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Det ble gjennomført møte i arbeidsgruppa for utredning av renovering/nybygg av basseng den 8. mai 2017, på
kommunehuset.
Følgende var til stede:
Steinar Furu, Lars Olav Mogård-Larsen, Christian Cleve-Broch og Geir Berglund
Følgende saker ble gjennomgått:
Sak 1 – Utredning av renovering av eksisterende anlegg
I forrige møte fikk Bjørn oppdraget med å finne en aktuell kandidat til oppdraget med å vurdere konsekvenser av
totalrenovering av eksisterende svømmeanlegg. Bjørn gjorde dette, og avklarte med vedkommende å
gjennomføre en gjennomgang av anlegget den 8. mai, og at rapport skulle være utarbeidet innen utgangen av
mai.
Det viste seg at undertegnede ikke hadde fått med seg at det var utarbeidet en rapport for renovering av det
tekniske anlegget i 2015 av Norconsult. Rådmannen mente at det var bedre å engasjere noen som kjente bygget
fra før til å gjennomføre en slik utredning. Dette ble tatt til etterretning, og det opprinnelige oppdraget ble
kansellert.
Geir Berglund får oppdraget med å kontakte Norconsult for avklaring av oppdraget. Det vil være viktig å
vurdere rett detaljeringsnivå for oppdragsforespørselen, og hva vi konkret ønsker vurdert. Følgende bør som
minimum avklares:






Veggene i bassengrommet er kledd med plater som inneholder asbest, hvilke konsekvenser har dette for
en renovering?
Stilles det krav i forhold til dagslys? Vinduene i eksisterende bassenganlegg er murt igjen på grunn av
bygging av Herøyhallen
Utfordringer i forhold til å få hele bassenganlegget, inkludert garderobeanleggene til å oppfylle krav til
universell utforming, og minimum TEK10?
Hvilke konsekvenser ytterligere 50 år med bassengdrift vil ha i et bygg som allerede har hatt
bassengdrift i 50 år?
Finnes det erfaringstall fra lignede renoveringer som kan brukes til et grovestimat for kostnadsrammer?

Sak 2 – Fra aula til kulturhus
Undertegnede har laget en forstudie kalt «Fra aula til kulturhus». Denne ble kort presentert i møte. Årsaken til
at denne saken tas opp, er at dette prosjektet berører bygg og arealer som ligger i tilknytning til dagens
bassenganlegg, og som vil kunne bli berørt ved et eventuelt nybygg. Det er hensiktsmessig å ha dette i tankene
ved videre utredning av basseng, for å ikke legge unødvendige hindringer i veien for en realisering av dette
prosjektet.

Sak 3 – Tilskuddordningene for bygging av basseng
Det viser seg at det er vesentlige forskjeller i tilskuddordningene for 12,5 m og 25 m basseng. For 2017 er
tilskuddssatsene som følger:
Type opplæringsbasseng, 12,5 x 8,5 m
Tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 4,5 mill kr
Type treningsbasseng, 25,0 x 12,5 m, seks baner, banebredde 2 m
Tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt 17,0 mill kr
Type konkurransebasseng, 25,0 x 15,5 m, seks baner, banebredde 2,5 m
Tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 21,0 mill kr
Den store forskjellen i maksimal tilskuddsramme mellom 12,5 m og 25 m basseng gjør at prisforskjellen mellom
disse bassengstørrelsene sannsynligvis ikke vil være forholdsmessig. Vi går derfor for at begge alternativer
utredes videre.
Sak 4 – Utkast til fremdriftsplan






Geir tar kontakt med Norconsult for avtale om oppdrag med leveringsfrist ca. 9. juni.
Det utarbeides skisser til løsninger for bygging av nytt 12,5 m basseng og nytt 25 m basseng. Frist 9.
juni.
Vi har erfaringstall fra bygging av et 12,5 m basseng i en av våre nabokommuner, vi må også skaffe oss
erfaringstall for bygging av et 25 m basseng. Dette må også være klart innen 9. juni
Saksframlegget til politisk behandling bør være ferdig senest 12. juni
Saken behandles i formannskapet den 20. juni, og i kommunestyret den 29. juni

Geir Berglund
Kommunalleder II

