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Styringsgruppe skole og aktivitetshus PS 28.02.2020 

 

Styringsgruppemøte 4 - 28.02.2020 
 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 006/20 
 
SSA - behandling: 
Solskjerming:  
Styringsgruppa forventer at solskjerming av aktivitetshus, med så mye glass, fungerer både 
for brukere av banen og tilskuere. Arkitekt og entreprenør må sikre at dette ikke blir et 
problem i fremtiden og ber at byggeleder følger spesielt opp dette punktet ved overtakelse av 
bygget og videre i garantitiden. 
 
Temperatur:  
Styringsgruppa forventer at inneklima og arbeidsmiljø er tatt hensyn til i skole- og 
aktivitetsbygg.  
 
Nett:  
Nett mot publikum må som alle andre nett kunne heises opp og ned med motor. Er nettet 
nødvendig (mot publikum) eller kan det spares kostnader der? 
 
Gulv i hallen:  
Styringsgruppa ønsker å gå for PVC som gulv i aktivitetshall. Den gir best demping, mindre 
skader og er billigere enn PU.  
PU må vedlikeholdes hvert 5-7 år, PVC trenger kun vedlikehold hvert 20-25 år. 
 
Tribune:  
Styringsgruppa mener tribunen bør bygges i tre.  
 
Sponplater/gips:  
Test av sponplatene i forhold til lydkrav ble underkjent, ny test skal foretas, men det vil ta for 
lang tid å vente på dette resultatet. 
 
Rådmann gjør en avklaring med M.M.Bakken om det er nødvendig med et møte mellom 
MMB og styringsgruppe. 

1. Hvorfor har MMB tatt valget med gips da man ser grunnlaget for anbud sier tre? 
2. Må spørre MMB om utregning av merkostnaden. 

 
Flisfyring :    
Flisfyring er lagt ut på anbud. Styringsgruppa ønsker å stanse anbudet for å få informasjon 
om:        

1. Når ble vedtak fattet angående flisfyring som oppvarmingskilde?  
2. Er det gjort en risikovurdering av trafikkale forhold ved tilkjøring av flis, 

brann/eksplosjonsfare, røyk som kan slå ned? 
3. Utredning på varmegjenvinning eller flisfyr (evt. biokull) med priser. 



4. Norconsult bes komme på møtet sammen med teknisk i kommunen (den som følger 
opp dette i prosjektgruppe). Dette møtet må gi svar på fordeler og ulemper ved 
varmegjenvinning – flis fyringsanlegg.  Eks. om lavtemperatur anlegg ville gitt 
kjøleanlegg del som hadde løst  mulige problemer med for høy temp inne? 

5. Er arbeidet og beslutninger i henhold til rom- og funksjonsprogram? 
 
Innfarging av spiler og panel:  
Utvendig spiler og panel kan patineres for å få en jevnere farge på treverket, har ingen 
innvirkning på holdbarhet. Det vil gi en merkostnad på kr 300 000,-. Styringsgruppa ønsker 
IKKE at spiler og panel patineres. 
 
 
Personalrom: 
Det ble orientert om at det blir ett felles personalrom, ikke to. 
 
 
Eventuelt: 

· Lindmoen, Berget og Konterud er ikke fornøyd med at styringsgruppa trekkes for sent 
inn i prosessene, er hele tiden på etterskudd. 

· Sæterdalen mener at noe av arbeid i bruker/arbeidsgruppene ikke er blitt tatt videre i 
prosjektet 

· Svenkerud ønsker at flere beslutninger skal tas politisk, at for mange avgjørelser tas i 
administrasjonen. 

· Kommunedirektøren reiste spørsmål om Espen Svenneby, i egenskap av fabrikksjef 
for Forrestia, en av de to tilbyderne av veggløsninger, var inhabil i forbindelse med 
saken om sponplater eller gipsplater til skolebygget.  
Spørsmålet om habilitet ble ikke behandlet av styringsgruppa. 

 
Det vil bli befaring på byggeplassen i neste styringsgruppemøte, Barnas talsmann inviteres 
med.  
NorConsult deltar i styringsgruppemøtet sammen med teknisk. 
 
SSA - vedtak: 
Tas til etteretning, med de diskusjoner og kommentarer som er gitt underveis. 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 
 

Sammendrag: 

 

 
Saksopplysninger: 
Saker som skal tas opp i møtet er: 

· Innfarging av spiler og panel 
· Valg av ett eller to personalrom 

 
Vedlegg: 
Notater til styringsgruppemøte  03. 28.02.2020 
Beslutnings- og leveranseplan 27.02.20 
 



 


