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Oppdal, 31. mai 2019

Beskrivelse av endringbehov i kulturhuset
Da Oppdal kulturhus sto ferdig våren 2007, var prislappen kommet opp i vel 130 mill kroner. På veien dit
var man av økonomiske årsaker tvunget til å foreta noen prioriteringer som bidro til at ikke alle
løsninger ble helt optimale. 12 år senere, ser vi behovet for å gjenåpne noen saker og samtidig ta grep
med utgangspunkt i de erfaringer vi har gjort oss. Vi har gjort mye gjennom ordinær drift og oppsparte
midler for å holde oss aktuelle og møte de krav publikum stiller.
I badeanlegget er det senere år avdekket flere bygningsmessige feil og slurvarbeid. Garderober og deler
av gang ble totalrehabilitert pga store vannskader. Dette ble dekket av egne oppsparte midler og
ekstraordinære midler fra Oppdal kommunestyre. Sammen med en vannskade og total ombygging av
kontor og badstue har kulturhuset brukt ca 800.000 av egne fondsmidler på dette.
Museet har krevd store investeringer i brann- og sikringstiltak, alarm og varslingssystemer, vedlikehold
og istandsetting. Etter at Oppdal kulturhus overtok ansvaret har vi stått for investeringer på vel 700.000
på dette området.
I løpet av første halvår 2019 er det gjort endringer i foajeområdet i kulturhuset for å få til et nytt
inngangsparti, flere sitteplasser, en permanent garderobeløsning og nytt toalett. Kostnaden med dette
ble i all hovedsak tatt av bevilgning fra Oppdal kommunestyre, men også med bidrag fra egne
fondsmidler. Til sammen har dette blitt en investering på ca 1,4 mill.
Vi ønsker nå å ta fatt på kulturskolen og behov som de egentlig har hatt helt siden huset åpnet.
Lærerne på kulturskolen fikk fra starten ikke eget arbeids- og møterom. De har i stedet levd en veldig
omflakkende tilværelse. I dag deler 16 lærere det som opprinnelig var et møterom (ca 15 m2), og
avvikler for øvrig møter der det måtte være ledig plass.
I det følgende dokumenteres gjennom bilder situasjonen for kulturskolens administrasjon, lærerrom og
arbeidsrom for billedfag.

Kulturskolens administrasjon med arbeidsplasser for rektor, assistent og ungdomsklubbleder.

Arbeidsrom for 16 lærere.

Arbeidsrom for 16 lærere.

Arbeidsrom for elever på billedfag

Arbeidsrom for elever på billedfag

Foreslått løsning
Svømmehallen sto ferdig i 1969. Da kulturhuset ble bygget i 2006/07 ble anlegget rehabilitert. Skråen på
taket vises fortsatt innvending men i det ytre ble dette rettet ut slik at det er et flatt tak. Via lesesalen i
biblioteket er det tilgang til det rommet som er mellom det gamle skrå og det nye flate taket. Dette
rommet er ikke satt i stand og i bruk.
Full bredde av denne delen av takkonstruksjon går fra den gamle ytterveggen som i dag står midt i
badeanlegget (kun 25 m bassenget lå innafor) til yttervegg mot inngangspartiet. Det er 3,6 m mellom
betong- og ståldragerne, og det er totalt sju «rom». I det midtre rommet går det opp et ventilasjonsrør.

Det kan altså lages et større bruksrom over badeanlegget. Det er mulig å legge golv og tak, samt vegg
eller hyllekonstruksjon langs betong- og ståldragerne. Dagslys kan slippes inn via sluser ovenfra eller
fortrinnsvis fra sidene. Total dybde pr rom vil bli 5,5 m. Fremre del av rom vil være 3 m dypt og 2,6 m
høyde. Derfra legges en totrinns trapp opp til repos i bakkant som er 2,5 m dyp og 2,1 m høy (jfr hvite
streker i tegning under).

I det midtre rommet er det som nevnt et ventilasjonsrør som tar stor plass, og dette rommet er det
greiest å kle inn. Man kan dermed få to jevnt store romløsninger på hver side av dette midtre rommet.
Med inngang fra lesesal får man et rom med samlet areal på ca 60 m2 (takrom 1). Det kan også lages en
inngang eller åpnes helt ved bibliotekets tidsskriftavdeling og ut mot foaje, og få tilnærmet samme
romløsning og -størrelse (takrom 2). Lesesal og takrom 1 og 2 kan gi flere muligheter for anvendelse.
Takrom 1 er planlagt benyttet av billedfag og takrom 2 til lærerrom og administrasjon..
Viser for øvrig til vedlagt tegninger fra Troll Arkitekter

