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Leter du etter en nyhetssak?
Søk i vårt arkiv her

ANNONSE

HALDEN KOMMUNE

OMRÅDELØFT NORD

OS SKOLE

Slik ønsker arkitektene hos White Arkitekter at nye Os skole og idrettshall skal se ut. Foto: White arkitekter

Av Trine-Merethe Høistad
08. desember 2018, kl. 21:05



Lørdag kveld ble det kjent at rådmannen i Halden kommune, Roar
Vevelstad, anbefaler at konseptet fra White Arkitekter skal velges for Os
skole. Men han sier samtidig at hvis prosjektet blir for dyrt, så anbefaler han
å kun bygge idrettshallen.
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Førstkommende onsdag og torsdag skal politikerne behandle "Nye Os skole og idrettsarena - valg av konsept" i
formannskapet og kommunestyret. De får derfor kun noen dager på seg til å studere konseptene og se hvilke
prioriteringer rådmannen anbefaler.

I hovedsak ber rådmannen politikerne om å velge konseptet fra White Arkitekter, som innebærer riving av Os skole.
Men samtidig tar han forbehold om kostnadene.
- Rådmannen igangsetter en kostnads-og verdioptimaliseringsprosess for å redusere kostnader. For det tilfelle at
kostnader ikke kan reduseres i tilstrekkelig grad reduseres prosjektet til kun å omhandle idrettshall, og det
iverksettes videre utredning av alternativ løsning for skoledelen, skriver han i forslag til vedtak.
LES OGSÅ

LES OGSÅ
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For et drøyt år siden, i september 2017, vedtok kommunestyret at det skulle planlegges for ny barne-og
ungdomsskole for 660 elever med dobbel idrettshall. På bakgrunn av det ble det valgt to arkitektkontorer som har
utarbeidet hvert sitt forslag. Den ene med utgangspunkt i å beholde skolebygningen, den andre med utgangspunkt i
å rive nåværende bygning.
Presentasjonene ble lagt frem i forkant av kommunestyremøtet 6. desember.
- Begge alternativene som er lagt fram har gode kvaliteter, og en del av det som ikke er optimalt i løsningene er mulig
å endre. Likevel er det noen forskjeller i løsningene som har kommet frem under gjennomgang og vekting som gjør
at rådmannen anbefaler det ene forslaget foran det andre, står det i sakspapirene. Samtidig erkjenner kommunen at
tiden mellom presentasjonen og klargjøring av sakspapirer har vært knapp.
- Rådmannen har arbeidet intensivt siden skisseprosjektene ble presentert. Tiden som har vært til rådighet har
begrenset mulighetene for å gå detaljert gjennom kalkylene i forkant av saksframlegget.

White Arkitekter sitt konsept tar utgangspunkt i at Os skole skal rives. Foto: Morten Ulekleiv

Metodikken som er brukt for å velge hvilket alternativ som anbefales er vekting av ulike momenter. Pedagogisk
funksjonalitet vektes med 35 %, økonomi med 35 % og utearealer/nærmiljø med 30 %. Kommunen har brukt en skala
fra 1-6 hvor 6 er best.
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Forslagene scorer likt på økonomi, mens det på de to andre momentene er ulikheter.
White (rive skolebygningen) Link (beholde skolebygningen)
Økonomi

4

4

Pedagogikk

4

5

Utearealer/nærmiljø 5

3

13

12

Halden kommune er allerede i en situasjon der man har høy lånegjeld. Dette påpeker også Rådmannen i
sakspapirene der han redgjør for den økonomiske delen av Os-prosjektet.
- Rammen i vedtatt økonomiplan er 525 millioner kroner, hvorav 300 millioner kroner for skoledelen og 225 millioner
kroner for idrettshallene. Denne bevilgningen tar ikke høyde for elementer som omlegging av kulvert (Osbekken),
inventar og tilskudd i form av spillemidler og nærmiljømidler, redgjør rådmannen.
Rammen for konseptet fra White Arkitekter er 690 millioner kroner, og rammen for Link Arkitekter sitt konsept er 660
millioner kroner.
- Rådmannen anbefaler at Whites løsning, som har kommet best ut i vurderingen, legges til grunn for videre arbeid.
Det forutsettes imidlertid at prisene kan reduseres betraktelig gjennom nye prioriteringer og omarbeiding av
løsningen. For det tilfelle at man ikke lykkes med dette, vil rådmannen avslutte prosjektet og se på alternative
løsninger. Imidlertid er det nødvendig å gjennomføre utbygging av idrettshall i samsvar med opprinnelig
fremdriftsplan og inngått avtale med Østfold fylkeskommune, skriver rådmannen.
LES OGSÅ

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Halden Arbeiderblad på Facebook
Liker 12 k personer liker dette.

Les mer om: Halden kommune Områdeløft Nord Os skole
Se kommentarer

Flere saker
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