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KOMMUNESTYRET 18. DES. 2018



Byggeprosess juni og juli
 Vedtak 19. juni: Bygge Sør-Aurdalshallen med totalramme 159 mill. kr, 160 mill. kr dersom 
stålbasseng.

 Norconsult utarbeidet et beslutningsgrunnlag som anbefalte stålbasseng i stedet for 
betongbasseng – kommunen gikk inn for dette.

 Utarbeide nabovarselsunderlag, byggesaksbehandling av Sør-Aurdalshallen.

 Forberede avtaler og kontrakter med Sanne Hauglid AS som Totalentreprenør.

 Kommunen søkte og fikk lov av Fylkeskommunen og Fylkesmannen til å fornye vann- og 
avløpsledning under elva Begna ved Sliperiet.

 Br. Dokken, grunnentreprenør for Sør-Aurdalshallen, satte i gang med denne omlegginga, det 
var viktig å gjennomføre dette mens elva var liten.



Byggeprosess juli-september
 Samtidig fikk SAE lagt rør for ny høyspentforsyning til Bagn under elva.

 Br. Dokken startet avskoging og utgraving av byggetomta i starten av juli.

 Oppbygging av svømmehalldelen av tomta ca. 20. juli. Kommunen godkjente ønsket løsning 
med bygging på steinfylling i stedet for på peler.  

 Omlegging av vann og avløp fra elva, over grusbanen og opp i Dalagata fra ca. 15. august

 Kommunen underskrev Totalentreprisekontrakt med Sanne Hauglid AS 4. september, med 
overtakelse 12. desember 2019.

 Byggekran fra Sanne Hauglid ca. 15. september.

 Bunnledningstegninger for svømmehalldelen ferdig ca. 15. sept., graving og legging av 
bunnledninger.

 Forskaling og armering av bunnplate i svømmehalldelen fra ca. 25. sept.



Byggeprosess oktober og november
 Støyping av bunnplate svømmebasseng 9. oktober.

 Forskaling, armering og støyping av alle veggene i kjeller svømmebasseng oktober og 
november.

 Utgraving og oppbygging av resten av tomta oktober og starten av november. Heldige med 
været.

 Fortsatt legging av vann, avløp og strøm i Dalagata.

 Legging av bunnledninger og støyping av punktfundamenter for idrettshalldelen fra ca. 10. 
november.

 Avdekking og opphenging av biovarmerør i Dalagata.

 Ferdig oppbygging av resten av tomta ca. 23. november  



Byggeprosess desember
 Støyping dekke rundt svømmebassenget

 Forskaling, armering og støyping av deler av vegg mellom nedre foaje og idrettshall

 Loe elementmontasje monterer stålsøyler og hulldekke-elementer for etasjeskille mellom 
foajeer, skolekjøkken og garderober svømmehall.

 Loe elementmontasje starter på montering av vegger rundt svømmebasseng, massive 
ferdigstøpte betongvegger som heises på plass. Resten av veggene samt hulldekke for tak over 
svømmebasseng heises på plass i januar.

 Sanne-Hauglid forskaler, armerer og støyper trappesjakt og såle for bakvegg mot Dalagata.

 Br. Dokken legging av trekkerør elektro, drensrør, forbereder montering av ny pumpestasjon.



Avklaringer
 Høydeforskjellen på 2 meter mellom plass foran hallen og fotballbanen tas av betongmur, 
Ryfossblokk lik den rundt fotballbanen.

 Bakke ned til SAUS fylles opp for å jevne ut høydeforskjellene.

 Sør-Aurdalshallen skal varmes opp av bioenergianlegget, nye rør legges til sommeren.

 Dalagata senkes ca. 0,3-0,5 meter for tilpasning til hallen og til Bagn Skule.

 Dalagata vil være stengt hele vinteren. Adkomst, brøyting og parkering litt ekstra utfordring.

 Fortløpende mange detaljavklaringer. Godt samarbeidsklima med entreprenørene.

 Kamera montert på Fossvang-bygget, tar bilder av byggeprosessen. 

 God kontroll på økonomi.



Klatrevegg
 Langs ca. en tredjedel av langvegg i idrettshallen er det forberedt for montering av klatrevegg, 
med tanke på å montere dette etter hvert.

 Sør-Aurdal Idrettsråd har kommet med innspill på å bygge dette samtidig med hallen. Fordeler 
er mindre ekstraarbeid, unngå å montere spilevegg på denne delen, kan ta i bruk klatreveggen 
samtidig som resten av hallen. Idrettsrådet har vedtatt å prioritere dette.

 Det gis spillemidler på 700 000 kr til slik klatrevegg. Ved bygging samtidig med hallen vil det 
trolig bli små kostnader for kommunen, men dyrere ved bygging seinere.

 Avklaring med Sanne Hauglid at bygging av klatrevegg ikke vil føre til forsinket overtakelse av 
hallen.  

 Formannskapet positive til at kommunen søker om dette i januar.



Sør-Aurdalshallen fra nordvest






























































