Referat
Styringsgruppemøte Hallingmo
Tid: 11. Juni 2015, kl. 0900 – 1300, Gol Kommunehus
Tilstede: Dag Wollebæk, Hallvor Lilleslett, Tom Rune Blakkestad, Kjell Nilsen, Hanne Brunborg,
Heidi Granli, Tore Dag Skjerdal, Steinar Medhus, Jan Egil Halbjørhus, Hege Mørk, Kristian Damstuen
og Arne Fredriksen
Forfall: Øyvind Gonsholt og Knut-Arne Gurigard

Sak 01/15 Godkjenning protokoll 4. Desember 2014
Protokoll enstemmig godkjent

Sak 02/15 Videre arbeid og fremdrift med flerbrukshall
Som dokumentunderlag i saken vises til F-skap sak 13/03676-29 – likelydende dokumenter her.
I anbudene som er kommet inn er postene på VVS relativt store. Det kan være mulig å redusere disse
noe med et revidert konsept samt at kravene på VVS vurderes, særlig hva spisslaster angår.
Hva grunnarbeider angår har det ikke lyktes Gol idrettslag å samarbeid med en entreprenør mht eget
tilbud på dette. Gol IR v/Gudmund Brekko møtte i møtet og mente dette ville være mulig dersom
grunnarbeidene var egen entreprise. I anbudene var det åpning for å trekke ut alt som angår
grunnarbeider dersom Gol IL kom til å levere eget tilbud.
Kontakten mellom kommunen og Gol IL får egen kontaktansvarlig: Mads Elbrønd.
Regionalt perspektiv: Det bør, uavhengig har flerbrukshallen, jobbes med interkommunalt samarbeid
generelt, men innen isbane, turn og svømming spesielt. Gol IL / Gol IR må ta ansvar for dette.
Ved avlysning av anbudskonkurransen pga for høye priser er det anbefalt at en går ut med et justert
konsept der en har søkt ulike kostnadsreduserende tiltak. Foreløpig er det nevnt noen av
prosjekteringsteamet som kan være aktuelle å følge opp:
1. Senke takhøyde fra 12 til 10 meter (ca 7,5 meter fri høyde under dragere).
2. Redusere konseptet til å primært inneholde en håndballbane og med oppnå:
a. Redusert volum/lengde som følge av at forberedelse for teleskoptribuner utgår
b. Redusert stålkostnad som følge av at bæringen snus til kortsidene i stedet for
lengeretningen.
i. En evt fremtidig hall nr. 2 vil da ligge vegg i vegg med nr. 1.
3. Generelle innsparinger på alle fagområder der det er mulig.

Styringsgruppen diskuterte så videre om det skulle hentes pris på opsjon for søylefri løsning ved en
dobbelthall. Gruppen ønsker pris på dette samt opsjonspris på en uinnredd kjelleretasje under
basishallen mtp evt fremtidig behov for skøytegruppa, alternativt annen fremtidig bruk.
Styringsgruppen gjorde følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.

Konseptet justeres til å primært inneholde en enkelthall (samt alt annet øvrigt som før)
Det hentes opsjonspris på søylefri løsning for fremtidig dobbelthall
Det hentes opsjonspris på uinnredd kjeller under basishall
Graving ønskes som egen entreprise
a. Opsjon på utsprening for dobbelthall
5. Åpne for dugnadsarbeid fra Gol IL i prosjektet (maling, vasking, finish utomhus osv).
Enstemmig vedtatt.

Sak 03/15 Rapport fra arbeidsgruppe isbane/fotball
Det ble til møtet sendt ut en rapport fra arbeidsgruppen for fremtidig skøytebane og fotballbane(r).
Rapporten er klar på at dersom det skal anlegges et isanlegg på Gol så bør dette ligge på Hallingmo.
Rapporten sier videre, og prosessen har i seg selv avdekt, at idretten på Gol uavhengig av plassering
av fremtidig isbane, trenger ny kunstgressbane. Dagens grusbane bør derfor prioriteres mht
nødvendig utvidelse i bredden samt kunstgressdekke.
Varme- og kjøleløsning for en eventuell isbane influerer ikke på tenkt løsning (borehull) mht
oppvarming av flerbrukshallen. Borehullene her kan evt nyttes til lagring av overskuddsvarme ved
isproduksjon.

Styringsgruppen gjorde følgende vedtak mht is/fotball:



Det må fremlegges mer konkrekte tall for hvor stor overskuddsvarme en isbane vil produsere
og hvordan denne varmen kan nyttes i nærliggende bygg i området.
Grusbanens areal og finansieringsbehov kvalitetssikres og må hensyntas i plan for Idrett og
fysisk aktivitet ved årlig rullering før jul.

Enstemmig vedtatt.

Sak 04/15 Eventuelt
Arbeidsgruppe II
Styringsgruppen ser at egne arbeidsgrupper pr tema er mer effektive enn en bredt sammensatt
gruppe. Arbeidsgruppe II er en bredt sammensatt gruppe som nå har fungert som styringsgruppe for
hhv flerbrukshallgruppen samt is/fotballgruppen. Dette er egentlig funksjonen til Styringsgruppen.

Det bør til neste møte i Styringsgruppen diskuteres nødvendigheten av Arbeidsgruppe II som et
mellomledd mellom Styringsgruppen og de enkelte arbeidsgruppene.
Enstemmig vedtatt.
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