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Sammendrag 

I denne mulighetsstudien drøftes tre alternative løsninger for gymsal/hall ved Svinndal skole. 

Rapporten belyser muligheten for ny gymsal/hall ut ifra i ulike perspektiver og behov, men det legges 

avgjørende vekt på den økonomiske evnen kommunen har i forhold til investeringer de nærmeste 

årene. Det fokuseres på de økonomiske sidene av tre alternativer (A, B og C) i rapporten. 

Studien viser at det vil være flere mulige brukere av en ny gymsal/hall. Det har blitt tydelig at dagens 

gymsal ved Svinndal skole ikke holder mål. Derfor er realisering av nytt bygg både mulig og nødvendig 

ut ifra dagens forutsetninger. 

Mulige samarbeidspartnere for å anvende en ny gymsal/hall er Skiptvet kommune, Origo-senteret i 

tillegg til kommunens egne idrettslag og frivillige organisasjoner. Også andre idrettslag vil kunne 

benytte fasilitetene ved kortsiktige behov. Ingen forpliktende avtaler er inngått eller omfang av bruk 

endelig avklart.  

En ny gymsal/hall i Svinndal vil kunne dekke mange behov, utover skolens behov for fysisk fostring, 

samt idrettslag og frivilliges bruk. Gymsalens/hallens betydning i nærmiljø-sammenheng er svært 

viktig. Prioritering av hensynet til menneskenes helse, trivsel og mestring i vid forstand, der de bor, er 

sentralt i folkehelsesammenheng 

Prosessen videre bør inkludere et forprosjekt der ulike interessenter involveres direkte i arbeidet 

med valgt alternativ løsning. Organisering og oppdrag bør vedtas formelt (i 2018), og en beslutning 

om oppstart bør forankres opp imot en helhetlig prioritering knyttet til andre tunge 

investeringsbehov som Våler kommune har i årene som kommer. 

I løpet av arbeidet med mulighetsstudien har det kommet fram viktig informasjon som angår skolen i 

Svinndal. Denne rapporten gjengir kort hvilke spørsmål og muligheter som er identifisert (knyttet til 

skolen), men disse blir ikke vurdert i forhold til de økonomiske veivalg som drøftes i rapporten. Et 

veivalg i forhold til om, og eventuelt hva man bygger i Svinndal (hall/gymsal) bør også sees i 

sammenheng med situasjonen på Svinndal skole – og framtidige behov for oppgraderinger. 

Studien kommer fram til at det er ett av alternativene som fremstår som et bedre valg enn de andre. 

Fordi det løser skolens behov, det gir muligheter for andre brukergrupper, og den økonomiske 

belastningen for kommunen blir lavest mulig. Dette er tungtveiende i forhold til andre meget store 

investeringsbehov de kommende årene.  

Alternativet som peker seg ut er en gymsal, omtrent der dagens gymsal ligger. 
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1 OPPDRAG OG AVGRENSING 

Oppdraget i studien er forstått slik:  

Kartlegge behovet og mulighetene for å bygge ny gymsal/hall i Svinndal, inkludert å vurdere 

alternative løsninger i forhold til behov, størrelse, funksjoner, vurdering investeringsbudsjett og 

effekter på driftsbudsjett. Det er særlig de økonomiske faktorene som vektes i drøftingen av 

alternative veivalg. 

Med denne tolkningen som utgangspunkt belyses og drøftes aktuelle problemstillinger knyttet til 

alternativer A, B og C. Samtidig har det kommet fram viktig informasjon underveis i prosessen 

(samlede investeringsbehov i Våler kommune) som har bidratt til at ett av alternativene ansees som 

mer attraktivt og (økonomisk) realiserbart enn de to andre. 

Denne studien er første fase i en helhetlig utredning (inkludert et forprosjekt i neste steg) før 

eventuell endelig beslutning om å iverksette bygging kan skje.  

1.1 Avgrensing 

Fordi studien har lagt vekt på det økonomiske handlingsrommet til Våler kommune for å bygge ny 

hall/gymsal har vi ikke inkludert følgende:  

 Detaljerte behov og prioriteringer hos idrettslag i Våler og Skiptvet. 

 Bred involvering av andre brukere av hall/gymsal. 

 Detaljerte analyser av skolens tilstand og behov for de nærmeste årene. 

Momentene i listen over er belyst til en viss grad, og det er stor bevissthet på at disse forholdene må 

direkte inn i det videre arbeidet etter at kommunestyret vurderer det økonomiske handlingsrommet 

og eventuelt beslutter videre framdrift. 

Å oppgradere dagens gymsal er ikke drøftet i denne studien fordi: 

 Byggets beskaffenhet og konstruksjon er så gammelt at det er svært dyrt å oppnå gode 

funksjonelle forbedringer. Arealene er «låst» og det er lite rom for å endre nåværende 

funksjoner og romløsninger. 

 Driftskostnadene ved dagens gymsal er høye, og ved endringer av bygget vil det ikke bli 

gevinster av betydning ift driftskostnader. Dette er negativt ift videre investeringer. 

 Tid og penger for å forbedre nåværende gymsal, kontra å rive og bygge nytt tilsier at det er 

en stor gevinst ved å bygge nytt. Funksjoner, driftskostnader, fleksibilitet ved å koble 

fellesfunksjoner til skolen vil bli lettere å prosjektere og oppnå ved nytt bygg. 

 Selv om det i en investering blir mindre utgifter ved å gå for en eller annen oppgradering, så 

er det så mange behov og muligheter som ikke blir løst (på en god måte) ved slikt valg, at 

konklusjonen bør være å rive gammelt bygg og ta valg om hva man kan bygge nytt. 

 

  

https://www.valer-of.kommune.no/


   Side 5 av 16 

 

2 PROSESS 

Gitt at kommunestyret velger å gå videre i prosessen, så foreslås neste fase som et forprosjekt som 

kan starte i januar 2019 og som legger fram planskisser og endelige budsjettberegninger i mars 2019. 

Det foreslås følgende prosess for gjennomføringen, forutsatt at valg av løsning som ikke medfører 

omreguleringsprosess. (Alternativ 1A kan også medføre behov for lengre tid i forprosjektet):  

Oppgave/aktivitet Beskrivelse  Tid 

Vedtak KST Diskusjon og beslutning om videre framdrift. Knyttes til 

budsjettprosess høsten 2018. 

Jf. også budsjettseminar del 2 vedr investeringer (sept 2018). 

T3/2018 

Forprosjekt Detaljert planlegging av prosjekt, nødvendige utredninger, involvering 

interessenter, økonomiske kalkyler, forankring, formelle prosesser, 

evt. egne oppgaver ift finansiering (eks; søke spillemidler?) 

T1/2019 

Igangsetting 

byggeprosjekt 

Basert på endelig vedtak i KST (T1/2019), gjennomføre anbudsprosess 

og igangsette bygging 

T2/2019 

 

2.1 Involvering 

Administrasjonen har tatt initiativ til dialog med mulige samarbeidspartnere/brukere for å diskutere 

interesse for å delta i prosjektet (investering) og/eller inngå leieavtale om framtidig bruk.  

Det har vært avholdt møte med Våler Idrettsråd og Vansjø/Svinndal Idrettslag der innspill om 

prosess, vurderinger av idrettens behov og finansiering ble diskutert. Kommunen informerte om at 

det i denne omgang handler om økonomiske vurderinger, og at vi vil involvere bredt med 

interessenter gitt at kommunestyret ønsker å gå videre i prosessen (forprosjekt). 

Våler kommune har undersøkt om muligheter for å søke spillemidler. Det har vært samtaler og 

bidrag fra Østfold fylkeskommune for råd om veivalg, størrelser på bygg mv. ift mulige tilskudd. Se 

vurderinger nedenfor. 

Det er utarbeidet en prinsippskisse (tegninger, vedlegg A) på en idrettshall med hjelp fra Østre Linje 

arkitekter. Denne gir en referanse for å forstå og diskutere mulige funksjoner, størrelse, lokalisering 

og priser. Det er også utarbeidet egne skisser som illustrerer mulig plassering av gymsal (fire 

strekskisser). 

Dersom mulighetsstudien fører til vedtak i kommunestyret om realisering, og dersom finansiering er 

mulig, skal viktige aktører som Våler-skolen, FAU, SU/SMU, idretten i kommunen, samt andre 

frivillige organisasjoner inviteres for å gi innspill til funksjoner og behov i en ny gymsal/idrettshall.  
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3 DAGENS SITUASJON 

Gymsalen ved Svinndal skole er gammel og slitt. Den har omfattende vedlikeholds-utfordringer, og 

må gjennom en betydelig oppgradering hvis den skal benyttes til formålet gymsal for skolen i mange 

år til.  

3.1 Tomt 

Tomten rundt dagens gymsal, og området rundt fotballbanen gir rom for å finne løsninger blant flere 

alternativer. Kommunen eier området der ny gymsal/hall kan plasseres, og reguleringsstatus ved 

skolen/gymsalen tilsier at det kan være et praktisk og godt alternativ mht lokalisering av nytt bygg der 

dagens gymsal ligger.  

Grunnundersøkelser, trafikkforhold i området og andre miljømessige forhold må avklares i et 

forprosjekt. Kartutsnitt som viser området med omtalte bygg og arealer er vist her. 

 

Kartutsnitt over omtalt område nær Svinndal skole 

3.2 Reguleringsmessige forhold 

Hvis det skal settes opp en ny bygning finnes det flere muligheter for plassering. Ved valg av gymsal vil 

det være naturlig å legge denne nær eller inntil skolen. En idrettshall kan også plasseres utenfor 

skolens område. 

Skoletomta er i kommuneplanens arealdel avsatt til formål offentlig og privat tjenesteyting. Her kan 

det bygges uten foregående regulering. Området bak skolen (sør) grenser til idrettsplassen.  

Rett sør for idrettsbanen på kommunens tomt, er området avsatt til idrettsformål. Her kan det 

bygges uten regulering og dispensasjon. Mellom idrettsbanen og tomtegrensa til Kirkens bymisjon er 

det ca. 40 meter. Området sør og vest for kommunens tomt er avsatt til tjenesteyting og disponeres 

av Kirkens bymisjon (Origo-senteret). Det grenser også et lite stykke til boligbebyggelse. Et annet 

alternativ som har blitt nevnt er «Hundremeterskogen» som er avsatt til friområde i 

kommuneplanens arealdel. Bygging her vil forutsette regulering.  

Det er regulert adkomstveier til nye boligfelt inntil området både i nord og sør. Det er også regulert 

for den eksisterende boligbebyggelse inntil området både i nord og sør. Fjellveien er av heller dårlig 

kapasitet og kvalitet. Dette er forhold som må utredes og drøftes i plan- eller byggeprosess.  

Ved en reguleringsprosess vil flere forhold måtte belyses. Andre kjente utfordringer er vann og 

muligens avløp.  

Svinndal skole 

Dagens gymsal, ALT B/C plassering (inntil skole) 

Svinndal barnehage 

Fotballbane 

Hundremeterskogen, ALT A2 plassering 

ALT A1 plassering idrettshall, jf. skissetegning 

Origo-senteret 
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Ved benyttelse av Hundremeterskogen vil vi miste en viktig nærlekeplass i området. Den må det i 

tilfelle finnes en erstatning for. Det samme kan bli en aktuell problemstilling hvis det skal bygges hall i 

mellom dagens fotballbane og området mot Origo-senteret, fordi det blir behov for større 

parkeringsplassområde. 

3.3 Elevtall på barneskolen og antall barnehagebarn 

I 2018 bor det 104 barn i barneskolealder innenfor skolekretsen i Svinndal. Med forventet 

boligbygging og tilflytting, forventes dette tallet å stige til ca. 150 i 2030. Dette er det antall barn som 

vil trenge gymsal/idrettshall til gymtimer på skolen.  

For barn i barnehagealder sier de siste prognosene kommunen har mottatt at de tilsvarende tallene 

er 75 i 2018 og 105 i 2030. Disse barna kan også ha behov for gymsal/hall til idrettslek og 

barneidrett. Dagens kapasitet er 53 - og flere barn må derfor tildeles plass på andre steder.  

For barn i ungdomsskolealder er tallene 34/60. Selv om disse barna benytter idrettsfasilitetene i 

Kirkebygden i skoletiden, kan det også tenkes at denne aldersgruppen ønsker å benytte en mer lokal 

gymsal/ hall på fritiden.  

3.4 Bygningsmasse og areal 

Utgangspunktet for studien handler om behov for å gjøre noe i forhold til dagens gymsal.  

Fordi alder, funksjoner og areal i nåværende barneskole og barnehage også påvirkes og henger 

sammen med muligheter i valg av løsning (gymsal eller hall), så er det hensiktsmessig å beskrive 

dagens situasjon også for de to byggene. Valg av løsning (gymsal/hall) bør også ta i betraktning 

hvordan man ser for seg å løse utfordringer ved Svinndal skole og barnehage (sammenheng i 

langsiktige behov og økonomiske valg/muligheter). 

3.4.1 Gymsal 

Dagens gymsal er liten og trenger omfattende og kostbare utbedringer. Dette vurderes som et dårlig 

veivalg, blant annet fordi driftskostnader og utgifter til vedlikehold er høye. Ref. tilstandsanalyse fra 

2016-10-31 (distribueres på forespørsel). 

3.4.2 Barneskolen 

Barneskolen har klasserom som vil kunne gi plass til økt antall elever enn dagens 104 barn. 

Prognosene tilsier at det kan bli 150 barn ved skolen i år 2030. Selv om klasseromarealene i seg selv 

vil kunne ta flere barn, så oppstår utfordringene pga plass til garderober der man kan kle av/på seg og 

henge (vått) uteklær. Garderober og plass for å legge bøker, utstyr og lignende er svært begrenset 

allerede i dag, og det er funksjonelt lite hensiktsmessige plassering av slike rom/områder ift ankomst-

soner, trapper, krysningspunkter i ferdsel innendørs mv. I det hele tatt er skolens funksjonelle og 

fysiske tilrettelegging svært gammeldags og upraktisk. Dette vil bli tydeligere ettersom elevtallet 

stiger, og (mindre) lokale tilpasninger må forventes å bli utført fortløpende. 

En mulighet hvis det bygges ny gymsal nær/inntil skolen, er å tenke fellesfunksjoner for de to 

bygningskroppene. Dette vil bidra til å imøtekomme en langsiktig vekst i elevtall og gi større 

valgmuligheter i forhold til framtidig utvidelse/omgjøring av barneskolen. For eksempel kan det bygges 

en felles adkomstsone, der garderober, dusjer, lager, tekniske rom, administrative funksjoner o.a. kan 

planlegges til beste for både idrettslige behov og for skolens behov. 

3.4.3 Barnehagen 

Barnehagen i Svinndal har blitt bygget ut i flere omganger. Veksten i antall barn som søker plass i 

Svinndal har vært økende, og nå i 2018 har kapasiteten passert 100 %.  

 

https://www.valer-of.kommune.no/


   Side 8 av 16 

 

4 BEHOVSKARTLEGGING 

4.1 Hvilke behov har ulike grunnskoletyper knyttet til tilgang på idrettsareal? 

Utdanningsdirektoratet diskuterer spørsmålet slik: Kroppsøvingsfaget, fysisk aktivitet på barnetrinnet 

og valgfag på ungdomstrinnet organiseres ulikt på skolene rundt om i landet. Avhengig av lokal tilgang 

til idrettsareal, klimatiske forhold og organisering av fag, skoledag og elevgruppen, velger noen skoler 

å bruke en del av tiden ute, legge tid til idrettsdager eller til turdager. Det er derfor vanskelig å si noe 

bestemt om hvor mange saler/enheter (gymsal, svømmehall) den enkelte skoletype har behov for. 

Men grunnet den store forskjellen det er i landet for hvor mye skolen har mulighet til å gi en 

tilfredsstillende opplæring utendørs året rundt, er det i beregningen lagt til grunn av alle timer i alle 

fag benytter innendørs arealer. 

 
 

For Svinndal vil en gymsal, sammen med trimrom/styrkerom/aktivitetsrom dekke behovet, sett fra 

skolens side – med ref. til nevnte beregningsnormer. 

Utdanningsdirektoratet sier følgende om arealbehov, gitt at standard gymsal er det man velger å 

bygge: En ordinær gymsal har gjerne en spilleflate på 240-300 m², og vil kunne merkes opp for 

minihåndball (12 m x 20 m) og egner seg for kroppsøving for inntil en skoleklasse. Til vanlig vil det 

være behov for ett sett med garderober, samt lærergarderobe, til denne typen kroppsøvingsareal.  

 

  

https://www.valer-of.kommune.no/
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/artikkel/48/Planlegging-av-areal-for-fysisk-aktivitet-og-idrett


   Side 9 av 16 

 

5 INTERESSENTER 

Det er flere interessenter som er knyttet til valg av ny gymsal/hall i Svinndal. Og interessen for en 

studie av alternativer engasjerer. Dette så vi for eksempel i en tidlig fase, da diskusjon om begreper 

var oppe; gymsal, hall, idrettshall, flerbrukshall osv. – «hva var det studien skulle se på». Studien har 

blitt avgrenset til å vurdere gymsal og idrettshall, og de ulike aktørene vil naturlig nok ha forskjellige 

innspill og argumenter ift alternativer og muligheter ved disse. 

Interessenter til bygging av ny gymsal/hall, og eksempler på spørsmål, behov og interesser: 

Skole  Gymsal, fysisk fostring 

 Fellesfunksjoner 

 Nye bygg/funksjoner gir muligheter ift. skolefaglig innhold 

 Nærmiljø 

Barnehage  Arealer og funksjoner/utstyr for lek og fysisk aktivitet 

Miljø og teknikk  Ressurser til bygging, vedlikehold og drift 

 Budsjett 

Rådmann/økonomi  Budsjett, investering og drift 

 Kvalitet i tjenester og tilbud 

 Helhetlige strategiske behov for VKs samlede ansvar og leveranser, inkl. 

nærmiljø, økonomi mm 

 Strategiske muligheter, vekst, fleksibilitet, involvering, innbyggeres og 

frivilliges (inkl. idrettens) behov  

Våler idrettsråd  Helhetlige behov for alle idrettslag 

 Tilbud som svarer ut bredde og kapasitet mm. 

V/S IL  Halltid og tilgjengelighet 

 Tilbud i hele Våler 

Andre idrettslag  Hall/baner, styrkerom, andre funksjoner og behov 

Andre frivillige  Tilgang til gymsal/hall, f.eks. bowls og tilsvarende 

Naboer i Svinndal  Trafikk (veier, parkering mm) og miljømessige forhold 

Befolkning i Svinndal  Tilbud i Svinndal, nærmiljø 

Folkevalgte i Våler  Strategiske muligheter, vekst, fleksibilitet, involvering/innbyggernes behov, 

økonomi 

Skiptvet kommune  Åpen for å inngå leieavtale 

 Mellomledd til lokale idrettslag og andre brukergrupper fra Skiptvet 

Idrettslag i Skiptvet  I dag: begrenset kapasitet i haller i Skiptvet, behov for nye løsninger. Mao 

er Svinndal interessant (i følge S kommune) 

Origo- senteret (Kirkens 

bymisjon) 

 Interessert i å inngå leieavtale. Klart behov som vil svares ut bedre enn i 

dag med en ny gymsal/hall. 

 Forutsetning: fysisk avstand innenfor vist område i skisse (se punkt over) 

 

Oversikten over er ikke uttømmende, og den er ikke en beskrivelse av hva hver enkelt interessentgruppe 

mener. Det vil eventuelt komme fram mer konkret i et forprosjekt.  

Tabellen illustrerer at behovene oppleves forskjellig, og at det er nødvendig å prioritere ut ifra det som 

ansees viktig for Våler-samfunnet og Våler kommune.  
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6 ULIKE LØSNINGSFORSLAG 

6.1 Alternativ A1 og A2 – ny idrettshall, normal standard, to mulige lokasjoner  

ALT A1. Østre linje arkitekter har laget en skisse på en idrettshall som er tegnet inn med 

lokalisering sør for fotballbanen i skrenten mot Origo-senteret. Denne plasseringen fremstår som et 

reelt mulig alternativ. Det gir mindre behov for regulering knyttet direkte til bygget, men det vil bli 

behov for å se på vei og parkeringsbehov, også opp imot evt reguleringskrav. 

Skissen viser en fullverdig hall med baner for flere idretter, inkludert godkjent størrelse for håndball. 

Tilleggsfunksjoner er foreslått i skissen og dette belyser muligheter, som styrkerom, tribuner, 

klatrevegg o.a. Hallen er plassert pent i terrenget og vil isolert sett gi god plassutnyttelse på tomten. I 

dag brukes bakken (skrenten) til aking og skilek om vinteren.  

For Origo-senteret vil dette være en svært ideell beliggenhet ift kort gåavstand. For andre eksterne 

brukere vil også slik hall gi mange muligheter for variert bruk og dette kan gi grunnlag for ekstra 

bidrag til inntekter (drift). I og med at hallen er tegnet med godkjente idrettsmål, så vil 

konkurranseidrett og behov for økt kapasitet for idrettslag både i Våler og i Skiptvet (og andre 

kommuner) være et reelt tilskudd for idrettslige formål.  

Bakken der A1 er tenkt plassert benyttes til skilek og uteaktiviteter om vinteren. Disse må vurderes 

og hvis mulig omplasseres til vest for hallen hvis A1 velges. Alternativet gir noen utfordringer ift 

transport og parkeringsområder – behov for utvidelser - disse kan løses, men vil øke budsjettet 

utover bygging av hallen. Denne merkostnaden er ikke priset i regneeksemplet under. 

ALT A2. Dette alternativet tar utgangspunkt i samme funksjoner og prinsipielle løsninger som i ALT 

A1, men er tenkt plassert i Hundremeterskogen.  

Dette innebærer behov for regulering, detaljerte undersøkelser av grunnforhold og evt spunting av 

grunnen o.a., og det vil føre med seg en annen løsning for transport/veier og parkeringsplasser. 

Løsningen vil kunne bli at man kombinerer Hundremeterskogens arealer for bygg og noe parkering, 

samt legger noe parkering også på vestsiden av Fjellveien. Dette kan gi utfordringer mht 

trafikksikkerhet, og hallens plassering på østsiden av Fjellveien vil også medføre trafikksikkerhet som 

et nytt element for barnas bruk av hallen (både skolebarn og barnehagebarn).  

Hundremeterskoen er et veldig populært og mye benyttet uteområde for barn og voksne. Skolen og 

barnehagen benytter området regelmessig og det arrangeres treff med tema bærekraftsmål mm i en 

stor flott «gapahuk» som er satt opp. ALT A2 vil utfordre disse etablerte behovene, og må eventuelt 

kompenseres med tilsvarende tiltak andre steder.  

Det er flere ulemper forbundet med dette alternativet enn A1. 

6.1.1 Budsjettestimat ALT A1/A2 

Grovt estimat på idrettshall slik tegnet i skissen fra Østre linje tilsier en samlet investeringskostnad 

på kroner 35-40 millioner. Det inkluderer ikke kostnader til reguleringsprosess og 

entreprenørutgifter for eventuelt å utbedre veier og å bygge parkeringsplasser. Budsjettet vil kunne 

bli flere millioner dyrere pga av disse faktorene. 

Pris på hallen vil henge sammen med endelig materialvalg, nærmere beregninger på kostnader i 

grunnarbeidet (hvor mye må sprenges ut og annet). Ved å gå ned en del på tribuner og kvalitet i 

byggematerialer så kan budsjett reduseres noe (2-5 millioner). 
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6.2 Alternativ B – ny lavkost idrettshall 

Dette alternativet er en idrettshall med størrelse som tilsvarer areal for håndballbane, eventuelt i 

tilknytning til fellesfunksjoner som kobler hall og barneskole sammen. Hallens beskaffenhet, samlede 

idrettsfunksjoner og totalt areal er nedskalert til et minimum utover hallflaten til ulike ballspill opp til 

og med håndballbane.  

Utseende og funksjoner må avklares nærmere, men illustrasjonsbilder i vedlegg B, gir eksempler på 

mulige valg (legge til/trekke fra). Jf. også skissen på idrettshall (ALT 1) som gir et utgangspunkt for å 

diskutere og velge hvordan en hall på denne størrelsen kan utformes. Det er ikke brukt penger på å 

skissere dette alternativet nå. 

Hvis kommunestyret velger ALT B, så må byggets utforming og nøyaktige plassering utredes 

nærmere i et forprosjekt. 

6.2.1 Budsjettestimat ALT B 

Grovt estimat indikerer en total kostnad på kroner 21-25 millioner (kr 20.000/kvm). 

Ved tildeling av spillemidler vil maksimal støtte kunne bli 1/3, som tilsvarer ca. kr 7-8 millioner 

kroner. Dette gir en grovt estimert kostnad for Våler kommune på ca. 14-18 millioner kroner. 

Usikkerheten til dette alternativet inkluderer hvordan parkering eventuelt må utvides (mulig 

merkostnad), og i tillegg, om eller i hvilken grad man ser for seg å koble hall og skole sammen på kort 

eller lengre sikt. 

 

6.3 Alternativ C – ny gymsal 

Dette alternativet skiller seg fra ALT B ved at arealet i bygningen er redusert.  

Gymsalen (størrelsen på banen) vil ikke møte kravet til en godkjent håndballbane, og det er forutsatt 

at flere valg reduseres til en mer økonomisk løsning og investeringskostnad.  

En standard gymsal vil typisk ha en spilleflate på 240-300 kvm og merkes for minihåndball med mål 

12x20 meter. I tillegg kan følgende funksjoner bygges (en eller flere tilleggsfunksjoner): Utstyrsrom, 

styrkerom, teknisk rom, garderobe, lærergarderobe.  

Totalt vil dette utgjøre inntil ca. 325-510 kvm. 

Alternativ C kan også bygges og prises forskjellig hvis det velges å knytte gymsalen sammen med 

skolen i et mellombygg. Her kan evt. garderober, dusj og annet plasseres. Avklares endelig i 

forprosjekt. 

6.3.1 Budsjettestimat ALT C 

En gymsal er mer begrenset mht å være tilskuddsberettiget for spillemidler. Basert på veiledning fra 

Østre linje arkitekter vil nybygd gymsal kunne koste ca. 8-11 millioner kroner (kr 20.000/kvm). 

Spillemidler vil kunne bidra med enten 1,2 mill eller 2,4 mill avhengig av gymsalens areal (se tabell 

under punkt 7.1.1). Jo flere funksjoner og jo større areal dette utgjør utover aktiv spilleflate, jo større 

investeringsbudsjett (for kommunen) vil det være snakk om.  

6.3.2 Illustrasjonsskisser ALT C 

Under vises fire skisser som synliggjør mulig plassering, og de viser hvordan ulike størrelser og 

eventuell å knytte sammen med et mellombygg kan se ut. Fire illustrasjoner viser: 

 Frittstående gymsal - 510 m2 

 Gymsal kombinert med mellombygg - hhv 325 m2 og 237 m2 

 Gymsal kombinert med mellombygg - hhv 325 m2 og 320 m2 (ekstra multirom) 
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 Frittstående gymsal - 325 m2. 

 

 

Illustrasjonsskisse Alt C-1 

 

 

Illustrasjonsskisse Alt C-2 
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Illustrasjonsskisse Alt C-3 

 

Illustrasjonsskisse Alt C-4 

  

Grovt estimat budsjett; kr 8-11 millioner. (Ca. 1.2 mill mulig tilskudd fra spillemidler.) 
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7 ØKONOMI OG ANDRE VURDERINGER 

Å vedlikeholde dagens gymsal fremstår som lite helhetlig (jf. prognoser på økt antall barn og andre 

viktige forhold for skole og barnehage), lite økonomisk gunstig (drift, vedlikehold) og dermed mer en 

kortsiktig løsning enn økonomisk fornuftig. 

Om kommunen velger å bygge en standard gymsal, en aktivitetssal, volleyballhall, basketballhall eller 

en større idrettshall må sees opp mot andre behov kommunen har og hvilke ønsker og behov 

idretten har. Ser en på skolens behov alene vil en standard gymsal være tilstrekkelig for å kunne innfri 

kravene til opplæring i kroppsøving. 

7.1 Økonomiske konsekvenser 

7.1.1 Finansieringsmuligheter 

En gymsal vil måtte finansieres med ca. 80-90 % av egne rammer/midler. For alternativ C betyr det at 

man kan oppnå kr 1,2 mill i spillemidler og at budsjettet som belaster kommunens regnskaper kan 

komme på ca. 7-10 mill. Finansiering kan gjøres ved låneopptak. 

En større idrettshall vil kunne utløse ordinære tilskudd via spillemidler. Det er et vilkår for å kunne 

søke om tilskudd av spillemidler at idrettsanleggsprosjektet er innarbeidet i en kommunal plan som 

omfatter idrett og fysisk aktivitet. For øvrig er man forpliktet til å følge Kulturdepartementets 

«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Generelt vil maks utbetalt beløp 

fra spillemiddel-ordningen kunne dekke 1/3 av en total kostnadsramme. 

Dette prosjektet vil gå under kategorien for ordinære anlegg hvis man beslutter å bygge ALT A, jf. 

tabell for «Idrettshall» under. Disse kan motta tilskudd inntil 1/3 av spillemiddelgodkjent 

kostnadssum, oppad begrenset til satte tilskuddssatser som listet opp i tabellene under: 

 

Aktivitetssal 

Type: Størrelse: Takhøyde min.: Tilskudd: 

  

Aktivitetssal 

min. 150 m2 4 m Kr 700 000 

min. 250 m2 4 m Kr 1 200 000 

min. 500 m2 4 m Kr 2 400 000 

 

Det skal være tilgang til garderober og toaletter i tilknytning til aktivitetssalen. 

 Idrettshall  

Aktivitetsflate: Takhøyde: Lager (idretts-

materiell): 

Garderober: Tilskudd: 

25 x 45 m 
7 m Min. 100 m2 Min. 2 sett Kr 10 000 000 

9 m Min. 100 m2 Min. 2 sett Kr 11 000 000 

 

Legg merke til at det kreves visse tilleggsfasiliteter til de ulike halltypene.  

Når det kommer til fremtidige tildelinger av spillemidler er det vanskelig å si noe om dette per dags 

dato. Dette grunnet Viken og det økte etterslepet som vil følge inn i det nye fylket. Gitt at fremtidige 

søknader godkjennes vil de kunne få tilsagn av spillemidler, men om man må vente i ett, to eller flere 

år før tilsagn gis er usikkert. 
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Østfold Fylkeskommune sier klart at det er rom for å søke om spillemidler flere år på rad, om det 

skulle være ønskelig, og om man har godt begrunnede søknader. Det vil være søknadens innhold og 

begrunnelse som er viktig for om man får spillemidler en eller flere ganger, og ikke at man må tenke 

på hvilket prosjekt/hvilket år man planlegger å benytte «sin» søknad på.  

Nå vil det gå fra at Østfold fylkeskommune forvalter dette i 2019, mens det deretter er nye Viken 

fylkeskommune som skal behandle søknaden. Det er ikke grunnlag for å tro at dagens praksis vil 

endre seg, dog er dette usikkert pt. 

7.2 Andre forhold 

7.2.1 Generelle vurderinger rundt tettstedsutvikling 

Svinndal er i fylkesplan for Østfold og i kommuneplanens arealdel angitt som lokalsenter. 

Definisjonen på lokalsenter er at det skal ha minimum 200 innbyggere og at utbygging her skal 

«…begrenses til den vedlikeholdsutbygging av bolig og næring som er nødvendig for å opprettholde 

levende bygder. Vedlikeholdsutbygging skal tilpasses det enkelte lokalsenters størrelse og behov, slik 

at et akseptabelt servicenivå opprettholdes.”  

I desember 2016 vedtok kommunestyret at Kirkebygden skal være kommunens sentrum. For å 

utvikle et godt sentrumsområde i Våler, er det viktig å legge størst mulig grad av fellesfunksjoner til 

Kirkebygden for å trekke mennesker til dette området, ikke bare for å bo, men også for å tilbringe 

fritid. Det bør derfor vurderes nøye om en ny idrettshall i Svinndal vil «drenere» funksjoner i 

Kirkebygden. En gymsal vil ikke «utfordre» denne problemstillingen (like mye). Disse avveiningene må 

sees opp imot og balanseres i forhold til nødvendige behov som knyttes til skole og barnehage, og 

den sterke veksten på antall barn, slik anslått i prognoser.  

7.2.2 Utredning Kirkebygden barne- og ungdomsskole 

Utredningen og videre veivalg ved Kirkebygden (KB) barne- og ungdomsskole vil være en viktig 

referanse for hvilke andre prosjekter Våler kommune evner å prioritere de nærmeste årene, og dette 

påvirker derfor videre arbeid (rammer) for gymsal/hall i Svinndal. Vedtaket i kommunestyret 18. 

oktober 2018 tilsier at det vil bli meget store investeringsbelastning på driftsbudsjettet i årene som 

kommer. Gitt at KB investeringer har høyere prioritet, så bør det vurderes å planlegge for et lavest 

mulig investeringsbudsjett i Svinndal. 

7.2.3 Nærmiljøtiltak i lokalsamfunnet 

God folkehelse og et godt nærmiljø spiller på lag. Det er svært viktig å inkludere i en vurdering av hva 

som bør gjøres i forhold til dagens gymsal. En ny gymsal vil helt klart være et viktig bidrag til å 

skape/opprettholde godt nærmiljø og dermed bidra direkte til folkehelsegevinster. Investering i 

nærmiljøtiltak i form av effektive bygninger som gjøres tilgjengelige for lokalbefolkningen er gode 

investeringer.  

Sosiale og strukturelle forhold er grunnleggende for god 

folkehelse. Sosiale nettverk har betydning for helsen, 

først og fremst fordi det bidrar til sosial støtte.  

En hall/gymsal er et effektivt folkehelsetiltak i tillegg til 

skolebygget i seg selv. 
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7.3 Oppsummering og konklusjon 

Gjennom arbeidet med studien, og vurdering av alternativene har det blitt klart er at valgt 

investeringsnivå og størrelse på bygningen må sees i sammenheng med andre tunge investeringer som 

kommer i Våler i de nærmeste årene.  

Konklusjonen er derfor at det er logisk og økonomisk fornuftig å velge ALT C som svar i denne 

studien.  

Dette betyr konkret at Våler kommune vil få en ny funksjonell og driftsøkonomisk god gymsal. Den 

kan eventuelt dele viktige fellesfunksjoner med Svinndal barneskole (felles adkomstområde mm). 

Gymsalen vil også gi forbedret tilbud og muligheter både for Vålers idrettslag, frivillige, Origo-

senteret, interesserte idrettslag i Skiptvet og mange andre interessenter både i Svinndal og ellers i 

Våler og regionen. 

Beslutning bør baseres på kommunens helhetlige strategiske behov og faktorer (skole, barnehage og 

prognoser vekst, andre investeringsbehov, idrettens behov/bredde/utvikling osv.). 

8 ANBEFALING 

I. Gå videre med ALT C, ny gymsal – jf. strekskisse Alt C-4, side 14. 
II. Forslag til organisering og milepæler legges fram som sak i FSK og KST før jul 2018. Jf. punkt 

3, Prosess, side 5. 
III. Etablere forprosjekt innen 15. januar 2019.  
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9 VEDLEGG: 

A. Skisser og illustrasjoner idrettshall Svinndal. 

B. Illustrasjonsbilder gymsal/hall - Svinndal. 
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