultatrapport 

2. tertial 2016 (k-sak 112/16).  

 

 

Prosjekt 978 Brandbu barneskole hadde en justert kostnadsramme inkludert forprosjekt på 161 mill. 
kroner. Regnskapet viser en samlet investeringsutgift på 151,5 mill. kroner, dvs. et mindreforbruk på 
9,5 mill. kr.  
 
Den prosjektspesifikke finansieringen var i tillegg til momskompensasjon og lån («generell 
finansiering»), øremerkede tilskudd på hhv. 1,3 mill. kr i tilskudd fra spillemidlene til 
nærmiljøanlegget på skolen og et ENØK-investeringstilskudd fra Enova på 0,36 mill. kroner.   
 
OBS! Inndekning av merforbruk for forstudien (investeringsprosjekt 957) er belastet byggeprosjektet 
med 0,87 mill. kr (vedtatt som del av årsoppgjør 2014, k-sak 34/15). 
Delprosjekt utsmykning inngår med 1,4 mill. kroner (som budsjettert). 
 

Det ble i tillegg brukt 3,9 mill. kroner til utredningsarbeidet som førte fram til vedtaket i k-sak 71/14, 

prosjekt 957. (Ramme 3 mill. kr; merforbruk dekket av prosjekt 978, se over.) 

Noen merknader: 

 Byggeperiode: Oktober 2014 – august 2016.  

 Mindreforbruket skyldes i hovedsak konkurransesituasjonen i markedet, med vinnende tilbud ca. 12 mill. 
kr den estimerte entreprisekostnaden (i kalkylen) som lå til grunn for bevilgningssaken. Dette ga 
kommunen mulighet til å gjennomføre planlagte og nødvendige opsjoner for 4 mill. kroner, i alt vesentlig 
oppgradering av garderober i svømmehallen, og etterisolering og utskifting av vinduer i fløy G 
(rehabilitering).  Rammen ble derfor beholdt uendret.  
Kalkylen inneholdt en konkret usikkerhetsavsetning på ca 6 mill. kr for alunskifter/radon-problematikk, 
Dette forholdet slo ikke til, men en fikk i stedet tilsvarende ekstrautgifter til masseutskiftning under deler 
av nybygget. Andre vesentlige utgifter ut over kontrakt (endringer): omlegging utvending VA (vann og 
avløp), ekstra solskjerming, entreprenørbistand til AV-leveranse (audiovisuelt utstyr, egen kontrakt) og 
etablering av ny trafo. Kontraktsfestet lønns- og prisvekst utgjorde ca. 1,5 mill. kroner. 

  

Forslag til vedtak:  

Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole til 

orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 151,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 

161,0 millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner. 


