
Svømmeanlegg Rud 
Orientering etter forhandlinger
11. Oktober 2018



Hva ble besluttet i BP 2?

 50x25 m treningsbasseng med hev/senk. 10 treningsbaner

 Opplæringsbasseng med hev/senk

 Ivareta svømmernes og skolens behov, samt et anlegg som gir økt tilbud til innbyggerne

 Ambisjon om å redusere energiforbruket med 30% i forhold til referansebygg TEK10

 Be om opsjon på Breeam sertifisering



Konkurransen og forhandlingene
To leverandører søkte om deltakelse i konkurransen og begge 

oppfylte kvalifikasjonskravene. 

Begge deltakerne innga gyldige tilbud innen fristen

Gjennomført flere forhandlingsrunder med begge tilbyderne

Evaluering med følgende kriterier

Pris

Kvalitet

Kompetanse og nøkkelpersonell



Resultat
Prosjektet har blitt vesentlig dyrere enn tidligere estimert

Estimat fra BP2: 285 mill

Etter mottatt pristilbud: 461 mill

En økning på 176 mill

21.8.2017 22.2.2018 24.9.2018

Estimat i mill 285 305 461

I tidligfase ble estimatene kvalitetssikret av eksterne rådgivere som har god kjennskap til svømmeanlegg

Estimatet fra forrige sak var belyst med store usikkerheter



Årsaker til kostnadsøkningen

Faktorer som har bidratt til kostnadsøkningen

Krevende grunnforhold

50 m basseng med deling i 3 soner (ikke vanlig, men gir stor fleksibilitet)

Høy miljø- og klimaprofil

Krevende tilkobling mot eksisterende BIP spesielt ift universell utforming

Høyere areal enn forutsatt – spesielt for tekniske anlegg – ca 700 kvm

Det er et begrenset marked som leverer tilbud på svømmeanlegg 

Presset entreprenørmarked

Generell prisøkning og en spesiell prisøkning på svømmeanleggsprosjekter



Gjennom planleggingsfasen har man lagt inn høyere kvaliteter, for å sikre driftsoptimale og driftssikre løsninger

I forprosjektfasen vil entreprenør og byggherre jobbe sammen om kostnadsreduserende tiltak

Opprettholde drift i eksisterende BIP

Konseptet 2521 var førende for kvaliteter og omfang i tidligfase

Forts.



Hva kan vi gjøre nå? 

Vi har to valgmuligheter:

1. Beslutte gjennomføring av svømmeanlegget slik det er fremlagt. 

Da må vi legge til grunn de kostnadene som fremkommer i det fremforhandlede tilbudet.

2. Avlyse konkurransen

a) Endre prosjektets omfang både i forhold til kvalitet(bassengstørrelse, hev/senk, kvaliteter) og miljømål 

b) Utsette byggingen av svømmeanlegget 



Rådmannens vurdering

 Rådmannen mener svømmehallen bør bygges på grunnlag av det fremforhandlede tilbudet

 Merkostnader fremmes i tilleggsinnstillingen til HP 2019-22

 Tilbudene i konkurransen anses å være korrekte i henhold til markedssituasjonen og i forhold til 

omfanget som skal leveres

 Rådmannen har evaluert tilbudene ferdig og sendt tildelingsbrev til den tilbyderen som hadde 

det mest økonomisk fordelaktige tilbudet, men med forbehold om politisk vedtak om 

igangsetting av prosjektet



Tilleggsinnstilling:



Men hva får innbyggerne, hvis vi går videre?

 Norges første Breeam sertifiserte svømmeanlegg
 Et flott 50 meters basseng som kan deles i 3 soner, hvorav 2 av sonene kan 

ha forskjellig dybde
 Et opplæringsbasseng med hev/senk bunn i egen klimasone
 Garderobefasiliteter som ivaretar sikkerhet og logistikk for elever
 Ny hovedinngang til idrettsparken og som kobler byggene sammen
 Meget energieffektivt svømmeanlegg
 Et robust og driftsvennlig/-effektivt anlegg som står seg over tid



Vinnende tilbud
NCC med rådgivere
Lang erfaring, har siden 2010 
bygget 10 basseng og har 4 under 
oppføring. Følger sitt eget 
konsept Badeanlegg, for å sikre 
kvalitet og holdbarhet

Klimaklok
Norges første Breeam sertifiserte 
badeanlegg – very good



Vestibyle



Treningsbassenget



Organisering



Klimaklok

 Norges første Breeam sertifiserte anlegg(Very Good)
 Passivhus
 Gjenvinning av varme fra dusjvann, bassengvann og fuktig luft
 LED-belysning og styring av belysning
 Bruk av overskuddsvarme fra ishall
 Fjernvarme
 Opsjon på fossilfri byggeplass
 Vurdering av bruk av solceller
 Vurdere byggoppvarming med fjernvarme
 Stålbasseng for redusert kjemikaliebruk
 Delt foaje og servicetorg med idrettsparken for effektiv 

arealbruk



Bruksplan for 50m

Ukedag - eksempel

Ukedager
-2-6 svømmebaner i 
treningsbassenget hele åpningstiden  
6-21 på hverdager

Helger
alle baner fra kl 10-17 i helgene. 

Helg



Bruksplan opplæringsbasseng

Opplæringsbasseng 
- kl 7-9 på hverdager og kl 10-17 på lørdag og søndag



Parkeringsdekning
Totalt for Rud idrettspark vil det bli ca 450

Parkering i direkte tilknytning svømmeanlegget
129 plasser 
hvorav 
15 av med lademulighet for elbil
9 HC-plasser

I tillegg
10 parkeringsplasser for moped

Sykkelparkering 81 stk ved hovedinngang
27 under tak



Spillemidler

Prosjektet tilfredsstiller krav for maksimere potensialet for 
spillemidler. 

Enova

Prosjektet er i prosess knyttet til Enovatilskudd



Fremdrift

Dersom prosjektet blir vedtatt igangsatt i november 2018, vil prosjektet holde 
planlagt fremdrift.

Svømmehallen skal ferdigstilles tidlig i 2021.
Svømmerne kan ta anlegget i bruk først – for å bidra til testing.
Tas i bruk av publikum i løpet av sommeren 2021.


