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Rådmannens innstilling:
Finansiering av tiltak vurderes i forbindelse med forslag til handlingsprogram som
skal behandles av Kommunestyret i desember 2018.
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Vestby kommune
SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Resultatområdene Skole og Kultur representerer mange brukere av Vestby Arena.
Ansatte fra resultatområde Skole som har Vestby Arena som arbeidsplass, opplever
stor belastning i forhold til støy da mange elever benytter Vestby arena samtidig.
Formell henvendelse fra verneombud og ansatte ble første gang mottatt av HMSansvarlig desember 2015, og første støymåling ble gjennomført av
bedriftshelsetjenesten april 2016. Rapporten etter måling dokumenterte behov for
støydempende tiltak, og følgelig ble skillevegg med dobbel PVC duk montert i 2017.
Tiltaket ble fulgt opp med ny støymåling november 2017 som er beskrevet i en
rapport utarbeidet Stamina Helse på oppdrag fra personal- og
organisasjonsavdelingen.
Resultatområde Kultur viser til at kulturarrangementer har vært gjennomført i cafeen,
og i stor hall i Vestby Arena. Det er sannsynlig at de fleste kulturarrangement i
fremtiden vil bli flyttet til kulturhuset i Vestby sentrum. Allikevel både vil og skal det
være mulig å bruke Vestby arena som sted for kulturarrangement også i fremtiden.
Etablering av kulturhus vil således ikke frata Vestby Arena status som arena for
flerbruk og kulturarrangement. De eventuelle utfordringer lyddempingen medfører for
denne typen arrangement må tas høyde for av lydteknisk personell når det
tilrettelegges for kulturarrangement og annet i Vestby Arena.
Vurdering:
Resultatområde Skole sitt behov for etterklangstid er beskrevet i rapporten som
Stamina har utarbeidet. Akustikk for Kulturarrangement er ikke like godt dokumentert.
Enkelte arrangement har behov for lang etterklangstid. Et eksempel er opptreden av
enkeltpersoner som skal synge eller spille fiolin uten lydanlegg.
Utbedring av akustikk i stor hall er en viktig oppgave som dessverre er blitt noe
forsinket i forhold til intensjonen tidlig i 2018. Det vil bli engasjert en ekstern rådgiver
til utredning og beregning av kostnad høsten 2018. Rådgiveren vil vurdere løsninger
som tar hensyn til at etterklangstiden vil kunne variere fra et arrangement til et annet.
Tiltak forventes utført i første halvår 2019 etter behandling av handlingsprogrammet i
Kommunestyret i desember.
Konklusjon:
Se rådmannens innstilling
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