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Styringsgruppe skole og aktivitetshus PS 24.03.2020 

 

Økt ramme i forbindelse med valg av sponplater til skolebygget 
 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 008/20 
 
SSA - behandling: 

· For at byggearbeid ikke skulle stoppe opp mens det ble tatt beslutning om gips 
eller spon, ble det benyttet gips  i kontorene for merkantilt. Disse arbeidene var 
allerede i gangsatt. 
 

· I de to tavlerommene for EL vil det bli benyttet gips innvendig, men sponplater 
utvendig 

 
· I vedlegget til saken står det at sponplatene ikke klarer brannkravet i gangen i 

sør (SFO). Det korrigeres med at platene ikke klarer kravet under røykutvikling. 
 

· Når det gjelder ekstrakostnader til arkitekt så er det anslått til 200 timer, 
administrasjon har godkjent 100 timer. 

 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
SSA - vedtak: 

1. Styringsgruppen godkjenner en merkostnad på inntil 1.2 mill. kroner for 
ekstrakostnad til arkitekt og til bruk av sponplater i 3 vegger pr klasserom.  

2. Klasserom skal ha en takhøyde på 3.10 m. En av veggene i hvert klasserom skal 
kles med akustikkplater. Bak disse skal det brukes gipsplater. Denne løsningen 
medfører ingen krav om ekstra betaling fra M.M. Bakken utover 1 mill. kroner 
vedtatt i forrige styringsgruppemøte. 

3. Merkostnaden dekkes innenfor vedtatt budsjett for hele prosjektet. 
4. Det fremlegges i neste styringsgruppemøte  en sak om økonomisk status for hele 

prosjektet, herunder hvordan merkostnader anbefales dekket inn.  
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Sammendrag: 

I styringsgruppesak nr 07/20: «Valg av gips eller spon til innvendige vegger på 
skolebygget», vedtok styringsgruppen følgende:  

«Styringsgruppa godkjenner bruk av sponplater i stedet for gipsplater i 
skolebygget. 

Merkostnaden dekkes inn ved innsparinger i prosjektet.» 

 

Det viser seg nå at merkostnadene ved bruk av sponplater blir større enn opprinnelig 
beregnet. Det ser ut til at merkostanden kan totalt komme opp i ca. 1.0 mill kroner. 

 
Saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte mail av 19.mars fra byggeleder om saken.  

Bygget er under oppføring, slik at det synes klart at man må gjennomføre bygging av 
skolebygget med sponplater, og ta den merkostnaden som dette vil medføre.  

 
Vedlegg: 
Sponplater_ Gips 
Tegning 
 
 


