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Gjennomføring av byggeprosjekt - Ravinen familie og kultursenter 
 
Kommunedirektøren tilrår formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
1. Arbeidet med bygging av Ravinen kultur og familiesenter igangsettes ved at 

prosjektet får mandat til å benytte en samlet kostnadsramme på 195 millioner kroner 
for ferdigstillelse av byggeprosjektet.   

2 Det tilrettelegges ikke for boligutvikling på Ravinens tak, og arealer til 
parkeringskjeller kan derfor utgå. Det vil da ikke bli bygget parkeringskjeller i 
Ravinen. 

3 Istedenfor boliger inkluderes det arealer til legesenter og fysioterapi i Ravinen, slik at 
arealer på rådhuset fristilles for å kunne flytte dagaktivitetssentret og ressurssentret 
fra Dovre inn der når Ravinen står ferdig.  

4 Vedtaket innebærer isolert sett økte investeringer på 25 mkr som følge av 
inkludering av legesenter/fysio. Kommunedirektøren innarbeider konsekvenser for 
investeringsbudsjettet og finansiering ved fremleggelse av 1.tertail 2020. 

5 Vedtaket innebærer økte driftsutgifter til renter, avdrag og eiendomsforvaltning . 
Bevilgning, låneopptak, og effekt på renter og avdrag innarbeides i 1.tertial 2020 

 
 
Vedlegg 
1 Illustrasjoner og plantegninger av Ravinen, April 2020 
2 Uttalelse ungdomsrådet 
3 Uttalelse kulturrådet 

 
 
 
 
 
 
 



 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 

 
Denne saken innebærer at kommunestyret beslutter at Ravinen familie- og kultursenter skal 
bygges i henhold til det planlagte grunnlaget. Byggets innhold har vært under utredning siden 
2012 og byggets utforming har vært i planlegging siden 2018. Kommunestyret har behandlet 
en rekke saker som over tid som har påvirket omfang, innhold og utformingen av bygget. 
Siste sak var her PS 19/64 som beskrev utviklingsprosessen med fokus på organisering og 
brukermedvirkning.  
 
 
Leiligheter utgår –erstattes med legesenter og fysioterapi 
I saken som legges fram til beslutning er det helt i sluttfasen gjort et radikalt grep ved å 
droppe å bygge leiligheter på denne siden av torvet, men bygge lokaler for legesenter og 
fysioterapi. Det er to årsaker til at dette legges fram som alternativ.  
 
For det først har det vist seg vanskelig å komme i mål med prosjekt i Dovrebygget for å 
tilrettelegge for utvidet aktivitetssenter innenfor en akseptabel kostnadsramme. Det har gjort 
at rådmannen har sett på det samlede arealet vi har til disposisjon i kommunen og funnet ut 
at det er mer hensiktsmessig å tilrettelegge for aktivitetssenter i egne lokaler. Det innebærer 
imidlertid at vi har behov for å bygge nye lokaler for legesenter og fysioterapi.  
 
For det andre innebærer kostnadene for opparbeiding av kjeller for å dekke 
parkeringskapasitet til leiligheter så store kostnader at leilighetsprosjektet har svært usikker 
lønnsomhet. Ved å ta ut leilighetene og erstatte disse med næringslokaler utgår behovet for 
opparbeiding av kjeller og i tillegg fjernes en vesentlig risiko for at disse leilighetene lar seg 
bygge med nødvendige fortjenestemarginer. De få parkeringsplasser som var tiltenkt 
kommunens virksomhet kan isteden opparbeides til lav kostnad på bakkenivå. 
 
En løsning som ikke inneholder leiligheter i Ravinen vil ha positiv betydning for øvrig utvikling 
av sentrum, siden det vil forenkle realiseringen mellom partene. Det vil heller ikke ha 
vesentlig betydning for andre investeringer som Fjerdingby skole siden prognosene fra 
Kompas kun er 5 skolebarn fra disse boenhetene. 
 
Byggets funksjon i sentrum 
Den opprinnelige ideen med kommunens bygg i sentrum var å gi løfteevne for 
sentrumsutviklingen ved å sluse utbygging av kapasitetsbehov kommunen uansett måtte 
gjøre, inn i sentrum. Området har allerede stor aktivitet på kveldstid gjennom frivillig aktivitet. 
Et vesentlig grep fra kommunens side var da å flytte inn funksjoner som bidrar til stort 
publikumsbesøk på dagtid. Gjennom å bygge slike funksjoner i sentrum skal vi unngå å 
bygge ut kapasitet andre steder. I henhold til de politiske avklaringene som er gjort underveis 
gjennom behandling av saker er dette løst slik: 

- Felles helsestasjon for hele kommunen var den opprinnelige ideen om lokalisering i 
sentrum, vedtatt i kommunestyret september 2012. Gjennom sak PS14/18 i mars 
2014 ble det avklart at kommunestyret ønsket å etablere «familiens hus» i sentrum.  

- Kulturarealene var opprinnelig ikke med som grunnlag for bygget, men ble utredet 
som oppfølging av kommunestyrets vedtak i september 2012. Ønske om å samle 
kulturaktiviteten ble avklart gjennom PS 15/60:62 i juni 2015. 

- Det er underveis i planleggingen inngått avtale med Garcon om etablering av kafe i 
sentrum 

- Gjennom grepet med å bygge arealer for legesenter og fysioterapi i stedet for 
leiligheter er vi tilbake til opprinnelig plan i den forstand at disse tjenestene vil bidra til 
aktivitet på dagtid i sentrum.  

 
Byggets konsept – sambruk av arealer 



I konsept og planleggingsfasen er det lagt vekt på at fysisk samling av «familietjenester» og 
«kulturtjenester» skal gi merverdi overfor innbyggerne. Ved at tjenester med ulik innretning 
overfor innbyggerne er samlokalisert skal det utvikles samarbeid mellom disse tjenestene 
som gir et mer helhetlig tilbud overfor brukerne. I tillegg gir sambruk av lokaler høyere 
bruksfrekvens av lokalene og dermed bedre økonomi. 
 
De aller fleste rom og funksjoner tilrettelegges for å kunne ha flere bruksområder. 
Dansesalen som kanskje står noe ledig på dagtid kan da f.eks. brukes til barselsyoga. Større 
musikkrom kan ha en sekundærbruk som møtelokale og selskapsrom for Garcons gjester. 
Møterom vil kunne brukes av både kommunens tjenester og selvstendige næringsdrivende 
som har behov for å få tilgang til et møterom en gang iblant. Mange funksjoner i bygget vil 
være tilgjengelig i et meråpent konsept. Dette innebærer at brukere av bygget, ved å 
oppgradere bibliotekskortet sitt til adgangskort, kan få tilgang til å booke et rom i bygget til 
store deler av døgnet. Kommunen har et overordnet mål om arealeffektivisering, og den 
største utfordringen vi har i forhold til dette er arealer som står tomme store deler av døgnet. 
Dette prosjektet vil derfor bidra godt til både kvalitet gjennom god samhandling mellom 
tjenestene våre, langsiktig god økonomi og en stor reduksjon i negativ miljøpåvirkning, 
sammenlignet med at alle skulle hatt eksklusive lokaler.  
 
 

 
    
Byggets romprogram 
Ravinen kultur og familiesenter vil bl.a få tilgang til følgende funksjoner:  

 Helsestasjon inkl. grupperom og treningssal  
 Bibliotek med barne-, ungdoms- og voksenavdeling, lesesal, stillerom og magasin. 
 Kafe/Bakeri (Garcon AS)  
 Fleksisal  
 Dansesal  
 8 musikkrom (Bandrom, slagverksrom, ensemblerom og store/mellomstore grupper)  
 3 øveceller for en-en musikkundervisning/sambruksrom  
 Kunstrom/Kreativt rom  



 Arealer for barnevognparkering, garderober, lager og brukerservice   
 Ungdomshus  
 Arealer for barnevern   
 Arealer for PPT 

 
Det har vært en klar føring fra starten at funksjonene skal etableres ved største mulige grad 
av arealeffektivitet, både av hensyn til miljøforpliktelser samt en kostnadseffektiv 
eiendomsforvaltning.  
Bygget innebærer ikke en plan om å sentralisere kommunens funksjoner til dette bygget. Det 
forutsettes at også andre bygg i kommunens eiendomsmasse skal brukes. Nye Fjerdingby 
skole får f.eks. tilgang til et nytt auditorium og stort musikkrom, og det skal fortsatt kunne 
holdes foreningsmøter på Heimen.  
 
De økonomiske avveiningene 
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å øke kostnadsrammen for prosjektet fra 170 mill 
kroner til 195 mill kroner. Økningen skyldes at kommunen selv må stå for kostnaden ved å 
bygge arealer til legesenter og fysioterapi. Som det framgår av saken er alternativet til denne 
økningen å investere et uforholdsmessig stort beløp i Dovrebygget.  
 
Selve familie- og kultursenterdelen er planlagt innenfor kostnadsrammen gitt av 
kommunestyret i siste behandling av saken, i PS19/64. Vedtaket la til grunn at byggets 
størrelse er tilpasset kostnadsrammen og ikke motsatt. En slik tilpasning må sees i lys av at 
kommunestyret gjennom arbeidet med økonomiplanen de siste 3-4 årene har tatt ut viktige 
investeringsprosjekter av hensyn til kommunens økonomi (utsettelse av erstatning for 
Fjerdingby helsetun, rehabilitering av Sandbekkhallen og dobbel spilleflate med arena i 
Fjerdingby).  
 
Spesielt om brukermedvirkning og interessegrupper 
Brukermedvirkning er ivaretatt slik som vedtatt i PS 19/64, i en prosess hvor det i perioden 
oktober 2019 til mars 2020 er gjennomført 15 brukermøter. I tillegg er det avholdt et åpent 
informasjonsmøte i biblioteket i begynnelsen av januar hvor interesserte kunne få 
informasjon om prosjektet og fikk anledning til å diskutere prosjektet direkte med arkitekt og 
entreprenør. Alle innspill som er mottatt har gitt prosjektet viktig innsikt og informasjon og har 
blitt vurdert og prioritert, men ingen har fått gjennomslag for sine ønsker fullt ut.  
En stadig tilbakevendende tilbakemelding fra brukere, særlig innen kultursektoren, er at 
arealene i bygget er for små og at man burde bygge større. I en situasjon hvor kommunens 
økonomiske handlingsrom var større, eller hvor det prosjektutløsende behovet var et annet, 
ville dette kunne vært aktuelt. Arealene i Ravinen er utviklet med fokus på sambruk, og hvis 
man ser på det samlede funksjonsspennet i bygget, og ikke kun på de rom hvor man er 
primærbruker, vil Ravinen gi mange gode nye rom og arealer for organiserte eller 
egenorganiserte aktiviteter. Ravinen vil gi et betydelig løft for kultur, gjennom nye lokaler 
samtidig som de også kan bruke de arealene de har i dag på andre bygg. 
 
Legesenter og fysioterapi er informert om at planene innebærer at de må flytte, og dagens 
leieavtale legger også opp til dette. De har ikke sagt seg motvillig til dette. Det legges til 
grunn at premissene for dagens leieavtale videreføres. Aktivum er informert om planene og 
er innstilt på å finne en framtidig løsning dersom kommunens veivalg her viser at det blir 
nødvendig. Kommunen har også fått en bekreftelser fra gårdeier i Øvre Rælingsveg 176 om 
at dagens leieavtale kan forlenges som den foreligger slik at planlagt omrokkering lar seg 
realisere.  
 
Konsekvenser ved en utsettelse eller terminering av prosessen med Ravinen er beskrevet 
her. 

 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 



Kommunestyret vedtok i PS 45/18 at Ravinen kultur- og familiesenter skal realiseres i en 
prosess hvor entreprenøren får ansvar for utforming og oppføring av bygget, i samarbeid med 
Rælingen kommune som bestiller. Dette skjer i en såkalt samspillsentreprise, hvor kommunen 
beskriver funksjoner og behov som skal dekkes hvorpå entreprenøren tar frem løsningsforslag 
som dekker behovet innenfor de rammer som prosjektet har til disposisjon. 
 
Vedtaket i PS 19/64 sier at en ny sak, som redegjør for endelig omfang, kostnader og 
gjennomføringsplan skal framlegges for politisk behandling før kontrakt om gjennomføring 
inngås. Utviklingsfasen av samspillsentreprisen er nå ferdigstilt, og det foreligger en plan for 
gjennomføring, som grunnlag for beslutning om kontraktsinngåelse og oppstart av 
byggeprosjektet ved entreprenøren Bakke Romerike.  
 
Prosjektet er nå ferdig med planleggingsfasen, og er klart til å gå over til gjennomføringsfasen. 
Beslutningspunktet er BP3 som illustrert i figuren under her, «Godkjenne prosjektert underlag 
med kostnad og fremdrift, samt styringsdokument». 
Rælingen kommunes kvalitetssikring for byggeprosjekter 
 

 
 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
   
 
28.08.19 PS 19/64 
Vedtak: 

1. Ravinen kultur – og familiesenter skal utvikles basert på en bred og dekkende 
brukermedvirkning, som tar utgangspunkt i de roller og ansvar som er beskrevet i Rælingen 
kommunes kvalitetssikringssystem for byggeprosjekter, samt i denne sak. 

2. Før kontrakt signeres for gjennomføring av byggeprosjektet, skal det fremlegges en ny sak hvor 
endelig omfang, kostnader og gjennomføringsplan fremkommer. 

 
13.06.18 PS 18/45 
Vedtak:  

1. Det bevilges 3 millioner kroner til planleggingsfasen for det konsept for kommunalt bygg i 
sentrum som ble vedtatt juni 2016, basert på at kommunen skal gjennomføre en såkalt design-
build konkurranse hvor kommunen selv ikke detaljprosjekterer prosjektet. 

 
15.06.16 PS 16/46 
Vedtak: 

1. Rælingen kommune går videre med planlegging av kommunalt bygg i sentrum, ved 
konseptalternativ 1. 

2. Investeringsmidler avsatt til kommunalt bygg i sentrum i handlingsprogrammet 2016-2019 
oppjusteres fra 80 til 139 millioner kroner. Etablering av prosjektet innebærer økte driftsutgifter 
til renter og avdrag. Dette innarbeides i handlingsprogrammet 2017-2020. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å arbeide videre med de finansieringsmuligheter som er omtalt i 
saken, herunder salg av Aamodt ungdomshus og tilhørende tomtearealer. Utbyggingsretter for 
leiligheter i sentrum, samt å arbeide videre med hvordan kommunenes samlede 
arealdisponering kan optimaliseres som følge av etableringen av nye arealer i sentrum. Dette 
med formål om å realisere lavest mulig netto finansieringsbehov, slik som beskrevet i 
konseptvalgutredningen. 

4. Rådmannen bes om å utrede påbygg av en tilleggs etasje innenfor rammen av konsept 1, for å 
skaffe god nok plass til lag, foreninger og eldreaktiviteter. 

5. Plankomité for kommunale bygg i sentrum utvides med 2 medlemmer. Hanne Fjerdingby 
Olsen, som leder av komité for helse og sosial, og Karoline Granerud, som leder av komité for 
klima og miljø. 

 

https://prosjekt.ralingen.kommune.no/files/2017/08/prosjektveileder_byggeprosjekter.pdf


 
12.09.12  
 
Vedtak: 

1. Utbyggingskonkurranse for planområdet A i kommunedelplan Fjerdingby med avgrensning som 
følger av vedlegg gjennomføres. 

2. Utbyggingskonkurranse gjennomføres som skissert i konkurranseprogrammet. 

3. Rådmannen legger funksjonen kommunale helsetjenester inn i konkurransegrunnlaget og 
iverksetter et utviklingsprosjekt for etablering av ny helsestasjon. 

4. Rådmannen legger funksjonen bibliotek inn som et mulig prosjekt i konkurransegrunnlaget og 
utarbeider et beslutningsgrunnlag for vurdering av om biblioteket skal flyttes til nye lokaler i 
Fjerdingby sentrum. 

5. De som prekvalifiseres og gjennomfører konkurransen godtgjøres med kroner 150 000. 

6. Til evalueringsutvalget for utbyggingskonkurransen velges de representanter som har deltatt i 
referansegruppen; Øivind Sand (Ap), Heidi Kielland (Ap) og Per Kristian Solbak (Frp). 

 
Av relevans for saken er også opsjonsavtalen med Fjerdingby sentrumsutvikling AS, som ble behandlet 
i PS 47/16, og saken om kostnadsfordeling for infrastruktur i Fjerdingby, som ble behandlet i PS 30/18. 
 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

 
Saken er forankret i følgende kommunale planer 
 

 Kommunedelplan Fjerdingby 
 Helse og omsorgsplan 2015-2026 
 Strategi for Rælingen bibliotek 
 Strategi for Aamodt ungdomshus 
 Strategi for Rælingen kulturskole 

Byggeprosjektet vil prosjekteres etter TEK17 som vil være gjeldende, og ivareta 
minimumskrav til bygningskvaliteter, energibruk samt universell utforming. 
 
 

4. Sakens innhold  
 
Forarbeidene for Ravinen kultur og familiesenter startet allerede i september 2012 hvor 
kommunestyret besluttet å legge funksjonen kommunale helsetjenester inn i 
konkurransegrunnlaget for Fjerdingby sentrum og iverksette et utviklingsprosjekt for etablering 
av ny helsestasjon. Funksjonen bibliotek ble lagt inn som et mulig prosjekt i 
konkurransegrunnlaget og det ble vedtatt å utarbeide et beslutningsgrunnlag for vurdering av 
om biblioteket skulle flyttes til nye lokaler i Fjerdingby sentrum. Det er derfor en viktig milepæl 
når det nå legges fram en sak om gjennomføring av byggeprosjektet Ravinen kultur og 
familiesenter, som skal gi rom for både ny helsestasjon og nytt bibliotek.  
 
Dagens prosjekt er basert på vedtatt konseptvalgutredningen fra 2016, med de presiserende 
forutsetninger og vedtak som er fattet gjennom planlegging av byggeprosjektet (2018) og 
organisering av brukermedvirkning (2019).  
 
Det prosjektutløsende behovet for prosjektet, som ble definert i KVU 2016 er: 
 
«Det prosjektutløsende behovet for å etablere kommunale bygg i sentrum er behovet for å 
skape en lokal møteplass som samler innbyggerne, ved å tilby besøksintensive tjenester som 
bidrar til å generere aktivitet i sentrum. Disse tjenestene skal videre lokaliseres og organiseres 



slik at innbyggerne får en mest mulig effektiv og enhetlig ytelse av god kvalitet, samt at 
kommunen får en rasjonaliseringsgevinst i sin drift, i form av ressursutnyttelse og 
arealeffektivitet.»  

 
Gjennomført konseptvalgutredning viste at de tjenester som vil generere mest aktivitet i 
sentrum er (i prioritert rekkefølge):  

1. helsestasjon  
2. bibliotek  
3. kulturskole  
 

Kommunenes byggeprosjekt skal bidra til en realisering av Fjerdingby sentrum, og fungere 
som en katalysator for den vekst som ligger til grunn for kommunens planer. Rælingen 
kommune skal med dette ikke bygge et kulturhus, men et nøkternt og hyggelig bygg, som bl.a. 
inneholder noen kulturfunksjoner. Bygget skal være arena for aktiviteter på tvers av bruker- og 
aldersgrupper og med en høy bruksfrekvens fra morgen til kveld.  
 
Bygget skal etableres med riktig kvalitet og under største mulige arealeffektivitet, både av 
hensyn til miljøambisjoner og ambisjoner om en kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. Det er 
ingen plan om å sentralisere kommunens funksjoner til dette bygget. Dette betyr at de aktuelle 
funksjonene og aktivitetene også skal foregå i andre arealer som kommunen eier. 
Kulturvirksomhet og familie/helsevirksomhet er sidestilt og at det ene området ikke skal 
prioriteres på vegne av det andre. 
 
Arealer og funksjoner i bygget 
En beskrivelse av prosjektet, inkludert de viktigste funksjonene er å finne i vedlegg 1. Det 
gjøres her særskilt oppmerksom på at plantegningene er basert på løsning hvor trapper til 
boligene er inkludert. Bortfall av boligopsjonen vil muliggjøre en forenkling i planløsningen her.  
Ravinen kultur og familiesenter vil bl.a få tilgang til følgende funksjoner:  

 Helsestasjon inkl. ulike konsultasjonsrom, grupperom og treningssal  
 Bibliotek med barne-, ungdoms- og voksenavdeling, lesesal, stillerom og magasin. 
 Kafe/Bakeri (Garcon AS)  
 Stor fleksisal utviklet for en bred og allsidig bruk 
 Dansesal  
 8 musikkrom (Bandrom, slagverksrom, ensemblerom og store/mellomstore grupper)  
 3 øveceller for en-en musikkundervisning/sambruksrom  
 Kunstrom/Kreativt rom  
 Arealer for brukertorg, barnevognparkering, garderober og lager.   
 Ungdomshus  
 Arealer for barnevern   
 Arealer for PPT 

Det har vært en klar føring fra starten at funksjonene skal etableres ved største mulige grad av 
arealeffektivitet, både av hensyn til miljøforpliktelser samt en kostnadseffektiv 
eiendomsforvaltning.  
Bygget innebærer ikke en plan om å sentralisere kommunens funksjoner til dette bygget. Det 
forutsettes at også andre bygg i kommunens eiendomsmasse skal brukes. Nye Fjerdingby 
skole får f.eks. tilgang til et nytt auditorium og stort musikkrom, og det skal fortsatt kunne 
holdes foreningsmøter på Heimen.  
En tilbakevendende tilbakemelding fra brukere, særlig innen kultursektoren, er at arealene i 
bygget er for små og at man burde bygge større. Det er ønskelig med flere rom og større rom. 
I en situasjon hvor kommunens økonomiske handlingsrom var større, eller hvor det 
prosjektutløsende behovet var et annet, ville dette kunne vært aktuelt. Men hver kvadratmeter 
man etablerer i dag skal driftes i minimum 50 år og koster ca 700kr/m2/år, i tillegg til selve 
oppføringskostnaden. I tillegg til dette har kommunen en sterk miljøambisjon, og må da finne 
gode løsninger for behovet under største mulige grad av arealeffektivitet. 



 
Samtidig er det heller ikke slik at arealene til kultur og foreningslivet er knappe. Det ble i 2018 
gjennomført en sammenligning av planlagte rom i Ravinen sett i forhold til sammenlignbare 
prosjekter slik som f.eks Flammen i Nittedal, Frogner kultursenter eller Øvingshotellet i Oslo. 
Sammenligningen viste at planlagte rom i Ravinen er klart større enn referanseprosjektene og 
man har også planlagt flere rom i Ravinen enn hva f.eks Nittedal eller Sørum valgte i sin tid. 
Det er derfor vanskelig å se at foreningslivet i Rælingen ikke skulle bli vesentlig styrket med 
denne satsingen. Arealene i Ravinen er utviklet med fokus på sambruk, og hvis man ser på 
det samlede funksjonsspennet i bygget, og ikke kun på de rom hvor man er primærbruker, vil 
Ravinen gi et fantastisk tilskudd av gode rom og arealer hvor kommunens innbyggere kan 
møtes for organiserte eller egenorganiserte aktiviteter.  
 
Forholdet til boliger 
Fjerdingby sentrumsutvikling, FSU AS (Oxer Eiendom og Rema) har en opsjon på oppføring 
av boliger på taket av Ravinen. Rælingen kommune har i denne avtale forpliktet seg til å 
tilrettelegge for slike boliger i et scenario hvor kommunen starter bygging av Ravinen før FSU 
vil bygge boligene. Siden FSU har en rett men ikke plikt til å bygge boliger vil en slik 
tilrettelegging være beheftet med usikkerhet fram til boligopsjonen utøves.   
Gjennomførte grunnundersøkelser har vist at grunnforholdene på byggetomten er dårligere 
enn antatt. Dette har ført til at parkeringskjelleren blir dyrere enn forutsatt. Det er i all 
hovedsak boligdelen av prosjektet som medfører behov for parkeringskjeller. Som følge av en 
dyr parkeringskjeller og et forholdsvis lite antall leiligheter (28 stk) blir enhetskostnaden for 
leilighetene større enn hva en forventet salgsinntekt på 60-63 000/m2 klarer å rettferdiggjøre. 
Lønnsomheten i boligprosjektet blir derfor for dårlig, både for Fjerdingby sentrumsutvikling 
som utvikler og Rælingen kommune som selger. Lønnsomheten er per i dag estimert til 
omtrent å være en nullkalkyle og det må da være andre grunner enn lønnsomhet for å gå 
videre med boligdelen av prosjektet. Med dette som utgangspunkt har FSU AS sagt seg villig 
til å frafalle opsjonen slik at kommunen kan stå fritt til å planlegge for Ravinen uten disse.  
 
Med dette scenario har Rælingen kommune to scenarioer: 
  

1. Ravinen tilrettelegges allikevel med parkeringskjeller for bolig og øvrig nødvendig 
tilrettelegging for framtidige boliger, slik som sjakter, heiser og seismisk påstøp for å 
bære boligvolumene. Dette betyr at kommunen forskutterer ca 35 millioner kroner i 
kostnader utover selve budsjettet for Ravinen. Ved en endring i markedsforutsetninger 
som gir grunnlag for en framtidig boligutvikling vil man da få tilbake disse kostnadene 
samt verdien av boligtomten. (taket på Ravinen) Dette anbefales ikke da risikoen ved 
en slik strategi vurderes som langt høyere enn nytten. Kostnaden for selve Ravinen vil 
ved et slik scenario også bli ca 18 millioner høyere på grunn av grunnkostnadene.  
 

2. Det blir ikke boliger i Ravinen kultur og familiesenter. Ved et slikt scenario vil behovet 
for kjeller utgå, og Ravinen kan optimaliseres som formålsbygg uten å ta hensyn til 
føringer for boligene. Dette vil gi en mulighet for å forenkle noe på planløsninger da 
f.eks trappesjakter og heiser kan løses annerledes. Siden kjellerkostnaden aldri har 
vært inkludert i kalkylen til Ravinen blir ikke dette en økonomisk besparelse, men det 
vil gi et enklere grensesnitt for bygging samt at kommunen ikke trenger å forskuttere 
kostnader.  
 

Dette scenario gir videre en mulighet for å benytte skissert boligvolum for å etablere nye 
lokaler for legesenter og fysioterapi. Ved å ta i bruk den ene boligetasjen som areal for 
lege/fysio, og flytte disse virksomhetene oppnår man to ting: 
 

 For det første for man etablert funksjoner som bidrar til å generer aktivitet til 
torgområdet, og derfor støtter opp om prosjektmålene.  



 For det andre fristiller man da hele 1 etg på rådhuset, ca 1200 m2. Disse 
1200m2 samsvarer med det arealbehov kommunen har for første etasjen på 
Dovrebygget, og man kan da flytte denne virksomheten ut av Dovrebygget og 
inn på rådhuset den dag Ravinen står ferdig. Det er gjennomført en 
mulighetsstudie for dette scenario, hvor arkitekten har bekreftet muligheten for 
å benytte dette volumet til lege/fysio. Ut fra dette mulighetsstudie er det 
beregnet et merbehov i investering på 25 millioner kroner. Dette betyr at 
investeringsrammen for Ravinen kultur og familiesenter blir 195 millioner 
istedenfor 170. På en annen side unngår kommunen med et slikt grep en 
investering på 35 millioner kroner i Dovrebygget. Gitt en ombyggingskostnad 
på rådhuset på 10-12 millioner kroner1 har man da et regnestykke hvor 
investeringene er omtrent like store, og at besparelsen da er 15 år med leie i 
Dovrebygget, ved å ha virksomhetene i egne bygg isteden. Leieavtalene for de 
berørte virksomhetene er ikke til hinder for denne strategi, og det er avholdt 
samtaler med virksomhetene.  

Med dagens usikkerhet i økonomi og globale markeder har styringsgruppen til Ravinen kultur 
og familiesenter kommet med følgende innstilling:  
 
«Prosjektets styringsgruppe innstiller på den gjennomføringsmodell som gir lavest risiko for 
Rælingen kommune i å få realisert Ravinen kultur og familiesenter.»  
 
Det er ingen tvil om at et scenario hvor Ravinen bygges uten tilrettelegging for boliger, gir 
lavest risiko både i forhold til framdrift og kostnader. Når denne løsningen i tillegg gir en 
mulighet for å etablere nye lokaler for legesenter og fysioterapi i Ravinen, og ved dette løse en 
langvarig floke ift utvidelse og oppgradering av Dovrebygget vurderes dette som riktig å gjøre. 
Dette grep følger opp det mulighetsrom som ble beskrevet i konseptvalgutredningen i 2016 
(avsnitt 6,4), vedrørende utnyttelse av fristilte arealer på rådhuset. 
 
Beskrivelse av brukermedvirkning 
Arbeidet med utvikling av prosjektet har foregått i en prosess fra oktober 2019 til mars 2020. 
Entreprenøren har ledet arbeidet med å vurdere og prioriterer brukeres ønsker og innspill opp 
mot forskriftskrav, tekniske premisser og prosjektets øvrige rammebetingelser slik som f.eks. 
grunnforhold og økonomi. Dette for å oppnå et sluttresultat realiserer prosjektets målsetninger 
på beste måte.  
 
Brukernes medvirkning er ivaretatt slik som vedtatt i PS 19/64, ved at brukerrepresentanter for 
hver faggruppe med interesse i bygget har deltatt i brukermøter. Disse brukerrepresentantene 
har så hatt ansvaret for å presentere brukernes behov til prosjektet samt fungere som et 
bindeledd mellom sine respektive interessenter og prosjektgruppen. Kommunen har engasjert 
entreprenør, tekniske rådgivere som f.eks akustiker og arkitekter på grunn av deres 
ekspertise. De skal utvikle prosjektet basert på gjeldende rammebetingelser, prosjektbehovet 
og ønsker og innspill fra brukere. Det er nødvendig å organisere arbeidet på denne måten 
siden det er mange brukere og hensyn som må balanseres i et byggeprosjekt. I dette 
prosjekter har vi forskjellige aldersgrupper og fagfelt, som til dels har interessekonflikter i sine 
ønsker for arealene, og det er derfor ikke mulig å tilfredsstille alle brukerønsker helt og fullt. 
Man må derfor finne de løsninger og kompromisser som samlet sett gir kommunen beste 
mulige kvalitet sett i forhold til prosjektets overordnede målsetninger og prosjektets 
rammebetingelser.  
 
Det er siden oktober 2019 gjennomført 15 brukermøter i denne prosessen i tillegg til at det er 
avholdt et åpent informasjonsmøte i biblioteket i begynnelsen av januar hvor interesserte 
kunne få informasjon om prosjektet og fikk anledning til å diskutere prosjektet direkte med 
arkitekt og entreprenør. I tillegg til disse møtene er det gjennomført et møte i byggekomiteen 

 
1 estimat basert på erfaringstall fra ombygging utført i 2015 



for å orientere om status på utviklingsarbeidet, selv om byggekomiteen med dagens 
retningslinjer vanligvis oppnevnes når prosjektet er vedtatt bygget. Dette for at komiteen skal 
være orientert om forutsetningene for saken når den kommer til behandling.  
 
I tidligere faser av prosjektet er det gitt en rekke orienteringer og statusoppdateringer om 
prosjektet. De prinsipper og retningslinjer som lå til grunn da er fortsatt gjeldende. 
 
I arbeidet med saksframstillingen har følgende råd blitt invitert til å uttale seg om prosjektet:  

 Ungdomsrådet 
 Kulturrådet 
 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 Eldrerådet 

 
De skriftlige uttalelser som er mottatt per 3. april er å finne i vedlegg 2 og 3.2 De viktigste 
momentene fra Ungdomsrådet er helsestasjonen og ungdomsavdelingen på biblioteket 
vurderes som positive men at arealene som er øremerket ungdomsklubben er for små, og at 
de mener planløsningen ikke er hensiktsmessig. De viktigste momentene fra Kulturrådet er at 
prosjektet ikke er tilstrekkelig stort sett i forhold til forventingene, samt at kulturrådet ikke i 
tilstrekkelig grad føler seg ivaretatt i brukermedvirkningen. De anmoder om at prosessen 
stoppes og at man reprosjekterer bygget som et kulturhus, og om nødvendig trekker ut 
«lukket» virksomhet. (familiesentret.) Hvis man skulle følge denne anmodning vil det bety at 
prosjektet da skal ha en helt annen begrunnelse enn hva som har vært lagt til grunn siden 
2012. 
 
Planlagt Gjennomføringsplan 
Av hensyn til den ekstraordinære situasjonen som følger av Covid-19 er fremdriften til 
prosjektet beheftet med en noe større grad av usikkerhet enn tidligere. Verdikjeden til et 
prosjekt vil påvirkes f.eks med hensyn til produksjonskapasitet på materialer, transport og 
montering på plass. I de tilbud som kommunen har mottatt fra entreprenøren er slik usikkerhet 
beskrevet.  
Entreprenørens tentative framdriftsplan er beskrevet i figuren her under. De viktigste 
milepælene er kommunestyrets godkjenning av bygging 29/4 2020. Dette ligger til grunn for 
rammesøknad som ønskes innlevert ila mai måned. Igangsettingstillatelse antas da mottatt i 
slutten av oktober slik at bygging kan starte månedsskiftet oktober/november 2020. En slik 
tidsplan innebærer at bygget vil være overlevert fra entreprenør 1 juni 2022, men det er som 
sagt viktig å være klar over at planen kan påvirkes både i negativ og positiv forstand som 
følge av varigheten på koronasituasjonen.    

 
2 På grunn av den ekstraordinære situasjonen med korona, har ikke RMNF og eldrerådet hatt møter. Det vil bli avholdt 
orienteringer for disse i uke 17. 



 
 
Det er også relevant å påpeke at planen er basert på alternativ for tilrettelegging for 
boliger/kjeller. Dersom innstillingen følges bør prosjektet kunne gjennomføres raskere.   
 
 
Økonomi 
Samlet prosjektbelastning for prosjektet er per 1 april 2020 ca 5,8 millioner kroner.  
 
Det totale budsjettet for Ravinen kultur og familiesenter er som tidligere vedtatt, 170 millioner 
kroner, og nevnte prosjektbelastning er en del av dette.  
 
Som nevnt tidligere er det nødvendig å øke budsjettet med 25 millioner dersom man skal 
inkludere arealer for legesenter og Marikollen fysio og trim, og det innstilles på at dette 
prioriteres.  
 
Etableringen av et nytt formålsbygg medfører et økt behov for bl.a. drift, vedlikehold, 
oppvarming, renhold og forsikringer. Basert på kostratall tilsier dette at årlige driftskostnader 
vil øke med ca 3 millioner kroner. Men det vil også bortfalle driftsutgifter knyttet til 
Dovrebygget. Kommunedirektøren kommer derfor tilbake med en samlet oversikt over 
endrede driftsutgifter. 
 
Vi gjennomfører prosjektet i samspill. Dette betyr at vi etablerer en målpris mellom partene. 
Prosjektet gjennomføres så etter åpen-bok prinsipp hvor Rælingen kommune har fullt innsyn i 
entreprenørens økonomi.   
  
Kontakten baserer seg på følgende incitamentsavtale:   

1. Dersom prosjektets sluttkostnader blir lik målprisen, honoreres samspillsentreprenøren 
uten at det gjøres fradrag eller tillegg i vederlaget.   

2. Dersom prosjektets sluttkostnad blir lavere enn målprisen deles den oppnådde 
besparelsen som følger:   

a.    Byggherre: 50 %  
b.    Samspillsentreprenør: 50 %   

3. Dersom prosjektets sluttkostnad blir høyere enn målprisen deles overskridelsen som 
følger:   

a.    Byggherre: 40 %   



b.    Samspillsentreprenør: 60 %   
4. Det er avtalt en takpris/makspris som er Målpris + 5 %. Alle kostnader som overskrider 

takpris dekkes av samspillsentreprenør.   

 
Dersom kommunen velger å ikke gå videre med prosjektet vil man måtte betale for 
forpliktelser som er inngått ifm. Fjerdingbyutviklingen, men som ikke er belastet per nå. Per 1. 
april er dette beløpet estimert til ca 5 millioner kroner.  
 
Scenario ved utsettelse eller avslutning av byggeprosjektet 
Rælingen kommunes avtale med entreprenøren Backe er utformet som en totrinnsrakett. I 
første fase skal prosjektet tegnes ut med en tidsplan og kalkyle. Kommunen har kun forpliktet 
seg til fase 1 og har derfor en mulighet for å tre ut av avtalen dersom ikke kommunestyret gir 
aksept for å gå videre med oppføring og bygging av Ravinen. Avtalen betyr at Backe 
planlegger for en gjennomføring av byggeprosjektet forholdsvis raskt etter kommunestyrets 
vedtak.  
 
En eventuell utsettelse av en beslutning vil derfor medføre at Rælingen kommune må avklare 
forventet lengde på utsettelsen, og bli enig med Backe om konsekvensene av en utsettelse. 
Dersom kommunen ønsker muligheten for en forholdsvis rask oppstart igjen etter utsettelse 
må man være innstilt på å kompensere den tomgang de tiltenkte ressursene vil ha i 
utsettelsesperioden. Denne kostnad er estimert til å være ca 1 million/måned. Dersom man 
ikke ønsker å forplikte seg til dette kan man bli enig om en ny oppstart litt lenger fram i tid, 
men man kan da ikke forvente at det blir de samme ressursene som skal ta prosjektet videre, 
siden Backe da vil ha behov for å sysselsette disse ressursene i andre aktiviteter. En slik 
utskifting av ressurser vil også medføre en kostnad i form av økt tidsbruk.  
 
Dersom man beslutter seg for å ikke gå videre med prosjektet vil det prosjekterte materialet 
være Rælingen kommunes. Endelig tidsbruk vil avregnes og det vil bli foretatt et sluttoppgjør 
med Backe Romerike. Det er estimert at dette vil koste ca 5 millioner kroner.  
 
Dersom Rælingen kommune velger å ikke gå videre med Ravinen nå er det sannsynlig at 
også prosjektet Marikollen torg vil stoppe opp/utsettes. Dette på grunn av at det ligger en 
forventning om at Ravinen kommer til realisering, og at Fjerdingby sentrum vil få en helt annen 
profil uten Ravinen og torget slik det nå er tenkt. En slik beslutning vil også få betydning for 
JMs planlagte prosjekt i felt B, selv om dette prosjektet trolig har større forutsetninger for å 
realiseres selv om torget og A-feltet stopper opp. Samtidig vil da JMs utvikling av dette 
området trolig medføre en langsiktig utsettelse av A-feltet på grunn av kannibalisering av 
boliginteressenter.   
 
Rælingen kommune er uansett forpliktet til å ferdigstille infrastruktur inkl. torg i henhold til 
inngåtte avtaler for kontantbidrag, slik som behandlet i PS 18/30. 
  
 
 
 

5. Kommunedirektørens vurdering 
 

Prosjektet har over tid vært tro mot en klar prioritering om at Ravinen skal bygges som et 
aktivitetssenter for å bidra til en realisering av sentrum. Siden prosjektet prioriteres foran 
andre behov som f.eks et nytt helsehus har prosjektet et budsjett som gjør det mulig å bygge 
et bygg som svarer ut en nøktern men hyggelig og arealeffektiv ambisjon. De endringer som 
er gjort i sluttfasen, ved å inkludere arealer til legesenter og fysioterapi, forsterker byggets 
profil og bidrag til sentrum uten at dette går på bekostning av løsninger eller arealer til 
familiesenter eller kulturprogrammet. Grepet gir også en lavere totalkostnad for kommunen 
sammenlignet med å investere i Dovrebygget. Med dette prosjekt følger kommunen opp en 



strategi og ønsket utvikling som har hatt stor prioritet de siste 8 år, og det er derfor riktig å 
beslutte oppstart av byggingen av Ravinen.    
 
 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Ravinen kultur og familiesenter tilrettelegger for en forbedret folkehelse i befolkningen ved å 
bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller og inkluderende aktiviteter. Mange av 
de funksjoner som er tiltenkt i Ravinens lokaler har en svært lav terskel for deltakelse, og 
stimulerer til økt kommunikasjon og samhandling mellom innbyggerne.  Tjenester som 
organiseres i Ravinen, enten i regi av kommune, lag og foreninger eller av grupper på 
individnivå, skal stimulere til en aktiv deltakelse for alle, uavhengig av aldersgruppe eller 
funksjonsevne.  
 
Tiltaket vil skape en ny arena og gode muligheter for å utvikle aktiviteter for integrering og 
inkludering i befolkningen. Biblioteket har f.eks unike forutsetninger som integreringsarena 
siden det er et terskelløst tilbud. På biblioteket tilbys ikke bare norske bøker, aviser, film, 
nyheter og digitale medier, men også informasjon tilgjengelig på en bredde av verdens språk. 
Mange bibliotek har f.eks språkkafeer der mennesker i uformelle settinger kan praktisere 
norsk språk og kulturutveksling. 
Ravinen vil tilrettelegge for egenorganiserte aktiviteter i tillegg til lokaler og tjenester for 
organiserte kurs, veiledning og kreativitet.  
 
Prosjektet har hatt stort fokus på universell utforming og det er bl.a. planlagt løsninger for: 

 Likeverdig tilgjengelighet for ansatte og besøkende 
 Intuitiv veifinning til Ravinens hovedfunksjoner 
 Akustikk og tiltak som hensyntar personer med nedsatt hørselsfunksjon 
 Kontraster, naturlige ledelinjer og akustiske virkemidler til hjelp for sikker og effektiv 

orientering for svaksynte. I tillegg vil belysning og blending mot dagslys være 
kontrollerbart 

 Likeverdige adkomstforhold for bevegelseshemmede, både for ansatte og besøkende. 
Det betyr blant de inngangene som i praksis benyttes som hovedinnganger for ansatte 
og besøkende som kommer via buss, bil eller fra uteoppholdsarealer er likeverdige. 

 
Prosjektet er utviklet spesielt for å ivareta barn og unges interesser, siden en stor andel av 
prosjektet er utviklet som et familiesenter, særlig rettet med funksjoner og tilbud for barn og 
ungdom. Helsestasjonen er en viktig funksjon for familier og små barn i småbarnsalder. 
Biblioteket vil være en viktig samlende funksjon både for familier og barnehagene i 
småbarnsalderen og etter hvert i skolealderen. I ungdomsårene vil helsestasjon for ungdom, 
ungdomsklubb og bibliotekets ungdomsavdeling samt ikke minst kulturskolens aktiviteter 
kunne være viktige positive bidrag til ungdommens oppvekstsvilkår.  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 
Byggearbeidene for Ravinen skal gjennomføres tett inntil Marikollen skole og en inntilliggende 
idrettshall som begge er i full drift i utførelsesfasen. Det er videre planlagt utbygging av felt Aa 
(Marikollen Torg) i samme perioden i regi av annen entreprenør. Dette krever spesiell 
oppmerksomhet og tett koordinering fra alle involverte i begge byggeprosjektene.  
 
Anleggs- og byggearbeid er støyende arbeider som vil påvirke skolens mulighet for å benytte 
arealer som vender ut mot byggegropa i byggeperioden. Dette gjelder spesielt i grunnarbeids 
og råbyggsfasen. 
 
Prosjektet vil sørge for en helhetlig og koordinert planlegging av hvordan vi skal ivareta 
sikkerhet for naboer og brukerne av skole og idrettshallen gjennom hele prosjektet og i alle 



faser. I tillegg til fysisk inngjerding av byggeplassen, kun med tilgang via port, vil det foretas 
tydelig skilting rundt om byggeplassen.  
Vi vet at det er en fordel å ha færrest mulig faser for trafikkmønstre. Dette gjør at forholdene 
blir mest mulig forutsigbare for brukerne og derved redusere faren for misforståelser i 
byggeperioden. Det vil bli opprettet planer for de ulike fasene med oversikt over inngjerding og 
hvor det er tilrettelagt for trygg ferdsel for brukere av skolen og innbyggere generelt. 
All ut og inntransport planlegges systematisk og det må legges til rette et enkelt og lett 
forståelig fysisk kjøremønster.  
 
Det vil bli foretatt nødvendige risikovurderinger for alle arbeidsoperasjoner på byggeplassen 
før oppstart. Eksempler på dette er spunting, peling, grøftearbeider, montering av 
prefabrikkerte elementer o.l. 
 
Prosjektet vil sørge for at naboer samt brukere av skole og idrettshall får tilstrekkelig relevant 
informasjon i byggeperioden. Det er planlagt å opprette en nettside for å sikre kontinuerlig 
informasjon om aktivitet og fremdrift på byggeplassene. Det vil også bli avholdt 
informasjonsmøter ved behov. Brukersituasjon og naboforhold er tema på våre vernerunder. 
Prosjektet vil ha en kontaktperson på byggeplassen som kan svare på henvendelser 
vedrørende problemstillinger knyttet til byggearbeidene og skole i drift noe som også med 
fordel kan knyttes opp mot nettside for mulige henvendelser fra innbyggere.  
 
Kort oppsummering av de viktigste tiltakene: 

 God fysisk sikring og skilting 
 Tilstrekkelig informasjon, ikke minst i forhold til støyende arbeid 
 Forutsigbarhet, færrest mulig faser 

 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 
Ravinen blir et flott signalbygg for Fjerdingby og vil ha en god miljøytelse når det er i drift. 
Anleggsperioden gjennomføres med en rekke tiltak for å minimere den negative 
miljøpåvirkningen.  
 
Bygget er utviklet basert på en ambisjon om passivhusstandard og tilknyttes felles etablerte 
energisentral for Fjerdingby. Planlegging, utførelse og bruk skal skje i henhold til krav i 
kommunens delplan for klima og energi 2015 – 2025 og de krav som følger er systematisert i 
prosjektets miljøoppfølgingsplan. 
 
Kravet til dagslys fra arbeidstilsynet har medført behov for en lysgård, som gir overlys fra taket 
og inn i bygget og derfor kravet til dagslys. Denne lysgård gjør det imidlertid ikke mulig å innfri 
passivhus-standarden slik den er definert. Prosjektet vil ha den samme 
energiytelsen/klimagassutslippene som et passivhus, men siden ikke alle kriterier i standarden 
oppfylles vil det ikke være helt i henhold til standarden. Norconsult har definert ytelsen for 
bygget som «passivhusnivå», og det er kun marginale forskjeller i ytelse sett ift passivhus 
standard.  
 
Byggeprosjektet gjennomføres med et stort fokus på miljø og det er avtalt en rekke tiltak som 
skal bidra til en lav negativ miljøpåvirkning f.eks: 

• Avfall reduseres mest mulig gjennom prefabrikasjon og fabrikk-kapp 
• Bruk av fossilfri byggvarme  
• Bruk av energieffektiv rigg med temperaturstyring, balansert ventilasjon og 

lysstyring, slik at energibehovet minimeres  
• Særlig fokus på god byggeplasslogistikk med riktig lagring av materialer slik at 

de holdes tørre og er lett tilgjengelig ved behov. Dette er med på å hindre svinn 
pga. ødelagte og ubrukelige materialer samtidig som det reduserer 
avfallsmengden  



• Spesielt fokus på avfallshåndtering. Reduksjon av avfallsmengden til ca. 40 
kg/m² BRA, dernest en høy sorteringsgrad på 90 % med følgende fraksjoner: 
Farlig avfall, EE-avfall, betong/tegl, behandlet trevirke, ubehandlet trevirke, 
metall, gips, glass, plast, papp og restavfall  

• Energieffektiv utvendig belysning på byggeplassen som fokuseres slik at man 
bare belyser nødvendige områder og når det foregår arbeider. Utenfor 
arbeidstid er det bare minimum (sikkerhetsbelysning) på høst/vinter  

• Iverksetting av tiltak for å redusere tomgangskjøring, noe som begrenser 
drivstoff-forbruk og utslipp. Kontraktfestes med UE. Gjennomgås på 
oppstartsmøter og følges opp på byggeplass  

• Begrensning av støvoppvirvling og støvutslipp til omgivelsene fra trafikk og 
arbeider Regelmessig rengjøring av gater, veier og fortau. Det benyttes vann til 
å binde opp støv, ikke magnesiumklorid eller Lignin  

• Gjenbruk av stedlige masser, noe som reduserer behovet for transportbehov 
for bort- og tilkjøring  

 
Det er gjort en vurdering på bruk av trematerial i prosjektet. Ravinen kultur og familiesenter er 
tuftet på en stor grad av sambruk/multifunksjon og har flere klare behovskonflikter. Et 
eksempel på dette er at kulturenheten har behov for band- og slagverksrom samtidig som 
disse funksjonene skal organiseres i nærhet til bibliotek, stillerom eller testrom for PPT. I 
tillegg er det en klar føring om at bygget skal ha en størst mulig grad av fleksibilitet, dvs at det 
enkelt skal kunne bygges om til framtidige bruksendringer til ettertid.  
 
I vurderingene ble det særlig lagt til grunn krav om søylefrie store saler, høye krav til akustikk, 
fleksibilitet og mulighet for fremtidige ombygginger. På bakgrunn av nevnt ble prosjektet 
vurdert som mindre egnet som en trekonstruksjon og planlegges derved oppført med 
bærende konstruksjoner i stål og HD-elementer. Tre har mange svært positive egenskaper 
både i eksteriør samt interiør i bygget, og det er derfor valgt å benytte tre både inne i bygget 
samt i fasadene.  
 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Konseptvalgutredningen fra 2016 beskrev muligheten for å flytte virksomhet ut fra 
Dovrebygget, som en konsekvens av at Ravinen etableres og arealer på rådhuset fristilles. 
Det innstilles på at den redegjørelse fra konseptvalgutredningens avsnitt 6.4 realiseres. Det 
foreligger et tilbud fra gårdeier i Øvre Rælingsveg 176 som tilsier en ombyggingskostnad for 
Rælingen kommune på ca 35 millioner kroner, for å få tilpasset lokalene til virksomhetens 
krav.  Dette kommer i tillegg til årlige leiekostnader i en periode på 15 år.  
 
Etableringen av arealer til legesenter/fysio på Ravinen koster ca 25 millioner kroner. I tillegg 
må man regne med en ombyggingskostnad på 10-12 millioner på Rådhuset, den dag det 
fraflyttes. Gevinsten ved en slik rokade er da å ha dagaktivitetssenter og ressurssenter i eget 
bygg framfor i leide arealer. 
 
Av hensyn til en kostnadseffektiv eiendomsforvaltning er det viktig at samtlige areal i 
kommunens eiendomsportefølje har en god utnyttelse. Hver m2 som kommunen eier koster 
ca 700kr/år, basert på kostratall. Nye bygg innebærer at kommunen tar på seg en langsiktig 
forpliktelse til disse kostnadene og det å husholdere med arealer er derfor like viktig som å 
husholdere med investeringer. Dette også av miljøhensyn. Prosjektet, slik det anbefales 
gjennomført, bidrar til å forbedre arealutnyttelsen i kommunens eiendomsportefølje, og det 
vurderes derfor at den økonomisk mest fordelaktige løsningen for Rælingen kommune er å 
etablere Ravinen inkl. arealer for legesenter og fysioterapi. 
 
 
 
 



5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

 
Saken vurderes som lite relevant i forhold til å skape presedens for andre saker i framtiden.  
Handlingsalternativene som foreligger er:  
 
Alternativ Fordeler Ulemper  Konsekvens 
Bygge Ravinen som et 
rent formålsbygg, uten 
kjeller. Inkludere 
legesenter og fysio 

 Realisering med 
lavest grad av 
risiko og lavest 
totalkostnad for 
kommunen. 
 

 Kan løse en 
arealkabal for 
fristilte lokaler på 
rådhuset. 

 

 
 Kan gi rom for 

forbedringer i 
planløsning for 
Ravinen siden 
man ikke må ta 
hensyn til 
boligene. 
 

 Medfører et 
avklaringsbehov 
også for Aktivum. 
Aktivum er 
informert om 
prosessen.  

 Øker 
budsjettet for 
prosjektet 
med 25 
millioner 
kroner.  

 Behovet for 
å forskuttere 
kostnader for 
boliger 
bortfaller. 

Bygge Ravinen som et 
rent formålsbygg, uten 
kjeller. Droppe 
legesenter og fysio 

 Realisering med 
lavest grad av 
risiko.  

 Kan gi rom for 
forbedringer i 
planløsning for 
Ravinen siden 
man ikke må ta 
hensyn til 
boligene. 
 

 Kan muliggjøre en 
annen form for 
utvidelse av 
innholdet i 
Ravinen.  

 Krever at man 
løser utvidelse av 
dagaktivitessenter 
på Dovre. 

 Økte 
kostnader til 
leie i 15 år 
 

 Behovet for 
å forskuttere 
kostnader for 
boliger 
bortfaller. 

Bygge Ravinen og 
tilrettelegge for boliger 
med parkeringskjeller 

 Muliggjør framtidig 
boligutvikling 

 Forutsetter en 
forskuttering av 
kostnader med 
usikker 
inndekning.  
 

 Gir et mer 
kompleks 
grensesnitt 
mellom Ravinen 
og boliger, 
kommunen må 
også ta stilling til 

 Kommunen 
må jobbe 
videre med å 
avklare 
utvikler som 
vil realisere 
boligdelen 
eventuelt ta 
stilling til å 
realisere på 
egen hånd. 



prinsippløsning for 
boligdelen 
allerede ved 
oppføring av 
Ravinen.  

 
Utsette beslutning  Kan gi bedre tid til 

å forstå og 
forankre de 
endringer som har 
skjedd i prosjektet 
i sluttfasen.  

 Vil øke prosjektets 
kostnader med ca 
1 mill per måned. 
Må hentes inn 
gjennom 
besparelser i 
prosjektet.  

 Gir 
usikkerhet 
blant andre 
aktører 
involvert i 
sentrumsutvi
klingen.  

Terminere prosjekt  Redusert 
investeringsnivå 
for kommunen 

 Økt risiko for at 
Fjerdingby 
sentrum ikke 
realiseres. 

 Vesentlige 
avviklingsko
stnader  og 
kompleksitet 
(både direkte 
og indirekte) 
som ikke er 
tallfestet, 
men som 
estimeres til 
5 millioner 
for Ravinen, 
10-20 
millioner 
dersom 
Fjerdingby 
sentrum skal 
avvikles.  

 
 

 
 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

 
Denne saken innebærer at kommunestyret beslutter at Ravinen familie- og kultursenter skal 
bygges i henhold til det planlagte grunnlaget. Med dette prosjekt følger kommunen opp en 
strategi og ønsket utvikling som har hatt stor prioritet de siste 8 år, og det er derfor riktig å 
beslutte oppstart av byggingen av Ravinen.    
 

 
 
Rælingen, 03.04.2020 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør 
 
 
 


