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1 INNLEDNING
OPAK er av oppdragsgiver Rambøll- Sweco ANS, i forbindelse med utredning av trasealternativer for ny
jernbanestrekning gjennom Hamar, bedt om å beregne verdien av et eventuelt utbyggingspotensiale over
lokk/kulvert gjennom byen. Vurderingen skal synliggjøre om det er sannsynlig at det er et marked i Hamar som
er villig til å dekke ekstrakostnaden med et eventuelt lokk over jernbanesporet.
Ett av alternativene til ny jernbanetrase går gjennom byen i overkant av sentrum (korridor 2- Hamar midt).
Velges dette alternativet vil det måtte opparbeides en kulvert med bredde på opp mot 50 meter. Deler av
kulverten er tenkt overbygd med et lokk, enten benyttet som park/vrimleareal eller til utvikling av boliger. Det
legges i korridor 2 alternativet opp til etablering av en ca. 800 meter lang kulvert med åpen stasjon mellom
Rådhuset og CC stadion som dels skal overbygges med lokk. Vi har i dette notatet beregnet verdien av
utbyggingspotensialet på et lokk som eventuelt vil bli etablert mot syd, i Østbyen. Lokkets areal, mellomlokk, er
beregnet av Rambøll/Sweco til 6 500 m², hvorav 4 780 m² er beregnet å kunne benyttes til byutvikling.
Notatet skal synliggjøre om boligprisene som oppnås i markedet i Hamar dekker merkostnadene ved valg av
den mest kostbare løsningen, lokk med mulighet for å bygge på. Boligutvikling vurderes å gi en høyere verdi
sammenlignet med næringsformål. Det vurderes videre mest nærliggende, og attraktivt, å legge eventuelle
næringsarealer på lokk rundt ny stasjon da dette blir et knutepunkt. Det vurderes gi best økonomi i å bygge
boliger på det vurderte lokk i Østbyen.
OPAK har fått opplyst kostnadene forbundet med lokkløsningene, både for parklokk og lokk med mulighet for
bebyggelse. Kostnadene er beregnet av Rambøll Sweco ANS. Ekstrakostnadene forbundet med etablering av
lokk som kan bebygges trekkes i fra den beregnede verdien.
Følgende lokkstørrelse er lagt til grunn:

Lokkets areal er beregnet til 6 500 m², hvorav 4 780 m² kan benyttes til byutvikling.
Bydelen Østbyen som traseen vil gå igjennom, er i dag bebygd dels med eneboliger og dels med
boligblokkbebyggelse med etasjehøyder fra en til fire etasjer. Bebyggelsen er sammensatt av eldre og noe
nyere bebyggelse. Det er etablert gatestruktur og en park i området- Hamar park.
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2 BOLIGMARKEDET I HAMAR
Boligmarkedet på Hamar er ifølge lokale eiendomsmeglere forholdvis godt og det oppnås i mange tilfeller
priser over takst/prisantydning. Det er de siste 12 månedene ifølge kartsiden Insight.no omsatt 117 leiligheter
innenfor området markert på kartet under. Snittprisen var kr 27 812 per m² BRA. For perioden 13-24 måneder
ble det omsatt 101 leiligheter og med en snittpris på kr 31 488 per m² BRA. De fleste av leilighetene innen det
markerte området ligger sentrumsnært og vurderes således å være sammenlignbart med det eventuelle
potensialet over et lokk.

I en artikkel i Hamar Arbeiderblad juli 2015 uttaler flere lokaler meglere seg om boligmarkedet i byen. De var
samstemte om et optimistisk syn på boligmarkedet i tiden fremover. Det vises i artikkelen også til en
undersøkelse fortatt av Prognosesenteret hvor det fremkommer at befolkningen i Hamar er betydelig mer
optimistiske til fremtidens boligmarked enn beboerne i nabobyen lengre nord, Lillehammer. OPAK har som del
av oppdraget tatt kontakt med meglerne i artiklene og bedt om deres syn på boligmarkedet et halvt år etter.
Meglerne kan melde om et fremdeles godt boligmarked i Hamar med gode priser. Høsten 2015 bar preg av
mindre etterspørsel enn våren 2015, men det hadde hittil i år vært stor pågang av kjøpere. En av meglerne
opplyste på forespørsel at han også hadde en del boligkjøpere fra Oslo, men også at en del han kjente til
pendlet fra Hamar til Oslo. Han mente selv at dette ville øke med bedre tog og veiforbindelse til Oslo.
Generelt sett anså meglerne at priser for nye leilighetsprosjekter til å ligge i størrelsesorden kr 50 -60 000 per
m² BRA, men at kjøperne også stilte krav til god standard på leilighetene. Boligprosjekter med utsikt til Mjøsa
og eller sentral beliggenhet oppnådde de høyeste prisene, men om prosjektet var godt kunne også prosjekter
utenfor sentrum oppnå gode priser. Det vurderte området ble ansett til å være på vei opp prismessig.
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Nye leiligheter for salg i Hamar

I Hamar er det per mars 2016 noen relevante prosjekter som ligger ute for salg på Finn.no. Prisene ligger et
godt stykke over snittprisene for brukte leiligheter i kommunen. Vi har valgt å trekke frem følgende prosjekter
som anses prismessig som sammenlignbare med det vurderte området, med pris per m² BRA i hele tusen i
parentes:

Strandveien (40-57) Nordviken C og D ( 51-59)

Sentrumshagen Hamar (55-63)

Prisene for ovennevnte boligprosjekter tilbys hovedsakelig i spennet fra kr 50-60 000 per m² BRA. Prosjektet
Nordviken ligger lengst fra Mjøsa og vurderes som mest sammenlignbart på tross av at dette prosjektet også
ligger lengst fra sentrum. Alle de tre prosjektene tilbyr leiligheter med omtrent samsvarende priser. Prisene i
disse prosjektene er i samsvar med hva de kontaktede meglerne opplyste som mulig oppnåelig i markedet i
Hamar våren 2016. Dette gir en indikasjon på at også et attraktivt boligprosjekt på det vurderte lokk vil kunne
oppnå priser omtrent som referanseprosjektene nevnt over.

2.2

Boligtomter

Boligtomter omsatt de siste tre årene:
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En gjennomgang av de solgte tomtene synliggjør at prisene varierer noe, men hovedsakelig i spennet fra kr
1 000 til kr 2 000 per m² tomt. De fleste omsetningene ligger i spennet fra kr 1 500 til kr 2 000 per m². Tomter
nærmest sentrum ligger alle i spennet fra kr 1 560 til kr 2 000. De aller fleste tomtene er mindre, sannsynligvis
eneboligtomter, med ett unntak av en større tomt beliggende i øvre billedkant på kartet som ble omsatt for kr
1 000 per m².

2.3

Bygge kostnad

Byggekostnaden er den del av anleggskostnadene som ikke regnes som tomtekostnader.
Alle kostnader som til sammen utgjør byggekostnaden:




Alle utgifter til rigging, utgraving av byggegrube og drenering
Fundamentering
Oppføring av bygningen

Beregningsgrunnlaget er basert på erfaringspriser og priser hentet fra Norsk Prisbok, utgave 2015. Norsk
Prisbok er en database med erfaringspriser som benyttes av byggebransjen for kostnadsberegning av ulike
byggeprosjekter. Prisene fra Norsk Prisbok er ikke i alle tilfellene direkte sammenlignbare, men gir en god
indikasjon som i kombinasjon med egen erfaring og vurdering av det spesielle objektet gir et godt
kostnadsbilde.
Kostnadene omfatter fagfeltene bygg, VVS, elektro og inkluderer kostnader til rigg, drift og
prosjektadministrasjon ifm. byggearbeidene. Kostnadene er inkludert mva.
Norsk Prisbok utg. 2015 benytter følgende nybyggkostnader, alle priser er inkl. mva.:
Boligblokk
Boligblokk på 3 og 4 etasjer









Boligblokk plasstøpt betong med lukket p-kjeller, 3 150 m2 BTA
o Delprosjekt, boligdel, 2 400 m2 BTA
o Delprosjekt, parkeringskjeller, 750 m2 BTA
Boligblokk prefab betong med lukket p-kjeller, 3 150 m2 BTA
o Delprosjekt, boligdel, 2 400 m2 BTA
o Delprosjekt, parkeringskjeller, 750 m2 BTA
Boligblokk plasstøpt betong med åpen p-kjeller, 3 250 m2 BTA
Boligblokk prefab betong med åpen p-kjeller, 3 250 m2 BTA
Boligblokk med svalgang og lukket p-kjeller, 2 950 m2 BTA

: kr. 24 002 pr. m² BTA
: kr. 27 107 pr. m² BTA
: kr. 14 065 pr. m² BTA
: kr. 23 913 pr. m² BTA
: kr. 26 791 pr. m² BTA
: kr. 14 701 pr. m² BTA
: kr. 23 406 pr. m² BTA
: kr. 23 100 pr. m² BTA
: kr. 22 829 pr. m² BTA

Bygge kostnader for det vurderte prosjektet
Erfaringsmessig ligger kostnader beregnet i Norsk Prisbok noe lavt. Vi har som del av kvalitetssikringen også
gjennomgått reelle bygge kostnader for prosjekter OPAK har byggelånoppfølgning for og også vektlagt disse
kostnadene ved valg av bygge kostnad.
Gjennomsnittlig bygge kostnader for bolig er vurdert til kr. 30 000 pr. m² /BTA. BTA er vurdert å være ca. 25 %
større enn S BRA som er arealer salgsverdiene er vurdert iht. Bygge kostanden for salgbart bruksareal blir
dermed 25 % høyere enn for bruttoareal BTA.
Kostnader med etablering av lokk
Vi har fått opplyst fra Rambøll Sweco ANS følgende merkostnader forbundet med etablering av et bebyggbart
lokk sammenlignet med parklokk:


Bebyggbart lokk kr 7 450 per m²

Vi har valgt å legge til grunn en kostnad på kr 7 450 per m² for det bebyggbare lokket i våre beregninger.
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Utbyggingspotensial
Ved utvikling av sentrumsnære tomter vil utnyttelsen påvirke verdien av tomten, dvs. at tomteverdien øker
med økt utnyttelse. Omkringliggende bebyggelse i dag spenner fra eldre eneboligbebyggelse til mer typisk
sentrumsbebyggelse. Et lokk ved selve stasjonen antas kunne tåle byggehøyder opp mot åtte etasjer dels på
grunn av topografien og dels på grunn av eksisterende bebyggelse i den delen av Hamar.
Det vurderte potensialet er beliggende noe lengre mot syd og antas å kunne bebygges med lavere byggehøyder
en rundt stasjonsområdet. Ved etablering av lokkløsning med mulighet for utvikling av bebyggelse forutsetter
vi at det kan bebygges med boligblokkbebyggelse i gjennomsnittlig fire etasjer.
Med et lokk på 6 500 m², hvorav 4 780 m² kan benyttes til byutvikling har vi valgt å legge til grunn som
påregnelig et fotavtrykk på 60 % av arealet og med byggehøyder på i snitt fire etasjer. Dette gir følgende
potensiale på lokket:
4 780 x 4 etg. = 19 120 m². Differansen mellom BTA og SBRA vurderes til 25 %. Dette gir følgende salgbare
bruksareal:
19 120 x 0,75 = 14 340 m² S-BRA. Dette gir med et snitt på 85 m² per bolig 14 340 m²/ 85 = 169 boliger.
Det er oversendt en vurdering av det totale potensialet rundt eventuell kulvert ved valg av alternativ K2.
Potensialet er som følger iht. KU fagrapport: Andre samfunnsmessige virkninger, og i Fagrapport for Byutvikling
og knutepunkt (Tabell 11):
Alternativ

Avstand

Gjeldende
regulering (m2)

Dagens
plassering

0-600

K1-2b

K1-3b

K2-1a

K3-3

Ny tomt (m2)

Fortetting (m2)

Sum (m2)

284 950

42 175

327 125

600-1200

238 600

32 300

270 900

Sum

523 550

74 475

598 025

0-600

264 650

51 830

348 480

600-1200

238 600

30 000

268 600

Sum

503 250

32 000

81 830

617 080

0-600

283 050

110 225

25 000

418 275

600-1200

238 600

30 000

268 600

Sum

521 650

110 225

55 000

686 875

0-600

313 700

113 100

80 310

507 110

600-1200

154 050

53 300

207 350

Sum

467 750

113 100

133 610

714 460

0-600

89 950

16 400

118 900

225 250

600-1200

414 550

104 600

47 500

566 650

Sum

504 500

121 000

166 400

791 900

32 000

Som tabellen viser er dette et meget stort mulig utbyggingspotensiale, anslått til ca. 500 000 m² innenfor 0600 meter fra stasjonen. I en by som Hamar med begrenset størrelse og tilflytting antas en utvikling å foregå
over flere tiår. Det foregår for tiden utvikling av et større tomteområde langs Mjøsa. De er er medtatt i
ovennevnte beregning. Nye boligprosjekter langs Mjøsa vil i stor grad være i konkurranse til et eventuelt
boligpotensiale på det vurderte lokk.
Gitt at halvparten av utbyggingspotensialet i avstand 0- 600 fra stasjonen (totalt ca. 500 000 m²), synliggjort i
tabellen over, utgjør boligformål gir dette følgende potensial for utvikling nær stasjonen: 500 000/2= 250 000
m² BTA, og med en differanse på 25 % mellom BTA/SBRA, 250 000 m² x 0,75 = 187 500 m² SBRA.
En snittbolig utgjør vanligvis ca. 85 m² BRA og dette gir da følgende antall boliger:
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187 500 m² BRA/ 85 = 2 205 boliger.
Til sammenligning består ett av Norges mest attraktive boligprosjekter, Sørenga i Oslo, i underkant av 1 000
boliger. Utvikling og salg av dette prosjektet foregår over ca. 7-10 år.
Ved valg av traseløsning K2 vil det frigjøre meget store arealer for utvikling i Hamar. Det antas at de mest
attraktive arealene vil være rundt selve stasjonsområdet. Andre arealer vil konkurrere med øvrig ledige tomter
i området. Som synligjort over er det totale areal som er mulig å utvikle i Hamar meget stort.

2.4

Tomteverdi

Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og forventet
avkastning, vurdert som ubebygget tomt. Tomtebelastning er differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd
eiendom og totale bygge kostnader inkl. fortjeneste, men ekskl. kostnader til opparbeidelse av tomt, fordelt pr.
m² (BTA) bebygd gulvareal, ekskl. kjeller. I eiendommer hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig verdi, skal dette
fastsettes særskilt.
I mer perifere områder med større tomtetilgjengelighet regnes tomteverdier oftest som verdi pr. m² netto
tomt og ikke tomtebelastning. Ved vurdering av tomteverdi vurderes også verdi pr. m² netto tomt, sett i
relasjon til omsatte, sammenlignbare tomter.
I beregning av tomteverdi inngår både fortjeneste til grunneier for uregulert råtomt og verdiskapning i
forbindelse med utvikling slik at tomten blir salgbar.
Fortjenesten deles ofte mellom grunneier og tomteutvikler/utbygger i forholdet 50/50, og utvikler får betalt for
den risiko som tas i forbindelse med f.eks. en omregulering. Dette endrer seg i utviklingsprosjekter med mer
usentral beliggenhet og stor risiko, hvor grunneierandelen kan synke ned mot 10 % - 20 %. Ved prosjekter med
liten risiko er tomteeiers andel av tomteverdien større. Utbyggere regner vanligvis med at tomtens verdi utgjør
10 % - 15 % av et ferdig prosjekts totalverdi. I pressområder kan dette være høyere.
Denne metoden synliggjør prosessen i tomteprisbelastningsmetoden. Differansen mellom salgsprisen og
byggekostnad kalles brutto tomteprisbelastning. Fortjeneste til utvikler er uttrykket i prosent og gjenspeiler
risikoen i prosjektet. Bruttotomteprisbelastning minus risiko/gevinst til utvikler blir netto tomteprisbelastning.
Sum netto tomteprisbelastning er estimert tomteverdi basert på denne metoden.
Verdien av tomten for grunneier vil øke underveis i reguleringsprosessen fra uregulert tomt til byggeklar tomt.
Utgangspunktet som uregulert tomt vil være lavere, som i grafen under, ved tomter beliggende utenfor
pressområder, og høyere i attraktive området.
Verdistigningen i reguleringsprosessen kan vises på denne måten:

TOMTEVERDI
Verdi
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Uregulert

KDP

Regulert

Detaljreg.

Rammetil.

Entreprise

Byggestart
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Prosjektet er av betydelig størrelse lokalt sett og det vil bety at salg og utvikling av eiendommen vil gå over
flere år. Dette reduserer verdien av eiendommen. Risikoen vil dermed øke tilsvarende.
Prosjektrisiko/risiko til utbygger (5 %, lav – 10 %, middels – 15 %, høy)
Risikoområder
Kostnadsrisiko - marked
Salgsrisiko - marked
Reguleringsrisiko
Tidsrisiko
Prosjektrisiko

10,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %

Risiko for økende byggekostnader, nye byggeregler, etc.
Risiko for lavere salgspriser, nedadgående marked
Risiko iht. reguleringsprosessen – fra uregulert til rammetillatelse
Risiko for utsettelser, finansiell risiko, dagbøter mm.
Risiko mhp. beliggenhet, størrelse, bebyggbarhet, etc.

Sum risiko

50,0 %

Skjønnsmessig vurdering av all risiko

Verdien av det vurderte potensialet vil være avhengig av antall kvadratmeter som er mulig å utvikle.
Omkringliggende eiendommer vurderes også å kunne oppnå høyere boligpriser uavhengig av om det blir et
parklokk eller om det utvikles boliger på lokket. Det er et meget stort areal som frigjøres for utvikling i Hamar
ved valg av K2, langt over det som er mulig å utvikle på kort sikt i en by på størrelse med Hamar. Med en pris på
rundt kr 50- 60 000 per m² S-BRA vil det være et begrenset antall kjøpere og et stort antall mulige prosjekter
som vil konkurrere med hverandre. Det utvikles for tiden også et, lokalt sett, meget stort boligområde langs
Mjøsa.
Verdien i dette notatet er beregnet med utgangspunkt i at prosjektet kommer tidlig. Både pris og risiko er
vurdert som om det finnes et forholdsvis begrenset utvalg boliger i dette prissegmentet i Hamar, dvs. som
dagens markedssituasjon. Endres dette med et stort utvalg av boliger i samme segment vil presset på pris være
stort og tomteverdien synke.
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3 KONKLUSJON
Vi har valgt å forutsette at det kan oppnås kr 53 000 per m² S-BRA for boliger på det vurderte lokket. Dette er
prismessig i øvre sjikt i Hamar. Bygge kostnadene er vurdert til kr 30 000 per m² BTA. Kostnadene med
etablering av bebyggbart lokk er henholdsvis vurdert til kr 30 000 eller kr 7 450 per m² lokk avhengig av om
Jernbaneverket ikke dekker noen lokkostnader eller om Jbv dekker grunnkostnadene for etablering av lokk.
Beregning av tomteprisbelastning med investeringsanalyse, to alternative vinklinger:

Alternativ 1. Jbv dekker ingen kostnader for lokk,
utbygger dekker alle kostnader for byggbart lokk

Areal

Gjennomsnittlig salgspris for leiligheter, S-BRA

Pris per m2
14 340

Sum

53 000

760 020 000

Salg/markedsføringskostnader 2 %

15 200 400

Netto salgspris
Byggekostnader for bolig BTA

744 819 600

Ekstrakostnader forundet med lokkløsning

19 120

30 000

573 600 000

6 500

30 000

195 000 000

Finanskostnader, prosjekt/byggeledelse og gebyr 15 %

115 290 000

Rivekostnader eksisterende bygg, areal i grunnflate

0

Sum byggekostnader
Brutto tomteprisbelastning, Salgbart areal (S-BRA for
bolig)

0

0
883 890 000

14 340

-9 698

-139 070 400

Risiko/gevinst til utbygger, 50 %
Netto tomteprisbelastning, Salgbart areal (S-BRA for
bolig)

-69 535 200
14 340

-69 535 200

Sum netto tomteprisbelastning

19 120

-3 637

Alternativ 2. Jbv dekker grunnkostnader for lokk,
utbygger dekker ekstra kostnader for byggbart lokk
Gjennomsnittlig salgspris for leiligheter, S-BRA

Areal

Pris per m2
14 340

Sum

53 000

Salg/markedsføringskostnader 2 %
Netto salgspris
Byggekostnader for bolig BTA
Ekstrakostnader forundet med lokkløsning

15 200 400
744 819 600
19 120

30 000

573 600 000

6 500

7 450

48 425 000

Finanskostnader, prosjekt/byggeledelse og gebyr 15 %
Rivekostnader eksisterende bygg, areal i grunnflate
Sum byggekostnader
Brutto tomteprisbelastning, Salgbart areal (S-BRA for
bolig)

760 020 000

93 303 750
0

0

0
715 328 750

14 340

2 057

29 490 850

Risiko/gevinst til utbygger, 50 %
Netto tomteprisbelastning, Salgbart areal (S-BRA for
bolig)

14 745 425
14 340

14 745 425

Sum netto tomteprisbelastning

19 120
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Som beregningen viser er det ikke økonomi ved etablering av boliger på lokk gitt vurdert potensiale og at
Jernbaneverket ikke tar kostnad for normalt lokk. Hvis Jernbaneverget tar kostnad for normalt lokk, og
prosjektutvikler dekker merkostnaden for den bebyggbare delen (kr 7 450 per m²), er det økonomi i prosjektet.
Med et begrenset lokalmarkedet for næringseiendom vurderes verdien av potensialet til ikke å gi høyere verdi
enn boligformål. Bygge kostnadene kan bli noe lavere avhengig av hvor mye av fundamenteringen som legges i
kostnader forbundet med lokket. Dette er ikke vurdert.
Beregningen må sees i sammenheng med etablering av en lokkløsning med kun park. En eventuell kjøper vil
veie investering i dette prosjektet opp mot andre prosjekter i nærområdet og vil dermed kunne velge mellom
et stort antall gode sentrumsnære prosjekter. At det også foregår utvikling av tomteområder til boligformål
langs Mjøsa tilsier stor konkurranse i øvre prissegment i Hamar. Dette vil kunne påvirke kjøpers risikovurdering
og betalingsvilje for det vurderte prosjektet. Det vurderes være en fordel for prosjektet at Jernbaneverket
etablerer lokkløsningen da det vurderes at en eventuell kjøper vil kunne ha store problemer med
risikovurdering av bygging over sporområdet. Verdien av potensialet vil dermed øke tilsvarende.

