
Presentasjon av Friidrettshall-2015 

 

 

I samarbeid med Hugaas Entreprenør AS har MSO-Sport & Invest AS utviklet en hall tilpasset friidrett. 

Vi vil her presentere en ny type friidrettshall. Hallen kan fås etter ønskede mål /størrelser etter hva kunden 

ønsker. .I vår presentasjon  har vi gått ut fra en hall med størrelse 95X50 m, samme størrelse som «Ranheim 

Friidrettshall». Vi bruker også samme mal vedr innhold i hallen( ihht Norges Friidrettsforbund). 

 

 

Hallen er bygget i stål, og er trukket med sandwich elementer/panel i både vegger og i tak. 

Hallen kan også fås med ett nyutviklet massivt tretak, i stedet for sandwichelementer.  

Dette er en isolert hall, og er derfor spillemiddelberettighet. Spillemidler utløser opp mot 1/3 del av hallens totale 

kostnad. 

Kort beskrivelse om hva hallen inneholder 

 

 Stålhallen levert og montert med fundamenter og ringmur. 
 
U verdi ihht TEK 10 (byggteknisk standard) både for tak og vegger som bygges i sandwich elementer. 
Stålkonstruksjon for stedets snø og vindlast – overflate i C2. 
Fundamenter og ringmur samt nødvendig strekkstag. Krav til grunnforhold 200 kn/m2. 
Isolert betonggulv under aktivitetsflaten. 
 
 



 Lys 
 
Komplett lysanlegg – 500/750 lux. Kan leveres med Led lys mot et tillegg i pris. 
Kulturdepartementets krav til lysstyrke (lux og jevnhet). 
Komplett brannvarslingsanlegg. 
Komplett el installasjon inklusive inntaksfordeling og brann prosjektering 
 

 Ventilasjon / Varme 
 
Komplett varmeanlegg og ventilasjon ihht TEK 10 
Røkluker for brann på tak med automatikk. 
All øvrig prosjektering vedrørende bygg - inkludert byggesøknad om nødvendig. 
 
Grunnarbeid, bunnledninger og øvrig infrastruktur ikke inkludert. 

 

               

 

Resultattavler-LED reklamefelt – Lydanlegg: 

Her har kunden flere alternativer å velge i mellom. 

 

                      

 

Hallens innhold: 

Hallen er en hall med spesialdekke til friidrett. I tillegg er det også gitt plass til en håndballbane omkranset av ball 

nett på midten av banen. Banen har permanent doserte kurver og spesialdekke for friidrett. Hellingsgrad i sving 



på 12 grader. Hallen har 200 meters rundbane med 4 stk. løpebaner. Løpebanen(kurvene) kan fås i betong eller i 

tre. 

Innenfor «ovalen» er det plass til lengde, tresteg, stav og høyde, samt 8 stk. 60-meters sprintbaner. I tillegg er det 

gitt plass til en håndballbane, som kan omkranses av et ball nett som muliggjør samtidig bruk. Denne sprintbanen 

er ment bruk for konkurranser, mens man utenfor «ovalen» har 4 stk. sprintbaner til hverdagsbruk. 

 

Utenfor «ovalen» ligger også en lengde/trestegs grop, et treningsområde for rotasjonskast,og man har også plass 

til et mosjonsområde med noen treningsapparater. 

Når det gjelder dekker i hallen, ønsker vi å legge dekker med ulik støtdemping på de forskjellige arealer. Årsaken 

til dette er ønsket om skadeforebygging. Det er en kjensgjerning at mye trening på for harde dekker kan gi en 

høyere skadefrekvens. Derfor er sprintbanen utenfor «ovalen» lagt med særlig høy støtdemping, og denne bør 

nok brukes til hverdagsbruk. Selve «ovalen» har omtrent som ny bane ute, mens sprintbanen i midten, som bare 

skal brukes til konkurranser, har et hardere dekke/overflate. 

 

I tillegg er hallen utstyrt med følgende utstyr/inventar: 

 Fellbare tribuner (6 rader). Monteres i 3 seksjoner, leveres med 2 seksjoner a 5 rader for HC plassering. 

 Oppheisbare skillevegger levert med nett og duk. 

 Oppheisbare nett rundt håndballbanen med blyline i bunn. 



 Håndballmål inkl nett og hjul 

 Minihåndballmål, innsvingbare inkl nett 

 Volleyballstolper ,inkl nett og antenner. 

 Transport og lagringsvogn Volleyball. 

 Dommerstol 

 Garderobebenk. Vegghengt standardmodell. 

 Garderobebenk handikap. Vegghengt, standard. 

 Klappseter i dusjrom 

 Festebord med håndkle holder 

 Skobørster stativ ved inngangsdører. 

 Resultattavle Vegghengt 400mmtallhøyde. Lesbar inntil 160m. 

 Hoppegrop for lengde og 3 stegstøpers på plassen av entr. 

 Lokk til hoppegrop for lengde og 3 steg 80mm tykkels ,bredde 2900mm-lengde 9000mm. 

 Satsplanker IAAF godkjent. Komplett med innstøpningsramme, justerbar planke. 

 Satsgrop for Stavsprang ansats med nedsenket lokk. Forberedt å legge belegg på lokket. 

 Hylser Volleyball. 

 Festeanordning i gulv for 2 Håndballmål. 

 Gulv fester Minihåndball 6 mål. 

 Oppheisbart Kastbur. 

 Tak basket vertikal 8800mm med glassplate. 

 Massasjebenk. 

 Påløpsmatter i sving 3,5x2m med skrå underkant. 

 

     
 

 

 

     
 

 



 

 

 

 

Fasade: 

 
I tillegg kan vi også «dekorere» hallen med en del andre materialer for å få et annet utseende på fasaden. Dette 
være forskjellige type trematerialer, forskjellige typer stein/skifer som kan plastres utenpå sandwich elementene, 
for å gjøre fasaden «sprekere». Dette kan f.eks. være ved inngangspartier mm. 
 
 

   

 

Ta kontakt for mere info vedr våre sportshaller 

 

Kontakt:  400 33335   eller mail     tor@msosport.no 
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