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Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall  
 
Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Hovedutvalg for oppvekst og kultur            
Kommunestyret            
Formannskapet            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Det bygges en vanlig gymnastikksal ved Solberg skole. Denne dubleres ved en 
eventuell senere utvidelse av skolen.  
 
  
Ås, 22. mai 2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med utviklingen av nye Solberg skole, ble det i Plankomiteens møte 15. 
mai stilt spørsmål ved kommunestyrets vedtak i sak 12/14 pkt. 3 og 4, i år.  
 
Følgende ble protokollert: 
 
Plankomiteen ber om en presisering av kommunestyrets vedtak i sak 12/14 pkt. 3 og 
4, om det skal planlegges med gymnastikksal eller flerbrukshall. Plankomiteen anser 
det problematisk å utvide gymnastikksal til flerbrukshall på et senere tidspunkt.  
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har vedtatt utvidelse av Solberg skole fra en 1 parallell til en 2 
parallell 1 – 7 skole, med muligheter for en senere utvidelse til en 4 paralleller. 
Eksisterende skolebygg skal kunne benyttes i byggeperioden.  
 
Denne saken gjelder spørsmålet om det skal bygges en gymsal eller flerbrukshall i 
tilknytning til skolen.  
 
Vurdering: 
Haller for idrett og fysisk aktivitet defineres vanligvis ut i fra bruksmulighetene. En 
flerbrukshall kan uten tap av brukstid, benyttes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter 
uten klargjøring eller omgjøring (løpende vekselbruk). Parallell sambruk av 
forskjellige aktiviteter er et av kjennetegnene ved en flerbrukshall.  
 
En flerbrukshall er primært til for å dekke idrettens behov og eventuell annen type 
fysisk aktivitet, men kan i tillegg også tilpasses utenomidrettslige aktiviteter. Det kan 
bl.a. være som sosialt treffsted, fritidsklubb, og som rom for annen kulturaktivitet eller 
ulike typer foreninger.  
 
Det bør i beslutningen tas høyde for investeringens totale nytte, det vil si ut over 
skolens egen bruk.  
 
En gymsal har en vesentlig mindre spilleflate og dermed begrenses bruksmuligheten 
ut over skolens behov. I tillegg til redusert funksjonalitet og fleksibilitet gis det ikke 
spillemidler ved bygging av en gymsal.  
 
Idretten har signalisert at de har et behov for flere halltimer, og at en flerbrukshall 
best oppfyller deres ønsker. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er mange typer flerbrukshaller som tilfredsstiller krav til spillemidler. Det må 
søkes om spillemidler, og det er nødvendigvis ikke gitt at alle søknader blir godkjent.  
 
Den minste type flerbrukshall som etter KKDs (Kultur- og kirkedepartementet) 
veileder tilfredsstiller kravene for tilskudd har en spilleflate på 16 x 24 m. Det er en 
hall for en fullverdig volleyballbane.   
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En relativt vanlig spilleflate er 23 x 44 m. Defineres ofte som den normale 
flerbrukshall som gir god bruksfleksibilitet. En hall med slik aktivitetsflate er tilpasset 
følgende: 

- Håndball 
- Basketball (matchbane og tre treningsbaner) 
- Volleyball (matchbane og tre treningsbaner) 
- Badminton ((matchbane og syv treningsbaner) 
- Tennis 
- Turn 

 
I tillegg til spilleflaten inneholder en flerbrukshall garderober, dusjrom, toaletter, 
lagerrom og evt. møterom og sosiale rom m.m.  
 
I en ordinær gymsal trengs det også garderober, dusjrom, toaletter osv.  
 
Avhengig av hvor ambisiøse byggeplaner som legges til grunn i utviklingsfasen, er 
det gitt en oversikt over antatt kostnad ved en «normal» gymsal/flerbrukshall, etter 
angitt aktivitetsflate.  
 

Type hall Aktivitetsflate  Estimert kostnad 

Gymsal  12 x 16 m Kr 20 – 25 mill. 

Liten flerbrukshall  16 x 24 m Kr 40 – 46 mill. 

Normal flerbrukshall 23 x 44 m Kr 60 – 67 mill. 
(det er lagt til grunn P 85 i estimatet) 

 
Det kan søkes om spillemidler når det bygges en flerbrukshall. Det kan antas at en 
søknad blir godkjent, men det er ikke slik at søker har krav på spillemidler.  
 
Et anslag på hva slike tilskudd kan utgjøre er vanskelig, men det kan muligens dreie 
seg om ca. kr 5 – 6 mill. for en liten flerbrukshall, og muligens kr 8 – 10 mill. for en 
stor hall.  Det er kun snakk om anslag, og det er heller ikke sikkert at en søknad blir 
tatt til følge.  
 
I tillegg til investeringskost kommer kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (FDVU). Tidligere var det ofte ønskelig å bygge «billigst mulig», fordi det kun 
ble sett hen til investeringskostnader og ikke påfølgende kostnader til FDVU. I dag 
har holdningen til det å bygge billigst mulig forandret seg, Nå sees ofte investering og 
senere drift/vedlikehold i sammenheng, og det bygges med tanke på lavest mulige 
kostnader over byggets levetid. Dessuten har krav til miljø og estetikk påvirket 
vurderingene.  
 
Kostnader knyttet til drift deles vanligvis inn i to: 

- Driftsuavhengige kostnader (faste) 
- Driftsbetingede kostnader (variable) 

 
Driftsutgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget har følgende tre store 
poster: 
 

- Personalkostnader 
- Energikostnader 
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- Vedlikeholdskostnader 
 
I tillegg påløper andre typer kostnader. 
 
Driftsbudsjettet inkluderer alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at 
bygningen med tekniske installasjoner skal fungere optimalt. Dette inkluderer akutte 
forhold, løpende vedlikehold, planlagt vedlikehold og større utskiftninger, samt 
utvikling av bygget for evt. nye trender og behov.  
 
En antatt FDVU kostnad vil kunne ligge i størrelsesorden ca. kr 650 til kr 800 per m2. 
Selvsagt vil dette igjen avhenge av de valg som gjøres i løpet av utviklingsfasen.  
 
Det er ikke gjort en nærmere vurdering av inntjeningsmulighetene ved de ulike 
alternativene. Inntjeningsmulighetene er selvsagt avhengig av valgt konsept.  
 

- Utleie etter skoletid (utleie av halltid) 
- Mulige treningsavgifter 
- Kurs og leirtilbud f.eks. på sommertid 
- Utstillinger, messer, konserter o.l.  
- Andre sosiale aktiviteter 

 
Når det gjelder inntjeningsmuligheter, må det vurderes allerede tidlig i 
utviklingsfasen.  Hvilke behov foreligger og hva tror man markedet kan være villig til 
å betale.  
 
Alternativer: 
Det er presentert tre alternativer med ulike kostnadskonksekvenser.  
 
Legges det til grunn bruksnytten vil en stor flerbrukshall være den som gir høyest 
aktivitet (størst tilfredshet/nytte/bruk og utnyttelse av investeringsbeløpet), og dermed 
best bruksnytte. Det skyldes at en stor flerbrukshall kan benyttes av flere forskjellige 
idretter og til andre typer arrangementer (fleksibelt og funksjonelt bygg). En gymsal 
vil i den sammenheng ikke være så funksjonell og fleksibel, og dermed vil 
sannsynligvis bruken f.eks. på kveldstid være mer begrenset.  
 
Med utgangspunkt i bruksnytte, vil en flerbrukshall gi størst avkastning per investert 
krone. 
 
Sees det isolert på investeringskostnader og siden påfølgende FDVU kostnader, vil 
en gymsal være den beste løsningen. En gymsal har en lavere initsiell investering på 
grunn av mindre bygningsmasse (antall m2).  
 
På grunn av mindre areal vil også de senere FDVU kostnader bli lavere.  
 
Skulle skolen siden bygges ut til en fire paralleller må gymsalen utvides, og i det 
perspektivet vil det være behov for ytterligere aktivitetsareal, og dermed kan den 
initsielle investeringen bli «dyr.» Det er vanskelig og kostnadskrevende på et senere 
tidspunkt å omgjøre en gymsal til en flerbrukshall.   
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Ås kommune står i dag foran mange store investeringsprosjekter. I tilknytning til 
utvidelse av Rustad skole er det vedtatt å bygge flerbrukshall. Ås videregående skole 
skal utvides. I den forbindelse må også hallkapasiteten utvides. Dette må bli et 
samarbeidsprosjekt med Akershus fylke, uten at det er avklart. Rådmannen finner 
det vanskelig, i den økonomiske situasjonen kommunen er i, å anbefale ytterligere 
flerbrukshaller. Rådmannen tilrår derfor at det bygges en vanlig gymnastikksal og at 
denne dubleres ved en eventuell utvidelse av skolen. Ved å utsette investeringene vil 
en redusere kommunens låneopptak. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Legges det til grunn en ren økonomisk vurdering, hvor det tas i betraktning 
kommunens økonomiske situasjon og det totale investeringsbehov fremover, bør det 
bygges en vanlig gymsal. Det er uklart om det vil bli nødvendig å utvide skolen 
ytterligere og i tilfelle når. Det er ønskelig å redusere investeringsbehovet. 
Rådmannen vil derfor foreslå at det bygges en vanlig gymnastikksal nå og at denne 
dubleres ved en eventuell seinere utvidelse av skolen til 3 eller 4 klasserekker. 
 


