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Tilråding: 
 
Styret godkjenner den fremlagte åpningsbalanse pr. 01.01.2007 
 
 
 

Formål 
 
Gi en god oversikt over de prinsipper som ligger til grunn for fastsettelsen av NTNUs åpningsbalanse 
pr. 01.01.2007, slik at styret er i stand til å godkjenne den fremlagte åpningsbalansen. Videre har 
notatet til hensikt å orientere styret om de praktiske konsekvenser en slik prinsippendring i regnskapet 
gir i form av nye bokføringsrutiner knyttet til investeringer, ny regnskapsoppstilling og på sikt 
omlegging av de interne budsjettoppfølgings- og økonomistyringsrutiner. 
 
 
 
 
 

1. Innledning. 
 
NTNU er, sammen med en rekke høyskoler og universiteter, med i et prosjekt i regi av 
Finansdepartementet, der formålet er å etablere regnskapsmessig praksis for aktivering av 
anleggsmidler og beregning av avskrivninger. I den forbindelse er det nødvendig å avklare de 
prinsipper og metoder som er benyttet, samt å gi en beskrivelse av hvordan resultatene har 
fremkommet. Finansdepartementet har gitt en del overordnede føringer for arbeidet. Videre har 
Universitetet i Bergen (UiB) vært gjennom en tilsvarende prosess i 2005. Erfaringer fra dette arbeidet 
har også vært et viktig grunnlag for det arbeid NTNU har gjennomført. Ut over dette har 
prosjektgruppen ved NTNU etablert egne prinsipper og beskrivelser innenfor de gitte rammer, og 
gjort selvstendige vurderinger der dette har vært naturlig.  
 
Formålet med å aktivere og avskrive eiendelene er å gi bedre regnskapsinformasjon knyttet til de 
verdier staten/NTNU eier (balanseverdier) og gi et riktigere bilde av ressursbruk/kapitalslit 
(avskrivninger). 
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Ut over dette vil NTNUs behov for styrings-/ledelsesinformasjon bestemme hvor detaljert det er 
ønskelig å gå til verks. Nytten av detaljert informasjon må også ses i sammenheng med 
ressursinnsatsen for å fremskaffe og vedlikeholde informasjonen (jo mer detaljer som skal 
fremskaffes, jo mer koster det).  
 
Det har også fra Finansdepartementets side vært en forutsetning at kostnad ved etablering av 
åpningsbalanse, og praksis for aktivering av anleggsmidler og avskrivninger, skal vurderes opp mot 
nytte. Dette har vært førende for arbeidet ved NTNU. På samme måte som ved UiB er arbeidet derfor 
primært utført av interne ressurser, og det er gjort forenklinger både i forhold til kartlegginger og 
beregninger. Det er prosjektgruppens oppfatning at det foreliggende resultat har et tilstrekkelig 
presisjonsnivå for å synliggjøre verdier for staten/NTNU og vise kapitalslit i form av avskrivninger.  
 

2. Prosess for fastsetting av åpningsbalansen. 
 
Finansdepartementet har utviklet en rekke statlige regnskapsstandarder (SRS) som enhetene skal 
forholde seg til. Disse regnskapsstandardene er lagt til grunn i det arbeidet som er gjort ved NTNU.  
 
Det er vedlegg 1 (Etablering av åpningsbalanse NTNU pr 1/1-2007 - eiendom) og vedlegg 2 
(Etablering av åpningsbalanse NTNU pr 1/1-2007 – andre driftsmidler), som utgjør det detaljerte 
materialet som dokumenterer prosessen ved NTNU for å kartlegge og klassifisere eiendelene. Disse 
to vedleggene dokumenterer også verdsettelsesprosessen.  
 
Åpningsbalansen pr. 1/1-2007 for eiendommer og andre driftsmidler og første års avskrivninger av 
denne, ser slik ut: 
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Balanse 
01.01.2007

Avskrivninger 
2007

Immaterielle eiendeler:
Dataprogrammer /Lisenser 2 516 281 1 250 292

Sum Immaterielle eiendeler 2 516 281 1 250 292

Tomter, bygninger, annen fast eiendom:
Bygninger:

Bygningskropp 4 243 523 065 104 322 413
Ventilasjon 1 099 755 028 66 157 877
Varme/Sanitær 834 461 296 39 826 703
Elkraft 851 886 730 47 827 363
Tele-/automatisering 721 009 093 105 610 488
Andre installasjoner 412 867 512 19 898 635

Sum bygninger 8 163 502 724 383 643 479

Anlegg under utførelse:
Nytt Universitetssykehus fase 2 227 250 803
Nanolab 29 696 908

Sum anlegg under utførelse 256 947 711
Tomter:

Tomter 771 395 735
Sum tomter 771 395 735

Sum Tomter, bygninger, annen fast eiendom 9 191 846 170 383 643 479

Transportmidler, inventar og maskiner mv
Dataustyr 46 859 743 32 309 039
Teleutstyr/Kommunikasjonsutstyr 14 816 088 5 928 250
Kontormaskiner 1 753 647 1 022 861
Inventar 130 014 319 24 647 480
Biler 3 620 985 810 671
Maskiner og verktøy 23 781 672 4 959 910
Teknisk vitenskapelig utstyr 396 541 404 68 748 162
Skip 40 850 000 2 150 000

Sum Transportmidler, inventar og maskiner mv 658 237 859 140 576 374

Sum totalt 9 852 600 310 525 470 145  
 
Total verdi for eiendommene og andre driftsmidler utgjør pr. 1/1-2007 kr. 9,85 mrd, og første års 
avskrivning av disse utgjør kr. 525 mill. 
 
2.1 Fastsetting av inngående balanse for eiendommene. 
 
Ved verdifastsettelsen er det skilt mellom tomter og bygninger. Tomtene skal ikke avskrives, mens 
bygningen skal avskrives (unntak er boliger). For å finne riktig nivå på bygningenes avskrivninger er 
disse dekomponert i bygningskroppen og ulike tekniske anlegg. 
 
Bygningene er verdimessig vurdert på grunnlag av gjenanskaffelseskost (nybygg i dag) fratrukket for 
slitasje, elde og uhensiktsmessigheter. Gjenanskaffelseskost basert på nybygg i dag fremkommer som 
type bygg sett i forhold til byggeprisene ved inngangen til 2007 og byggets areal. Det er gjort en 
vurdering av byggene for å avklare type bygg, standard og hvilke av bygningskomponentene bygget 
faktisk har. Til grunn for denne vurderingen har Teknisk avdeling ved NTNU tatt utgangspunkt i PTL 
sin gjennomgang av bygningsmassen fra 2005, og oppdatert denne i forhold til endringer som har 
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skjedd siden da, og frem til 01.01.2007. Den samlede verdien på bygningsmassen er på bakgrunn av 
dette beregnet til 8,16 milliarder kroner, og første års avskrivning av dette utgjør 383 mill. 
 
Ved fastsettelsen av tomteverdiene, er tomtene klassifisert i tre grupper, basert på beliggenhet. For 
hver gruppe er det benyttet en standard verdi pr. kvadratmeter tomt. Samlet gir dette en verdi på 
tomtene på 771 millioner kroner.  
 
De verdiene som er beregnet for bygningsmassen og tomtene utgjør til sammen ca. 9,2 milliarder 
kroner når vi også tar med de anlegg som er under utførelse. Verdiene er beregnet ut ifra de gjeldende 
regnskapsprinsipper, og vil ikke være et uttrykk for markedsverdien. Spesielt vil dette gjelde for 
tomtene, hvor en markedsverdi også vil inkludere fremtidig potensialet for utvikling av den enkelte 
eiendommen (omregulering, utnyttelse etc.). 
 
 
2.2 Fastsetting av inngående balanse for andre driftsmidler. 
 
Det er vedlegg 2 som redegjør for prosessen fra kartlegging og frem til utarbeidelse av endelig 
åpningsbalanse pr. 1. januar 2007 for andre driftsmidler. Notatet beskriver det arbeidet som er gjort 
for å sikre fullstendighet i åpningsbalansen og de prinsippene som er brukt for verdifastsettingen. 
Fastsetting av andre driftsmidler er foretatt både gjennom kartlegging ute på enhetene og gjennom 
sjablongmessige vurderinger på overordnet nivå. For å sikre at fullstendigheten er god, er en vesentlig 
del av arbeidet vært knyttet til kvalitetssikring av de data som er innhentet fra institutter og 
avdelinger. Alle enheter har så i etterkant av denne kvalitetssikringen bekreftet sin beholdning av 
andre driftsmidler gjennom egenerklæringer. 
 
Den samlede verdien av andre driftsmidler er beregnet til 658 mill. pr. 1. januar 2007. De største 
postene er Teknisk vitenskapelig utstyr, Inventar og Datautstyr. Teknisk vitenskapelig utstyr er i stor 
grad relatert til miljøene på Gløshaugen og Det medisinske fakultet med den nye 
universitetsklinikken. Første års avskrivning av verdiene på andre driftsmidler utgjør 140 mill. 
 
 
3. Risikovurdering og kvalitetssikring 
 
3.1 Risikovurdering 
 
Prosjektgruppen ved NTNU, som har arbeidet med etableringen av åpningsbalansen, har løpende 
vurdert risikoen for at de verdier som blir fastsatt pr. 01.01.2007 er vesentlig feil. Risikoen knyttet til 
de viktigste områdene som underbygger verdifastsettelsen er oppsummert på følgende måte: 
 
Risikomatrise for prosjektet 

Eiendom
Andre 
driftsmidler

Fullstendighet Lav Høy
Gyldighet Lav Høy
Verdsettelse Høy Middels
Beregninger Middels Middels
Prinsipper Middels Middels  
 
For eiendommene er risikoen knyttet til korrekt verdsettelse vurdert som høy. Derfor har også 
kontrolltiltakene i form av analyser, simuleringer mot UiB, samt ekstern kvalitetssikring i hovedsak 
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vært knyttet til nettopp dette. Risikoen knyttet til andre driftsmidler er derimot størst knyttet til 
fullstendigheten og gyldigheten, som følge av at mye av underlaget produseres av svært mange 
enheter. Kontrolltiltakene har som følge av dette vært konsentrert om handlinger som skal sikre 
fullstendige og gyldige data på dette området. 
 
Det er prosjektgruppens oppfatning at de gjennomførte tiltakene for å redusere risikoen for feil har 
vært tilstrekkelige. 
 
3.2 Kvalitetssikring 
 
Ut over prosjektgruppens eget arbeid, har NTNU inngått avtale med to uavhengige aktører 
(Multiconsult AS og revisjonsselskapet Ernst & Young AS) om kvalitetssikring av prosessen, 
beregningene og resultatene som ligger til grunn for utarbeidelse av åpningsbalanse. Det har vært 
dialog underveis, og i den grad disse har kommet med innspill til forbedringer, er de tatt til følge med 
unntak av et forhold. Dette gjelder anbefaling fra Multiconsult om å dekomponere byggene i en noe 
mer detaljert gruppering. NTNU har her valgt å følge den grupperingen som er foreslått i den statlige 
regnskapsstandarden (SRS 17), samt benyttet av både UiB og Helsereformen. Rapporter som 
oppsummerer disse to aktørenes arbeid er vedlagt dette notatet (vedlegg 4 og 5). 
 
4. Godkjenningsprosedyre 
 
Vedlagt til denne saken ligger en ledelseserklæring (vedlegg 3) som skal underskrives av styret ved 
NTNU. Erklæringen er en bekreftelse fra styret på at den framlagte åpningsbalansen anses som en 
korrekt klassifisering og verdsettelse av virksomhetens eiendeler og forpliktelser. Videre at 
åpningsbalansen er fullstendig og gir et dekkende bilde av virksomhetens økonomiske stilling pr. 1. 
januar 2007. 
 
Åpningsbalansen vil siden inngå som en del av årsregnskapet for 2007, som også godkjennes av 
styret. 
 
4. Utstyrsregistrering og aktivering av anleggsmidler. 
 
Fra og med 1. januar 2007 ble det implementert nye rutiner ved NTNU for registrering og aktivering 
av anleggsmidler. Dette har medført at alle nye investeringer blir aktivert i balanseregnskapet til 
NTNU gjennom en egen utstyrsmodul i regnskapssystemet, og det blir generert avskrivninger hver 
måned. Omleggingen har stilt store krav til både systemer og opplæring av regnskapspersonell, noe 
som også innebærer at risikoen for feilregistrering har vært til stede. Økonomiavdelingen har derfor 
hatt løpende fokus på dette gjennom hele 2007, samt hatt ekstraordinær oppfølging av dette i 
forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 2007. Tiltakene er vurdert som tilfredsstillende i 
forhold til å redusere risikoen for vesentlige feil, og vil videreføres i 2008 for å sikre korrekt 
regnskapsinformasjon. 
  
5. Konsekvenser av overgangen til nytt regnskapsprinsipp 
 
Modellen som er utviklet av Finansdepartementet for aktivering av anleggsmidler, er en såkalt 
resultatnøytral modell. Det betyr at innarbeidelsen av anleggsmidler på eiendelssiden i 
åpningsbalansen vil bli finansiert av en tilsvarende forpliktelse på gjeldssiden. 
Avskrivningskostnaden blir siden dekket ved å inntektsføre fra denne forpliktelsen. 
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De nye regnskapsprinsippene vil bidra til å gi et riktigere bilde av den ressursbruk/kapitalslit som 
NTNUs anleggsmidler medfører. I utgangspunktet vil ikke denne endringen gi realøkonomiske 
konsekvenser for NTNU (konsekvenser for bevilgningen), men på sikt er det ikke unaturlig å tenke 
seg at dette vil bidra til i større grad å synliggjøre institusjonens investeringsbehov og 
vedlikeholdsbehov. I den grad det pr i dag råder en viss usikkerhet omkring finansieringen av disse 
behovene vil man for fremtiden ha et bedre grunnlag for å sammenligne med andre institusjoner og 
internt ved egen institusjon.  
 
NTNU har foreløpig valgt å holde disse nye regnskapsprinsippene utenfor budsjettoppfølgings- og 
økonomistyringsrutinene for enhetene. Dette har sammenheng med at det ikke er et eksplisitt krav fra 
departementet å gjøre dette. I tillegg vet man av erfaring at en slik implementering vil kreve tid og 
fokus som ikke har latt seg gjennomføre innenfor de ressurser som er avsatt til dette formålet i 2007. 
UiB har i 2007 implementert de nye regnskapsprinsippene også på enhetsnivå når det gjelder 
budsjettoppfølging og økonomistyring. Erfaringer og evaluering av dette arbeidet vil være viktig for 
når og hvordan NTNU velger å gjennomføre en tilsvarende tilpasning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt over vedlegg: 
 

1. Fastsetting av inngående balanse for eiendommer 
2. Fastsetting av inngående balanse for andre driftsmidler 
3. Skjema for ledelsespåtegning knyttet til åpningsbalansen 
4. Rapport fra Ernst & Young 
5. Rapport fra Multikonsult 
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Vedlegg 1 
NTNU 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAK: Etablering av åpningsbalanse NTNU pr 1/1-2007 - eiendom 
 
 
1 Innledning 
 
Dette notatet beskriver hvordan prosjektgruppen ved NTNU har utarbeidet den inngående balansen 
pr. 1.1.2007 for eiendommer og bygninger og beregnet avskrivninger for 2007.  
 
Notatet var i utkast form gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Dette endelige notat har i all hovedsak 
hensyntatt de innspill som har kommet gjennom den eksterne kvalitetssikring. Der det er gjort 
tilpasninger til de eksterne innspill er dette kommentert i teksten.  
 
 
2 Hovedprinsipper og føringer for aktivering 
 
Følgende føringer er gitt: 
 
De statlige virksomheter som deltar i Periodiseringsprosjektet skal etablere åpningsbalanser basert på 
de retningslinjer som er gitt av Finansdepartementet.  
 
Ved utarbeidelse av åpningsbalansen legges bruksverdier basert på gjenanskaffelsesverdiprinsippet til 
grunn. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi skal det tas hensyn til slit og elde, teknisk 
funksjonell standard osv. For tomter, bygninger og infrastruktur baseres gjenanskaffelsesverdien dels 
på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og 
verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. 
 
For finansielle eiendeler benyttes virkelige verdier. 
 
Tomter skal aktiveres, men ikke avskrives (intet kapitalslit). Endring i verdi skal vurderes dersom 
generell utvikling i eiendomsverdier tilsier dette.  
 
Boliger skal aktiveres, men ikke avskrives (begrunnelse er den generelle verdiøkningen på boliger). 
 
Finansdepartementet har vedtatt at Nasjonaleiendommer ikke skal aktiveres og avskrives.  
 
Følgende er lagt til grunn ved fastsettelse av universitetets eiendomsverdier pr. 1.1.2007: 

- Tomt og bygning er verdimessig separert. 
- Tomtene er kategorisert verdimessig ut fra beliggenhet og bruksområde. 
- Bygningene er dekomponert i ulike avskrivningsklasser i tråd med etablerte prinsipper. 
- Det er gjort en vurdering av standard for de ulike bygningskomponenter.  
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3 Tomteverdier pr. 1.1.2007 
 
Ved verdsetting av tomter har vi lagt til grunn en tilnærming tett opp mot den som ble benyttet av 
ingeniørmiljøer (Interconsult, OPAK og Multiconsult) i forbindelse med verdsettelser i 
helsereformen. Dette avviker fra den modell UiB benyttet, hvor man beregnet tomteverdi med 
utgangspunkt i bebygget areal på tomten. Bakgrunnen for valg av annen tilnærming er dels et ønske 
om å forenkle, dels at UiB etter sitt arbeid kommenterte en del svakheter ved modellen de hadde 
valgt. 
 
I forbindelse med helsereformen benyttet man et prinsipp hvor råtomt ble verdsatt til kr 50, kr 100 
eller kr 150 pr kvm avhengig av hvor sentral beliggenheten var. Videre ble verdi av 
tomteopparbeidelse satt til kr 100, kr 150 eller kr 250 pr kvm avhengig av anleggets alder. Dette gav 
en matrise med satser for verdsettelse av tomt. Som en forenklet versjon av denne modellen ble det 
satt en gjennomsnittlig verdi på råtomt til kr 100 pr kvm og en gjennomsnittlig verdi av opparbeidelse 
på kr 150 pr kvm, til sammen kr 250 pr kvm.  
 
Ved NTNU har vi valgt å benytte en tilsvarende forenklet modell, med satser for ubebygd-/uregulert 
tomt og jordbruksareal (med andre ord tilsvarende ingeniørmiljøenes råtomt). I tillegg har vi delt 
bebygde tomter i tre kategorier ut fra beliggenhet. Byområder vil typisk settes i gruppen høy, 
landområder i gruppen lav, mens områder nært by men ikke i byen havner i den midterste gruppen.    
 
Verdiene pr kvm tomt er angitt i tabellen under: 
 

Benevnelse Pris pr kvm tomt
Smnl Helse-
reformen

Landlig 300 150-300
Bynært 400 200-350
By 600 250-400
Ureg./ubebygd/lanbr. 150 100  

Tabell 1 Verdier pr kvm tomt. Satser fra helsereformen er vist for sammenligningsformål. 
 
Tabellen viser at satsene benyttet ved NTNU er høyere enn tilsvarende satser benyttet i forbindelse 
med helsereformen i 2001. Dette skyldes at det fra 2001 frem til 2007 har vært en betydelig 
prisstigning på tomteareal. Anslagene vurderes likevel å være rimelig forsiktige. Dette støttes av den 
vurdering Muticonsult har gjort. 
 
Basert på uttrekk fra NTNUs eiendomsdatabase er alle tomter klassifisert innenfor de over angitte 
grupper. Tomtenes areal er så multiplisert med satsen for den aktuelle gruppe, for å komme frem til 
en verdi. Verdien anses å inkludere tomteopparbeidelse. 
 
NTNU har en del tomter som er bortfestet, primært til SINTEF, men også andre festere. Her har vi 
tatt utgangspunkt i årlig festeavgift slik den er angitt i hjemmelsdokumenter. For å beregne verdi av 
disse tomtene har vi benyttet en kapitaliseringsrente på 5 %. I de fleste tilfeller er festetiden satt til 80 
år eller 100 år og vi har beregnet verdien ut fra en evigvarende annuitet.   
 
NTNU har tatt i bruk fase 1 av sykehusutbyggingen på Øya. Dette er et sameie mellom St. Olavs 
Hospital og NTNU. Vi har tatt med NTNUs andel av disse byggene. Når det gjelder eventuelle 
tomteverdier så er disse ikke tatt med. Dette skyldes at vi på nåværende tidspunkt ikke har hatt 
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oversikt over eventuelle tomtearealer NTNU måtte ha rett på. Dagens tomtestrukturer på Øya følger 
ikke ny bygningsmasse, og det er flere eiere inn i bildet. Dette bør eventuelt innarbeides når kabalen 
er lagt og det er klart hvilke andeler av sameiets tomteareal NTNU eier.  
 
Ut fra det over beskrevne viser beregninger av tomteverdiene at NTNU har 2.364.839 kvm tomteareal 
som verdsettes til kr 771.395.735, tilsvarende kr 325 pr kvm. 
 
 
4 Anlegg under utførelse pr. 1.1.2007 
 
Anlegg under utførelse er typisk byggeprosjekter som pågår på et gitt tidspunkt. Disse er ikke 
gjenstand for avskrivning, men representerer en verdi i balansen.  
 
Anlegg under utførelse er registrert som prosjekter i NTNUs økonomisystem sammen med øvrige 
prosjekter av ulike slag.  
  
For anlegg under utførelse er også gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn som prinsipp. I praksis betyr 
dette at verdi settes til påløpte investeringer pr balansedato. 
 
Byggeprosjekter/anlegg under utførelse håndteres normalt av teknisk avdeling ved NTNU. 
 
Vi har foretatt en gjennomgang av prosjektregnskaper (ramme felles) ved teknisk avdeling med tanke 
på å identifisere prosjekter som bør aktiveres som anlegg under utførelse. I tillegg er det gjort en 
gjennomgang av ytterligere prosjektrapporter (ramme drift) med det samme formål.  
 
Gjennomgangen har vist at pr utgangen av 2006 var det i all hovedsak snakk om gjennomføring av 
vedlikeholdsprosjekter. Enkeltprosjekter i prosjektregnskapet som er nybygg eller påkostning, 
eksempelvis bygg 6B på Dragvoll og tilbygg PTS i SP Andersens vei 15, er ikke tatt med som anlegg 
under utførelse da de er vurdert ferdigstilt ved utgangen av 2006. Disse er dermed tatt med under 
verdsettelsen av bygg. 
 
Ut over dette har vi innhentet informasjon om byggefase 2 på Øya. 
 
Følgende prosjekter er identifisert og klassifisert som anlegg under utførelse pr 1.1.2007: 
 

Bokført verdi 
1.1.2007

Anlegg under utførelse
Nytt Universitetssykehus fase 2 227 250 803
Nanolab 29 696 908

Sum anlegg under utførelse  
Tabell 2 Anlegg under utførelse 
 
NTNU har de senere år lagt ned betydelige ressurser i vurdering av tomtene og bygningsmassen ved 
institusjonen i forbindelse med Campusutviklingen. Selve Campusprosjektet har vi imidlertid vurdert 
at dette ikke er å betrakte som anlegg under utførelse, da det ikke foreligger beslutning om den 
fremtidige løsning.  
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Spesielt om rehabilitering og vedlikehold 
Regnskapspraksis regulerer hva som bør utgiftsføres og hva som bør aktiveres ved gjennomføring av 
rehabilitering og vedlikehold. Begrepet vedlikehold brukes om arbeid som kan utgiftsføres direkte, og 
begrepet påkostning om det som skal aktiveres. Generelt er det slik at arbeider som bringer 
avskrivningsobjektet tilbake til opprinnelig standard (gitt den tekniske utvikling) defineres som 
vedlikehold og kan utgiftsføres, mens arbeider som hever standarden i forhold til det opprinnelige 
defineres som påkostninger som skal aktiveres. I en del tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om 
arbeidet skal defineres som vedlikehold eller påkostning. En del prosjekter kan også inneholde 
elementer av både vedlikehold og påkostning.  
 
Med bakgrunn i dette bør det ved NTNU etableres rutiner for at det i forbindelse med oppstart av 
hvert vedlikeholds-/rehabiliteringsprosjekt tas stilling til hvorvidt dette er vedlikehold eller 
påkostning. Dersom det er en kombinasjon bør man anslå hvor stor andel som skal aktiveres og hvor 
stor andel som skal kostnadsføres.  
 
Det er i artskontoplanen lagt til rette for at arbeider som skal utgiftsføres direkte føres på 6000-
gruppen, mens arbeider som skal aktiveres føres på 4000-gruppen. 
 
 
5 Bygg pr. 1.1.2007 
 
Også for bygg gjelder prinsippet om gjenanskaffelseskost. Alle bygg er derfor verdimessig vurdert på 
grunnlag av gjenanskaffelseskost (nybygg i dag) fratrukket for slitasje, elde og uhensiktsmessigheter. 
For å forenkle arbeidet er det benyttet sjablonnvurderinger for byggekostnader og etablerte standarder 
for klassifisering av slitasje, elde og uhensiktsmessigheter.  
 
Åpningsbalanse 1.1.2007 fremkommer som summen av verdien på bygningskropp, ventilasjon, 
varme/sanitær, el-kraft, tele/automatisering og andre installasjoner basert på kostpriser for ulike typer 
nybygg korrigert for slitasje og elde.  
 
Arbeidet har i hovedsak fulgt den tilnærming som UiB benyttet, som igjen i stor grad er basert på 
prinsippene fra helsereformen. Det ble i helsereformen brukt langt mer ressurser og også i stor grad 
benyttet eksterne bygningskyndige i arbeidet, mens metoden som NTNU benytter er basert på 
tidligere etablerte prinsipper. Innenfor disse rammer har NTNU gjort forenklinger, og selvstendige 
vurderinger (av for eksempel satser og fordelinger) med utgangspunkt i kost nyttevurderinger. 
 
Prosjektgruppens arbeid har vært gjennomført i samråd med Teknisk avdeling, og har vært basert på 
informasjon fra NTNUs eiendomssystem Lydia. 
 
Arbeidet kan beskrives stegvis som følger: 

1. Utarbeidet oversikt over alle bygg NTNU har. 
2. Kontrollert eierskap for disse ved hjelp av grunnbokshjemler. 
3. Byggekostnader benyttet i beregninger. 
4. Vurdering av tilstand og effekt av slit og elde. 
5. Beregnet bokført verdi pr 1.1.2007 og rimelighetsvurdert resultatene. 
6. Beregnet avskrivninger. 
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Vedr 1 - oversikt over bygg 

Teknisk avdeling tok ut oversikter over alle NTNUs bygg fra Lydia. Disse ble sorter ut fra gårds- og 
bruksnummer. Oversiktene viste adresse, navn på bygg, type bygg, funksjon, areal mv og gav 
grunnlaget for de videre beregninger. 
  
Vedr 2 - kontroll av eierskap 

For de opplistede bygg ble det sendt forespørsel til Statens kartverk vedrørende grunnbokshjemmel. 
Mottatt oversikt over grunnbokshjemmel ble gjennomgått. Formålet med gjennomgangen var å 
verifisere NTNUs eierskap og avdekke om det var grunnboksført disponeringer med betydning for 
verdsettelsen. Videre ble opplysninger om festeforhold benyttet i forbindelse med verdsettelse av 
bortfestede tomter. 
 
Gjennomgangen viste at NTNU eller ”Staten ved NTNU” står som eier med følgende unntak: 
 
G.NR / 
B.NR

BYGG 
NR. ADRESSE HJEMMEL Kommentar

404/329 220 Olav Kyrres gate 9 STFK Tomteverdi ikke medtatt
59/1 309 Høgskoleringen 8 Opplysningsvesenets fond Tomteverdi ikke medtatt
62/516 Klæbuvegen 158A-D Høiby snekkeri AS Er adkomst til boliger, vurdert verdiløs, ikke tatt med
405/180 Gløshaugen Statsbygg Parsell med plen som skulle vært overført til NTNU, tatt med.
59/1 331 Richard Birkelands vei 5 Opplysningsvesenets fond Tomteverdi ikke medtatt
59/1 332 Richard Birkelands vei 3 Opplysningsvesenets fond Tomteverdi ikke medtatt  
Tabell 3 Tomter med annen hjemmelhaver enn NTNU 
 
Med unntak av 405/180 er disse tomtene ikke ført opp i åpningsbalansen. Tomt 405/180 er tatt med 
da det legges til grunn at det er en parsell som tidligere er avglemt overført. 
 
 
Vedr 3 - byggekostnader 

Gjenanskaffelseskost for nybygg fremkommer med utgangspunkt i type bygg, sett i forhold til 
anslåtte byggepriser, byggets areal og vurdert tilstand. Vi ser her nærmere på byggepriser. 
 
Teknisk avdeling sitter på erfaringstall for historiske byggekostnader ved NTNU og mer generelt. 
Disse erfaringstallene sammen med materialet fra UiB, helsereformen og byggingen av nytt 
universitetssykehus på Øya har etter prosjektgruppens mening vært tilstrekkelig til å foreta vurdering 
av eiendomsverdier for det gitte formål.  
 
Prosjektgruppen har på selvstendig grunnlag satt byggekostnader for ulike bygningstyper, men basert 
anslagene på det over beskrevne grunnlag. Ved ekstern kvalitetssikring ble det påpekt at de 
opprinnelig foretatte anslag nok var noe lave. Prosjektgruppen har hensyntatt dette ved å øke 
kostprisene med 1.000-2.000 kr pr kvm i det endelige oppsett. 
 
Tabellen under viser de nybyggkostnader som er lagt til grunn for ulike typer bygg registrert i Lydia. 
Vi har for sammenligningsformål vist kostnader pr kvm som ble lagt til grunn i forbindelse med 
helsereformen og som ble benyttet av UiB. Type bygg og kategorisering kan være ulik i de tre 
tilfellene, men sammenligningen gir likevel et bilde av nivået på NTNUs satser. 
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Benyttet 
NTNU

Helsere-
form 2001 Fra UIB 2005

Type kr/m2
  Administrasjonsbygg 20 000 16 000 8 000-17 000
  Undervisningsbygg 20 000 10 000-19 000
  Kontor-/idrettsbygg 20 000
  Idrettsbygg 20 000
  Kontor-/verkstedbygg 20 000
  Kontor-/undervisningsbygg 20 000
  Kontor-/museumsbygg 24 000

  Kontor-/laboratorie-/undervisningsbygg 24 000
  Kontor-/laboratoriebygg 24 000

  Lagerbygg 12 000 10 000
  Verkstedbygg 18 000
  Museumsbygg 24 000
  Laboratorie-/undervisningsbygg 24 000
  Laboratoriebygg 30 000 27 000 12 000-38 000
  Teknisk bygg 24 000
  Sykehusbygg 50 000 27 000

  Brakke 7 000
  Garasje 7 000 6 000
  Fritidshus 15 000
  Bolighus 17 000 15 000 10 000-12 000  

Tabell 4 Satser for nybyggkostnader for ulike bygg. 
 
For realfagbygget på Gløshaugen, som stod ferdig i år 2000, har vi valgt å benytte sjablonnregel som 
for de øvrige bygg. En sammenligning med faktisk byggekostnad viser at de benyttede 
sjablonnberegning gir en nybyggpris per 1.1.2007 om lag 11% over historisk kostpris. Dette er noe 
lavere enn prisstigning i perioden, men sjablonnberegningen vurderes likevel som rimelig. 
 
Unntak fra bruk av sjablonnregel: 
For nye bygg ved universitetsklinikken på Øya har vi lagt til grunn faktisk byggekostnad.  Denne 
ligger for øvrig nært den sjablonnmessig satte sats for sykehus (oppgitt i tabellen over). Den nye 
bygningsmassen på Øya ble tatt i bruk i løpet av 2006. Det arbeides fortsatt med praktiske forhold 
rundt organisering av sameiet med St. Olavs Hospital på Øya, men NTNU sine eierandeler i de 
ferdigstilte bygg er fastsatt. 
 
Fordeling av kostpris på de enkelte bygningskomponenter 
Bygg deles inn i ulike bygningskomponenter. Vi har i vår metode valgt å bruke følgende kategorier 
for bygningskomponenter: 

• Bygningskropp 
• Ventilasjon 
• Varme/sanitær 
• Elkraft 
• Tele/automatisering 
• Andre installasjoner 

 
Denne grupperingen samsvarer med den inndeling UiB har benyttet, SRS 17 og også med de 
grupperinger som ble benyttet i helsereformen. Ved ekstern kvalitetssikring ble det foreslått å dele 
bygningskropp i to elementer med ulik avskrivningstid. Dette har arbeidsgruppa valgt ikke og 
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hensynta da vi finner det mer naturlig å legge til grunn inndelingen foreslått i den statlige 
regnskapsstandarden SRS 17 (også benyttet av UIB og ved helsereformen). 
 
Når det gjelder forholdsmessig fordeling av kostpris mellom de ulike bygningskomponenter har vi 
hovedtrekk valgt å legge oss tett opp til det som er foreslått i SRS 17, tilpasset de bygningstyper som 
NTNU har registrert i Lydia. Basert på dette får vi en matrise som vist under.  
 
 

Benyttet 
NTNU Bygnings- Ventilasjon Varme/ Elkraft Tele Andre inst

Type kr/m2 kropp sanitær automatis.
  Administrasjonsbygg 20 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Undervisningsbygg 20 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Kontor-/idrettsbygg 20 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Idrettsbygg 20 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Kontor-/verkstedbygg 20 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Kontor-/undervisningsbygg 20 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Kontor-/museumsbygg 24 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %

  Kontor-/laboratorie-/undervisningsbygg 24 000 50,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %
  Kontor-/laboratoriebygg 24 000 50,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %

  Lagerbygg 12 000 80,0 % 5,0 % 5,0 % 10,0 %
  Verkstedbygg 18 000 80,0 % 5,0 % 5,0 % 10,0 %
  Museumsbygg 24 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Laboratorie-/undervisningsbygg 24 000 50,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %
  Laboratoriebygg 30 000 50,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %
  Teknisk bygg 24 000 50,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %
  Sykehusbygg 50 000 50,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %

  Brakke 7 000 80,0 % 5,0 % 5,0 % 10,0 %
  Garasje 7 000 80,0 % 5,0 % 5,0 % 10,0 %
  Fritidshus 15 000 60,0 % 10,0 % 20,0 % 10,0 %
  Bolighus 17 000 60,0 % 10,0 % 20,0 % 10,0 %

  Andre bygninger 24 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Andre bygninger 30 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Andre bygninger 35 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
Labsenter i sykehus 40 000 50,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %
  Andre bygninger 45 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
  Andre bygninger 50 000 60,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 %
Avskrivningstid 60 år 25 år 30 år 25 år 10 år 30 år
Avskrivningssats 1,67 % 4,00 % 3,33 % 4,00 % 10,00 % 3,33 %  
Tabell 5 Matrise med verdier benyttet ved NTNU. 
 
Forskjellen mellom det som ble benyttet i helsereformen og UiB sin fordeling er grovt sett at UiB har 
allokert noe større andel til bygningskropp enn det foreslått for tilsvarende bygg i helsereformen (og 
SRS17). NTNU har valgt å legge seg tett opp til den fordeling som er foreslått i SRS 17 og får 
dermed en noe kortere levetid for bygg under ett og høyere årlig avskrivning enn UiB. 
 
Vedr 4 - vurdering av tilstand og effekt av slit og elde 

Prosjektgruppen og Teknisk avdeling foretok en vurdering av de enkelte bygningskomponentenes 
tilstand i alle bygg med utgangspunkt i en tilstandsvurdering gjennomført av PTL i 2005. PTL’s 
tilstandsvurdering er i hovedsak lagt til grunn, men der det har skjedd noe med byggene etter 2005 er 
det gjort endringer. Det ble ikke foretatt ny fysisk gjennomgang av byggene. Vurdering av tilstand for 
de enkelte bygningskomponenter er en noe mer detaljert vurdering enn UiB da det ved UiB ble gjort 
en samlet vurdering av standarden på hele bygget som sådan.  
 
De ulike bygningskomponenter ble kategorisert med tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 
dårligst.  
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Den beskrevne metode er en tilpasning til Multiconsults innspill om å angi en tilstandsgrad pr 
bygningskomponent istedenfor som opprinnelig og som UiB, en gjennomsnittlig tilstandsgrad for 
bygget samlet.  
 
For å komme frem til verdi på et gitt tidspunkt benyttes en anslått fordeling av kostpris mellom de 
ulike bygningskomponenter (se tabell 5) samt en prosentsats knyttet til de enkelte tilstandsgrader (se 
tabell 6). Prosentsatsen angir bygningskomponentens verdi i forhold til kostpris for 
bygningskomponenten som ny.  
 

Tilstandsgrader
Verdi ift 
nybyggpris

0 100 %
1 7
2 5
3 1

5 %
0 %
0 %  

Tabell 6 Tilstandsgrader og verdi bygningskomponenter 
 
Verdien for en bygningskomponent i kategori 3 utgjør altså 10% av gjenanskaffelseskost etter 
nybyggvurdering. Sammenhengen mellom kategorien og justeringsfaktoren er basert på grupperinger 
benyttet i forbindelse med helsereformen. UiB har benyttet en ulik %-sats for de enkelte 
tilstandsgrader (hhv 80%, 70% og 60%), med andre ord en betydelig mer beskjeden verdireduksjon 
som følge av slit og elde. Det må i denne sammenheng bemerkes at NTNU kun unntaksvis har bygg 
med komponenter som i det vesentlige faller i kategori 3. 
 
Vi har valg å benytte satsene fra helsereformen, da vi ikke kjenner godt nok UiB sin begrunnelse for 
satser, men vet at satsene benyttet i helsereformen var gjenstand for betydelige vurderinger av ulike 
fagmiljø. Vi har simulert UiB sine %-satser for nedskrivning for slit og elde på tallmaterialet for 
NTNU. Simuleringen viste at bruk av UiB sine satser på NTNUs tallmateriale gav ca 13% høyere 
bokført verdi. NTNU’s valgte satser etter korrigering av en opprinnelig feil støttes av den eksterne 
kvalitetssikring.  
 
I og med at bygg avskrives over 60 år tilsier de over beskrevne tilstandskategorier at et bygg i 
kategori 0 har 60 års gjenværende levetid, ett bygg i kategori 1 tilsvarer 45 års gjenværende levetid 
(75% av 60 år), et bygg i tilstandskategori 2 tilsvarer 30 års gjenværende levetid, mens ett i kategori 3 
anses å ha 6 års gjenværende levetid. Se for øvrig under vedrørende avskrivninger og gjenværende 
levetider. 
 
Gjennomgangen av tilstandsgrader for bygningskomponenter viste at den samlede tilstandsgraden for 
bygningsmassen ved NTNU, vektet i forhold til nyverdi på byggene, er på 1,28. Til sammenligning 
har vi beregnet UiB sin vektede tilstandsgrad til 1,24, dvs i snitt en bygningsmasse med noe mindre 
slitasje og elde enn NTNU. 
  
 
Vedr 5 - beregning av bokført verdi 

Beregning: 
Den over beskrevne metode ble benyttet byggningskomponent for byggningskomponent og en samlet 
bokført verdi pr 1.1.2007 ble beregnet for NTNU. 
 
Beregningene viser samlet nybyggverdi på kr. 12.108.078.829 tilsvarende 24.239 kr pr kvm, da 
samlet bygningsareal utgjør 499.530 kvm. 
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Justert for byggenes tilstand kommer vi frem til en bokført verdi pr. 1.1.2007 på kr. 8.163.502.724, 
tilsvarende 16.342 kr pr kvm. 
 
 
Rimelighetsvurdering:  
Som en rimelighetsvurdering av dette har vi sammenlignet tallene med totalene som fremkommer av 
UiB sitt arbeid pr 1.1.2005:  
 
 
Verdier NTNU (pr 1.1.2007) UiB (pr 1.1.2005) 
Bygningsareal 499.530 kvm 296.624 kvm 
Nybygg verdi Kr 12.108.078.829 Kr 5.679.372.000 
Nybygg verdi pr kvm Kr 24.239 Kr 19.147 
Bokført verdi Kr 8.163.502.724 Kr 4.616.346.000 
Bokført verdi pr kvm Kr 16.342 Kr 15.563 
Tabell 7 Sammenligning av verdier NTNU og UiB 
 
 
Dette betyr at NTNU sine verdier pr kvm nybygg pr 1.1.2007 ligger ca. 27% over de tall UiB har lagt 
til grunn pr 1.1.2005. Dette har flere forklaringer:  

• Noe ulik praktisk tilnærming innenfor den samme prinsipielle metode.  
• Kan tenkes at NTNU har noe dyrere bygningsmasse i utgangspunktet. Det er hvertfall slik at 

NTNU er mer teknologi/realfagtungt en UiB og dermed også kan ha noe mer 
kostnadskrevende arealer (laboratorier, verksteder med mer). For eksempel har man et rimelig 
nytt realfagbygg og også ny bygningsmasse for det medisinske fakultet.  

• Det har i løpet av de 2 år som har gått siden UiBs beregninger vært en prisstigning knyttet til 
bygg, som naturlig vil gi seg utslag i høyere vurderte nybyggkostnader pr 1.1.2007 i forhold 
til 1.1.2005. Prisindeksen for boligblokk har til sammenligning steget med 9,3% i den aktuelle 
perioden. 

 
Når det gjelder bokførte verdier ligger imidlertid NTNU sine tall kun ca. 5% pr kvm over UiB sine 
verdier. Det kan skyldes to prinsipielle forhold:  

• At NTNU har en eldre bygningsmasse /dårligere vurdert standard enn UiB (jfr 1,28 i vektet 
tilstandsgrad for NTNU og 1,24 for UiB) 

• At prosentvis vis vurdering av nedskrivning som følge av tilstand er en annen. Med andre ord 
ikke en forskjell i tilstand, men en forskjell i vurdert verdi knyttet til en tilstandsgrad (jfr tabell 
6 og omtalen av denne over).   

 
 
Vedr 6 - beregning av avskrivninger 

De ulike bygningskomponentene har ulik levetid. Årlige avskrivninger for bygg er dermed avhengig 
av forutsetninger om komponentenes levetid, samt beregnet nybyggverdi på bygningskomponentene. 
 
I forbindelse med omdanning til helseforetak delte man i 2 typer bygg med følgende levetider: 
 



  
  
  

    Side 16 av 27 
 
  

 
 Bygningskropp Ventilasjon Varme-

/sanitær 
Elkraft Tele og 

automatisering 
Andre 
installasjoner

Sykehusbygg 60 år 20 år 20 år 20 år 10 år 20 år 
Andre bygg 60 år 30 år 30 år 30 år 10 år 30 år 
Tabell 8 Bygg og levetider benyttet i helsereformen. 
 
 
NTNUs bygningsmasse er sammensatt. Variasjonen følger i hovedsak andel av tekniske anlegg i den 
enkelte bygning (kontorbygg har mindre omfang av tekniske anlegg enn laboratorie-bygg).  
 
UiB valgte, basert på vurderinger og erfaring med egen bygningsmasse, følgende avskrivningstider 
for de ulike bygningskomponenter:  
 
 
 Bygningskropp Ventilasjon Varme-

/sanitær 
Elkraft Tele og 

automatisering 
Andre 
installasjoner

Levetid 60 år 25 år 30 år 25 år 10 år 30 år 
Avskr. sats 1,67% 4,00% 3,33% 4,00% 10,00% 3,33% 
Tabell 9 Bygg, levetider og avskrivningssatser benyttet ved UiB. 
 
UiBs avskrivningstider ligger et sted i mellom de avskrivningstider som ble valgt av helseforetakene 
for hhv sykehusbygg og andre bygg.  
 
Prosjektgruppen ved NTNU har funnet UiBs valgte avskrivningstider rimelige og har følgelig 
benyttet disse. 
 
I helsereformen ble det for kategorien ”andre” bygninger foreslått brukt 30 års levetid for alle 
bygningskomponenter, med unntak for bygningskropp hvor det ble foreslått 60 års avskrivningstid og 
Tele /automatisering hvor det ble foreslått 20 års avskrivning. Med andre ord er de valgte 
avskrivningstider også rimelig sammenfallende med dette, men med noe kortere benyttet 
avskrivningstid for ventilasjon, elkraft og tele/automatisering.  
 
De valgte levetider gir for eksempel for administrasjonsbygg og undervisningsbygg en 
gjennomsnittlig samlet avskrivningstid på ca. 46 år for samlet bygg, mens det for sykehusbygg vil 
være en gjennomsnittlig avskrivningstid på ca 42 år. 
 
For å beregne avskrivningskostnader må også gjenværende levetid for de enkelte 
bygningskomponentene fastsettes. Vi har da tatt utgangspunkt i de tidligere vurderte tilstandsgrader, 
og tatt hensyn til den enkelte komponents totale avskrivningstid. For eksempel; - for en 
bygningskomponent i kategori 2 forutsettes det at 50% av avskrivningstiden gjenstår. For 
bygningskroppen betyr da dette 30 år (av totalt 60 år), for ventilasjon og el-kraft 12,5 år (av 25 år), 
for varme/sanitær 15 år (av 30 år) og tele/automatisering 5 år (av 10 år). 
 
Enkelte typer bygg er ikke gjenstand for avskrivning. Disse inngår i bokført verdi i NTNUs 
åpningsbalanse, men avskrives ikke. Dette gjelder bolighus og fritidseiendommer. Dette er en rimelig 
vanlig regnskapsmessig tilnærming, og også på linje med de prinsipper UiB har fulgt. 
 
Basert på kostpriser fordelt på bygningskomponenter og gjenværende levetid for de ulike 
komponenter er de årlige avskrivninger beregnet. For 2007 er avskrivninger beregnet til kr 
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383.643.480 tilsvarende ca 3,1% av nypris på bygg og 4,7% av bokført verdi. Tilsvarende tall for UiB 
var for 2005 hhv 2,7% og 3,4%. 
 
Oppsummering: 
Basert på disse vurderingene og prinsippene blir verdier og de årlige avskrivninger oppsummert som 
vist i det følgende. 
 
Tabellen under viser samlet beregnet nybygg verdi, beregnet bokført verdi pr 1.1.2007 og samlet 
årlige avskrivninger for 2007. 
 

Nybygg verdi
Bokført verdi 

1.1.2007
Initielt årlige 

avskrivninger
Bygg 12 108 078 829 8 163 502 724 383 643 480  
Tabell 5 Verdier for bygg. 
 
Nybyggverdiene er grunnlaget for de årlige avskrivninger. Etter hvert som bygningskomponenter er 
nedskrevet og nyinvesteringer foretas vil både nybyggverdier, bokført verdier og årlige avskrivninger 
endre seg over tid. 
 
Tabellen under spesifiserer verdier og avskrivninger på tomter og bygg. Verdiene på bygg er angitt pr 
bygningskomponent. 
 

Bokført verdi 
1.1.2007 Avskrivning 2007

Avskrivnings-
tid

Tomter 771 395 735 0

Bygg
Ventilas jon 1 099 755 028 66 157 877 25 år
Varme/sanitær 834 461 296 39 826 703 30 år
El kraft 851 886 730 47 827 363 25 år
Tele/automatisering 721 009 093 105 610 488 10 år
Andre installasjoner 412 867 511 19 898 635 30 år
Bygningskropp 4 243 523 065 104 322 413 60 år

Sum Bygg 8 163 502 724 383 643 480

Sum Bygg og tomter 8 934 898 459 383 643 480  
Tabell 6 Verdier for bygningskomponenter og tomter. 
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Vedlegg 2 
NTNU 

 
 
 
 
 
 
 
SAK: Etablering av åpningsbalanse NTNU pr 1/1-2007 – andre driftsmidler 
 
 
1 Innledning 
 
Dette notatet beskriver hvordan prosjektgruppen ved NTNU har utarbeidet den inngående balansen 
pr. 1.1.2007 for utstyrsgruppen ”andre driftsmidler”. Med andre driftsmidler menes:  
 

• Dataprogrammer/lisenser 
• Datautstyr 
• Teleutstyr/kommunikasjonsutstyr 
• Kontormaskiner 
• Inventar 
• Biler og andre transportmidler 
• Maskiner og verktøy 
• Teknisk vitenskaplig utstyr 
• Skip 
• FOU/andre immaterielle eiendeler 

 
Dokumentet beskriver prosessen fra kartlegging av utstyr til utarbeidelse av endelig åpningsbalanse 
per 1.1.2007. 
 
 
2 Hovedprinsipper og føringer for aktivering 
 
Arbeidet er gjennomført i henhold til følgende hovedprinsipper og føringer: 
 
De statlige virksomheter som deltar i Periodiseringsprosjektet skal etablere åpningsbalanser i tråd 
med de retningslinjer som er gitt av Finansdepartementet.  
 
Alle anleggsmidler med gjenværende levetid er tatt med i åpningsbalansen. Dette innebærer at 
anleggsmidler som fortsatt er i bruk, men som er eldre enn avskrivningstiden, er holdt utenfor. 
 
Alle anleggsmidler som enkeltvis har en anskaffelsesverdi over kr 30.000 er tatt med i 
åpningsbalansen. Også mengdeartikler hvor den enkelte enhet har lavere verdi enn grensen, men hvor 
artiklene vurderes som en ”bunke”, ”flåte” eller ”park” er registrert. Eksempler på dette er inventar og 
IKT/audiovisuelt utstyr, der alt utstyr skaffet til varig eie eller bruk er tatt med uavhengig av 
anskaffelsespris. 
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Det er kun anleggsmidler som er eiet av NTNU som er tatt med i åpningsbalansen. Dette innebærer at 
anleggsmidler som er eiet av juridiske enheter under NTNU ikke er registrert. Dersom utstyret er 
deleiet, eksempelvis ved delt eierskap med Sintef, er NTNU sin andel oppført.  
 
Finansdepartementet har vedtatt at beholdninger av kunst ikke skal aktiveres og avskrives. 
Tilsvarende skal bøker ordnet i biblioteks form ikke med i åpningsbalansen. Kulturminner skal kun 
verdsettes i den grad dette brukes i virksomheten. 
 
Utgangspunktet for verdsettelsen i åpningsbalansen er utstyrets bruksverdi, basert på 
gjenanskaffelsesverdien. Gjenanskaffelsesverdien er definert som den kostnad virksomheten vil få 
dersom eiendelen skulle anskaffes i dag, vurdert til samme kvalitet og standard som eksisterende 
eiendel. 
 
Følgende verdsettelsesmetoder er benyttet som tilpasning til gjenanskaffelsesprinsippet: 
 

• Standard verdier 
For inventar i bestemte typer rom (beskrevet senere i notatet) og for PC-er ble det fastsatt 
standardverdier, og senere foretatt sjablonmessige beregninger med utgangspunkt i disse 
verdiene.  

 
• Anskaffelseskostnad 

For en del utstyr der man kjenner fakturabeløpet, det vil si anskaffelseskostnaden, er denne 
verdien benyttet som tilnærming til gjenanskaffelseskostnad. 
 

• Nypris 
For en del utstyr som er av relativt ny dato er det benyttet katalogpriser på tilsvarende utstyr. 
 

• Skjønnsmessig vurdering 
For en del utstyr er gjenanskaffelseskostnaden fastsatt etter beste skjønn. De skjønnsmessige 
vurderinger er foretatt av personell på den aktuelle enhet. 

 
 
3 Forarbeider 
 
Prosjektgruppen har hatt ansvaret for kartlegging og fastsettelse av åpningsbalansen ved NTNU. 
Arbeidet har omfattet planlegging og utvikling av rutiner for en systematisk fremgangsmåte, løpende 
avklaring av problemstillinger samt utarbeidelse av dokumentasjon og veiledningsmateriale. Det er i 
denne forbindelse også holdt kurs på fakultets- og instituttnivå, der formålet var å informere om: 
 

• Prinsipper og regler for aktivering av anleggsmidler. 
• Hvordan løses dette i praksis for NTNU samlet. 
• Hvordan den enkelte enhet/den enkelte økonomiarbeider skal arbeide med dette. 

 
For å sikre at anleggsmidler ble registrert som planlagt, var det nødvendig å involvere fakulteter og 
institutter i kartleggingsarbeidet. Prosjektgruppen utarbeidet og distribuerte i denne sammenheng 
følgende dokumenter: 
 

• Retningslinjer for opptelling og verdifastsettelse av eiendeler. 
• Veiledningstabell for anleggsmidler. 
• Skjema for telling av anleggsmidler. 
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• Romliste som viser hvilke rom enheten disponerer, herunder for hvilke rom inventaret skal 
telles og for hvilke rom dette beregnes sentralt. 

 
 
4 Kartlegging 
 
Kartlegging på sentralt nivå 
Alt inventar i følgende typer rom ble kartlagt og verdsatt sentralt: 
 

• Kontorvirksomhet 
• Kontorer 
• Ekspedisjonslokale 
• Arbeidsrom 
• Møterom 
• Spiserom 
• Kjøkken* 
• Pauserom 
• Undervisningsrom 
• Auditorium 
• Grupperom 
• Studentarbeidsplass 
• Lesesal 
• Dataarbeidsplass 

 
* Enhetene fikk i utgangspunktet beskjed om å telle inventar på kjøkken. Ved gjennomgang av 
innrapportert materiale ble det imidlertid oppdaget at dette ikke var registrert ved de fleste enheter. 
Kjøl, frys og annet kjøkkeninventar ble derfor trukket ut av tellelistene, og erstattet av sentrale 
beregninger. 
 
Det ble tatt utgangspunkt i romlister fra Lydia, som er Teknisk avdeling sitt IT-system  med oversikt 
over arealene ved NTNU. Romlistene viser antall, størrelse, plassering og brukerenhet for de ulike 
romtyper ved universitetet. Det ble deretter fastsatt standardverdier for inventaret i disse rommene. 
 
Videre har Teknisk avdeling bistått med å fremskaffe oversikter over alle bilene i NTNUs eie.  
 
Kartlegging på fakultet/instituttnivå 
For øvrige anleggsmidler var det nødvendig å involvere samtlige fakulteter i arbeidet med å kartlegge 
og verdsette utstyret. Det ble i denne sammenheng utnevnt én hovedansvarlig ved hvert fakultet, og 
denne fikk ansvar for å sikre at alle tellinger ble gjennomført i henhold til veiledningsdokumenter. 
Det praktiske tellearbeidet ble utført av personale med kjennskap til utstyret på det enkelte institutt. 
Disse tok utgangspunkt i tildelte romlister, som viste hvilke rom som skulle telles, og for hvilke rom 
inventaret ble kartlagt sentralt. Følgende oppgaver ble gjennomført i forbindelse med tellingene: 
 

• Telling og registrering av utstyr som var i enhetens eie per 1.1.2007, herunder gaver og utstyr 
anskaffet til prosjekter. 

• Fremskaffelse av utstyrets anskaffelsesår og vurdering av levetid. 
• Fremskaffelse av pris på utstyret/vurdering av verdi. 
• Påføring av rom hvor utstyret befinner seg. 
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Det ble gjennomført tellinger ved samtlige institutter underlagt følgende fakulteter: 
 
Fakultet 
31 Vitenskapsmuseet 
32 Universitetsbiblioteket 
33 BIBSYS 
34 Sentra for fremragende forskning 
35 Spesielle enheter 
41 Styret og felles 
42 Universitetsdirektøren 
43 Organisasjonsavdelingen 
44 Studieavdelingen 
45 Økonomiavdelingen 
46 Informasjonsavdelingen 
47 Teknisk avdeling 
61 Fakultet for arkitektur og billedkunst 
62 Det historisk-filosofiske fakultet 
63 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk 
64 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
65 Det medisinske fakultet 
66 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 
67 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
Tabell 7 Fakulteter ved NTNU 
 
BIBSYS ble i utgangspunktet ikke tatt med da det var usikkerhet knyttet til deres organisatoriske 
stilling. Avklarende arbeid har imidlertid vist at utstyret ved BIBSYS skal være med i 
åpningsbalansen, og det er derfor gjennomført tellinger også ved dette fakultetet. Resultater fra disse 
tellingene er innarbeidet i åpningsbalansen. 
 
 
5 Kvalitetssikring 
 
Kvalitetssikring av inventar beregnet sentralt 
For inventar som ble verdsatt sentralt, ble det fastsatt standardverdier for nypris/kvm og nypris/plass. 
Disse standardverdiene omfatter alt inventar i det aktuelle rom, som stoler, kontorpulter, reoler og 
lignende. Det ble foretatt kvalitetssikring av disse standardverdiene ved at personell fra Teknisk 
avdeling og innkjøpsavdelingen gikk igjennom, vurderte og ga innspill til valgte verdier. 
 
Det ble også foretatt en rimelighetsvurdering av standardverdiene mot tilsvarende verdier fra 
Universitetet i Bergen og Stavanger. 
 
 
Kvalitetssikring av øvrige utstyr 
Etter at tellingene for det øvrige inventar og annet utstyr var gjennomført og oversendt 
økonomiavdelingen, gikk prosjektgruppen igjennom materialet. Følgende kvalitetssikring ble utført: 
 

• Gjennomgang av respondenter mot oversikt over fakulteter og institutter, for å sikre at alle 
enhetene hadde fylt ut og returnert skjemaene. 
 

• Kvalitetssikring av tellelister fra den enkelte enhet, med tanke på å: 
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o Sikre at skjema var fullstendig og korrekt utfylt, for eksempel at utstyr var registrert i 

riktig kategori. 
o Sikre at utstyr innkjøpt i 2007 ikke var registrert. 
o Sikre at utstyr med innkjøpspris lavere enn kr 30.000 ikke var registrert. Unntak for 

mengdeartikler hvor den enkelte enhet har lavere verdi enn grensen, men hvor 
artiklene vurderes som en ”bunke”, ”flåte” eller ”park” er registrert.  Eksempel på 
dette er IKT/audiovisuelt utstyr og inventar. 

o Rimelighetsvurdere type utstyr og volum mot enhetens romlister, for eksempel at det 
var registrert teknisk vitenskaplig utstyr i alle laboratorier. 

o Rimelighetsvurdere pris og avskrivningstid på utstyr. 
o Sikre at kun utstyr som er eiet eller deleiet av NTNU var registrert, herunder at leaset 

utstyr ikke var registrert. 
o Sikre at eiet utstyr i leide lokaler var registrert. 
o Påse at alle kommentarer og informasjon i vedlagte e-post ved oversendelse av 

tellelister ble innarbeidet i dokumentasjonen. 
 

• Gjennomgang av tellelister mot NTNUs laboratoriekartotek. Dette er et kartotek for 
registrering av tungt vitenskaplig utstyr som ved anskaffelse kostet minst kr 500.000. 
Kartoteket ble opprettet i regi av prosjektet NTNU 2020/HIST 2020 og omfatter utstyr 
innkjøpt før februar 2006, men er ikke en fullstendig oversikt. Det ble gjennomført 
kvalitetssikring av tellelistene for å påse at alt laboratorieutstyr i kartoteket også var registrert 
i tellelistene, eventuelt innhentet forklaringer på hvorfor det ikke var med.  

 
• Rimelighetsvurdering av resultater mot tilsvarende resultater fra UiB. 

 
Kvalitetssikringsarbeidet ble i hovedsak gjennomført ved at prosjektgruppen gjennomgikk materialet, 
og sendte spørsmål og nødvendige avklaringer tilbake til hovedansvarlig ved hvert fakultet per e-post. 
Noen mindre spørsmål ble også avklart per telefon. De innsendte tellelistene var generelt av god 
kvalitet, men det var likevel nødvendig å avklare noen spørsmål ved de fleste fakulteter. 
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6 Klassifisering 
 
Varige driftsmidler, bortsett fra bygninger og tomter, er klassifisert som følger: 
 
10 Immaterielle eiendeler 
1042 Dataprogrammer og lisenser 
12 Transportmidler, utstyr, maskiner, inventar og lignende 
1225 Skip og lignende 10 år 
1226 Skip og lignende 20 år 
1232 Biler og transportmidler 7 år 
1253 Inventar 10 år 
1271 Maskiner og verktøy 5 år 
1274 Maskiner og verktøy 10 år 
1275 Teknisk vitenskapelig utstyr 4 år 
1276 Teknisk vitenskapelig utstyr 8 år 
1277 Teknisk vitenskapelig utstyr 12 år 
1281 Datautstyr/IKT/Tele 3 år 
1282 Datautstyr/IKT/Tele 5 år 
1288 Kontormaskiner 3 år 
Tabell 8 Klassifisering av driftsmidler. 
 
 
 
7 Avskrivninger 
 
Driftsmidlene skal som nevnt tidligere oppføres i åpningsbalansen til gjenanskaffelsesverdier, 
nedskrevet for elde, teknisk funksjonell standard osv. Verdiene i åpningsbalansen er beregnet som 
følger: 
 
Verdi åpningsbalanse =  

Gjenanskaffelsesverdi nytt driftsmiddel – Avskrivninger fra anskaffelsesår til 1.1.2007 
 
 
Avskrivningene fra anskaffelsesår frem til dato for åpningsbalansen er foretatt med like store beløp 
per år (lineær avskrivning) basert på gjenanskaffelsesverdi nytt driftsmiddel. 
 
Anskaffelsestidspunktet er satt til 1. januar i anskaffelsesåret, fordi det ikke har vært mulig å 
registrere den nøyaktige anskaffelsesdato innenfor et rimelig ressursbruk. 
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Følgende avskrivningssatser er benyttet: 
 
Anleggsmiddel Avskrivningssats 
Dataprogrammer/lisenser 5 år 
Datautstyr 3 år 
Teleutstyr/kommunikasjonsutstyr 5 år 
Kontormaskiner 3 år 
Inventar 10 år 
Biler og andre transportmidler 7 år 
Maskiner og verktøy 5 år eller 10 år 
Teknisk vitenskapelig utstyr 4 år, 8 år eller 12 år 
Skip 10 år eller 20 år 
Tabell 9 Avskrivningssatser for anleggsmidler. 
 
 
8 De ulike typer driftsmidler 
 
Dataprogrammer og lisenser 
Denne gruppen omfatter administrative systemer som økonomisystem, personalsystem, tekniske 
systemer, fagsystemer mv. Kun eksternt anskaffet programvare med eventuelt tilhørende eksterne 
konsulenttjenester tilknyttet implementering skal balanseføres. Årlige lisenser/bruksrettigheter 
aktiveres ikke.  
 
All programvare med gjenværende levetid og verdi på kr 30.000 eller høyere er tatt med i 
åpningsbalansen. For NTNU er det i hovedsak økonomisystemene BasWare, Maconomy og AS400 
som utgjør åpningsbalansen. Utstyret avskrives lineært over 5 år. 
 
Bokført verdi per 1.1.2007 er beregnet til kr 2.516.281. Av dette skal kr 1.250.292 avskrives i 2007. 
 
Datautstyr 
Denne gruppen omfatter PC-er, servere, operativsystemer og annet IKT/audiovisuelt utstyr. Alt 
datautstyr med gjenværende levetid er tatt med i åpningsbalansen, uavhengig av verdi. 
 
Det er forutsatt nypris på kr 10.000 for en standard PC. Til sammen har enhetene meldt inn at det er 
8.820 stk PC-er ved NTNU. Samlet ny verdi er dermed kr 88.200.000  Det er forutsatt at det ikke har 
vært noen ned- eller oppbygging av PC-parken de siste år, slik at 1/3 av utstyret er innkjøpt i 2004, 
1/3 i 2005 og 1/3 i 2006. Det er videre forutsatt at alt utstyr avskrives fra 1. januar i innkjøpsåret, noe 
som medfører at det totale antall PC-er i snitt er avskrevet i 2 år. Bokført verdi pr 1.1.2007 er dermed 
en tredjedel av ny verdi, dvs kr 29.400.000. Årlig avskrivning i 2007 er kr 19.600.000. Resterende 
beløp avskrives i løpet av 2008. 
 
Det øvrige datautstyret er avskrevet over 3 år, i henhold til de verdier og anskaffelsesår som er angitt i 
tellelistene. Bokført verdi per 1.1.2007 er beregnet til kr 17.459.743, hvorav kr 12.709.039 avskrives i 
2007. De relativt høye avskrivningsbeløpene i 2007 skyldes at en vesentlig andel av utstyret ble 
innkjøpt i 2004. 
 
Teleutstyr/kommunikasjonsutstyr 
Alt tele- og kommunikasjonsutstyr med gjenværende levetid og verdi på kr 30.000 eller høyere er tatt 
med i åpningsbalansen. Utstyret avskrives lineært over 5 år. 
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Bokført verdi per 1.1.2007 er beregnet til kr 14.816.088 og avskrivninger i 2007 til kr 5.928.250.  
 
Kontormaskiner 
Denne gruppen omfatter i hovedsak kopimaskiner, faks og scannere som ikke er leaset. 
 
Alle kontormaskiner med gjenværende levetid og verdi på kr 30.000 eller høyere er tatt med i 
åpningsbalansen. På grunn av beløpsgrensen er det ikke registrert vesentlige verdier i denne gruppen 
ved NTNU. Kontormaskiner avskrives lineært over 3 år. 
 
Bokført verdi per 1.1.2007 er beregnet til kr 1.753.647, hvorav kr 1.022.861 blir avskrevet i 2007. 
 
Inventar 
Denne gruppen omfatter alt inventar og innredning knyttet til bygningsmassen, som for eksempel 
kontorinventar, lesesalinnredning, laboratorieinnredning og lagerinnredninger. 
 
Alt inventar med gjenværende levetid er tatt med i åpningsbalansen, uavhengig av verdi.  
 
Verdien på inventaret i bestemte typer rom er som nevnt tidligere beregnet sentralt ved å fastsette en 
standardverdi for nypris per kvm og per plass. Følgende standardverdier er benyttet: 
 
Romtype Nypris per kvm Nypris per plass 
Kontorvirksomhet Kr 2.000 Kr 20.000 
Kontor Kr 2.500 Kr 25.000 
Ekspedisjonslokale Kr 1.600 Kr 40.000 
Arbeidsrom Kr 1.500 Kr 15.000 
Møterom Kr 1.500 Kr   3.000 
Spiserom Kr 1.000 Kr   2.000 
Kjøkken Kr    200 Kr   1.000 
Pauserom Kr 1.500 Kr   3.000 
Undervisningsrom Kr 1.000 Kr   3.000 
Auditorium Kr 2.500 Kr   5.000 
Grupperom Kr 1.200 Kr   3.000 
Studentarbeidsplass Kr 1.091 Kr   3.000 
Lesesal Kr 1.455 Kr   4.000 
Dataarbeidsplass Kr 1.200 Kr   3.000 
Tabell 10 Estimert nypris for ulike rom 
 
Verdien på inventar som nytt pr 1.1.2007 er beregnet til kr 212.296.716 basert på de overstående 
sjablonverdier. Inventar avskrives i utgangspunktet over 10 år, og for å komme frem til bokført verdi 
er det forutsatt at det ikke har vært noen nedbygging eller oppbygging av inventar. Inventaret 
avskrives fra 1. januar i innkjøpsåret, slik at utstyret i snitt er avskrevet over 5,5 år. Bokført verdi pr 
1.1.2007 beregnes da til kr. 95.533.522, og avskriving i 2007 til kr 19.106.704. 
 
Inventar på øvrige rom er telt av ansvarlige ved fakulteter og institutter. Dette inventaret har en 
bokført verdi per 1.1.2007 på kr 34.480.797, og er avskrevet i henhold til de anskaffelsesår som er 
oppgitt i tellelistene. Avskrivning i 2007 er på kr 5.540.776. 
 
Biler og andre transportmidler 
Denne gruppen omfatter personbiler, lastebiler, busser, traktorer mv. Det ble kun avdekket biler og 
traktorer ved telling av denne utstyrsgruppen ved NTNU. 
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Alle transportmidler med gjenværende levetid og verdi på kr 30.000 eller høyere er tatt med i 
åpningsbalansen. Bilene er avskrevet lineært over 7 år. 
 
Bokført verdi på biler og andre transportmidler per 1.1.2007 er på kr 3.620.985. Av dette avskrives kr 
810.671 i 2007. 
 
Maskiner og verktøy 
Denne gruppen omfatter maskiner og verktøy som verkstedsapparater, vaskerimaskiner, 
kjøkkenmaskiner, aggregater, fyrkjeler mv. 
 
Alle maskiner og verktøy med gjenværende levetid og verdi på kr 30.000 eller høyere er tatt med i 
åpningsbalansen. NTNU har per 1.1.2007 en samlet bokført verdi på kr 23.781.672. Utstyret er 
avskrevet lineært over 5 eller 10 år, avhengig av den levetid som er angitt i tellelistene. Avskrivning i 
2007 er beregnet til kr 4.959.910. 
 
Teknisk vitenskaplig utstyr 
Denne gruppen omfatter analyseapparater, laboratorieutstyr, medisinsk utstyr og annet teknisk 
forskingsutstyr mv. 
 
Alt teknisk vitenskaplig utstyr med gjenværende levetid og verdi på kr 30.000 eller høyere er tatt med 
i åpningsbalansen. Bokført verdi per 1.1.2007 er beregnet til kr 396.541.404. Utstyret er avskrevet 
lineært over 4 år, 8 år eller 12 år, avhengig av den levetid som er angitt i tellelistene. Avskrivning i 
2007 er på kr 68.748.162. 
 
Det er kartlagt relativt store verdier av teknisk vitenskaplig utstyr ved NTNU sammenlignet med UiB. 
Dette kan forklares med at det medisinske fakultet ved NTNU har flyttet inn i nye lokaler på St. 
Olavs Hospital, og at det i denne forbindelse er foretatt store investeringer i nytt medisinsk utstyr. 
Videre er NTNU et universitet med stor andel tekniske fagretninger, som har betydelig anvendelse av 
denne type utstyr.  
 
Skip 
Denne gruppen omfatter skip, forskningsfartøy, lektere, båter, rigger mv. Det ble kun avdekket ett 
skip (FF Gunnerus) med gjenværende levetid ved NTNU.  
  
FF Gunnerus er et forskningsfartøy ferdigstilt i 2006, med bokført verdi per 1.1.2007 på kr 
40.850.000. Skipet avskrives over 20 år. Avskrivning i 2007 er på kr 2.150.000. 
 
FOU/andre immaterielle eiendeler 
Ved NTNU foregår det omfattende FoU-aktivitet, og dette representerer potensielt store fremtidige 
verdier. Imidlertid har Finansdepartementet lagt nok så strenge føringer for hva som kan balanseføres 
i sin anbefaling. I veiledningen fremkommer det at patenter, rettigheter, systemer, metoder, 
programmer og lignende kun skal balanseføres i den grad det i dag gir positiv kontantstrøm eller med 
tilstrekkelig sikkerhet vil gi fremtidig positiv kontantstrøm. I lys av dette, og at NTNU normalt er 
involvert i tidlige faser i utviklingsprosjekter, har vi ikke funnet spesifikke forhold som gir grunnlag 
for regnskapsmessig aktivering.  
 
Dette er i tråd med de vurderinger UiB gjorde i forbindelse med etablering av sin åpningsbalanse. 
 
Tabellen oppsummerer bokførte verdier og avskrivinger i 2007 for kategorien ”andre driftsmidler”. 
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Immaterielle eiendeler Bokført verdi pr 1.1.2007 Avskrivninger i 2007
Dataprogrammer/lisenser 2.516.281 1.250.292
Sum immaterielle eiendeler 2.516.281 1.250.292
 
Transportmidler, inventar og 
maskiner mv 

Bokført verdi pr 1.1.2007 Avskrivninger i 2007

Datautstyr 46.859.743 32.309039
Teleutstyr/kommunikasjonsutstyr 14.816.088 5.928.250
Kontormaskiner 1.753.647 1.022.861
Inventar 130.014.319 24. 647.480
Biler og andre transportmidler 3.620.985 810.671
Maskiner og verktøy 23.781.672 4.959.910
Teknisk vitenskaplig utstyr 396.541.404 68.748.162
Skip 40.850.000 2.150.000
Sum transportmidler, inventar og 
maskiner mv 

658.237.895 140.576.374

Tabell 11 Bokførte verdier og avskrivninger for andre driftsmidler 
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