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KART   

Situasjonskart med terrengprofiler for nybygg (ett tiltak) 
(+ kostnader f.eks. SOSI-fil/digitalt kartgrunnlag) 

9 000  

Andre kart (utbyggingsplan m/hus, veier, terrenginngrep og annet) – timepris 1 090  

Tegneoppdrag – Nybygg 
Enebolig/hytte  
<500 m2 BRA 

Flermannsbolig 
inntil 4 

boenheter 

Forslagstegninger 1:100, plan, fasader og 3D-perspektiv 18 000 25 000 

Søknadstegninger 25 000 30 000 

Arbeidstegninger 35 000 35 000 

SUM (komplett tegningssett) 75 000 90 000 

Feltutbygging med flere enheter prises pr prosjekt: 

Be om pristilbud på ditt utbyggingsprosjekt 
  

Tegneoppdrag - Rehabilitering, Ombygg, Tilbygg (ROT) Pris/timepris Estimert tid 

Opptegning eksisterende bygg 1 090  10-20 t 

Forslagstegning 1 090  15-30 t 

Søknadstegning  1 090 10 -15 t 

Arbeidstegning 1 090 15-25 t 

Tidsforbruk og pris avhenger av prosjektets omfang og kompleksitet.  

Be om pristilbud på ditt ROT-prosjekt 
  

Våtromstegning  6 000  

Detaljtegninger, andre tegneoppdrag – timepris 1 090  

Mengdeberegning grunnpris Tillegg pr. plan 

Enebolig/Hytte – grunnpris 6 500 1 500 

Garasje <50m2  / <100m2 6 000 8 000 

Flermannsbolig – inntil 4 boenheter  7 500 3 500 

Flermannsbolig – tillegg pr. ekstra boenhet (nr 5, 6 osv.) 2 500 1 500 

Andre tiltak for eksempel. garasje, naust, tilbygg påbygg – timepris 1 090  

   

Energiberegning  Energiberegning   

Enebolig / hytte - energiberegning 6 000  

Energimerking pr boenhet  
(forutsatt at dokumentasjon på energiberegning foreligger) 

6 000  

Energiberegning flermannsbolig  8 000  

Byggteknisk prosjektering med dimensjonering av div. bærende 
konstruksjoner stål/tre-dragere/søyler, bjelkelag o.l. – timepris 

1 090  

SØK, pristilbud pr tiltalk etter avtale   

Avsvarsrett PRO – arkitektur med trekonstruksjoner (inkl. samsvarserklæring) 6 000  

Timearbed 1 090  

Oppgitte fastpriser gjelder for eneboliger/hytter med tradisjonelle løsninger. Flermannsboliger og bygg med f.eks. flate tak, 

takterrasser etc. prises særskilt. Be om pristilbud. Tegninger og tjenester faktureres ved levering. Kjøp av kartdata, levering av 

papirkopier, befaring etc faktureres ihht medgått tid/ kostnad. Kostnader for avgiving av Ansvarserklæring og samsvarserklæring 

må bestilles særskilt: ANSV. PRO 

Leveringstid bekreftes fra dato når komplett bestillingsunderlag foreligger. Dersom bestillingsunderlaget er mangelfullt vil det bli 
utsendt tilbakemelding med hva som må suppleres/opplyses for at vi skal kunne starte på oppdraget.  

Bestillinger forutsetter Byggmester/handelsavtale med Bygger’n, og utfylt bestillingsskjema for den aktuelle type tjeneste. Rett til bruk 
av tegninger og tjenester fra Bygger’n Tekniske Tjenester forutsetter vareleveringsklausul fra tilknyttet Bygger’n Butikk. 

Bestillingsskjema og produktblad finnes på www.byggern.no.  

Oppgitte fastpriser forutsetter tilstrekkelig grunnlag til å kunne utføre tjenesten med prosjektering i samsvar med «Bygger’n 
Byggebeskrivelse 2022» med preaksepterte/standard løsninger.  

Se øvrig informasjon på byggern.no «Generelle salgs-/oppdragsbetingelser». 

http://www.byggern.no/

