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Ekstrafundering – Grydeåsen 9, Smørum 
 

Ekstraomkostning ved fundering. 

Iht. SBI-anvisning 231 er den normale fundering af bygninger uden kældre antaget at bestå af 

et fundament under ydervægge ført 0,90 meter under eksisterende terræn og opbygget af 

uarmeret beton nederst og blokke eller beton støbt i forskalling øverst. 

Endvidere antages, at der findes et egnet og sætningsfrit underlag for gulvkonstruktionen 

umiddelbart under muldlaget, dvs. 0,30 meter under eksisterende terræn. 

 

Ekstra funderingsomkostninger beregnes som et tillæg til omkostningerne ved den ovenfor 

normale fundering. Det betragtes derfor som ekstrafundering, hvis det højest mulige 

funderingsniveau (AFRN) for gulvet er beliggende mere end 0,30 meter under eksisterende 

terræn eller/og hvis overside af bæredygtige lag (OBL) for fundamenter forekommer dybere 

end 0,90 meter under terræn. 

Der kan således ikke påregnes ekstraomkostninger ved fundering på skrånende grunde og 

hævning af huset/terrænet som følge heraf, idet dette forhold er kendt på forhånd. 

 

Egedal Kommune har i Deres udbudsmateriale anført nedenstående specifikation af begrebet 

normalfundering, som skal lægges til grund for vurderingen af ekstraomkostninger forbundet 

med fundering på den enkelte grund. 

 

Ved underskrift af nærværende købsaftale accepterer køber, at nedenstående forudsætninger 

regnes som normalfundering;  

Det forudsættes, at fundamenter skal udføres med armering, og det forudsættes endvidere, at 

der skal foretages udskiftning af jord under gulvkonstruktionen i en dybde op til 90 cm under 

terræn. Det forudsættes endvidere, at gulvkonstruktioner udført som betondæk skal udføres 

med armering.  

Armeringen i fundamenter skal svare til 3y12 i top og bund. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes følgende ekstraomkostninger forbundet med fundering af 

enfamiliehus på grunden, hvor der tages udgangspunkt i et hus på 231 m2, hvor fundamentet 

iht. den udførte geotekniske rapport kan udføres som en direkte dyb fundering evt. med 

selvbærende terrændæk eller der kan udføres en sandpudefundering. 
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Der er i de 4 udførte boringer i byggefeltet (B1-B3) konstateret 1,30-1,50 meter til OSBL. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes følgende ekstraomkostninger forbundet med fundering af 

enfamiliehus på grunden, hvor der tages udgangspunkt i et hus på 231 m2. I SBI-anvisning 231 

aflæses omtrentlig maksimal merpris for fundering pr. m2 byggefelt. Den aflæste pris er i 2008-

niveau og eksklusiv moms med et byggeomkostningsindeks for boligbyggeri på 120,5, mens 

indekset for 2020 vurderes til 142. 

 

Nedenstående overslag tager ikke højde for omkostninger forbundet med håndtering af 

regnvand. Ligeledes medtager overslaget ikke udgifter til terrænregulering. 

 

 

Grydeåsen 9: 

OSBL gennemsnit:      1,45 meter 

Ekstrafundering iht. udbudsmateriale fra:   0,90 meter 

 

Meromkostning pr. m2 byggefelt – aflæst - (2008-niveau):  kr. 615,- 

Meromkostning pr. m2 byggefelt (2018-niveau):   kr. 725,-  

 

Meromkostning pr. m2 byggefelt ved OBL i 0,90 – aflæst - (2008-niveau): kr. 285,- 

Meromkostning pr. m2 byggefelt ved OBL i 0,90 (2018-niveau):  kr. 336,-  

 

Med den i udbudsmaterialet valgte definition på normalfundering vurderes 

ekstraomkostningerne til et enfamiliehus at være: 

 

Meromkostning pr. m2 iht.udbudsmateriale   kr. 389,-  

Meromkostning 231 m2 bygning iht. udbudsmateriale  kr. 89.859,-  

 

Prisen er ekskl. moms 
 

 
 
 

Venlig hilsen 

 
Brian Hornemann 

 


