
Knut T. Smedsvig - Backe Idrettsbygg AS

17.11.2021

Suksessoppskrifter for 
etablering av idrettsbygg



Backe Idrettsbygg

▪ Vi utvikler, finansierer og prosjekterer idrettsbygg

▪ Medarbeidere med kompetanse innen arkitektur, 
forretningsutvikling og økonomi

▪ Vi tilbyr en samarbeidsmodell der idrettslag kan ha én 
partner gjennom hele prosessen fra idé til ferdig idrettsbygg

▪ Vi deltar i offentlige funksjonsbeskrevne anbud 

▪ Med entreprenør med oss i utviklingen av løsningene klarer 
vi å tegne og prosjektere funksjonelle bygg til en rimelig 
kostnad 



BSK Arena og Osloidrettens Hus

32 000 m2 med idrettsbygg, kontorer og skole.  Byggestart 2022



Slåtthaug Arena

27 000 m2 med idrettsarealer og skole. Byggestart 2022



Stavanger folkebad

Hillevågsbadet 10 000m2 – en av to finalister. Byggestart 2023



Kommunale idrettsplaner

▪ Summerer vi alle kommunale idrettsplaner i landet vil vi se at 
det er mange tusen store og små idrettsbygg og idrettsanlegg 
som ønskes etablert av idrettslag, skoler og nærmiljøer.

▪ De fleste kommuner utarbeider en handlingsplan der 
ønskene prioriteres.

▪ Felles for alle kommuner er at ønskene er betydelig flere enn 
den økonomiske bæreevnen til kommunen og idretten.

▪ Å arbeide for å få mest mulig idrettsbygg/glede for hver 
krone investert er derfor en oppgave mange ser stor nytte av. 

▪ Strategiene er mange, og noen lykkes bedre enn andre. 



Suksessoppskriften kan inneholde

▪ Å kombinere idrettsbygg og kommunale funksjoner som skole, barnehage, helsestasjon, bibliotek, 
fritidsklubb, servicesentral, utlånssentral, dagsenter for eldre mv. i samme bygg. Og selvsagt gjerne 
langt mer enn én idrett også!

• Vi må ivre for slike samlokaliseringsløsninger før kjøpesentrene stikker av med alle kommunale 
leieinntekter. For det skjer i dag. Allerede i dag rommer kjøpesentrene svært mange kommunale 
tjenester og kjøpesentereierne jobber hele tiden for å tiltrekke seg flere kommunale tjenester. 



Å arbeide for etablering av rimelige idrettsbygg 
- er også en del av suksessoppskriften

▪ Høye kostnadsestimater kan medføre at idrettsbygg taper i konkurransen om de kommunale 
investerings- og driftskronene.

▪ Vi ser det i eksemplet svømmehaller. 

▪ Antall kommuner som har definert at de har behov for en ny svømmehall er minst tre ganger så 
stort som antall kommuner som har lagt ny svømmehall-investering inn i sin økonomiplan de 
neste fire årene.

▪ Årsaken kan være at det er blitt etablert en sannhet om at svømmehaller er dyre å etablere og 
dyre å drive.

▪ Som Oslo-borger siden 1987 med mangeårig erfaring som bydelspolitiker og tillitsvalg innen 
idretten lærte jeg på 1990- og 2000-tallet hva etablering av dyre idrettsanlegg kunne bety:



Hoppbakken som ble 4.400 prosent dyrere enn planlagt

▪ Skianlegget i Holmenkollen ble først 
anslått å koste drøye 40 millioner 
kroner.

▪ Prislappen endte på 1,8 milliarder 
kroner. Dette utgjør om lag 4 milliarder 
2021-kroner

▪ Resultatet ble at alle andre idretter fikk 
lite eller ingenting til investeringer i de 
neste 15 årene. 

▪ Unntaket her var fotballen som var 
dyktige og klarte å lage en kunstgress –
revolusjon.

Nå skjer noe av det samme igjen:



To bad til om lag 2,6 milliarder kroner



Bergen gjorde det samme

▪ ADO Arena kostet til slutt nesten 1,1 milliard 
kroner og kommunen kuttet ut kanskje 2/3 
deler av de andre prosjektene de 
opprinnelig hadde prioritert i sin idrettsplan 
2010-2019.

▪ Hadde det ikke vært for Bergens 
redningsmann,  Trond Mohn, så hadde 
Bergens idrettsliv stått på stedet hvil i nesten 
tolv år.



Og Tromsø

Budskapet mitt er: 

▪ Slutt å heie ukritisk på kostbare 
kommunale prosjekter. 

▪ Ta initiativ til å etterspørre rimeligere 
løsninger som kan sikre at prosjektene 
nedover på prioriteringslisten også skal 
kunne bygges i årene som kommer! 



Valg av prosjekterings- og anbudsmodell

▪ En kommune velger som regel å tegne og beskrive et byggeprosjekt før det legges ut 
på anbud. Offentlig statistikk viser at de da gjerne bruker 8-12 % av prosjekts 
totalkostnad i fasen før byggestart. 

▪ Idrettslag som bygger en hall bruker til sammenlikning ofte ikke mer enn 1 til 2% av 
totalkostnadene før de er sikret finansiering og kan overlate til en totalentreprenør å 
prosjektere og bygge deres hall.

▪ Skulle idrettslag ha valgt kommunenes foretrukne anbudsform, beskrevne uttegnede 
anbud, ville de pådratt seg kostnader i samme størrelsesorden. Det er ikke aktuelt.



Idretten velger å funksjonsbeskrive ytelsene
- og overlate til entreprenør å prosjektere

▪ Idretten velger nesten uten unntak fremgangsmåter som sikrer en raskere og 
rimeligere vei til målet.

▪ Enten et idrettslag samarbeider med oss i Backe Idrettsbygg eller en annen lokal 
bedrift så overlates det til entreprenøren å prosjektere og sikre at det bygges iht. 
alle offentlige veiledere og krav.

▪ Vi bistår også å få testet med kommuneadministrasjonen og det politiske miljø om 
idrettslagets prosjekt er ønsket. Det gjør vi før vi eventuelt begynner å tegne noe 
som helst. 

▪ For ingen er tjent med at det utvikles luftslott.



Hva med kostnader – hvordan lykkes i dagens marked?

▪ At idrettslag som regel bygger rimeligere enn kommunene skyldes flere forhold. 

▪ Noe av prisforskjellen ligger nok i at et offentlig byggeprosjekt ofte har høyere 
kvaliteter sammenliknet med idrettslagenes bygg. Men mye av forskjellen skyldes 
også innkjøpsmodellen som velges. 

▪ Det offentlige kan bygge rimeligere. De må bare ta i bruk de samme prinsipper 
som idrettslagene nytter for å få ned prosjekterings- og byggekostnadene.

▪ Kommunene som oppnår lave utbyggingskostnader benytter det vi kaller 
funksjonsbeskrevne anbud med totalentreprise.



Funksjonsbekrevne anbud

▪ I slike anbud defineres det på et overordnet nivå hvilke funksjoner som 
etterspørres og entreprenørene inviteres til å tegne og beskrive sitt forslag til 
hvordan kommunens behov skal kunne tilfredsstilles på best mulig måte. 

▪ Kommunen setter også i disse konkurransene anbudskriterier som sikrer at 
kvaliteter som klima/miljø, estetikk, brukerfunksjonalitet, kompetanse og pris 
vektes på en slik måte at det gir kommunen en mulighet til å gjøre en grundig og 
god vurdering som ivaretar alle kommunens prioriterte mål.



Stor konkurranse

▪ Funksjonsbeskrevne anbud = mange tilbud (med mindre konkurransen begrenses 
med prekvalifisering først). 

▪ Betyr at kommunene får levert et mangfold av løsningsforslag som de ikke oppnår 
om de velger anbudsformen de vanligvis nytter, et beskrevet og uttegnet bygg.

▪ Hvert år er det bare to til fire slike kommunale anbud her i landet. Siste eksempel 
på denne stammen, Jørpeland flerbrukshall, hadde en totalentreprisekostnad på 
under 15 000 kr/m2 eks mva. Bygget sto ferdig for en måned siden.



Snakk frem anbudsformen som sikrer etablering av flere idrettsbygg

▪ Vær kritisk når nye idrettsbygg til store kostnader prosjekteres. 

▪ Vit at prioritering av slike anlegg nesten uten unntak betyr at det tar lengre 
tid å etablere de neste på prioriteringslisten.

▪ Og hva kan et idrettsbygg koste da, dersom dere velger en entrepriseform 
som den jeg er misjonær for?

La oss se på noen konkrete eksempler:



Jørpeland Flerbrukshall

Byggherre Strand Kommune

Byggested Jørpeland

Anleggstype Flerbrukshall

Størrelse 6 000 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør Backe Rogaland

Byggekostnad Ca 84 mill. kr

Byggeperiode 2020-2021

Innhold Dobbel flerbrukshall, kampsportsaler, 
treningsrom, buldrevegg, kafeteria, møterom 
og sosiale rom. 



Nordstrand Arena

Byggherre Nordstrand IF

Byggested Oslo

Anleggstype Flerbrukshall

Størrelse 8 500 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør Backe Romerike

Byggekostnad Ca 120 mill. kr

Byggeperiode 2017-2018

Innhold Dobbel flerbrukshall med 2000 
tilskuerplasser, treningssenter, kafeteria, 
møterom, sosiale rom, utleielokaler, p-kjeller.



Eika Fet Arena

Byggherre Fet IL

Byggested Fetsund

Anleggstype Flerbrukshall

Størrelse 4 200 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør Backe Romerike

Byggekostnad Ca 74 mill. kr (inkl. 10mill i infrastruktur)

Byggeperiode 2016-2017

Innhold Dobbel flerbrukshall med 600 tilskuerplasser, 
en klatrehall med en 14 meter høy klatrevegg 
og mulighet for buldreklatring, åtte 
garderober, treningssenter, rom for sosiale 
aktiviteter, kafeteria og utleielokaler 



Forus Sportssenter

Byggherre Rogland Bedriftsidrettskrets

Byggested Stavanger

Anleggstype Multisportsanlegg

Størrelse 9 300 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør Backe Rogaland

Byggekostnad Ca 127 mill. kr

Byggeperiode 2016-2017

Innhold Trippel flerbrukshall, Folkehelsesenter, 3 
squashbaner, sosialt rom, møterom, 
kontorer, skytehall



Vikinghallen

Byggherre Viking FK

Byggested Stavanger

Anleggstype Fotballhall og flerbrukshall

Størrelse 7 900 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør Backe NordVest

Byggekostnad Ca 100 mill. kr

Byggeperiode 2013-2014

Innhold 11er fotballbane, håndballbane, trimrom, 
klatrevegg, 6 klasserom, kantine og vestibyle



Ranheim Aktivitetshall

Byggherre Ranheim IL

Byggested Trondheim

Anleggstype Flerbrukshall

Størrelse 8 600 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Nikolai Hansen

Totalentreprenør Backe Trondheim

Byggekostnad Ca 93 mill. kr

Byggeperiode 2020-2021

Innhold Flerbrukshall, kampsportsal, aktivitetssaler, 
cagefotball, kafeteria, klubbkontor og sosiale 
rom, p-kjeller



Linderud Flerbrukshall

Byggherre Linderud Idrettslag

Byggested Linderud, Oslo

Anleggstype Flerbrukshall

Størrelse 2 300 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Nikolai Hansen

Totalentreprenør Asker Entreprenør

Byggekostnad Ca 45 mill. kr

Byggeperiode 2020-2021

Innhold Håndballhall, sosialt rom og 
treningsrom



Grei Fotballhall

Byggherre Sportsklubben Grei

Byggested Grorud, Oslo

Anleggstype Fotballhall

Størrelse 3 800 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ José del Castillo

Totalentreprenør Hallmaker

Byggekostnad Ca. 40 mkr

Byggeperiode 2020-2021

Innhold Bane 68x47m, garderober, kiosk, lager 
og vestibyle 



Sandnes Arena

Byggherre Sandnes Arena AS

Byggested Melshei

Anleggstype Arenahus (rulleskiløype)

Størrelse 1 240 kvm

Arkitekt Backe Idrettsbygg v/ Jose Del Castillo

Totalentreprenør Backe Rogaland

Byggekostnad Ca 23 mill. kr

Byggeperiode 2020-2021

Innhold Overnattingslokaler, aktivitetssal, 
treningsrom, garderober, kafeteria





TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


