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Forord
I forbindelse med en framtidig rehabilitering av Gimle er det gjort en kartlegging av behov og
ønsker fra brukergrupper og sporadiske leietakere.
Det ble etterspurt konkret tilbakemelding på hva som var viktig for de enkelte brukerne, samt
eventuell forslag til løsninger.
En rehabilitering av bygningsmassen skal følge de krav som settes til universell utforming.
Det søkes om spillemidler til tiltaket etter endelig vedtak om rehabilitering/utbygging.
Kartleggingen vil danne grunnlag for et forprosjekt som skal gjennomføres i løpet av 2016.
Forprosjektet bør omfatte en byggteknisk gjennomgang av bygningsmassen, alternative forslag
til løsninger for en framtidig rehabilitering og eventuell utbygging, samt kostnader. I forbindelse
med dette arbeidet så er det viktig at brukerne av anlegget blir involvert på en god måte.
(Representant fra idretten, kulturlivet, skolen og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne bør delta i en arbeidsgruppe, i tillegg til prosjektleder og konsulent).
I tillegg anbefales det at forprosjektet også vurderer trafikale forhold og ses i sammenheng med
skole og prosjektet utvikling av uteområdet ved OBUS.
Forprosjektet vil bli forelagt kommunestyret for godkjenning, og med forslag til gjennomføring
av aktuelle tiltak i 2017-2018.
I revidert økonomiplan for 2016-2019, vedtatt 4.12.2015 er det tatt inn 6 mill. kr. fordelt på 2
år.

Teknisk avdeling
v. Åse Ferstad
20.5.2016
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Sammendrag
Det er mottatt totalt 16 innspill fra enkeltpersoner, lag og foreninger, skole, kultur og
kommunale råd og utvalg.
I hovedsak ønskes det en total og generell rehabilitering av både idrettshall og samfunnsdel.
Det har også kommet forslag om utbygging av anlegget, og forslag om en samlokalisering av
flere aktiviteter som blant annet «fysiotrimmen», fysioterapi og ungdomsklubb.
Idrettslag og brukere av anlegget til idrettsaktiviteter ønsker at samfunnsdelen blir
oppgradert/utvidet til idrettslige formål, mens skole, sang- og musikk og revy/teater påpeker at
det fortsatt er behov for en storstue i kommunen fordi Horisonten på OBUS ikke kan erstatte
samfunnsalen i alle sammenhenger.
19.5.16 ble det avholdt et orienteringsmøte om de innspill som har kommet inn, og hvor
representanter fra idrettslaget (3), skolen (2) og sang/musikk(1) var invitert.
Alle parter var enige at det er viktig å få til et bygg som tilfredsstiller dagens behov, både når
det gjelder idrett og kultur. I tillegg burde samfunnsdel og idrettsdelen bli to adskilte deler, men
at det tilrettelegges for flerbruk.
Innspill fra høringsrunden:
«Ikke behov for samfunnsdelen, da OBUS tar unna skolearrangement. Hallen fungerer greit i
forbindelse med større kulturarrangement»
«Samfunnsalen har utspilt sin rolle. Brukes svært lite sammenlignet med idrettshallen. Den bør
oppgraderes/utvides til idrettslige formål»
«Samfunnsalen tilpasses idrettsrelatert bruk, og tilpasses skolenes gymsalbehov. (Avlastning for
ballidrettene, samt basistreningssal»
«Ved store produksjoner er hallen bruk til arrangement»
«Er behov for en storstue i kommunen, da Horisonten ikke kan erstatte salen i alle
sammenhenger»
«Ja, det er behov for samfunnsdelen. Gimle kan ikke bare bli en idrettsarena. Mener at vi ikke
kan ofre samfunnsalen for å dekke idrettens behov. Hvis samfunnsalen skal brukes til idrettslige
aktiviteter, må det bygges et nytt bygg, som kan være en møteplass for folket i ulike
festlige/høytidelige sammenhenger og som møte- og kulturarena generelt»
«Det hadde vært så artig hvis Gimle kunne framstå som et skikkelig konsert/festlokale, med
topp kontroll på lydforholdene. Det hadde Overhallas publikum fortjent!»
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Arealoversikt
Oppvarmet:
788
1170
357
246

Samfunnshus
Idrettshall
Garderobe/Inngang
2.etasje

Renhold:

Brutto areal:
612
1149
304
216

715
1801

2561

Strømforbruk
Graddagskorrigerte tall
for:
2011
2012
2013
2014
2015

Forbruk kWh/m2:
194
141
153
178
149

Forbruk kWh fordelt på samfunnshus og idrettshall
År
2011
2012
2013
2014
2015

Kjelkraft
243 853
164 913
148 592
194 959
150 961

Olje
1 548
40 073
-

Samfunnshus
23 989
22 387
22 891
25 325
21 953

Idrettshall
153 210
157 214
161 382
155 863
145 558

Totalt
421 052
346 062
372 938
376 147
318 471

Økonomi
Regnskap 2011 – 2015, budsjett 2016 (NB! utdrag regnskapstall)
Lønn vaktmester/
renhold
Renholdsartikler
mm
Kjøp av renholdstjenester
Tjenester vedr
vedlikeh. bygn.
anlegg
Matr vedr. vedlh.
bygn. anlegg
Teknisk service
Reparasjoner og
vedlikehold
Inventar og
utstyr
Levering avfall
El.kraft/strøm
Kjelkraft
Fyringsolje
Forsikring
bygg/eiendom
Kommunale
avgifter
Brøyting/strøing

2011
130 000

2012
134 000

2013
157 000

2014
155 000

2015
160 000

2016 (budsjett)
161 000

0

0

5 000

1 000

0

15 000

97 000

139 000

230 000

280 000

277 000

20 000

49 000

108 000

49 000

57 000

44 000

80 000

45 000

26 000

35 000

7 000

3 000

60 000

9 000
14 000

23 000
20 000

20 000
6 000

11 000
18 000

11 000
0

40 000
20 000

31 000

40 000

18 000

15 000

26 000

40 000

7 000
181 000
199 000
0
20 000

8 000
161 000
106 000
0
21 000

19 000
147 000
85 000
26 000
24 000

24 000
147 000
106 000
0
22 000

21 000
131 000
91 000
0
23 000

30 000
160 000
120 000
0
24 000

57 000

21 000

6 000

24 000

14 000

7 000

0

0

0

17 000

11 000

40 000

Leieinntekter

233 000

320 000

324 000

213 000

205 000

200 000
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Fordelt husleie
OBUS

250 000

250 000

Sum ansvar: 6030 Kommunal bygningsmasse (tjeneste 38101 Gimle)
Totalt pr år:
443 000
279 000

250 000

300 000

300 000

300 000

340 000

558 000

377 000

548 000

Eiendom, utbygginger og andre driftsforhold
 Gimle ble bygget av Gimle AL og ferdigstilt i 1984.
 Gimle AL driftet bygget fram til det ble overtatt av kommunen fra og med 20.06.2010.
 1991 ble det foretatte en utbygging av nytt lager/materialrom 1.etg. (160 m2) - i
tilknytning til hall og samfunnshus, og nytt fyrrom/ventilasjons 2.etg. (38 m2 over nytt
lager).
 2001 nytt golv i idrettshallen lagt (parkett), samt flyttbar tribune montert (2002).
 Nytt ventilasjonsanlegg montert i 2006/2007 (utskiftning av gamle aggregater til nytt
aggregat med automatikk).
 Nytt dekke tak på hele bygget, utført i 2008.
 I byggeperioden for ny barneskole OBUS ble samfunnsdel og hall benyttet til
skolelokaler (skoleårene 13/14 og 14/15). Det ble foretatt en del ombygginger i
tilknytning til vestibyle/hall i den forbindelse.
 Nytt nøkkelsystem fra år 2012.
 Vaktmesterressurs perioden 2011-2016: 40 % stilling.
 Renholdsressurs perioden 2011-høsten 2015 primært innleid renhold.
 Fra høsten 2015 kommunalt enholdsressurs på 30 %.
 Det ble innført gratis hall-leie for barn under 12 år og er per i dag 2016 utvidet til også å
gjelde tom barn/ungdom tom 14 år.
Samla plan for enøk (rapport mai 2011)

Kommunestyret 19.12.2011, sak 107/11: Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.
Vedtaket pkt. 2: Gimle energimerkes når bygging OBUS er avklart.
Under vurderinger i saken er det skrevet følgende om Gimle: Det viktigste tiltaket ved Gimle i
første omgang vil være tilknytning til SD anlegg og energioppfølgingssystem. Ellers vil større
tiltak her være naturlig å avvente inntil det er tatt endelige beslutninger om deler av skoledrifta
skal innpasses bygget.
Rapport mai 2011:
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Investeringsplan enøk – vedlegg 1
Pri 1 = 0-3 år, Pri 2 = 4-7 år, Pri 3 = 8-15 år
Pri Fag
Beskrivelse
1

32 Vannbåren varme

1

Investering
budsjett

Besparelse

46 Driftsteknisk

Isolere ventiler/rør i div
tekniske rom
Energioppfølgingssystem

100 000

2

46 Driftsteknisk

Tilknytning SD-anlegg

250 000

2

2 Bygningsmessig

Skifte vinduer/ytterdør

100 000

3

2 Bygningsmessig

300 000

3

2 Bygningsmessig

3

44 Belysning

Etterisolere yttervegger,
10 cm y. vegg idr.hall, 15
cm i tren.rom/gard/sal.
Yttertak. Ukjent
konstruksjon, men antatt
potensial for
etterisolering.
Oppgradering/utskifting,
inkl. utredning – eget
lysprosjekt
Integrasjon SD. Se 46
Driftsteknisk
Oppgradering styring,
integrasjon SD. Se 46
Driftsteknisk

36 Luftbehandling
45 El. varme
Sum investering og
teoretisk besparelse:
Estimert enøk-relatert
investering og totalbesparelse:

25 000

KWh/år: 10 000
Kr/år: 8 000
KWh/år: 25 000
Kr/år: 20 000
KWh/år: 50 000
Kr/år: 40 000
KWh/år: 8 000
Kr/år: 6 400
KWh/år: 15 000
Kr/år: 12 000

Payback
år
3,1

Kommentar
RS=Rund sum
UN=Utredes nærmere
RS, UN

5,0

Pri. 1

6,3
15,6

RS, UN

25,0

RS, UN

300 000

KWh/år: 30 000
Kr/år: 24 000

12,5

RS, UN

600 000

KWh/år: 50 000
Kr/år: 40 000

15,0

RS, UN

6,1

20 % besparelse ut
fra forbruk=650 000
kWh

-

1 675 000

KWh/år: 188 000

635 000

KWh/år: 130 000
Kr/år: 104 000

Kommunal plan for kommunal bygningsmasse (2015)

Kortsiktige vedlikeholdstiltak
Nr.:
1
2
3
4
5

Beskrivelse av tiltak:
Bukker til idrettshall
Benker til idrettshall
Prosjektor/lerret samfunns-sal
Tetting av gml. nød vent. Idrettshall
Gulvmatte for dekking av gulv under
arrangement
Sum

Kostnadsoverslag:
15 000
10 000
30 000
10 000
250 000
315 000

Langsiktige investeringstiltak
Gimle trenger vedlikehold.
I første rekke gjelder dette garderobeforhold og
enøk tiltak knyttet til lys og varme. Det trengs også
annet vedlikehold.
Det må derfor igangsettes en kartlegging på hvordan
vi løser dette.

Stipulert kostnad 1 750 000

Vedtak kommunestyret 17.12.2014:
Vedtaket pkt. 2 bokstav f) Gimle, Følgende investeringstiltak 2014-2018 prioriteres:
Garderober, oppvarming og lys, stipulert kostnad kr. 1 750 000 eks. mva. Planlagt oppstart
2015/2016.
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Oppsummering av innkomne innspill fordelt på idrettsdel og samfunnsdel
Idrettsdel
Klatrevegg:
1) Klatreveggen må bli adskilt fra hallen,
alternativt ett nett som skiller veggen
fra resten av hallen.
Tribuner:
1) Tribuner flyttes på motsatt side og
opp i høyden og med inngang fra
skyttergangen.
2) Nye tribuner, evt. oppussing av
eksisterende.
3) Nye tribuner, eller at dagens
skytterbane flyttes hit og frigjør plass
til nye tribuner over dagens
garderober.
4) Tribuner bør ha betydelig større
avstand til banen enn den er i dag.
5) Nye og bedre tribuner enn i dag,
gjerne opp fra golvet.
6) En del av tribunens nederste del kan
deles opp og en del kan fjernes slik at
rullestoler kan plasseres inn.
Dekke, lys og ventilasjon:
1) Anlegget er for dårlig i hallen.
2) Anlegget utbedres i tråd med
gjeldende krav.
Inngang, gang, toaletter og garderober:
1) Inngangsparti må tilpasses rullestol.
Min. en garderobe må tilpasses for
rullestolbrukere, samt en mindre
garderobe tilpasset for trener /
dommer.
2) Gang males, garderober, dusj og
toaletter freshes opp.
3) Garderober rehabiliteres. Skjerming
mot innsyn fra gang.
4) Garderober og toaletter må
oppgraderes/pusses opp. Utgangsdør
fra garderober. Nytt inngangsparti slik
at idrett og samfunnsdelen/andre
aktiviteter blir mer adskilt

Merknad
1) Kjører til Grong i stedet, da hallen stort
sett er opptatt av andre. Må leie 2/3 hall, noe
som er unødvendig.

3) All trafikk av publikum ut av hallen.
Kommunen, idrettslaget og skytterlagene
samarbeider for å finne den beste løsningen i
forhold til valg av tribuneløsning og
skytterbane. På sikt frigjøre areal på Hunn
skole der det i dag er skytterbane.
4) Forstyrrende for ledere og spillere.

6) Rullestolbrukere slipper å sitte ved siden
av.

1) ENØK-tiltak.

2) Dekke og belysning er godt nok inntil
videre.
4) Evt. egen inngang til samfunnsalen.
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Idrettshallen generelt:
1) Totalrenoveres. Gimle bygges på i en
1) Foreslår at OIL får ha med en repr. i en
hel lengde mot øst for å romme en
framtidig byggekomite.
løpebane.
2) Rømningsveier tilpasses rullestol.
3) Alt av furupanel males hvitt.
4) Ikke plass til både håndball og fotball.
4) Hallen tilfredsstiller ikke dagens
behov.
5) Kanskje teleslynge i idrettshallen også.
6) Lysere og trivelige farger inne i hallen.
Materialrom:
1) Reorganiseres, egne kasser til lag. Nye
reoler.
Annet:
1) Tilrettelegges for folk med alle typer
funksjonsnedsettinger (syn, hørsel,
allergi og bevegelse).
2) Søppelbøtter, system for gjenglemte
klær, salgsbod ved inngang til hallen.
3) System for renhold og daglig
vedlikehold må på plass.
4) Hva med en flerbrukshall som andre
kommuner kan leie av oss?
Fysiotrim1- avtale om å flytte fysio og
trenings- senter til Gimle?
5) Gimle bygges på mot vest og tilpasser
areal slik at fysiotrim/fysioterapi kan
ha tilhold på Gimle og gi et utvidet og
samlet folkehelsetilbud til
innbyggerne i alle aldre.
Ungdomsklubben flytter sin aktivitet
til OBUS/Gimle-området slik at all
fritid-/ungdomsaktivitet er sentrert i
samme område. På sikt tilby skiløyper
fra Gimle til Leddmyra.
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Samfunnsdel
Scene:
1) Oppussing av scene og backstage.
2) Nytt scenegolv.
3) Nytt scenegolv. Utvidelse av areal bak
scene (backstageområde).

4) Scenegolv må pusses opp/
oppgraderes. Det samme gjelder
fronten på scenen.
Garderober/sminkerom i tilknytning til
scenen/samfunnsalen. Ønsker flere
rom som tilhører scenen = backstage.
Lyd og lys:
1) Lysbommer med heis på og foran
scene.
2) Lys som kan dimmes i salen, og på
vegger.
3) Belysning som kan reguleres i tak og
på vegger.
4) En fast PA rigg og lys, lyddemping i tak.
5) Fast lysrigg på/i forbindelse med
scenen.
6) Lyddemping av samfunnsalen.

Kjøkken:
1) Kjøkken må pusses opp.
2) Ny kjøkkeninnredning. Kjøkkenkvern.
3) Oppgradering av det tekniske utstyret,
inkl. skikkelig avtrekk. Større plass.
4) Kantine/kjøkken utbedres og gjøres
mer brukervennlig/innbydende.
5) Utbedring/oppgradering av kjøkken,
innredning og inventar/utstyr.
6) Serveringsdisk for høy for barn og
rullestolbrukere (del nedsenket).

Merknad
1) Mulighet for kurs/konferanseutstyr på
scenen.
3) Må leie scene av andre, da det kun er 20
platter. Nok av 80 og 100 cm bein, men ellers
en blandet samling av forskjellige lengder.
Innfesting trenger litt reparasjon. Ønsker
minst 25 komplette platter i tillegg til de 20.
4) Sceneteppet. Fastmontert lerret (nedsenkbart)
og projektor. Bedre utnyttelse av plassen bak
scenen.

6) Lyden slår uhemmet tilbake fra både vegger
og tak. Det eneste som hjelper er å dempe
dem så mye som mulig. Taket er verste
synderen, men det kan dempes med lydplater
som festes på takkonstruksjonen og plater
som henges ned vertikalt (gjerne justerbare)
Vegger kan dekkes til med lange gardiner
og/eller faste lydplater.
Gjelder også hallen.

3) Komplett dekketøy til 220 personer. Telleliste vedlagt per 23.2.16.
5) Bedre utnyttelse av rommet mellom
kjøkkenet og samfunnsalen.
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Inngang, toaletter, garderobe:
1) Oppgradering av toaletter. Nok
stikkontakter i garderober.
2) Bedre garderobeforhold.
3) Garderobe for samfunnsdelen må
tilrettelegges for rullestolbrukere, de
med krykker-benker og stol for å sitte
på. En nedsenket del for å kunne
hjelpe personer med lavere høyde enn
voksne som står. Inngang til
samfunnsalen må være uten
terskler/evt. brett på begge sider.
Toalett for handicappede etter
forskriften.
Samfunnsalen generelt:
1) Totalt oppshining av salen.
2) Samfunnsalen må pusses opp.
3) Salen har behov for renovering. Males
i lysere farger.
4) Uttrekkbar tribune i bakkant av salen.

Annet:
1) Strømkapasiteten på kjøkkenet er for
liten. Behov for nye bord og stoler.
Annen type oppvarming i stedet for
ødelagte panelovner.

2) Stor behov for nye bord og stoler.
3) Generell oppmaling av tak og vegger.
4) Nok bord til å dekke til 220 personer.
Nok bord i liss-salen (8-10 stk.).
5) Omgjøre eksisterende lokaler, for
eksempel gjøre om stollager til

3) Husk eget håndtak ned på døra slik at
rullestolbrukere har mulighet til å trekke igjen
døra uten hjelp.
Kulturkontakter på OBUS:
Behov: OBUS har behov for en scene til flere
skolearrangement (konsert, teater/revy,
avslutninger mm). Arrangement fra DKS
krever ofte at lokalet er totalt mørklagt/kan
blendes, og/eller at det ikke er innsyn, eller at
det stilles krav til en scene og sal av viss
størrelse. Det samme gjelder større teaterproduksjoner (trøndelag teater). Horisonten
kan brukes til enkelte kulturelle arrangement,
men av og til trengs det større plass (scene og
sal) til et større publikum og til et stort antall
elever. UKM har behov for en scene.
Arrangement hvor det er matservering
trenger nærhet til kjøkken, bord og stoler.
(Juleball, kulturuke, nyttårsball ovs., så er det
behov for en øvingsplass hvor en kan øve
uforstyrret)
1) Utstyr til kjøkkenet, jfr. brev. Skap og hyller
henger løst. Søppelstativ og dunker inne. Kost
og støvbrett. Komplettere vaskerom v.
kjøkken med utstyr. Nok såpe, dopapir,
tørkepapir på toalettene. Ny gardin på
kjøkken. Noen må ha ansvar for å se over
kjøkken og sal mm etter utleie.

5) Oppgradering av utstyr. Nye bord og
stoler.
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garderober tilknyttet scene. Flytte
stollageret et annet sted.
6) Rømningsvei fra salen må være slik at
personer på krykker og rullestol
kommer ut for egen hjelp. Ledelinjer
for blinde og svaksynte er en selvfølge.
Inngangspartiet må være utformet slik
at det er et fast underlag, gjerne is- og
snøfritt.
7) Teleslynge både i stor- og liss-salen
nødvendig.
8) Egen inngang til samfunnsdelen.

Størrelsen på inngangspartiet må være slik
at de store elektriske rullestolene har god
plass til å snu. Bør være ledelinje inn mot
samfunnsalen og idrettshallen. Dørene må ha
åpnere slik at alle kan åpne dørene selv.
(Dører min. 90 cm brede uten dørterskler)
6)
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KOSTRA – statistikk
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