
 

Halden kommune 

  

Arkivkode: 

Arkivsaksnr: 

Journal dato: 

Saksbehandler: 

610 

2016/3266-36 

12.04.2018 

Knut R. Nilsen 

  
 

Utvalgssak 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 03.05.2018 
24.05.2018 

 
 
Utsendte vedlegg 

 

1 Plantegninger Os skole hovedbygning 
 
 
Medsaksbehandlere  
Ulf Ellingsen   

 

Os skole hovedbygning - mulighet for riving  

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.   
 
 
Sammendrag av saken: 
 
Det pågår nå et intensivt arbeid i kommunen mht. programmering/rombehov og funksjons-
beskrivelse/kravspesifikasjon av skole, idrettshall/arena og mulig basishall – som grunnlag for 
utsending av konkurransegrunnlag, hvor det legges opp til en «samspills-/utviklingsentreprise» 
etter forutgående begrenset/prekvalifisert konkurranse. I regi av engasjert rådgiverteam for 
prosessledelse på Os – WSP Norge AS – kjøres ulike prosesser mht. programmering/funksjons-
beskrivelse. Det er nedsatt 4 bredt sammensatte brukergrupper – også av hensyn til 
medvirkningsprosess – innen pedagogikk/funksjonalitet, idrett, miljøstrategi/energi og 
drift/renhold.  
 
I det pågående arbeidet har det fremkommet store utfordringer med å møte Kommunestyrets 
vedtak 14.09.17 om å bevare Os skoles hovedbygning sett opp mot å få en mest mulig effektiv 
skole. Argumenter er i hovedsak følgende: 

- Pedagogiske muligheter/løsninger for fremtidsrettet skole 
- Helhetlig utbygging – herunder arealeffektiv bygningsmasse og kvalitetsmessige gode 

utearealer. Særlig viktig hvis også basishallen skal innlemmes i prosjektet 
- Optimalisering av energieffektivitet og driftsmessige forhold 

Argumentasjon er utdypet i saksutredningen. 
 
Av hensyn til nødvendige forutsetninger i prosessen og fremdriften videre anser rådmannen det 
aktuelt å legge frem fremkommet argumentasjon for å få avklart om det er politisk vilje til riving 
av Os skoles hovedbygning. Det vises i denne forbindelse til saksutredning i saken til 
Kommunestyret 14.09.17 – hvor det bl.a. fremgår: Før en søker løsninger som riving av bygg, 



må en vurdere alle alternativer for bruk. Dette ønsker rådmannen å få vurdert før han kommer 
med en anbefaling. 
Konkurransegrunnlaget skal beskrive ønsket utbygging. Forutsetningene i konkurransegrunnlag 
som skal utsendes vil måtte utformes ulikt – i forhold til hvorvidt det skal beskrives og utføres en 
stor rehabiliteringsjobb (krever spesialkompetanse av prosjekterende/utførende) ved å beholde/ 
innlemme gamle hovedbygning, eller om det skal legges opp til helt ny bebyggelse på 
eiendommen etter riving av hele bygningsmassen. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet er positive til at Os skoles hovedbygning kan rives – og at dette legges inn som 
forutsetning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og i pågående detaljregulerings-prosess. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn 
Det vises til sak PS2017/87 i møte 14.09.17 – hvor det i pkt. 6 i vedtaket fremgår: 
«Os skoles bygningskropp fra 1914 skal inngå i prosjektet og benyttes» 
 
 
 
 
Os skole; 
 
Henry Fernley Coll (1877-1954) er arkitekt for Os skole (1914).  Han var fra Skien, hvor han står 
bak flere bygninger, og har også tegnet en rekke bygninger i Oslo – i samarbeid med andre 
arkitekter. Arkitektarbeidet til Coll startet med store tømmer-villaer rundt århundreskiftet – i 
jugendstil. I perioden 1910-1920 tegnet han store leie- og forretningsgårder, skoler og kirkebygg 
– i historisme/nybarokk. Os skole er eksempel på dette, Kristelig gymnasium (1915) i Josefines 
gate 8 i Oslo er et tilsvarende eksempel – disse bygningene har mange likhetstrekk. Hans 
bygninger i 1930-årene ble mer preget av funksjonalisme. 
Mange av bygningene til arkitekt Coll i Skien og Oslo er bevart. Det er ikke registrert at Coll står 
bak andre bygninger i Halden. 
Os skole har selvsagt sin kulturhistorie – hvor Os allè er en del av en bydel etablert i perioden ca. 
1910-1925. Os skole ble bygget som pikeskole, påbegynt i 1907 og sto ferdig i 1914. Av 
tidstypiske bygninger i Halden fra tiden rundt århundreskiftet kan nevnes Skomakerslottet på Os 
(1913) og Halden stasjon (1897). Dessuten er Halden bibliotek – opprinnelig gutteskole (1881) 
og Rødsberg skole (1886) i Halden sentrum fortsatt bevart. 
 
Det kan i sakens anledning vises til sak i Sarpsborg kommune nylig, hvor Sarpsborgs eldste 
skole, Sandesundsveien skole (1877) ble revet til fordel for ny skole i 2014/2015 – hovedsakelig 
pga. store bygningsmessige utfordringer mht. rehabilitering/ombygging, og fremtidsrettet 
egnethet/ funksjonalitet. 
 

Vurderingskriterier 
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: 
 

X Økonomiske forhold   Juridiske forhold 
X Personalspørsmål   Organisasjonsspørsmål 
 Betydning for næringsutvikling  X Betydning for miljøet 
 Betydning for eiendomsforhold   IKT og innovasjon 



X Forhold som gjelder barn og unge   Forhold som gjelder eldre 
X Forhold som gjelder universell utforming   Forhold som gjelder folkehelsen 

 Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap X Annet:  
Klimagassutslipp og Energi 

 

Generelt om de valgte kriteriene: 
 

Økonomiske forhold: 
 
Omfang av eventuell rehabilitering og ombygging vil være helt avgjørende for kostnad.  WSP 
var involvert i ombygging av det eldste bygget på Kirkeparken VGS i Moss i 2008. Dette har 
samme konstruksjon som Os skole, med massive teglvegger og dekker i tre mellom etasjene. 
Arealene skulle i hovedsak benyttes til kontorer/administrasjon. Her ble det gjort store endringer 
i planløsning noe som resulterte i at det måtte etableres nytt bæresystem med fundamenter fra 
kjelleren og oppover. I tillegg ble det montert innvendig heis, som innebar hulltaging, støp av 
gruber og sjakter osv. Mye bæresystem i tre måtte byttes ut pga. fukt og råteskader. 
Erfaringsmessig ble prisen for arealene rundt 1,5 ganger så høy som hva det ville ha kostet å 
bygge nye kontorarealer. Alle arbeider inne i slike bygg blir «håndverk» fordi det ikke er mulig å 
bruke store maskiner.  Dersom en i større grad hadde brukt bygget som det var kunne kostnadene 
blitt lavere.  
 
Omfanget av ombygging bestemmes i stor grad av i hvilket omfang en ønsker å tilfredsstille 
funksjonsbeskrivelsen vedr skolearealer. I et gammelt eksisterende bygg vil det ofte ikke være 
effektiv utnyttelse. Beliggenhet og sammenheng mellom ulike arealer er også like viktig som 
størrelsen på arealene. Effektiviteten i et kompakt bygg er høyere enn i et utstrakt bygg som 
strekker seg over flere etasjer. Lærerne må bruke mye tid på «intern transport» mellom 
funksjoner som i stedet kunne vært benyttet til forberedelser til undervisning. Dette er en kostnad 
som sjelden belyses.  
Et nybygg vil være mer areal- og energieffektivt, og dessuten gi mer fleksibilitet i forhold til 
ønsket fremtidsrettet utbygging. Rehabilitering av Os skoles hovedbygning vil medføre 
omfattende ombyggingsarbeider – herunder universell utforming, økt brannsikkerhet, 
energitiltak, nye tekniske installasjoner m.v. Tiltakenes omfang vil etter plan- og bygningsloven 
defineres som hovedombygging, og krav i Byggteknisk forskrift (TEK 17) vil dermed bli 
gjeldende, bl.a. krav til energieffektivisering, konstruksjons-sikkerhet, økt brannsikkerhet m.v. 
Det er stor usikkerhet knyttet til mulighet for å oppnå TEK 17-krav – bl.a. til energi og seismikk, 
noe som vil kreve dispensasjoner. Slike store rehabiliterings-/ombyggings-arbeider har 
erfaringsmessig høyere kostnad enn nybygg.  
Selv om bygningen rehabiliteres/ombygges vil årlig driftskostnad pr. m2 for bygget være 
betydelig høyere enn tilsvarende nytt bygningsareal. Se avsnitt Energi nedenfor. 
I Kommunestyrets vedtak i sak PS2017/87 den 14.09.17, punkt 5 ble følgende vedtak fattet: 
«Ved regulering og prosjektering tas hensyn til en fremtidig basishall som kan legges inntil 
arenaen. Det utarbeides en kostnadsoversikt over basishalldelen av prosjektet».  
Rådmannen vil behandle basishall-prosjektet som en del av økonomiplanen. Imidlertid er det helt 
klart at økonomisk sett i forhold til byggekostnader og en helhetlig utnyttelse av tomta, vil det 
være en sammenheng og avhengighet mellom byggene og slikt sett gunstig å gjennomføre et 
helhetlig byggeprosjekt. 
Rivekostnader av Os skoles hovedbygning anslås til kr. 4-5 mill.  
 
Personalspørsmål 



Saken berører ansatte ved Os og Rødsberg skoler. Det har som nevnt over vært bred 
medvirkningsprosess mht. utarbeidelse av ny skoles rombehov og funksjonsbeskrivelser. 
 
Forhold som gjelder barn og unge:  
 
Vedlagt saken ligger notat «Fremtidens skole»; 
 
Begrepet «fremtidens skole» brukes for å understreke kvaliteter og kjennetegn på organisering 
og fokusområder for skoler tilpasset de krav og forventninger dagens elever vil møte i 
voksenlivet. Vi vet mye om hvilket samfunn disse elevene skal ut og bidra i, både gjennom norsk 
og internasjonal forskning.  
 
Rådmannen skal i denne saken ikke drøfte fremtidens skole i sin helhet, men vil allikevel peke på 
noen hovedmomenter som tas opp i notatet og som er viktige å være bevisste på i en prosess hvor 
nye skolebygg skal bygges. Vi vet fra før at inneklima og luftkvalitet er viktige for elevenes 
læring. Videre peker forskning på at hensiktsmessig utformet og vedlikeholdte skolebygg er 
viktigere en ren alder på bygningsmassen. I notatet pekes det på flere dimensjoner og nivåer som 
definerer «fremtidens skole»; 
 
 Læring – elevene er aktive og medvirkende i sin egen læring, jobber med å utvikle et 

metablikk på egen læring, behersker mange strategier, skaper forståelse og ny kunnskap 
gjennom samhandling med andre – dette står i motsetningsforhold til den passive eleven 
som sitter ved pulten og lytter til lærer som snakker eller leser ukritisk i lærebok 

 Ledelse – en profesjonalisert skoleledelse som jobber systematisk med 
organisasjonsutvikling, bruker evidens og forskning for å utvikle kollektiv kapasitet og 
drive elevsentrert ledelse. Et viktig moment er å være tett på pedagoger, gjennom blant 
annet skolevandring, modellering, utviklingsarbeid  

 Trinn/team-samarbeid – tradisjonen i norsk skole har vært èn klasse – èn lærer – ett 
klasserom. Med de nye kravene som stilles til dokumentasjonsarbeid, oppfølging av 
elever, arbeid med læringsmiljø, tverrfaglig fokus og dybdelæring er det nesten umulig 
for en lærer å lykkes alene. Lærere må jobbe tettere i team, organisere elevtrinnene i mer 
fleksible grupper enn statiske klasser, og utnytte de ulike ressursene mer hensiktsmessig.  

 Læringsmiljø – Stortingsmelding 28 trekker frem viktigheten av å jobbe parallelt med 
læringsmiljø og læring i fag, og den sterke sammenhengen mellom læring og trivsel. Ny 
§9A i opplæringsloven trekker også frem viktigheten av elevenes læringsmiljø. Å endre 
organsering av gruppeinndeling, læringsaktviteter og fordeling av voksenressursene på 
en annen måte gjør det lettere å jobbe systematisk med alle elevenes læringsmiljø.  

 

I en fremtidsrettet skole vil man søke å utnytte og optimalisere skolens nærmiljøfunksjon. Dette 
gjøres blant annet ved å sette av arealer som ivaretar allromfunksjonen, ofte kalt skolens «hjerte». 
Man oppnår ofte en del synergieffekter ved å legge alle spesialrommene i nærheten av dette 
allrommet/hjertet.  

Det gamle skolebygget er uegnet til å ivareta krav til en moderne og framtidsrettet skole, 
herunder spesialromfunksjonene som bør ha nærhet til hverandre, og skolens hjerte. Størrelsen på 
spesialrommene vil også bli større i en skole med 660 elever. Den indre planløsningen i det 
gamle skolebygget vil hindre muligheten for å drive fremtidsrettet pedagogisk praksis. 



Det gamle skolebygget er et rektangulært murbygg som er forholdsvis smalt, og utformet som en 
tradisjonell klasseromsbasert skole – se vedlagte plantegninger. Hver etasje består av trafikkareal 
i form av korridorer med klasserom på hver side. Det er problematisk å flytte på innvendige 
bærende konstruksjoner (murvegger). For å kunne skape varierte og fleksible læringsarealer 
burde man ideelt sett hatt mulighet til å flytte på vegger for å åpne opp og dele inn arealene i nye 
planløsninger som ivaretar nødvendig fleksibilitet. Slike murvegger skaper også en del 
utfordringer i forbindelse med å tilrettelegge for god nett-tilgang som er en forutsetning for å 
drive en fremtidsrettet skole. Pedagogisk brukergruppe er tydelige på at digitale løsninger er et 
satsingsområde for kommunen. Murbygget vil ikke bidra positivt i denne sammenhengen, men 
kan tvert imot medføre at arbeidet gjøres vanskeligere, og det kan fort bli en fordyrende faktor i 
prosjektet. 

Det er ønskelig med en skole der det er god tilgjengelighet mellom ulike fellesrom som bibliotek, 
skolekjøkken og et amfi, og mellom diverse spesialrom – og hvor ledelse, lærere, øvrige 
personale og elever er i samme fellesskap. Det vil være behov for varierte og fleksible lærings-
arealer som innbyr til variasjon i størrelsen på elevgrupper, inviterer til trinntenkning og utstrakt 
teamarbeid. Dette blir vanskelig om man beholder den gamle skolen. En nytt bygg vil være også 
være bedre egnet til å gi mulighet til variert bruk og mulig utleie etter skoletid. 

Det er ønskelig å samle alle funksjonene i en bygningskropp slik at elever og ansatte i skolen kan 
bevege seg tørrskodd mellom alle skolens funksjoner. Dette vil lette renholdet og driften av 
bygget. Dessuten vil det bli enklere å drive en mer helhetlig skolekultur.  

I en moderne skole vil det være lite hensiktsmessig at lærerne har arbeidsplassene sine i den 
gamle skolen og derigjennom er atskilt fra elevene. En moderne skole krever fleksibilitet og 
nærhet til der læringen skjer. En moderne skolehverdag er ikke rigid oppdelt i 45 minutters 
enheter, hvor lærerne har pause mellom øktene. Lærerne må være der elevene er. Dette er også 
viktig med tanke på elevenes sikkerhet. De voksne må være tett på hvis en uønsket hendelse 
skulle inntreffe. Skolefaglig vil bygging av en ny skole gi større mulighet til bedre læring. 
Bygningen til gamle Os skole vil være en «bremsekloss» i så måte. Et nytt bygg vil gi bedre 
mulighet til å tilrettelegge for barn med særskilte behov. 
 
 
Forhold som gjelder universell utforming: 
Krav til universell utforming gjelder ved all ny utbygging – både for bygninger og utearealer. Iht. 
statlige bestemmelser skal alle offentlige bygninger være universelt tilpasset innen 2025. Dette 
medfører at dersom Os skoles hovedbygning beholdes, må denne tilrettelegges fullt ut for 
universell utforming. Utfordringene mht. universell utforming ville vært betydelige også for 
Rødsberg skole – disse utfordringene var dermed noe av tidligere argumentasjon for å bygge en 
ny 1-10 skole på Os. 
 

Betydning for miljøet: 
Os skole hovedbygning er i vernekartet til sentrumsplanen gitt status – bygning med høy 
verneverdi som enkeltobjekt. Vernekartet er imidlertid ikke juridisk bindende. 
Ved å bevare det gamle murbygget legges det sterke føringer for hvor skolen skal plasseres på 
tomta. Det må isåfall forventes at det vil være aktuelt å binde hovedbygningen sammen med ny 
bygningsmasse på eiendommen – et tilbygg i 2-3 etasjer vil dermed endre/påvirke bygningen. 

Det er en svært arealknapp tomt, og det er en krevende øvelse å fylle alle funksjonene som skal 
inn i skolen med tilhørende idrettsarealer på tomten. Ved å rive bygget står man friere til å 
optimalisere bygningsplassering på tomta med tanke på å skjerme elevene for støy fra biltrafikk, 



utnytte sollys og frigjøre mest mulig uteareal til elevene, og ikke minst få en helhetlig og 
fremtidsrettet utbygging. 

Os skoles hovedbygning er i 4 etasjer + kjeller, med grunnflate i underkant av 600 m2, og totalt 
bruksareal på ca. 2800 m2. Mye av arealene i kjeller og i 4.etasje er idag ikke i bruk. Med de 
store trapperommene og korridorene i bygget, antas atskillig besparelse i arealer ved å erstatte 
bygningen med et nytt bygg – med dertil hørende lavere drifts-/energi-kostnader. 

 
 
Klimagassutslipp – rehabiliteringsarbeider av eksisterende skole 
 
Som hovedregel vil rehabilitering av bygg være fordelaktig med tanke på klimagassutslipp 
bundet i materialer sett i forhold til å rive og bygge nytt. Normalt sett river man ned til bærende 
konstruksjon og dekker for så å bygge opp ny fasade, nytt interiør og nye tekniske systemer. For 
Os skole er det ut fra bevaringshensyn viktig å ivareta fasader/eksteriør, i tillegg må enkelte 
bærende vegger innvendig beholdes. Ombruken av materialer vil derfor være ubetydelig i totalen. 
Ombyggingsarbeidene vil bli svært omfattende. Det vil være nødvendig å foreta en total 
rehabilitering og ombygging av hele bygningen – herunder ny drenering rundt bygningen (den 
har nederste golvnivå ca. 1,5 m under terreng – med mye fuktinntrengning/saltutslag), vann- og 
avløpsanlegg må skiftes, el-anlegg må skiftes/ombygges, nytt varmeanlegg må etableres 
(eksisterende oljefyringsanlegg erstattes), ventilasjonsanlegget er snart 20 år gammelt – og 
modent for fornyelse, og bygningen må tilrettelegges for universell utforming. Utskifting av 
vinduer vil også være aktuelt. Bygningen er en såkalt «skorsteinsbygning» - med mur/tegl i 
yttervegger og innvendige bærevegger, mens etasjeskiller er i trekonstruksjoner. Ombygging vil 
derfor kreve fullsprinkling. Alle innvendige overflater vil måtte fornyes som følge av 
ombyggingen.  
Et eventuelt nytt bygg vil ha et mer rasjonelt bæresystem og miljøvennlige materialer som 
massivtre og lavkarbonbetong. En miljøkartlegging av eksisterende bygg vil vise om teglsteinen 
eventuelt kan knuses og brukes som fyllmasse på tomta.  
 
På grunn av en uhensiktsmessig planløsning i eksisterende bygg vil et nytt bygg totalt sett ha 
mindre areal enn et rehabilitert bygg med nye påbygg.  
 
Det er derfor anslått at nytt bygg vil ha likt eller lavere klimagassutslipp fra materialer. 
 
 
Energi 
 
I teglfasader har man en begrenset mulighet til å forbedre klimaskallet. På grunn av at muren må 
være diffusjonsåpen for å transportere fukt, og for å ikke flytte kuldepunktet innenfor muren er 
man begrenset til 50 mm isolasjon på innsiden av veggen. Det må imidlertid tas forbehold om 
innvendig etterisolering av yttervegger, da dette kan føre til ugunstige bygningsfysiologiske 
forhold (med fare for sopp/råtedannelser). 
Teglstein har naturlig en relativt god isolasjonsevne, men totalt sett er en rehabilitert teglfasade 
betydelig mindre energieffektiv i forhold til moderne byggeteknikker. 
På grunn av behovet for fukttransport og utlufting er det vanskelig å hindre luftlekkasje. I tillegg 
antas det at bygget har høye kuldebro-verdier som gir et økt energitap og lokal nedkjøling av 
innvendige flater. Dette gir både redusert komfort og økt energiforbruk. For Os skole vil 
energieffektiviseringen i hovedsak bestå av å forbedre isolasjon mot tak og mot grunn, og 
oppgradering av tekniske systemer inkludert energiforsyning.  
 



WSP har gjort en energikartlegging for skoler i Oslo kommune. Av tre rehabiliterte bygg med 
vernede teglsteinsfasader fra sent 1800/tidlig 1900-tallet er energibruken henholdsvis 249 
kWh/m2/år, 148 kWh/m2/år og 269 kWh/m2/år. I gjennomsnitt 222 kWh/m2/år. Dette er dobbelt 
så høyt som standard nybygg, og fire ganger så høyt som et energieffektivt nybygg. En 
rehabilitering av Os skole vil gi betydelig høyere energibruk kontra et nytt bygg, med dertil 
hørende energikostnader.  
Gamle Os Skole utgjør ca. 2 800 kvm bruksareal, og er i 5 etasjer. Energiforbruket i 2017 
utgjorde for bygningsmassen på Os (3 bygninger – hvorav SFO og gymsal er fra 1990-tallet) ca. 
180 kwh/m2. Tilsvarende tall for Rødsberg skole (2 bygninger – hvorav et stort tilbygg for ca. 10 
år siden) var 160 kwh/m2. Energibruken i våre nyere skolebygg (Gimle – 20 år, og Tistedal – 8 
år) lå på ca. 70 kwh/m2. Energibruken i et nybygg vil være enda lavere. Med «avvik» på 120-130 
kwh/m2 vil det for et bygg av Os skoles størrelse (2800 m2) utgjøre ca. kr. 350.000 i årlige 
merkostnader til energi (forutsatt kr. 1,- for strømforbruk/nettleie). Dessuten vil et nybygg være 
mer arealeffektivt. Os og Rødsberg skoles arealer (uten gymsal-bygg) utgjør for dagens elevtall 
ca. 13 m2 pr. elev, mens for nye Idd/Kongeveien skole utgjør arealet ca. 11 m2 pr. elev. Det bør 
settes som mål at nybygg på Os vil bli minst like arealeffektivt som Idd/Kongeveien skole. 
 
 
Det er tidligere utarbeidet rapport om bruk av fjernvarme fra Refne avløpsrenseanlegg til 
bygninger i sentrum. Rapporten viser at dette nødvendigvis ikke er det mest økonomisk gunstige 
alternativet, men derimot en god klimavennlig løsning. I pågående prosess vurderes fjernvarme 
fra Refne som energikilde til bygninger på Os. Det forutsettes benyttet klimavennlige løsninger 
knyttet til energi – således er også jordvarme høyst aktuelt, og solenergi vil også vurderes. 
Eventuelle støtteordninger undersøkes, og det vil utarbeides miljøambisjoner og miljømål.  
 

Løsningsalternativer: 

1. Formannskapet er positive til at Os skole hovedbygning kan rives, og at dette legges til grunn i det 
videre arbeidet med detaljregulering og utbygging. 

 
2. Formannskapet opprettholder kommunestyrets vedtak av 14.09.17 om at Os skoles bygningskropp 

fra 1914 skal inngå i prosjektet og benyttes. Som det fremgår ulike steder i saksutredningen 
vil det få mange negative konsekvenser – herunder arealeffektivitet (økt m2 pr elev), mer 
tidkrevende hverdag for elever og lærere i forhold til skoleutforming/infrastruktur, høyere 
årlige energi- og driftskostnader. Det vises i tillegg til notatet «Fremtidens skole» . 

Rådmannen påpeker at dersom saken må videresendes til Kommunestyret (møte 24.05.18 iht. 
foreliggende møteplan) for behandling, vil det få konsekvenser i forhold til framdriftsplanens 
planlagte utsending av konkurransegrunnlaget, og kontrakttidspunkt, og dermed kritisk i forhold 
til fremdrift i reguleringsprosessen – da detaljregulering må være godkjent før byggetillatelse kan 
gis. Planlagt ferdigstillelsesdato for idrettshallen (april 2020) må muligens forskyves. Dette kan 
bety at testperiode for arena på Os planlagt april, mai og juni vil måtte forskyves til mai, juni og 
juli. Av erfaring er det hensiktsmessig å ha testperioden med brukere tilstede i anlegget. 
 

Konklusjon 

Rådmannen påpeker at det i pågående prosess vedr. programmering av ny 1-10 skole har fremkommet 
store utfordringer når det gjelder å imøtekomme kommunestyrets vedtak om å beholde Os skoles 
hovedbygning, sett i forhold til å få en mest mulig fremtidsrettet og effektiv skole. For å få til en best 
mulig arealutnyttelse av utbygging av skole og idrettshall/arena samt evt basishall på 
eiendommen, er det nødvendig å få avklart mulighet for riving av Os skole hovedbygning før 
konkurransegrunnlag utsendes. 



Konkurransegrunnlaget skal beskrive ønsket utbygging. Forutsetningene i konkurransegrunnlag 
som skal utsendes vil utformes ulikt – i forhold til hvorvidt det skal beskrives og utføres en stor 
rehabiliteringsjobb (krever spesialkompetanse av prosjekterende/utførende) ved å beholde/ 
innlemme gamle hovedbygning, eller om det skal legges opp til helt ny bebyggelse på 
eiendommen (større utvalg av prosjekterende/utførende). 
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