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KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN 
BOLIGFELT  
 
Vedlegg:  Kostnadsoverslag for utbygging av Fjerdumsskogen boligfelt, utarbeidet av  
 Norconsult as, 24 juni 2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det er utarbeidet et kostnadsestimat for utbygging av infrastruktur i Fjerdumsskogen 
boligfelt. På grunn av høye kostnader foreslår administrasjonen at utbyggingen avventes 
inntil kommunen har høstet erfaringer med å selge det nye tomteområdet i Fjerdumsenga 
til private utbyggere.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I forbindelse med budsjettbehandlingen vedtok kommunestyret i møtet 10. desember 2020 
følgende: «Det skal utarbeides et kostnadsestimat for opparbeidelse av infrastruktur, V/A og 
gang/sykkelveg fram til Fjerdumsskogen boligfelt, med anslag om tomtepriser basert på 
selvkostprinsippet. Saken legges fram for kommunestyret høsten 2021.» 
 
Norconsult A/S ble engasjert til å gjennomføre kostnadsestimatet, og rapporten fra dem er 
nå ferdig og vedlegges.  
 
Med en utbygging i tre etapper, som er forutsatt i reguleringsplanen, viser rapporten en 
samlet kostnad for utbyggingen på 87 millioner kroner. Dette inkluderer adkomstveger inkl. 
tiltak langs fv.2528 Baklivegen, vann- og avløpsanlegg, lokal overvannshåndtering, elektro og 
fiber.  
 
Fordelt på de forskjellige etappene estimeres det at etappe 1 med 20 boliger gir en kostnad 
pr. tomt på kr. 2,9 millioner, etappe 2 med 10 boliger gir en kostand pr. tomt på kr. 1,3 
millioner og etappe 3 med 7 boliger gir en kostnad pr. tomt på kr. 2,3 mill.  Dette gir en 
gjennomsnittlig utbyggingskostnad pr. tomt på kr. 2,4 millioner når en ser alle 
utbyggingsetappene under ett.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Dersom hele feltet bygges ut i en omgang, blir den totale utbyggingskostnaden pr. tomt kr. 
2,25 millioner. Å bygge ut hele feltet i en omgang gir en mer rasjonell utbygging, hvor en 
slipper en del ekstrakostnader med midlertidige løsninger, rigg og drift o.l.  
 
For å redusere kostnadene er det sett på mulige kutt. Det er foreslått tiltak som reduserer 
kostnadene med til sammen 2,6 millioner kroner. 
 
Kostnader med grunnerverv er ikke tatt med i denne utredningen. Det har heller ikke vært 
gjennomført forhandlinger om kjøp av grunn, så denne kostnaden er på nåværende 
tidspunkt ukjent. 
 
Utbyggingskostnadene er i tidligere utbygde boligfelt i Gausdal dekket inn i sin helhet 
gjennom refusjonen som kreves av tomtekjøperne (selvkostprinsippet). 
 
Sammenligning med Heggen 4: 
I Heggen 4 kreves det en refusjon på fra ca. kr 350 000 – 700 000 avhengig av om det er en 
enebolig eller to/firemannsboligtomt.  
 
Sammenligning med Veisten: 
I Veisten er refusjonen på kr. 300 000. pr. tomt. 
 
Det er tidligere vedtatt å legge nytt tomteområde i Fjerdumsenga ut for salg til private 
utbyggere. 
 
VURDERING: 
Vi ser at utbyggingskostnadene i Fjerdumsskogen blir høye i forhold til det vi er vant til. På 
grunn av topografien blir det mange meter veg og grøft pr. bolig i forhold til andre 
tilsvarende tomteutbygginger. 
 
Kommunen har for tiden ingen ledige tomter ved Segalstad bru, og få tomter I Follebu. 
Behovet for å tilrettelegge og tilby nye tomter er derfor stort. En viktig faktor i det å kunne 
tilby attraktive boligtomter er at prisen på tomtene er konkurransedyktige i forhold til andre 
tilbydere i regionen. Antagelig er gunstige priser en av de viktigste konkurransefortrinnene vi 
har i forhold til f.eks. tomter på Lillehammer.  
 
Tomtene i Heggen 4 har vært forholdsvis lettsolgte. Vi kan derfor anta at dette prisleiet er 
noenlunde riktig. I tillegg erfarer vi at tomter i Follebu er noe mer attraktive enn ved 
Segalstad bru. Det vil si at tomtene i Fjerdumsskogen prismessig ikke bør ligge på et nivå 
særlig over Heggen 4.  
 
Når vi ser at utbyggingskostnadene for tomtene i Fjerdumsskogen blir liggende bortimot 2 
millioner kroner høyere enn det som kreves i refusjon i Heggen 4, vil det kreve en betydelig 
egenandel fra kommunen dersom vi skal utjevne forskjellene i refusjon. For 37 tomter 
snakker vi da fort om en kostnad på 60 -70 millioner kroner.  



  
 
 

  
 
 

 

 
De kuttforslagene som er funnet er marginale og vil ikke utgjøre noen vesentlig forskjell i 
kostnadsbildet.  
 
Det kan være et alternativ å se på en minimumsløsning hvor det bygges ut et lite antall 
tomter der hvor disse ligger nært dagens infrastruktur. Man kan dermed opparbeide en liten 
tomtereserve ved Segalstad bru uten at man tar høyde for full utbygging.  Dette alternativet 
var ikke en del av Norconsults rapport, og må eventuelt kostnadsberegnes nærmere. 
 
Et annet alternativ kan være å gå ut på det private markedet og tilby tomtene til 
utbyggingsselskaper. Dette kan enten gjøres ved at kommunen erverver grunnen, eller at 
dagens grunneiere selger tomtene. Hvorvidt dette er en løsning som kan være ettertraktet i 
markedet er ikke undersøkt.  
 
Når prosessen med salg og utbygging av de nye tomtene i Fjerdumsenga er fullført, vil det bli 
nye tilgjengelige tomter ved Segalstad bru. Samtidig vil kommunen høste erfaringer med 
prosessen rundt salg av tomtearealer til private. Administrasjonen vil derfor foreslå at videre 
utbygging av Fjerdumsskogen avventes til tomtene i Fjerdumsenga er solgt og realisert. 
Erfaringene fra denne prosessen vil være viktige i valget av hvordan tomteområdet i 
Fjerdumsskogen skal utvikles.   
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
På grunn av høye utbyggingskostnader avventes utbygging av Fjerdumsskogen boligfelt til 
kommunen har høstet erfaringer med salg av det nye tomteområdet i Fjerdumsenga til 
private utbyggere.  
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 63/21 den 22.09.2021. 
 
Behandling: 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget:  

1. «På grunn av høye utbyggingskostnader utredes det en løsning hvor det bygges ut et 
antall tomter som ligger nærmest dagens infrastruktur.  

2. Det startes forhandling med grunneier om kjøp av deler av arealet som er regulert til 
boligformål.»  

 
 
 
Votering:  



  
 
 

  
 
 

 

 Forslaget til Hans Høistad punkt 1 ble satt opp mot forslag til innstilling.  
Forslaget til Hans Høistad ble enstemmig tiltrådt.  

 Forslaget til Hans Høistad punkt 2 fikk 3 stemmer og falt.  
 
 
Innstilling: 
 
På grunn av høye utbyggingskostnader utredes det en løsning for utbygging av deler av 
området som ligger nærmest dagens infrastruktur.  
 


