
Til Ringsaker kommune vedrørende basseng og områder for aktivitet 

og lek ved Brøttum Skole 
Brøttum 9 august 2019 

Vi viser til våre tidligere møter og dokumentasjon som gjelder denne saken: 
 

Oktober 2018 Ordførerens time i Brøttum Bibliotek, der Ordfører anbefaler bygda å 

utarbeide en rapport med prioriterte ønsker for uteområdet ved skolen. 

Desember 2018 Møte med Rådmann, Plansjef og saksbehandlende leder for å få råd om videre 

prosess og utarbeidelse av rapport. 

Innsendt utarbeidet rapport med prioritert tiltaksliste og prinsipper som vi 

mente bør ligge til grunn for ferdigstilling av områder for lek og aktivitet, 

innenfor og utenfor skoletid ved Brøttum Barne- og ungdomsskole.  

Tiltakslisten ble laget av lag og foreninger på Brøttum på oppfordring av 

Ordfører Anita Ihle Steen. 

Mars 2019  Møte med saksbehandlende leder Håvard Haug. 

 Skriftlig tilbakemelding til Ordfører, Rådmann, plansjef og saksbehandlende 

leder på at vi vil ikke akseptere at det bygges basseng på de begrensede flate 

områdene ved skolen slik dette ble presentert av saksbehandlende leder 

Håvard Haug. 

April 2019  Allmøte med befaring av uteområdene ved Brøttum skole med 

kommunepolitikere. 

Mai 2019 Administrasjonen legger fram 2 alternativer til basseng og uteområde ved 

Brøttum skole: 

Alternativ 1: 

1.  Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60455 Rivning av 

eksisterendesvømmebasseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert 

opparbeidelse av ny ballbinge slik det framgår av saksframlegg og vedlagte 

tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes 

ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot 

tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. 

2.  Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60436 Svømmehall Brøttum, bygging av 

ny svømmehall slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger for 

lokaliseringsalternativ E. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 74,7 mill. 

kroner. Manglende finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og 

økonomiplan 2020-2023. Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert i 

budsjett/økonomiplan. 

3.  Det godkjennes en kostnadsramme på inntil 15 mill. kroner for prosjekt 60456. 

Oppgradering av uteområde foran Brøttum barne- og ungdomsskole. 



Manglende finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-

2023. Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert i budsjett/økonomiplan. 

Alternativ 2: 

1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt 60455 Rivning av eksisterendesvømmebasseng ved Brøttum 

barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det 

framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et 

kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele 

bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av 

bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. 

2. Det bygges ikke nytt basseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole. 

3. Det godkjennes en samlet kostnadsramme på 15 mill. kroner for prosjekt 60456 Oppgradering av 

uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole. Investeringskostnadene 

dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 

mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. 

4. Det godkjennes en kostnadsramme på 5,0 mill. kroner for prosjekt 60457 Utviklingstiltak Brøttum 

nærmiljø/ungdom/idrett. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av 

3,1 mill. kroner til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av 

bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. Resterende 1,9 mill. dekkes ved 

endring av økonomiplanens år 2020 ved tilsvarende nedsettelse av prosjekt 

60436. 

5. Det foretas endring av økonomiplanen år 2020 ved at 22,1 mill. kroner overføres fra prosjekt 60436 

til prosjekt 60805 Sykehjem Moelv. 

 

Oppvekstkomiteen foreslår: 

• Utsetting av beslutning som gjelder basseng og uteområde til september 

2019. 

• Utredning av flerbrukshall som et alternativ til basseng. 

• At arbeidsgruppa for uteområdet skal involveres i det videre arbeidet. 

• At neste møte i oppvekstkomitéen legges til Brøttum Barne- og 

Ungdomsskole og at befaring av uteområdene blir en del av møtet. 

Juni 2019 Formannskapet vedtar oppvekstkomiteens innstilling. 

 

Aktuelt 
Arbeidsgruppa er beredt til å bidra som et koordinerende bindeledd mellom Ringsaker kommune og 

Brøttums innbyggere, lag og foreninger. Vi vil etter beste evne etterstrebe å representere bredden i 

bygda og dens interesser. Det vil kreve ett eller flere nye allmøter med innbyggere, lag og foreninger i 

Brøttum og Nordre Ringsaker for å ta stilling til dette spørsmålet om «Hva ønsker og trenger Brøttum 

og bygdene i Nordre Ringsaker?» 



For at arbeidsgruppa skal kunne fasilitere en god prosess på dette er det noen avklaringer vi må få fra 

Ringsaker kommune. 

Vi må vite: 

• hva de to alternativene som administrasjonen la fram vil innebære for innbyggere, lag og 

foreninger.   

 

• hva oppvekstkomiteens innstilling innebærer: 

a.  Utredning av flerbrukshall som et alternativ til basseng. 

Hva er omfanget og forventingen til denne utredningen? 

Vil man kartlegge behov og mulige løsninger før man estimerer kostnader? 

 

b. At arbeidsgruppa for uteområdet skal involveres i det videre arbeidet. 

Betyr dette at arbeidsgruppa blir involvert i prosjektarbeidet vedrørende 

basseng, uteområde og flerbrukshall som brukerrepresentant? 

Arbeidsgruppa noterer seg at vi pr 9 august ikke har blitt kontaktet av 

administrasjonen i Ringsaker kommune vedrørende nevnte involvering. 

Angående basseng: 
Arbeidsgruppa har forholdt seg til de gjeldende politiske vedtak når det gjelder spørsmål om 

bassenget på Brøttum: At det skal rehabiliteres der det er eller dersom dette ikke er mulig, at det kan 

utredes alternativ plassering.  

Vi stiller spørsmålstegn ved administrasjonen behandling av saken etter at det ikke kom inn noen 

henvendelser på den første utlysningen som kommunen hadde ute på anbud om riving og bygging av 

nytt basseng der det er i dag. Konkluderte man med at det ikke kan bygges nytt basseng der fordi at 

det ikke var noen entreprenører som ga tilbud? 

Status i Ringsaker kommune for svømmebasseng til svømmeopplæring: 

• Hvilke behov har Ringsaker kommune for flere svømmehaller? 

• Hva er anbefalt størrelse på basseng for opplæringsformål for en 1-10 skole?  

• Hvor mye tid i bassenget vil det være pr elev innenfor skoletiden sammenlignet med 

løsningen slik det er i dag med buss til det nye bassenget i Moelv? 

• Hva mener opplæringsfaglige ressurser på svømmeopplæring om kvaliteten på opplæringen i 

et lite basseng med minstemål kontra et større basseng som på Moelv? 

Videre har arbeidsgruppa behov for å forstå hva det vil innebære for innbyggere, lag og foreninger 

dersom det bygges et basseng ved Brøttum Skole som også vil være åpent for annet enn skolens 

svømmeopplæring: 

• Hvilken tilgjengelighet vil det være for innbyggere, lag og foreninger på bassenget utenfor 

skoletiden? 

• Dersom det skal være åpent som et folkebad utenfor skoletid: 

o Vil det kreve andre løsninger/drift/rens dersom bassenget også benyttes som 

folkebad? 

o Hva vil det kreve av tilsynsvakt/badevakt? 

o I så fall, vil kommunen ha tilsynsvakt både i Brøttumhallen og i badebassenget? 

o Hvilke løsninger er etablert for lag og foreningers bruk av bassenget på Moelv? 



Fra Norges svømmeforbunds spesifikasjon for svømmeanlegg-Opplæringsbasseng s.11: 

• Et tilfredsstillende basseng for opplæring, babysvømming og funksjonshemmede må 

ha en lengde på minst 12 ½ m og en nominell bredde på 8 meter. Dybden bør være 

fra 0,9 meter til 1,6 meter og ikke ha større stigning enn 1: 15. Det er ønskelig at 

bassenget har hev- og senkbar bunn for at dybden skal kunne tilpasses forskjellige 

brukergrupper. Vanntemperaturen bør være mellom 28˚C og 34˚C.  

• Det bør være en gripekant eller innfelt håndlist langs den ene langsiden. Bredden på 

gulvet rundt bassenget bør være minst 4 meter ved den ene enden av bassenget og 

minst 1,8 meter på de tre andre sidene. 

• Av hensyn til de minste elevene ved svømmeopplæring, bør dybden kunne reguleres 

slik at den blir fra 0,3 meter til 0,9 meter. Dette kan gjøres ved hjelp av en bunn som 

kan heves og senkes, eller ved å pumpe vann over i et avlastningsbasseng. Hvis dette 

ikke kan gjøres, anbefales det at det bygges eget basseng for denne funksjonen eller 

at det lages en lagune i tilknytning til 12 ½ meter bassenget. 

• For funksjonshemmede skal det være en nedkjøringsrampe for rullestol langs den ene 

langsiden med håndlister på begge sider. I tillegg må det være trapper (ikke leider) 

som også må ha håndlist. Det skal også være en heis for å kunne ta 

funksjonshemmede ut og inn av bassenget. 

• Hvis anlegget tilrettelegges for babysvømming, bør garderobene ha ekstra brede 

benker (ca 0,8 meter) for å gi god plass til stell av barna. Det må være avfallsbøtter til 

brukte bleier. Det er ønskelig med et eget rom til amming av barna. Ventilasjonen må 

utføres slik at det blir mest mulig trekkfritt og temperaturen bør være 26˚C. 

• Det skal være et rekvisitarom på minst 5 m² i tilknytning til bassenget. 

• I svømmeanlegg som skal ivareta opplæring og gi tilbud til babysvømming og 

svømming for funksjonshemmede, må adkomsten til bassenget og de forskjellige rom 

være tilpasset de forskjellige brukergruppene. Vær spesielt oppmerksom på 

forholdene for rullestolbrukere. 

• Det må være tilstrekkelig plass rundt bassenget slik at deltakerne i et svømmekurs 

kan samles der og drive tørr-trening. Anbefalte minstemål for gulvet rundt bassenget 

er en bredde på 4 meter ved en av endene av bassenget og 1,8 meter ved de andre 

sidene. Gulvene må ha en overflate som er sklisikker. 

• Svømmehallen bør være utstyrt med benker og stoler. 

• Garderobene bør skal ha ekstra brede benker for å gi god plass til stell av barna ved 

babysvømming. Det er ønskelig med et eget rom til amming av barna. 

• Hele anlegget må ligge på samme plan, slik at trapper unngås. 

 

  



Angående uteområdene ved skoler i Ringsaker: 
Arbeidsgruppa viser til tidligere oversendt rapport med prioritert tiltaksliste og prinsipper som vi 

mener må ligge til grunn for ferdigstilling av uteområdet. Vi ønsker også å få innblikk i hvilke 

prinsipper og føringer som ligger til grunn når kommunen bygger uteområdene og nærmiljøanlegg 

ved sine skolebygg.  

• Hvilke overordnede planer ligger til grunn?  

• Hvem definerer hva som er bra og hva som er godt nok når uteområdene utformes? 

• Er det kun områdene FORAN skolen som ligger inne i administrasjonens forslag? 

• Hva med områdene for SFO/Barne og Mellomtrinnet? 

Arbeidsgruppa etterspør deltagelse fra kommunens folkehelsekoordinator, og idrettskonsulenten i 

kommune i det videre arbeidet. 

 

Flerbrukshallen 

På samme måte som ved basseng og uteområde/nærmiljøanlegg ved skolene etterspør vi det 

overordnede planverket som beskriver kommunens behov og ambisjon for innendørs aktivitets og 

treningsfasiliteter.  

Idrettshallen ble bygget etter minstemålet med 16X24 meters aktivitetsflate i forbindelse med nye 

Brøttum skole for få år siden. Den er beskrevet av lederen i Ringsaker idrettsråd, Arnfinn Nes som et 

«Misfoster» i en orientering til kommunestyret mai 2018. Han beskriver den som altfor liten. 

Dette er også det arbeidsgruppa erfarer: 

o Kapasiteten sprengt i vinterhalvåret og det er kamp om treningstider 

o Hallen står helt tom og ubrukt sommerhalvåret 

o Den er for liten til håndball 

o Det er manglende Treningsrom 

o Den er ikke egnet til større arrangement da det blant annet ikke kan benyttes stoler i 

hallen på grunn av valgt gulvoverflate. 

o Hallen har ingen tribune eller plass utenfor treningsoverflaten som gjør det umulig å 

ha tilskuere der. 

Hva slags flerbrukshall skal utredes til september? Hvilke kvaliteter og mål skal utredingen forholde 

seg til? 

Fra Regjeringens veileder: Flerbrukshaller s. 19: 

• Mål på aktivitetsflater. De angitte mål gjelder netto bruksrom, ingen konstruksjonsdel eller 

fast utstyr må begrense netto rommål. For å kunne bruke flerbrukshallene til alle de 

tradisjonelle innendørsidrettene kreves et minstemål på 23 x 44 m med fri høyde minimum 7 

m som gir plass til bl.a.: 

o 1 håndballbane 

o 1 innebandybane 

o 7 badmintonbaner 

o 1 basketballbane 

o 4 volleyballbaner (3 baner på tvers og en hovedbane på langs) 

o 9 bordtennisbaner  



Allmøte 
I henhold til formannskapets vedtak om at arbeidsgruppen skal involveres i det videre arbeidet, 

ønsker vi å komme i dialog med administrasjonen for å få belyst spørsmålene i dette dokumentet.  

Arbeidsgruppa vil samtidig invitere lag og foreninger til et allmøte i siste uka i august der vi 

presenterer eventuelle svar og tilbakemeldinger vi har fått fra Ringsaker kommune på spørsmålene i 

dette dokumentet.  

Dersom det ikke foreligger svar på enkelte eller alle spørsmålene innen allmøtet finner sted, vil 

allmøtet ta utgangspunkt i det man vet på det tidspunktet. 

Spørsmålene, og drøfting av eventuelle svar fra kommunen på allmøtet vil være en vesentlig del av 

bygdas forberedelse til oppvekstkomiteens møte på Brøttum 4. september.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Arbeidsgruppa, Erik Mæhlum 


