
«Skattekista»
Flesberg skole 2019.

Fra drøm til virkelighet, 

Hvordan få mer aktivitet ut av investeringene.
Oddvar Garaas, ordfører Flesberg kommune, Sp
Hamar 21.10.2021



2700 innbyggere.
3500 fritidsboliger.
Næringsliv og demografi



Lyngdal

Svene

Flesberg
Lampeland

Kongsberg



Dugnadskommunen

Når hele lokalsamfunnet deltar



19.06.11

Starten på det hele.



10.08.2011



Historikk «skolesaken»

Noen viktige faktorer:
– Synlig og tydelig behov for oppgradering av skolebygg

• Vedtak 2007: Barneskole og flerbrukshall Stevningsmogen
• Viste seg å være vanskelig å gjennomføre.
• Fikk på plass arealbehov for skolebygg i 2013.

– Valget i 2015, annet flertall, ny giv.
– Ta en posisjon, fremfor å la omgivelsene styre alt.
– Rådmann fikk i oppdrag å fremlegge en realistisk 

investeringsramme som kommunestyret kunne forholde seg 
til.



Grunntanker

Visjoner (scenarier 2008 – 2013): 

• Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser
• Full av positiv energi – døgnet rundt
• Livslang og smart læring
• Bygg og anlegg som inviterer til bevegelse og aktivitet
• Arkitektur og energi

«Minst 3 forskjellige brukergrupper på alle flater – ute og inne»
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Planleggingsfase.

– Flesberg er en stor skogbrukskommune, med lange 
tradisjoner for å bruke tre/tømmer som byggematerialer. Vi 
ønsket derfor at det nye anlegget skulle bygges i tre.

– Massivtre som byggematriale måtte derfor inn i 
planleggingen fra starten av, og viste seg også å være 
konkuransedyktig på pris, og ikke minst på klima og energi 
besparing.

– Vedtak i kommunestyret om å bygge 1-10 skole, idrettshall 
og bibliotek. Økonomisk ramme på 235 mill. og låneramme 
175 mill. 



– Svømmehall  ble med som opsjon i prosessen. Dette var 
avgjørende, slik at den ble planlagt inn i bygget fra starten. 

– Endelig vedtak om bygging av anlegget i kommunestyret med 
økning av låneramme med 10 mill (185 mill).                              
Med et skolebygg på 4800 m3, Idrettshall 1750m3, svømmehall 
1200m3 (2500m3). 

– Svømmehallen er bygget etter  25-21 konseptet fra Nederland, 
med to temperatursoner og hev senk bunn.

– Uten Per Rune Eknes sin jobb for kommunen i saken hadde vi 
ikke hatt et slikt anlegg i Flesberg. 



Byggeprosessen

– Bache storOslo med Spinn arkitekter ble valgt som 
entreprenør, totalentreprise.

– KKE har vært byggherre-ansvarlig på vegne av Flesberg 
kommune, og WPS hatt prosjektansvaret.

– Samspillskontrakt, har medført god kontroll på prosessen.

– Kort byggetid, mars 2018-august 2019



Klimafotavtrykk og økonomi.

– Målsetning for klima og miljøet i prosjektet.                             
Mål om å få en utslippsreduksjon på materialer på 50 %,                           
har endt på 51,8 %.

– Redusert energiforbruk i bygget pr år på 50 %,  innsparing på 
195 000 kwh pr år.

– Energibrønner og bruk av overskuddsvarme fra svømmehall 
brukes til å varme opp bygget.  

– Miljø og klimaeffekt hadde ikke vært mulig dersom vi ikke 
hadde bygd hele konseptet i sammen.



– Prosjektet ble gjennomført innenfor en totalramme 
på 271 mill.

– Lån 185 mill.
– Kulturdepartementet, programsatsingsmidler 5 mill.
– Enova støtte  3,2 mill.
– Klimasatsmidler 8,25 mill. 
– Spillemidler ca 45 mill.
– Egenkapital 24,5 mill.
– Grønt lån utgjør 2,35 mill. i redusert rentekostnad i 

lånets levetid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En ordning som hadde som siktemål å stimulere til bygging av svømmehaller der man under normale forhold ville ha vansker med å få det til. Tilpasse svømmehallen mest mulig til idrettslig aktivitet , fra barnehage til toppidrett.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Blitt en populær arena for svømmeklubber som leier seg inn for samlinger weekend og skoleferier.Kommer til et flerbruksanlegg., som har et bredt aktivitetstilbud utover svømming.Viktig for Lampeland hotell som ligger 500 m unna anlegget. Lillestrøm og Lambertseter svømmeklubb var sist ut deriblandt Henrik Cristiansen som er en av Norges beste svømmere. Han fikk også 3. beste tid på hinderløypa i hallen og havnet dermed på Hall of fame.
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To temperatursoner – hev og senk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Swimeye  er noe vi vurdere å bytte ut på sikt, siden den ikke er preventiv, men virker først når noen ligger stille på bunn i bassenget, likevel er det et viktig redskap for å hindre drukning. Oppvarmet deler av basseng tirsdag og onsdag. Viktig tilbud til alle grupper som har behov for trening å bevegelse i varmere vann. Fra minst til eldst, mm.   



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne hinderløypa er en vannaktivitet som ligger ute fra fredag til søndag stort sett, og er til stor glede for alle besøkende. Den er skaffet tilveie via gaver og en spleis som ble arrangert på facebook.Bedre med en slik innretning enn å ha fast installerte sklier mm. Badedisco og barnebursdager er populært. Barnehagen har 8 økter i hallen vår og høst, og disse tildeles etter at barna selv «søker oppvekst og kultursjef om dette». Et betydelig problem her er momskompensasjonsordningen, som gjør at vi ikke kan ta full utleiepris for slik utleie, og det fører til at anleggseier, kommunen ikke får dekt alle ekstra kostnader ved merbruk, men det er likevel positivt totalt sett. Etter 10 år er vi ute av ordningen i forhold til investeringskostnad og da åpner det seg.  Vanskelig å forstå når en ser hvor mye støtte vi fikk til anlegget, og så blir vi straffet med mva komp i etterkant.70.mill investert utgjør 16,8. mill i mva som vi må betale tilbake deler av dersom vi har for høy andel.



Skattekista
Møteplass for læring, bevegelse og opplevelse.

Kommunesamarbeid og samspill, avgjørende for sluttresultatet



Årets idrettsanlegg 2020

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Oppvarmet deler av basseng tirsdag og onsdag. Viktig tilbud til alle grupper som har behov for trening å bevegelse i varmere vann. Fra minst til eldst, mm.  






Årets idrettsanlegg 2020
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