EKSISTERENDE FRYSELAGER

GANGSONE
- utnyttes til lukket aktivitet med mulighet for å skape
visuel kontakt til resten av sportshallen

- Gangsone langs sportshall

- mulig tilgang fra 2. etasje

- knytter sammen alle de ulike aktivitetene

GARDEROBER
- store garderober med atkomst fra vestibyle

Nivåfri atkomst
til eksisterende
inngang

- garderober kan serve hele sportshallen
- gir lange, rene siktlinjer gjennom bygget
- Kampsport? (egne, lukkede lokaler for klubber)
- Sqash? (plass til 4 stk. sqash baner med tilhørende
balkong- og tribunemuligheter)

Gang
99.8 m²

- Trampolinepark? (rommet kan utnyttes til dekkende
trampolinepark, noe som vil være en attraktiv aktivitet for
både klubber og privatpersoner og da en god inntektkilde
for huseier)

Teknisk
93.8 m²

Teknisk
62.8 m²

Lager
74.3 m²

Gang
54.4 m²

Dans
111.8 m²

Yoga/pilates
113.7 m²

VESTIBYLE
- åpen og oversiktlig

Garderobe
167.7 m²

Garderobe
169.4 m²

-visuel kontakt til sportshall
Vestibyle
155.9 m²

Underetasje:
trening, styrke

Hovedmatte

- tilgang til garderober, fitness
senter og cafeområde i 2.etasje.
- informasjon, booking av aktiviteter

Administrasjon
40.8 m²

Gangsone
773.5 m²

- Heis etableres for tilgjengelighet

Kampsport
622.5 m²
Garderobe
53.7 m²

Lager
86.5 m²

Administrasjon
for hele bygget

Garderobe
53.9 m²
Ballspill
2652.4 m²
Gang
103 m²

Teknisk
18.3 m²

FITNESSENTER
Klatring
432.4 m²

Turn
889 m²

- egne garderobefasiliteter
Streching/TRX
73.2 m²

Spinning
94 m²

- fordelt over 2 etasjer med utsyn til
hall
- kan være aktuelt med delvis eller
helt ubetjent senter (tilsvarende
Fresh Fitness og Siply Fit)
- spinningsal
- treningssal for live og virtuelle timer

SPORTSHALL

- soner for styrke/streching/TRX

- ballspill

Sportshall kan brukes av klubber,
skoler, idrettsslag, bedrifter samt
leies ut til private arrangement

- turn/ballanse og motorikk

- apparat-gym

- klatring
- kampsport
- se tegning nr.A910-A914
for nærmere beskrivelse av de
ulike sonene.
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HELSESENTER
- mulighet for å legge inn helsesenter med ulike behandlingsformer

FELLESROM

- mindre treningssone for rehabilitering

- Fellesrom/aktivitetsrom for ulike aktiviteter

CAFE

- naprapat/kiropraktor/ernræringsveiledning/fysioterapaut

- Fleksibelt rom

- utsyn over sportshall i vest og landskap og fjeller i øst

- mindre behandlingsrom

- muligheter for atkomst fra egen inngang på østfasade

- tilknyttet eksisterende takterrasse og kjøkken

- mulige leieinntekter for huseier

- aktiviteter som bodtenis og biljard.

- mulighet for oppdeling av rom til mindre soner

- Kan eventuelt leies ut til arrangementer

Teknisk
146.5 m²

Gang
54.4 m²

- mulighet for utleie til ulike arrangementer

Toaletter
36.4 m²
Fellesrom
107.1 m²
Balkong
76.7 m²

Helse 03
Helse 05
Møterom 15.3 m²
Helse 0414.7 m²
22.8 m²
15.3 m²

Toaletter
46.7 m²

Gang
62.1 m²

Helse 01
20.7 m²

Helse - opptrening
43.4 m²

Balkong
64.2 m²

Cafe
265.5 m²

Helse 02
20.9 m²

Kjøkken Takterrasse
35.7 m²
34.8 m²

Gang
234.7 m²

Eksisterende
takterrasse

Trening
74.5 m²

FITNESSENTER
Toaletter
20.2 m²

- treningsfasiliteter på 2.etasje med
store glassfelt mot sportshall

Styrkesal
302.7 m²
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01 - illustrasjon fra hall

03 - illustrasjon ankomst

02 - illustrasjon fra turnmatte
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04 - illustrasjon cafe

05 - illustrasjon fra fitness-senter
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06 - illustrasjon fra balkong
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BALLSPILL
Mulighet for å bruke hele området til aktivitet, men
kan også oppdeles i 3 soner med sikkerhetsnett
mellom som vist i illustrasjon.
01 Fotball/innebandy/håndball
- Fleksibel bane med markeringer i gulv.
- 3-4 sett ulike mål kan benyttes.
- Søyler inngår i sikkerhetssone og må polstres.
02 Longnet-bane
- Fleksibelt ballspillområde med mulighet for
2 stk. Longnet på tvers av banen.
- Nett festes i søyler (mulighet for å feste nett i
alle 3 søylepar tilpasset aktivitet)
- Kan brukes til badminton, volleyball,
fotballtennis, tennisøvelser +++
- Plass til 4 stk. badmintonbaner.

søyler må polstres da de
inngår i sikkerhetssone

sone 1

sone 3
sone 2
Ballspill
2652.4 m²

03 Basket/volleyball
- Basketball bane med hovedbane og 3 sett
kurver på tvers av banen.
- Markering av full volleyballbane.
Longnet
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TURN
Område for turnklubb som også kan benyttes av
andre grupper som skoler, idrettslag ol.
Søylerekke skaper en oppdeling i 2 soner.
01 Balanse/motorikk
- Tumbling-matter.
- Trampoliner og annet mindre utstyr tilpasses
etter bruk
- Bom og ballanseelementer.
- Skranker, evt. elementer tilsvarende innendørs
Tuftepark som kan benyttes av flere ulike
brukergrupper .
- Elementer for ballanse og motorikk knyttes
opp mot område for klatring.
02 Frittståendematte
- Frittstående matte som kan brukes av mange
ulike partier innen turn (barnegrupper, RS,
konkurranse, dans)
- Åpent område uten utstyr for fleksibelt bruk.
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Turn
889 m²
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KAMPSPORT?
Eksisterende kjølelager bibeholdes, både av
byggetekniske fordeler, men også arkitektonisk da
denne er med å skape mindre, og mer intime soner
i den store hallen.
Her er det ulike muligheter for aktivitet:

Kampsport
622.5 m²

01 Kampsport
- Klubbens eget lokale med matter og område
for styrketrening.
- Mulighet for å etablere egen inngang for
klubbene.
(MERK! OXYgym som ligger like i nærheten)
02 Sqash
- Kjølelageret kan romme 4 fullgode sqash
baner med tilhørende gangsone og balkong.
03 Trampolinepark
- Bør vurderes for et meget attraktivt tilskudd til
lokalområdet.
- Dette vil trekke brukere fra hele regionen og
være gunnstig for synligheten og drift av
bygget.
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KLATRING
Klatring er en populær aktivitet som trekker mange
brukere, både klubber, mosjonister, skoler og
barnefamilier.
Ved å plassere denne i enden vil klatreveggen
skape en flott avgrensing av rommet og være
synlig fra de fleste steder i sportshallen.
Klatrevegg
- Mulighet for å etablere opp til 7 meter høy
klatrevegg langs hele bakveggen
Buldring
- Buldrevegg med madrasser er et flott tilbud for
store og små.
- Gir mulighet for klatreopplevelser for de aller
minste, i mindre skala og uten seler.

Klatrevegg

Klatring
432.4 m²

Buldreområde
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FITNESS OG SERVICEAREALER
Området er på to etasjer og inneholder en rekke
servicarealer, aktivitetsrom og fitness.
Se plantegning for mer informasjon om de enkelte
funksjoner.
Garderober
- Hovedgarderober til sports-hall samt evt. eget
garderobesett til fitness senter.
Fitness
- Arealer som kan leies ut til treningsformål
Dansesaler
- 2 stk. fleksible dansesaler for gruppetimer for
barn,
ungdom og voksne.
Helsesenter
- mulighet for å skape arbeidsplasser for et
faglig miljø med behandlingssenter rettet mot
idrett.

Klatring
432.4 m²

Cafe/Aktivitetsrom
- Åpne, store rom for fleksibelt bruk med visuel
kontakt til sportshall.
Møtepunkt for brukere samt mulighet for utleie
til arrangement.
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