Vedlegg 2
Romprogrammering - Valnesfjord flerbrukshall
Nr

Benevnelse

1

Hovedsal

1012

2

Vindfang

10

Selvforklarende

3

Foaje

65

Mottak av publikum

4

Stevnedriftsrom

Arealbehov Begrunnelse

Garderobe herrer

6

Garderobe damer

30
Pluss dusj,
toalett og
badstu

7

Garderobe publikum

0

Garderobe for ledere

8
Pluss dusj
og toalett.

8

23x44 kvm pluss plass til tribune.
Klatrevegg søkes plassert i hovedsalen men antas å ikke øke arealbehovet.
Avhenger evnt grensesnitt mot skolen.
Elektrisk, drevne dører av hensyn til eldre og funksjonshemmede.
Grenser mot foaje.
0,2 m² per tilskuerplass til vestibyle/vrimleareal pluss 15 m2 til garderobestativer.
Plass til 300 plagg på hengestativ og disk for betjening.
Sittebenker langs vegg for eldre som må oppholde seg/vente i foajeen.
Kombinert kontrollrom, kjøkken, billettkontor, kiosk, stevnekontor, sekretariat. Kan
vurderes som kombinert skolekjøkken, men det vil øke arealbehovet.
Inneholder hittegodsskap, ressursskap (driftsmidler).
Pga kjøkken må rommet utformes i samsvar med IK Mat/tilsv regelverk.
Utvikles for flerbruksaspekt/fleksibilitet, jo færre særrom/lavere kostnader.

40

30
Pluss dusj,
toalett
og badstu

5

Innebandy/handball
dimensjonerende

Merknader

25x1.2

1-1,2 m² per aktiv, minimum 20 m². Det bør totalt være kapasitet for to omganger
med besøkende/klasser samtidig. For skoleklasser med inntil 30 elever (gutter to
klasser) blir kravet minimum 30 m². Fri takhøyde på omkledningsrom og dusjrom
bør være minimum 2,5 m, og det bør være minimum 0,4 m benklengde per person i
omkledningsrommet. Badstu med plass til 10 pax.

25x1.2

1-1,2 m² per aktiv, minimum 20 m². Det bør totalt være kapasitet for to omganger
med besøkende/klasser samtidig. For skoleklasser med inntil 30 elever (jenter to
klasser) blir kravet minimum 30 m². Fri takhøyde på omkledningsrom og dusjrom
bør være minimum 2,5 m, og det bør være minimum 0,4 m benklengde per person i
omkledningsrommet. Badstu med plass til 10 pax.

Utgår pga kostnader. Se foaje. Stativer i inngangspartiet/foije er tilstrekkelig.
Selvforklarende

Forutsettes brukt av instruktører, trenere, dommere, lærere samt til dopingtester.

9

10

Toaletter

Lager

20

5 x 4 m2

Alle 5 toalettene tilpasset funksjonshemmede. 3 i tilknytning til garderobene og 2 i
tilknytning til foaje (publikum). Ved store kulturarrangementer må
garderobetoalettene gjøres tilgjengelig for publikum.

120

Idrettsutstyr, utstyrsskap, scenemoduler, musikklager, lys/lyd/bilde, skillevegger for
KIV, tepper, stoler og bord, lift, tralle, truck for bruk i hallen (f eks under
Kulturdagan)/tilsv. Rommet må innredes mht effektiv arealutnyttelse
(dugnadsoppgave). Bruk av skap i f eks stevnedriftsrom evnt andre steder kan også
redusere lagerbehovet.
100 pax.Det foreligger en norsk standard NS-EN13200 som omhandler utforming av
tilskueranlegg og servicearealer. Skyveamfi i hallens lengderetning ansees som en
god løsning. Det bør etterstrebes å etablere noen oppstillingsplasser for rullestoler
ifm tribunen.

11

Tribune/amfi

50

12

Treningsrom
(spinning, styrke,
kondisjon)

150

13

Vask og hygiene

40

15

Øvingsrom musikk

100

16

Korridorer

40
Minst mulig

Areal sum

Ca 1800

Se egen publikasjon fra Kulturdepartementet om Trim- og treningsrom (KD 1991).
Treningsrom inngår ofte i flerbrukshaller, og dersom dette er på over 150 m² gis i
henhold til gjeldende retningslinjer separat tilskudd fra spillemidlene til slike rom.
Vaskemaskin/tørkeskap og lignende. Kombineres med ventilasjonsrom/teknisk drift.
Kun for driftspersonale/dugnadsfolk med adgang/nøkkel.
Denne kapasiteten må sees i sammenheng med utviklingen av oppvekstsenteret
som trenger tilsvarende for musikkundervisningen.
Arkitektutfordring å utnytte foaje, selve hallen og andre rom på et vis som
unngår/reduserer areal forbrukt på korridorer. Estimerer 40 kvm basert på en
uformell skisse.
Inkl dusjer, badstuer, toaletter i garderobene, plass til skyveamfi etc etc.

Merknader:
(1) Flerbruksaspekter av rom vurderes fortsatt, for å redusere kvm totalt bygget flate.
(2) Fellesbruk med skolen må vurderes for å redusere samlede kostnader for oppvekst/hall.
(3) Store skap bør vurderes som lager fordi de er billigere og mer fleksible enn dedikerte lagerrom.
(4) Store fleksible flerbruksrom gir bedre langsiktige utviklingsmuligheter enn mange spesialiserte smårom.
(5) Utsmykning i samsvar med offentlige regler. Hobby og husflidslauget anser utsmykning som et dugnadsprosjekt.
(6) Multifunksjonrom som f eks stevnedriftsrom med kjøkkenkapasitet må underkastes grundig analyse mht innredning.

