Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG

Kommentarer

Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom
Funksjon

Rom

Areal

Fri høyde

Annet

Veileder fra Kultur- og kirkedep.

Kommentar fra bruker

Idrett
Hall for ballspill
Gulv av med sportsbelegg. Vegger av
A002, 3036 m2 , 3 14,5m
trespiler opp til brukshøyde,
23x44m er krav for håndballhall, andre
A004, deler på
(underkant lydabsorberende folie videre. Akustisk krav for andre idretter. Hvilke idretter
A006 23x44 m
bjelker)
dempning av himling. Mye vinduer,
skal utøves her?
høyt under taket.

Veggene fungerer godt, solide. God akustikk. For
høyt under taket for blant annet basketballnett og
ved opphenging av utstyr. For mye dagslys (dette
gir problemer for TV-sendinger, men gjør det
hyggelig). For lite lys ellers. Dårlig
ventilasjonssystem med avtrekk kun i ene enden.
For dårlige skillevegger.

Areal for annen idrett
Vektrom
A008

86m2

A007

110m2
20x5,5m

A020

38m2

A015

27m2

A012

2

3,75m

Viktig for å få maksimalt tilskudd fra
spillemidler. Rommet har adgang fra
både hall og korridor ved garderobe

13,3m

Halvvegg og låsbare dører.
Sikkerhetskrav til bruk av klatrevegg
bør være strenge.

Klatrerom

Lager for idretten
Idrettslager (3stk)

27m

Min. 7m høy (for konkurranser gjelder
Rommet er god størrlese og kvalitet. Gulvet er
andre krav), 3m fri gulvflate fra loddlinje
vanskelig å rengjøre, men det må være dempende
fra topp av vegg. Fysisk sperre mot hallen
gulv.
i full høyde

Minst et lager på 25m2 pr saldel, minst et
For lite lagerplass. Gode foldedører til lagrene.
lager med 30m2.

3,75m

92 m2
Vektlager

A009

5m2

Lager for klatrevegg

A040

4m2

A021
A018
A016
A014
A013
A011

39m2
9m2
27m2
27m2
30m2
22m2
154m2

3,75 m

A017

22m2

3,75 m

A019

2

3,75 m

3,75m

For vekter til vektrom.

Direkte tilknyttning til vektrom.

Plasert et stykke unna klatreveggen.

Øvrige lagre

Skolelager (6stk)

Scenelager
Stollager
Tribuner

36m
?

Kan disponeres annerledes når det ikke
er skole i tilknytning til anlegget.

For stoler til evt. andre aktiviteter,
konserter e.l.
Faste tribuner. Adgang fra vestibyle,
ikke fra hallen.

Hva er behovet? Minst 6 plasser må være Dumt at det ikke er mulighet for å komme direkte
satt av til bevegelseshemmede .
ned til hallen.
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ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG

Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom
Funksjon
Garderobe
Elevgarderober (8stk)

Dusjer (i hver garderobe)

Toaletter (i 6 av
garderobene)

HC-WC (i 6 av
garderobene
Urinal (i 2 av
garderobene)

Rom

Areal

1172 m2,
4stk på
133m2,
4stk på
160m2

Fri høyde

Kommentarer
Annet

Veileder fra Kultur- og kirkedep.

Dersom det er uteområder i tilknytning
2stk pr saldel, min. 1m2 pr aktiv og 0,4m Burde hatt direkte utgang til hallen, ren sone.
(min 2,5m) til hallen, bør det være garderober
Separat inngang fra tilskuer inngang
benk pr person,
knyttet til dette.

0,8m2 dusjrom pr garderobeplass, min
128 m2,
15m2.
4stk på
De små garderobene har 3 dusjer, mens
(min 2,5m)
de store har 6.? (tegnet inn på tegning)
10m2, 4stk
Antall dusjer pr garderobeplass?
på 22m2
106 m2,
A0312stk på
A038
1,3m2, 4stk
på 2m2

Kommentar fra bruker

For få dusjer. Ikke egne dusjer for rullestolbrukere.

Direkte tilgang fra hver garderobeenhet.

Ellers ikke tilrettelagt for HC, burde vært egen
garderobe for HC.

5 m2
2 m2, 1m2
pr. rom

Lærergarderobe (i 6 av
garderobnene)
5m2

Inkl. egen dusj og toalett. Samme
1stk garderobe for instruktør/dommer pr
inngang som elevgarderobene. (Disse
saldel. Totalt min. 8m2
blir også benyttet av muslimske jenter.)

Burde vært egne instruktør/dommergarderober
med tilgang direkte til uteområder (hvis det
finnes). Lærergarderobene kunne med fordel vært
tilrettelagt for rullestolbrukere, slik at de kunne
brukes som HC-dusjer i tillegg til lærergarderober.
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Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom
Funksjon

Rom

Areal

Fri høyde

Kommentarer
Annet

Musikk/ dans/ drama
Musikk/dans/dramasaler
Dansesal

B026

100 m2

Musikkrom

B025

70 m2

Musikkgr.rom
Dramasal

18 m2

Læring-/greenrom

B024
B002B004
B013B014
B001

Sceneverksted

B011

52 m2

Sy-/vaskerom

B012

30 m2

Scene m/ tribune

Garderober
Garderober m/dusj og
toalett (3stk)

216 m2

Brukes også til kampsport(?)

Med mulighet for tilskuerplass.

179 m2
100m2

30m2+
B01550m2+
B017
40m2

Med en trapp midt i, reduserer arealet.

Garderober for drama-delen.

= 120 m2
Materiallager
Stollager

B005

42 m2

Rekvesittlager

B018

30 m2

Musikkrådets lager

B022

28 m2

Kampsport-lager

B021

12 m2

I tilknytning til dramasal

Veileder fra Kultur- og kirkedep.

Kommentar fra bruker
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Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom
Funksjon
Kontorer og service-arealer
Kiosk

Rom

Areal

A053

10 m2

A057

8 m2

Fri høyde

Kommentarer
Annet

Klubb-møterom (3stk)

10 m2

Klubblager

A061

14 m2

Lager

A062

4 m2

HC-WC

Hvis utsikt til hall kan det brukes som
speakerrom.

22m2+
A058- 13m2+
A060 28m2 =
63m2
A052

Publikumstoaletter
WC (2stk)

Har utsyn til hall, men ikke vestibyle.

A0543 x10m2
A056

Lager
Lager

17m2
7m2

Kommentar fra bruker

For liten og bortgjemt.

Kontor-lokaler
Vaktrom

Klubbkontor (3stk)

Veileder fra Kultur- og kirkedep.

I tilknytning til kiosken

Et med 5 toalett, et med 3 toalett + 2
urinal.

1 WC + 1 urinal pr 150 tilskuere
Min 5 m2, karmmål på 10M, terskelfri
dør.

Uhensiktsmessig plassering i forhold til å holde
øye med hvem som kommer og går. Bør plasseres i
direkte nærhet til inngangsparti.
Kontorene og møterommene burde vært i nærheten
av hverandre, trenger ikke nødvendigvis være ved
inngangen.
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Bjørnholt vgs., relevante funksjoner og rom
Funksjon

Rom

Areal

Kommunikasjon, vedlikehold og tekniske rom
Vestibyle, korridorer og trapper
Vestibyle
A051 180 m2
Gang
Trapp
Heis
Vedlikehold
Bøttekott
B042

B023
Tenkisk rom over lagrene ?
Sjakter
?
Hovedtavle
Telematikk
Ventilasjonsrom
?
Ute-områder
Parkering
-

Adkomst
Inngang

Annet

Trapp reduserer arealet. Er det et
vindfang her?

Veileder fra Kultur- og kirkedep.

Kommentar fra bruker

0,2 m2 pr tilskuerplass, helst 50-60 m2 fri
Forlite oppholdsareal, ikke kafeteria og resepsjon.
golvflate, vindfang (10-15 m2).
Minste bredde på alle
kommunikasjonsveier er 1,4m

4m2

Avfallsrom
Vaskerom
Tekniske rom
IKT-rom

Fri høyde

Kommentarer

-

10m2
30m2
6 m2

20m2
16m2
55
5-10% av plassene(minst 2) må være HCparkering med en maksimal avstand på
25m fra hovedinngang.(25-50m er godtatt
For liten kapasitet!
dersom atkomsten er tilnørmet
horisontal.) Arealet må være minst
3,8x5m, en må ha minst 4,5x6m
Trinnfri inngang for funksjonshemmede, Dårlig for buss og store kjøretøy, ikke mulig å
tydelig skilting, tydelig inngangsparti,
komme til med lift
Trangt og lite innbydende inngangsparti.

