
PROSJEKT "AUKRAHALLEN 2023" - Informasjon nr.2 - 01.10.2020

Oppsummering - SKISSEFASE - Grunnlag arkitekt for utarbeidelse av konsept 2 - bygge nytt.

Oppsummering - TILSTANDSRAPPORT m/kalkyle - Grunnlag for konsept 1 - Rehabilitering.

Status fra arbeidsgruppen
- Innspill for skissefasen, fra medlemmene, er sendt inn til Norconsult 
- Befaring gjennomført i Brynhallen, med erfaringsoverføring fra Bryn IL
- Takstmann og arkitekt har gjennomgått hallen og skrevet rapport
- Nytt pristilbud er kommet fra Norconsult for skissefasen ettersom innspill fra GIL 
ga ett større arbeidsomfang enn først estimert.
- Søknad sendt til Gjensidigestiftelsen for støtte til utarbeidelse av skissefase.
- Utarbeidelse av skisse fra Norconsult er inntil videre stoppet pga finansiering
- Arbeid med å få prosjektet inn i Kulturplanen 2021-2024 er startet

Kalkylen fra takstmann viser en kostnad på 16,4mill NOK eks.mva for å få rehabilitert hallen til dagens 
standard. Av dette er ca. 8,2mill estimert til å dekke nytt ventilasjonsanlegg i ett nytt tilbygg (ca. 150m2) 
med lager. Nytt tilbygg kreves da dagens konstruksjon ikke vil tåle vekten av ett nytt ventilasjonsanlegg.

1.0 Skissefase

• Brukermedvirkning 
GIL

• Innspill Arkitekt -
Norconsult

1.1 Tilstandsrapport 
inkl. kalkyle

• Grunnlag for å lage 
rehabiliteringsplan

• Konsept 1«Stoppe 
forfallet» -
kostnadsoverslag

1.2 Innspill Kulturplan 
2021-2024

• Planene om arbeid i 
Aukrahallen må inn 
i kulturplan for å få 
kommunal 
støtte/Spillemidler

1.3 Årsmøte Q1-2021

• Bevilge penger til å 
utrede Konsept 2 
«Ny bygg» -
Totalentreprise. 

2.0 Konsept 2 – Nybygg 
Totalentreprise

• Norconsult utarbeider 
anbudsunderlag for 
entreprenører slik at pris 
på K-2, nybygg, kan 
hentes inn.

• GIL Plankomite ser på 
bidrag/dugnad ifm K-1 og 
K-2.

3.0 Sammendrag 
konsept 1 og 2

• Være klare til å 
forberede sak for 
årsmøtet.

• K-1: Stoppe forfallet 
–
Rehabiliteringsplan 
og kostander

• K-2: Bygge nytt –
Totalentreprise og 
kostnader

3.1 Årsmøte Q1-2022

• Vedtak Konsept 1 
eller Konsept 2.
• Vedta 

Låneopptak

4.0 Finansieringsplan 
(K1 el. K2)

• Sponsorer
• Dugnad
• «Samle penger»

4.1 Politisk arbeid

• Kommunal støtte –
Budsjett 2023?
• Finansielt bidrag?
• Bank garanti?

5.0 BYGGESTART 2023?

• Byggeperiode 
uviss…

NÅVÆRENDE FASE

AKTIVITET
GJENNOMFØRT

AKTIVITET
GJENNOMFØRT

AKTIVITET
STARTET


