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Ramme i eksisterende økonomiplan






Til utbygging av Verdalsøra barneskole og
Verdalsøra ungdomsskole er det i økonomiplanen
avsatt 202 millioner kroner
I denne summen inngår 14 mill. kr i tippemidler
188 millioner uten tippemidler

Randi Segtnan – kommunalsjef oppvekst

Alternativ 1



Bygge to nye skoler i ett bygg: ca 204 mill kr.
Ny flerbrukshall er kostnadsberegnet til
–



Ny svømmehall er kostnadsberegnet til
–



ca 241 mill kr.

Med ny svømmehall vil dette bli
–



ca 32 mill kr.

Sum av nye skoler og flerbrukshall utgjør
–



ca 37 mill kr.

ca 273 mill kr.

For skolene er det forutsatt en kvadratmeterpris på 20.000
kr, for flerbrukshall er det brukt kvadratmeterpris på 15.000
kr og på svømmehallen 25.000 kr.
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Alternativ 2:












Bygge ny barneskole
Bygge nytt fellesareal for barneskole og ungdomsskole
Bygge ny parallell på ungdomsskolen
Rehabilitering av de tre eksisterende klasseromsfløyene på
ungdomsskolen
Sammenbygging av de tre klasseromsfløyene
Utgifter til midlertidige undervisningslokaler anslagsvis 5 mill kr
Samlet prosjektkostnad er anslått til ca 179 mill kr
Ny flerbrukshall vil sammen med skolene utgjøre en anslått
prosjektkostnad på ca 216 mill kr
Ny svømmehall er kostnadsberegnet til ca 32 mill kr. Samlet anslått
prosjektkostnad ca 248 mill kr
For skolene er det i nybygg forutsatt en kvadratmeterpris på 20.000 kr. For
rehabilitering av eksisterende ungdomsskole inklusive riving forutsettes 90
% av nybyggkostnad. For flerbrukshall er det brukt kvadratmeterpris på
15.000 kr og på svømmehallen 25.000 kr.
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Alternativ 3:









Bygge ny barneskole
Bygge fellesareal barneskole/ungdomsskole og en
ny parallell på ungdomsskolen.
Dette blir samlet 6939 m², ca 139 mill kr.
Ny flerbrukshall ca 37 mill kr.
Samlet blir dette ca 176 mill kr.
Da er det ikke gjort noen tiltak på eksisterende
ungdomsskole og svømmehall.
Årlig energiforbruk vil ligge på ca 3 mill kwh.
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Framdrift






6 grupperinger konkurrerer om å bli prekvalifisert
til deltakelse i samspillkonkurranse (foregår nå)
5 grupperinger kvalifiseres (begynnelsen av mai)
Konkurransegrunnlaget for plan- og
priskonkurranse sendes ut etter
kommunestyrevedtak i mai
Innleveringsfrist av utkast til planløsning med
tilhørende pristilbud blir i løpet av oktober 2009
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Planlagt framdrift:








Kåring av vinner av samspillkonkurransen: I løpet
av november 2009
Samspillfase: Desember 2009 – mai 2010
Byggestart:
Juni 2010
Ferdigstillelse: Desember 2011
Innflytting:
Desember 2011
Riving av eksisterende bygg: 1. kvartal 2012
Endelig ferdigstillelse utomhusanlegg: Første del
av august 2012
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