
MØTEINNKALLING 

Fast byggekomité 
 
Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen  
Dato: 11.4.2013  
Tid: 09.00 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Tittel   
   
7/13 13/738   
 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013  

 
8/13 13/731   
 MELDING - RAKKESTAD KULTURHUS - PÅKOSTNINGER 2013  

 
9/13 13/63   
 KIRKENG SKOLE - ROMPROGRAM OG AREALBEHOV  

 
 
 
Orientering: 
 

• Status pågående prosjekter. 
 
 
 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
 
Rakkestad, 9. april 2013 
 
 
 
John Thune (s) 
leder 
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7-13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/738    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13  Fast Byggekomité 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll – Fast byggekomité den 8.3.2013 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll 8.3.2013 
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8-13 MELDING - RAKKESTAD KULTURHUS - PÅKOSTNINGER 2013  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 13/731    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13  Fast Byggekomité 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Fast byggekomité tar meldingen til etterretning.  
2. Utvendige arbeider sluttføres i hht fremlagte melding. 
3. Planer for rådhusplassen legges frem etter at sentrumsplanen er ferdig. 
 
 
Vedlegg  
Ingen. 
 
 
Saksopplysninger 
Rakkestad kommunes kulturhus har i 2012 gjennomgått en fullstendig rehabilitering og 
gjenoppbygging etter brannen i 2011. Det aller meste av arbeidene har foregått innvendig 
og kulturhuset fremstår nå i helt ny drakt. Hele det tekniske anlegget så som el.anlegg og 
ventilasjonsanlegg er skiftet ut med moderne og optimale anlegg. Arbeidene er utført av 
entreprenør KM Bygg, Rakkestad som totalentreprise. 
 
Utvendig på kulturhuset ble det igangsatt nødvendige rehabiliteringsarbeider da råteskader 
og svært mangelfull isolasjon ble oppdaget i områder som var avdekket. 
 
Formannskapet ble ved flere anledninger orientert om prosjektets utvikling. 
Innenfor vedtatt ramme i 2012 ble flg utvendige arbeider påbegynt og delvis ferdigstilt: 
 

• Utforing, isolering, vindtetting og nye Cembritt plater montert på veggflatene 
• Utvendig takflate over kulturhuset fikk nye sluk, nytt takbelegg og innblåst 

mineralull i hele takflaten. 
 
Prosjektet ble stanset på slutten av 2012 grunnet manglende budsjettdekning. I budsjettet 
for 2013 er det bevilget kr 4 500 000 til fullføring av utvendige arbeider på rådhuset. De 
påbegynte arbeidene er nå videreført med samme entreprenør og til avtalte priser. 
 
Arbeider som er planlagt gjennomført for rådhusfløyen er: 
 

• Utforing, isolering, vindtetting og montering av nye Cembritt plater på veggflatene 
• Utvendig takflate over rådhusfløyen får nye sluk, nytt takbelegg og innblåst 

mineralull i hele takflaten. 
• Persienner som er nedslitt etter vel 20 år, skiftes ut. 
• Rekkverket rundt hele kulturhuset skiftes ut og erstattes med ny rekkverksløsning. 

Løsningen planlegges og prosjekteres av arkitekten som har hatt ansvaret for 
utformingen av kulturhuset. 

• Diverse gjenstående arbeider ved inngangspartiet på kulturhuset 
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Kostnadene til de planlagte arbeidene fordeler seg slik: 
 

• Rehabiltering av veggflater   kr 1 000 000 
• Nye persienner    kr    350 000  
• Arbeider med takflater   kr 1 000 000 
• Rekkverksløsning – antatt   kr    400 000 
• Div. gjenstående arbeider - uforutsett kr    500 000 
• Rådhusplassen – fornyelse oppstart  kr 1 250 000 

 
SUM              kr 4 500 000 

 
Det er alltid forbundet med risiko og usikkerhet å arbeide med rehabilitering av eldre 
bygninger. Det er derfor satt av beløp på kr 500 000 for å møte evt forhold vi ikke har 
oversikt over pr dato.  
 
Rekkverksløsningen for kulturhuset er under prosjektering. Forslag vil bli lagt frem til 
drøftelse på møtet 11.04. 

 
Det er viktig å merke seg at etter disse arbeidene er fullført gjenstår fremdeles å skifte ut 40 
store vinduer i kulturhusfløyen samt solavskjerming av disse. Dette er arbeider som vil 
beløpe seg til ca kr 1 000 000. Disse arbeidene er ikke prioritert i denne omgang.   
 
 
Økonomi 
Budsjett for 2013 har bevilgning på kr 4 500 000 for arbeidene med Kulturhuset og vil dekke 
arbeidene som er omtalt i denne melding. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidene med utvendig rehabilitering av rådhusfløyen er sterkt nødvendig av hensyn til 
byggets tilstand pr dato. Råteskader og mangelfull isolasjon i hele bygningskomplekset samt 
nedslitte overflater er viktige momenter i saken. 
 
Formannskapet har muntlig bedt administrasjonen fullføre arbeidene med bygget, både 
innvendig og utvendig. Av hensyn til budsjettsituasjonen er arbeidene fordelt over 2 år. 
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9-13 KIRKENG SKOLE - ROMPROGRAM OG AREALBEHOV  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: L80  
Arkivsaksnr.: 13/63    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/13  Fast Byggekomité 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Beregningen av det totale arealbehov for Kirkeng skole basert på 22 elever pr årstrinn, 

vedtas. 
 

2. Arkitektens forslag til romprogram vedtas som grunnlag for utarbeidelse av skisseforslag 
av nytt skolebygg. 
 

3. Skisseforslag legges frem og behandles i byggekomiteen 31.05.13. 
 

4. Arkitektens notat om vurdering av eksisterende bygning tas til etterretning. 
 
 
 
Vedlegg 
1. Vurdering av brukbarhet av gym. bygget fra Plus arkitektur, datert 20.02.2013. 
2. Kirkeng Skole – Romprogram – boblediagram. 
3. Romprogram barneskole 1.-7. trinn, datert 20.03.2013. 
 
 
Saksopplysninger 
Fast byggekomite vedtok i sak 10/12 medlemmene i nye Kirkengs skoles prosjektgruppe. 
Prosjektgruppen har gjennomført flere møter i samarbeid med arkitekten.  
 
Kultur- og oppvekstutvalget ble orientert av rådmannen i møte, 12.03.13 om at 
elevprognosen for Kirkeng skolekrets med 22 elever pr skoletrinn 1-7 klasse er lagt til grunn 
for prosjekteringen av skolen.  
 
Arkitekten har vært på befaring ved 2 anledninger og gjennomgått Kirkeng skoles 
bygningsmasse. Firmaet har i eget brev, datert 20.02.2013, vurdert omgjøring av det 
eksisterende gym. bygget til godkjente skolelokaler for håndverksfag og samfunnshus som 
meget kostnadskrevende.  
 
Videre har arkitekten utarbeidet forslag til romprogram, arealbehov og programmering for en 
samlet Kirkeng skole. 
 
Administrasjonen har vurdert det fremlagte materiale og gitt innspill til endringer som igjen 
er hensyntatt i dokumentene. 
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Arealberegningen fordeler seg slik: 
 

•  Personale og administrasjon 235 m2 
•  SFO     220 m2 
•  Skole eks kultur, kjøkken osv 916 m2 
•  Andre rom      85 m2  

 
•  SUM arealbehov           1456 m2 

 
 

•  Tilleggsrom for skolekjøkken og håndverksfag er ikke med i vurderingen.  
 

Nytt skolebyggs nettoareal vil fremkomme som følge av beslutning om gym. byggets fremtid. 
 
 
Prosjektgruppen arbeider etter flg milepælsplan: 
 
1. Behov for støymåling og vurdering av tiltak mot RV avklares. 

 
2. Arealplaner og boblediagrammer med kommunikasjonslinjer gjennomgås med 

byggekomiteen 11.4.2013. 
      

3. Skisseprosjektet utvikles over en periode på ca 2 mnd med prosjekteringsmøter hver 14. 
dag. 
 

4. Det tas sikte på presentasjon av skisseprosjekt i byggekomiteen i møte 31.05. 
 

5. Arkitekt utarbeider presentasjonsmateriellet.  
   

6. Deretter involveres ansatte og FAU - medio juni 2013. 
 

7. Forprosjekt inklusiv anbudsmateriale planlegges ferdig til utlysing av anbud medio 
september 2013. 
 

8. Endelige tegninger og forslag til budsjett legges frem for byggekomiteen etter avsluttet 
anbudskonkurranse.  
 

9. Politisk prosess avklares underveis.      
 
 
Administrasjonens vurdering 
Prosjektgruppen har samme med arkitekt utviklet romprogram og funksjonsdiagrammer for 
Kirkeng skole. Kultur- og oppvekstutvalget er orientert av rådmannen om elevgrunnlaget 
som er lagt til grunn for prosjekteringen. Forskrift om skolekretsgrenser er utarbeidet av 
rådmannen og ligger til høring. Nye skolekretsgrenser vil fastsette/dokumentere 
elevgrunnlaget for Kirkeng skole.  
 
Det er orientert i egen sak om prosjekt Kirkeng skole i AMU, Rådet for funksjonshemmede, 
Ungdomsrådet og Fast byggekomité. 
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