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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 93214969 
sekr./saksb. eller e-post (hans.kristian.rauan@vestby.kommune.no) 
v/utvalgssekretær/saksbeh.   
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Rådmannens innstilling: 
Utredning av svømmehall begrenses til felt F1 i reguleringsplanen for Vestby Arena. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Byggekomiteen 26 januar vedtok: 
 
1. Administrasjonen legger opp til tre befaringer i Østlandsområdet til 

svømmeanlegg med en viss grad av variasjon. Administrasjonen fremlegger 
informasjon om anlegg utenfor Østlandsområdet med avvikende organisering i 
neste byggekomitemøte. 

2. Administrasjonen bes om å nedsette en referansegruppe som diskutert i møtet. 
Deltakere: Vestby idrettsråd, Vestby svømme- og livredningsklubb og 
handikapforbundet. 

3. Administrasjonen bes gjøre en vurdering av de ulike tomtealternativene frem til 
neste møte. 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Punkt 1 i byggekomiteens vedtak 26 januar 2016 - Befaringer og referanseprosjekter  
Østlandsområdet inneholder 8 fylker som er Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, 
Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. 
 
Forslag til befaringer i Østlandsområdet:  
 

Grevlingen Vestby  25m  

Askim  Østfoldbadet 25m  

Rjukan  Rjukanbadet 25m  

Drammen  Drammensbadet 50m www.drammen.kommune.
no/drammensbadet 

 
Forslag til referanseprosjekter utenfor Østlandsområdet med avvikende organisering:  
 

Åndalsnes Rauma  25m  

Lyngdal  Sørlandsbadet 25m  

Sandnessjøen  Kulturbadet 25m  www.kulturbadet.no/bad/ 

Kristiansand  Aquarama 50m www.aquarama.no/bad/info/ 

 
Organisering av anlegg er et tema som kan inneholde mye og er vurdert under. 
 
Punkt 2 i byggekomiteens vedtak 26 januar 2016 – Referansegruppe  
Vestby idrettsråd, Vestby svømme- og livredningsklubb, Rådet for nedsatt 
funksjonsevne og Eldrerådet er invitert og har takket ja til å delta i byggekomiteens 
møte 2 mars 2016.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Akershus
https://no.wikipedia.org/wiki/Buskerud
https://no.wikipedia.org/wiki/Hedmark
https://no.wikipedia.org/wiki/Oppland
https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://no.wikipedia.org/wiki/Telemark
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestfold
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98stfold
http://www.drammen.kommune.no/drammensbadet
http://www.drammen.kommune.no/drammensbadet
http://www.kulturbadet.no/bad/
http://www.aquarama.no/bad/info/
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Punkt 3 i byggekomiteens vedtak 26 januar 2016 – Ulike tomtealternativ 
I notat av 24 januar har saksbehandler referert til et møte 22 januar med 
byggekomiteens leder som mener det er tre mulige tomtealternativ. Alternativene er 
Vestby Arena, Vestby gamle skole og Vestby stadion. Opplysninger i tabellen under 
er hentet fra Follokart: 
 
 

 
Det tre alternativene er vurdert under. 
 
Alternativer: 
Se «Vurdering». 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Vil bli beskrevet når arbeidet med utredningen er blitt mer konkret. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vil bli beskrevet når arbeidet med utredningen er blitt mer konkret. 
 
Vurdering:  
Vurderingen inneholder følgende tema:  

- Organisering av planlegging, prosjektering og gjennomføring  
- Organisering av drift av anlegget etter ferdigstillelse 
- Videre arbeid med befaring, referanseprosjekter og organisering 
- Ulike tomtealternativ 

 
 
Vurdering – Organisering av planlegging, prosjektering og gjennomføring  
Byggekomiteen har bedt om opplysninger om anlegg utenfor Østlandsområdet med 
avvikende organisering. Organisering er avhengig av flere forhold som finansiering 
som er nevnt i notat av 24 januar som ble sendt til byggekomiteen før møtet 26 
januar. Det er nevn tre alternativ for finansiering som er i egenregi som en del av 
handlingsprogram og budsjett, offentlig privat samarbeid eller en privat aktør. 
 
Handlingsprogram og budsjett  
Et prosjekt i egenregi er delt i fire faser som er oppstart og etablering (1), 
planlegging/prosjektering (2), gjennomføring (3) samt avslutning og overlevering(4). 
Organisasjonsplanen vil variere over tid. Figuren under viser organiseringen av et 
prosjekt ved utarbeidelse av et skisseprosjekt som er en del av fase 2: 
 
 

G b Gate nr Stedsnavn Tomt (m2) Planstatus 

8 5 Støttumveien 2, 4 Vestby gamle skole 7 993 KPLAN 2014 Sentrumsformål 

12 48 Noreveien  5 Stadion 20 882 KPLAN 2014 Sentrumsformål 

11 96 Solerunden 10 Vestby Arena 36 701 Plan ID 0130 Anlegg for idrett 
og sport 1 66 32 203 
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Utredning av svømmehall er tidlig i fase 2. Organiseringen kan forenkles slik: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Byggekomiteen skal fatte beslutninger innenfor de rammer som er gitt av 

kommunestyret 9.11.15. 

Hovedverneombudet har uttrykt ønske om å kunne uttale seg i byggekomiteens 

møter. Alternativet er å delta i møter med tillitsvalgte og verneombud.  

Referansegruppa er frivillige lag og foreninger.  

Prosjektleder ved resultatområde eiendom skal følge opp prosjektet på vegne av 

administrasjonen.  Beslutninger skal forankres hos prosjektsjef, resultatområdeleder 

Eiendom og rådmann. Andre resultatområder skal involveres ved behov som 

Plan/Bygg/Geodata, Kommunalteknikk, Kultur og Skole. 

Oppdraget for rådgiver utredning er ikke definert foreløpig. De kan imidlertid vise seg 

nødvendig med et slikt oppdrag uavhengig av finansiering og organisering. 

 
Offentlig Privat Samarbeid 
Det er en egen portal for OPS: http://www.nsp.ntnu.no/ops-portalen/ 
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http://www.nsp.ntnu.no/ops-portalen/
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I notat av 24 januar mener administrasjonen at OPS er at tiltakshaver (kommunen) 
leier bygget av en privat aktører som finansierer og bygger. Dersom byggekomiteen 
har en annen oppfatning som at private aktører skal stå for hele eller deler av driften, 
bør dette presiseres.  
 
Organiseringen av OPS-prosjekter er avhengig av flere forhold. Generelt vil 
kommunen som oppdragsgiver blir mindre involvert i prosjekteringen enn for 
prosjekter i egenregi. Oppdragsgiver vil vanligvis måtte begrense seg til å beskrive 
funksjonskrav. Det er antatt at organiseringen blir slik: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involvering av brukergruppe samt tillitsvalgte og verneombud vil bli mindre 
omfattende enn for prosjekter i egenregi. Det er mulig at de kan fjernes fra 
organisasjonsplanen for prosjektet. Alternativet er at de får anledning til å uttale seg 
som en del av linjeorganisasjonen. 
 
Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg (EBA) er en av flere aktører som vil bli 
kontaktet dersom byggekomiteen ønsker ytterligere opplysninger om OPS. 
 
Privat aktør 
Dersom byggekomiteen ønsker å tilby gratis tomt mot at en privat bedrift finansierer, 
bygger og drifter svømmehallen, antas at komiteen bør nøye seg med å beskrive 
intensjonen med prosjektet. Det blir mindre detaljert enn funksjonskrav som er 
grunnlaget for OPS. Organiseringen kan bli slik: 
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Rådgiver sin oppgave blir å legge til rette for at private aktører kan melde sin 
interesse. Dersom denne modellen er aktuell, bør det undersøkes om regelverket for 
offentlige anskaffelser må benyttes. 
 
Vurdering – Organisering av drift av anlegget etter ferdigstillelse 
Valg av finansiering vil legge føringer for drift av anlegget etter ferdigstillelse.  
 
Et prosjekt i egenregi vil bli resultatområde Eiendom sitt ansvar. Drift overlates til 
eksterne leverandører ved alternativet OPS og ved alternativ tre som er en privat 
aktør. For OPS blir det en kontrakt som beskriver tjenestene som skal utføres. For  
alternativet som er en privat aktør, vil avtalen bli mindre detaljert enn for OPS uten at 
dette er avklart foreløpig. 
 
Vurdering – Videre arbeid med befaring, referanseprosjekter og organisering 
Forslag til befaring og referanseprosjekter er et resultat av søk på nettet, E-post 
korrespondanse med Norges svømmeforbund og Akershus fylkeskommune.  I tillegg 
er det mye nyttig informasjon i rapporten «Badeanlegg i Åndalsnes» fra oktober 2012 
som er skrevet av Asplan Viak. Rapporten er mottatt 28 januar fra byggekomiteens 
leder.   
 
Svømmeforbundet har mye verdifull kunnskap om planlegging av anlegg som er 
verdt å lytte til. De gir imidlertid uttrykk for at den informasjonen de får om planer om 
anlegg er noe tilfeldig. Fylkeskommunen er nok bedre informert, men nøyer seg 
foreløpig med å vise til et seminar 3 mars i Oslo og en samling 16 – 17 mars på 
Hamar. Ytterligere opplysninger om seminaret 16 – 17 mars finnes her: 

 
SvømmehallKompetanse 2016 
 
Saksbehandler vil delta på begge arrangementene. På seminaret i Oslo kommer en 
fra departementet som kanskje vil kunne gi ytterligere opplysninger om 
referanseprosjekter utenfor Østlandsområdet. Saksbehandler vil forsøke å komme i 
kontakt med vedkommende før byggekomiteens møte 2 mars.  
 
 

Rådgiver  
 

Prosjektleder 
 

Byggekomite 

Referansegruppe Hovedverneombud  

Privat aktør 

http://www.badeteknisk.no/
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Vurdering – Ulike tomtealternativ 
 
Vestby Arena – Solerunden 10  
Reguleringsplanen fra april 2010 viser at felt F1 er planlagt for idrettshall og 
svømmehall. Tillatt utnyttelsesgrad er 80 %. Høyden av bygget er inntil 13 meter 
(kote 80 – 93). Idrettshallen, Vestby Arena, er bygget og ble tatt i bruk januar 2012. 
 
Areal innenfor antatt byggegrense for svømmehall er foreløpig stipulert til en 
fotballbane med 11 spillere på hvert lag (11-bane) som er ca 5 000 m2. Grunnflaten 
for bygget kan bli ca 4 000 m2 fordi tillatt utnyttelsesgrad er 80 % i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Videre planlegging vil vise om høyden av bygget er 
tilstrekkelig for et 10 meters stupetårn. 
 
Plankartet viser parkering ved Garderveien som synes tilstrekkelig for besøkende 
både til idrettshallen og svømmehallen.  
 
Solerunden 10 fremstår som raskeste vei frem til ferdigstillelse og minst 
kostnadskrevende sammenlignet med de to andre alternativene.  
 
Vestby gamle skole – Støttumveien 2 og 4  
Tomta har flere bygg. Den tidligere barneskolen er tredelt med gamlebygget, 
mellombygget og nybygget. Skolen har dessuten en paviljong (brakker). Det siste 
bygget nord på tomta benyttes i dag av NAV til trening for å komme inn i arbeidslivet. 
 
Støttumveien 2 og 4 er en del av sentrumsplanen som forventes vedtatt av 
kommunestyret i løpet av 2016. Det er for tidlig å forskuttere om gamlebygget blir en 
del av kulturminneplanen slik Akershus fylkeskommune ved kulturminneavdelingen 
har tatt til orde for på et seminar 5 februar 2016 i Vestby. Hvis saksbehandler har 
oppfattet fylkeskommunen korrekt, kan gamlebygget bli av regional verdi. Grunneier 
må forvente restriksjoner for plassering og utforming av nybygg. Uten slike 
restriksjoner ser det ut til at arealet innenfor tillatt byggegrense tilsvarer en 11-bane 
som er ca 5 000 m2. Utnyttelsesgrad og høyde må vurderes i en reguleringsplan 
etter at sentrumsplanen er vedtatt. Saksbehandler har foreløpig antatt at det vil være 
mulig å plassere et 25-meters basseng samt andre tilbud som inngår i siste 
generasjon av svømmeanlegg, jf rapporten «Badeanlegg i Åndalsnes» fra oktober 
2012 som er skrevet av Asplan Viak.  
 
Støttumveien 2 og 4 er midt i sentrum med offentlig transport i umiddelbar nærhet. I 
fremtiden med andre tilbud i stasjonsbyen, vil svømmehallen kunne bli en del av en 
helhetlig sentrumsopplevelse. 
 
Vestby stadion – Noreveien 10 
Tomta er omkranset av eiendommer mot Kroerveien og Noreveien som eies av 
Akershus fylkeskommune og benyttes av Vestby Videregående skole. Eiendommen 
ved Noreveien er en parkeringsplass.  
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Fylkeskommunen har tidligere vært interessert i et samarbeid med kommunen om 
idrettshaller, men kun som leietager for videregående skole. Det er ikke avklart om 
de har endret standpunkt.  
 
Areal av tomta er nesten tre ganger så stor som Vestby gamle skole. Felles for 
begge er at de er en del av sentrumsplanen som ikke er ferdigbehandlet. 
Utnyttelsesgrad og byggehøyde er derfor uavklart. 
 
Som nevnt over er tomta for Vestby stadion større enn tomta for Vestby gamle skole. 
Det er derfor plass til et større anlegg i Noreveien enn i Støttumveien.  
 
Medbestemmelse: 
Byggekomiteen bør vurdere om hovedverneombudet skal inviteres til å delta i 
komiteens møter på lik linje med referansegruppa.  
 
Konklusjon: 
Utredning av svømmehall er politisk initiert. Rådmannen vil ta stilling til utredningen 
når innholdet er mer konkret. Dersom kommunestyret vedtar å planlegge en ny 
svømmehall i nord, ser Vestby Arena ut til å bli minst kostnadskrevende 
sammenlignet med Vestby gamle skole og Vestby stadion.   
 


