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Dette hadde vi….+ interesser + etter hvert, vilje 
+ finansiering (i hovedsak)



Dette fikk vi (skygge vist med hensikt)



Og dette fikk vi 



Og dette fikk vi



Hva deler vi med dere i dag

• Ikke mye om hvorfor dette ble årets idrettsanlegg 2019 – ref. heller 
artikler/linkene

• Ikke mye om bygningsmessige detaljer – men litt om valg av 
massivtre, limtre og treverk generelt

• Ikke mye om kuldeanlegget, og tekniske anlegg for øvrig – fordi det 
er mye ved denne ishallen som tyder på at det krever mye – les: 
spesialkompetanse – ikke minst krevende i grensesnitt hvert fag 

• Ikke mye om det bygningsmessige, bygningsfysikk og 
klima/klimastyring inne i hall – fordi det definitivt krever 
spesialkompetanse – spesielt fordi det er krevende i 
faggrensesnittene

• Litt om entrepriseform
• Negative erfaringer, som også eksisterer i prisvinnende 

idrettsanlegg



Optimister – eller litt naive

• Budsjett 35 mill kr. (ekskl. mva – alle beløp her ekskl.) – politisk 
vedtak for denne vurderingen. 

• Vi hadde altså isflaten, bygg for kuldeanlegg og drift og, viktig, en 
allerede attraktiv beliggenhet. God start, for en by med brukbar 
isidrettshistorie.

• PV-arkitekter AS, Larvik, fikk oppdraget med forprosjekt. Mandatet 
var ganske klart; «skal bli så billig som mulig». Vi satt sammen en 
ganske stor gruppe i forprosjektet, til tross for mandatet.

• Lærer Sandefjord kommune - Er det lurt å bygge billig – er det mulig 
å bygge billig? Er det lurt å bygge en ishall billig?

• Vi var optimistiske, men fikk prosjektet igangsatt, og økte kostnader 
kom på bordet når vi ikke kunne stoppe. Det er selvfølgelig en 
smart måte å gjøre det på!



Skisse mai 2015 – «suksess 1» for arkitekten



Tidlig overbevisning – tidlige velmente råd

• Vi valgte massivtre, dvs. overvekt av treverk, pga egenskaper til å ta opp fukt.

• Vi endte dog med Lett-tak i yttertakene, fordi tiden etter hvert ble knapp, fordi 
entreprenør ikke fikk prosjektert og finsiktet forholdene for optimal inntjening.

• Våre rådgivere aksepterte Lett-tak, da betydningen i forhold til opprinnelig tenkte 
takløsning ikke var så stor.

• Vi var innom spektakulære valg, etter min forståelse, ved å bruke massivtre i 
yttertakene, uten isolasjon!! Utenfor min fatteevne, men bygningsfysikk på 
høyere nivå.

• Vi ble av «noen» rådet til å velge arkitekter og «folk» som hadde bygd ishaller 
før. Vi tok ikke rådet til følge, fordi vi hadde hørt rykter om mange ishaller som 
kanskje burde vært bygget annerledes, både i Norge og i ishallnasjonen 
Sverige.

• Vi tror på bruken av treverk, ikke bare i ishaller. Vi vil nok si at det også for grove 
bygningsdeler i massivtre må ses nøye på detaljer – her er det mye nytt i Norge 
ennå. Detaljer betyr mye for estetikk selvsagt. Vi fikk mengder av overganger i 
vår hall, som ikke var spesielt fagmessige.



«Så billig som mulig» -28.5.2015



«Litt dyrere» - 21.5.2015



Plan 1. - anbudstegning



Plan 1.etasje – som bygget



Økonomi – kjente kostnader

• Prosjektkostnad ca. 53 mill + ca. 1 mill til diverse underveis og 
etterpå (andre budsjetter) + ca. 1 mill til elektrisk ismaskin (annet 
budsjett) + ca. 5 mill. til nytt kuldeanlegg (kommer tilbake til det) + 
ca. 2 mill i 2022, for komplettering mesanin. Samlet sum 62 mill. 
Med dette beløpet kjent i 2015/2016 – vi vet ikke om vi da hadde 
hatt ishall i dag.

• Kostnad for nytt teknisk bygg, nytt kuldeanlegg, ny betongflate etc. 
har vi røfft anslått til kr. 10-15 mill. Med fradrag for kuldeanlegg i 
punkt over hadde totalkostnad landet mellom 72 og 75 mill., om alt 
måtte bygges som nytt bygg. 

• Grunnflate 3 150 kvm. Isflate ca. 1 740 kvm (isflate 60x30 m). Areal 
utover isflate ca. 2 800 m2 over to plan.  

•



Kostnad pr. kvm – enkle betraktninger

• I forprosjektfase fikk vi anslått kr. 20 – 25 000,- pr. kvm for
hallbyggingen – uklart for presisjon i denne vurderingen, men 
anslaget fra erfaren deltager ved hallbygging. Enkelt vurdert, 
ved å bygge inn utendørsbane og teknisk bygg, burde vi da 
budsjettert med ca. 80 mill kr. 

• Vi endte på kr. 11 210,- pr. kvm, men regulert for «total» 75 
mill. ca. kr. 16 500,- pr. kvm. Dette mer å kjenne igjen i 
markedet, men her med mange forbehold for presisjon. 

• Slik vi vurderer det ble vår hall rimelig, selv om vi står trygt i 
forhold til påstand om at ishallen vår fremstår som alt annet 
enn billig. 



Hallen har en tredelt bruksinndeling. Skole/barnehage 1/3, is-idretter 1/3, 
allmennheten 1/3. 

• Bevisst valg i fasade vendt mot adkomst
og hovedinngang. Ønsket profilering av 
flerbruk, og ikke favorisering av ishockey, 
som var byens største isidrettsklubb.



Råd overordnet – basert på vår type ishall

• Spillemidler – bruk KUD’s veiledere, forutsatt de tilgjengelige og nyttige 
for ishaller.

• Arealeffektivt kjenner vi til….flerbruk er av stor betydning i vurderinger.
• Gi inngangspartier og all logikk i forflytning innover i bygget stor 

oppmerksomhet.

• Vurder skillet mellom aktive isidrettsutøvere (med garderobebehov), og 
brukerne som kun skal skifte fra sko/støvler til skøyter. F.eks. om den 
siste gruppen entrer ishallen via en mer åpen sal for å skifte. Det har med 
variasjon i logistikk å gjøre. Det har med drift, vedlikehold, slitasje, 
hærverk, rengjøringsfrekvens + +, å gjøre.

• Vurder isidrettens interesser nøye, selv om dere bygger flerbruksishall, 
rekruttering og folkehelse må få fokus.

• Ikke sollys rett inn på isflaten, men tenk på faktorene «trivsel og miljø», 
hold fast på valg av løsninger og kvalitet i langtidsperspektiv.



Diverse

• To totalentreprenører, Bygg og Maskin AS som byggentreprenør og 
Bravida Norge AS som totalentreprenør for tekniske fag. Betydelig 
lokal tilknytning for begge totalentreprenørene, med stort sett lokale 
underleverandører. PV arkitekter AS i Larvik, var arkitekt. Eptec
som kuldeanleggsleverandør i 2010 deltok, Guard automasjon ble 
«tiltransportert» tot. teknisk, som anbefalt leverandør.

• Hallen er utformet med bakgrunn i behov og krav fra 
Kulturdepartementet, som bevilger tilskudd (15 mill.), som 
spillemidler.  Norges Ishockeyforbund har deltatt med ytterlige 
tilskudd (ca. 3,6 mill), i form av fondsavsatte midler til fremme for 
ishallbygging i Norge. Det er gitt tilskudd fra Enova.

• Enovatilskuddet (2,5 mill) lavere enn forventet, fordi våre tekniske 
løsninger ga god effekt for lavt energiforbruk, og fordi (forbehold) 
ventilasjonsanlegget ikke var «nyvinnende» nok.



Diverse

• Det ble jobbet med optimaliserte bygningsmessige og tekniske 
løsninger, for å gi så lave investerings- og driftskostnader som 
mulig, bedre inneklima i hallen og konstruksjonsmåter som er 
tilnærmet helt sikret mot byggskader, der bygningsfysikk, 
klimaskall og fuktvandring er veldig aktuelt tema. Det er 
uansett komplekst og teknisk komplisert, men mange kan 
sikkert forstå det komplekse når det i realiteten bygges noe 
som skal ha «vinter» innvendig når det er varmt ute og 
potensielt også i denne hallen i varm halvdel av året.



Planløsning – fokus til rett tid i prosjektet -
eksempel



Ledelinjer – prestige?

• Forrige bilde - kaos

• Bruk av ledelinjer strengt tatt krav, men kan ikke lage kaos i 
blinde og svaksyntes opplevelse.

• Vårt eksempel er nesten kaos. Hovedinngang burde ikke vært
rett foran heisen, trappen til 2.etasje og veien til HCWC i 
fellesarealene i 1.etasje. Ideell løsning har vi ikke vurdert.

• Hvorfor nesten kaos – jo, fordi det ved større arrangement blir 
slik at folk stimler sammen rett innenfor hovedinngang. La alle 
komme inn – la de orientere seg på oversiktlig måte – sørg så 
for skilting etc. som gir logiske forflytninger i bygget.



Innvendig skilting - UU

• Denne type skilt er viktig, for mange 
brukere og besøkende. 

• Vi valgte dette av to grunner, èn
tilhørende svakheter i planløsning, ved
“kutting av sving”, som da førte til få skritt
over mattene.

• Annen grunn er plikten vi har, for å sørge
for god veifinning i en bygning. Både
informasjonsskiltets størrelse, plassering
og planløsning ved inngang skulle her 
vært sett over ett, i tidligfasen.



Universell utforming

• Tja, vi gjorde det beste ut av det, men utfordrende tematikk 
sammen med vurdering også mot hensikten med likestillings-
/diskrimineringsloven – spesielt i en flerbrukshall – spesielt 
med den åpenbare tredelte bruken.

• Spesifikke råd for dette er: - UU må på bordet tidlig - arkitekter 
må gis føringer - søk støtte hos handikapforbund, lokalt eller 
sentralt – respekter aktuelle veiledere fra KUD



Innvendig skilting

• Hvordan skulle vi nå frem til hallens
brukere, når planløsningen ikke var 
intuitive, og basert på temaet “utesko”. Litt
for sent satt vi fokus på det kritiske ved
grus på gulv i garderoben og nyslipte
skøyter. 

• Informasjon fra brukere med erfaring er
særdeles viktig – dette med tilstanden på
gulv i garderober og nyslipte skøyter er
godt eksempel. Arkitekter må ha slik
informasjon.



Sko- og støvelproblematikk. Fokus detaljer.

• Her fra en av de små garderobene, vi 
tenkte sko-/støvelhylle kunne minne folk 
på dette med å ta av uteskoene.

• Se her slettpanelen på veggene –
bindingsverksvegger med panel, for å ta 
videre bruk av treverk som prinsipp.

• Ikke nødvendigvis genialt med treverk, 
tenk på plater bak panelet, hvis
lydgjennomgang mellom rom må vekt-
legges.

• Og velger dere panel – beskriv innfesting
med skruer. “Djevelen er i detaljene”. 

• Og om vi ønsket panelet liggende? Nei. 
Støvsamling i sprekker. 



Forskjellig inne – inn i planleggingen tidlig

• Vi hadde ikke rom for ideelle løsninger for 
lagerrom. Selv om vi tidlig ble gjort kjent
med ille lukt fra hockeyutøveres utstyr (for 
ordens skyld; idrettsutstyr).

• Men vi hadde plass i garderobe-
korridoren, og det ble av isidretts-
klubbene bygd store avlukker, bak
skyvedører – med avtrekk fra avlukkene.

• Mattene er ved inngang til garderober, 
påminnelse utesko, samt siste instans for 
å børste av bena. Burde vi brukt mattene i 
hele korridoren? Trolig. Men effektivt for 
renhold? Slitasje når for mange roter ute
her med skøyter på?



Prosjektgjennomføring – før byggestart

• Forprosjektsgruppe – tatt med videre – Thermoconsult og 
Green Advisers

• Tatt med videre, gjennom kontrahert entreprenør, RIE, RIBR

• Etter kontrahering – prosjekteringsfase, mye styrt av oss 
(park/idrett og eiendom), med Thermoconsult, SIAT og Green 
Advisers som rådgivere. Her tok vi inn isidrettsklubbene, som 
viste seg å stille med enkel og nyttig info, for justering av 
tegninger.

• Hockeyforbundet løpende orientert om utviklingen i hall-
utformingen, med tilbakemeldinger og nyttige innspill, uten å 
overkjøre våre prinsipper, i forhold til flerbruk



Prosjektgjennomføring - utførelsesperiode

• Slitsom prosess pga begrenset økonomi, «ulydighet» ble en 
dyd.

• Slitsom fordi totalentrepriser gir den ulempen at 
entreprenørene ikke alltid er på tilbudssiden.

• Slitsom fordi vi ikke hadde med en ITB-koordinator, som i så 
fall burde vært kontrahert av oss direkte. Og forhåpentligvis 
hadde maktet å samle trådene. Det er all grunn til å tro at 
teknisk totalentreprenør (el. – Bravida), med sine under-
entreprenører, kan ha mistet tråden, fordi våre egne rådgivere 
tok inn erfaringer og kompetanse som lå «for høyt». Den 
tendensen så vi nok tydeligere etter overtagelse.



forts.

• Slitsom fordi byggentreprenøren aldri klarte å prosjektere 
ferdig før utførelser. Det er garanti for at det ikke blir suksess 
hele veien, og slike gammeldagse metoder tuller med slutt-
produktet.

• Slitsom fordi feil i utførelser underveis, dvs. ikke godkjente 
prosjektering, ikke ble korrigert for, og dermed endte i 
reklamasjoner «underveis», hvorav noe er pågående, og skal 
rettes på egnet tidspunkt.



Bare slitsomt ?

• Nei, men vi burde bygd en ny ishall om kort tid – altså, èn ishall
til

• Nei, vi visste at gjenbruk av eksisterende 
kuldeanlegg/maskineri kunne begrense optimalt sluttresultat

• Nei, til tross for diverse i gjennomføringsfase og diverse i 
etterkant var det hyggelig og lærerikt, med kanskje bedret 
bevissthet for tekniske anlegg også i konvensjonelle bygg

• Brukere er veldig fornøyd, vi har god iskvalitet, og 
konseptmessig tror vi det meste innfrir realistiske forventninger



Tekniske anlegg

• Kuldeanlegg fra omkring 2010 ble brukt videre, med kjent risiko for 
utfordringer (vi skulle bygge billig).

• Små tilhørende omlegginger av kjølerør i kulvert før innstøpt i 
betongflaten

• Driftsproblemer førte til utskifting av kuldeanlegg, med oppstart i 
2020 – ikke overtatt ennå!

• Smeltegrop del av teknisk installasjon, også på energisiden.

• Avfukteranlegg av type Menerga, anbefalt pga teknologi og 
egenskaper, vi tror pga valgte løsninger for gjenbruk av energi.

• Oppvarming, vannbåren, gulvvarme og takhengte konvektorovner. 

• Belysning LED-teknologi, stort sett sensorstyrt, hallbelysningen 
bryterstyrt/soneinndelt.



ITB-koordinatoren’s rolle



Teknisk drift – går det av seg selv



Ekstrem gjenvinning av energi - energiforbruk

• Teoretisk beregnet forbruk, 50 000 kWH pr. mnd, med hall i full drift.
• Dette var ikke noe vi solgte inn tidlig, for å sjarmere politikere. 

Bærekraft, miljøplaner og miljømål til tross, vi i Eiendom presses 
ikke opp mot veggen, selv om noen kWh sikkert kunne hankes inn.

• Forbruk til nå snitt ca. 80-90 000 kWh.
• Nye tall etter installering nytt kuldeanlegg ikke kjent – vi vet ikke når 

nye driftsforutsetninger er så stabile at nye målinger er pålitelige.
• Våre støttespillere er sikre på at forbruket skal kunne lande ned mot 

teoretisk beregnet forbruk. 
• Vi har i nyere tid kommet på potensielt parameter i anledning 

energiforbruk – har ikke brakt det på det rene. Kan 
isdrift/preppekostnader ha falt utenfor teoretiske beregninger? I så 
fall helt fair, og hvordan kan det da jobbes for å få de kostnadene 
ned – kanskje vi får noe svar i dag, relatert til vannforbruk.



Gummibelegg



Gummibelegg

• Valgte fliseløsning, anbefalt produkt –
som “det beste”. 

• Dårlig prosjektering? Flisene kan ikke
limes, og de er ikke last mot vegger eller
kanter i rommene.

• Gliper fører til skøyteegg ned i betong.

• Vanskelig å holde rene – produktsvakhet
– feil med batch i produksjon

• Neste gang hadde vi trolig søkt annen
løsning.



Kiosk – kjøkken – salg/servering



Kiosk……

• Det må man ha, og ikke spar areal her.

• Fordelaktig med kontakt til isflaten, fordi
betjening kan settes opp for vakthold e.l. 
ved frigåing for allmennheten.

• Inntilliggende lagerrom nyttig, for utstyr til
utleie osv.



Lagerplass



Lagerplass



Lagerplass

• Får man nok lagerplass – får man organisert det godt nok?

• Må ikke uteglemmes i planleggingsfasen

• Legg til rette for utvikling, om budsjett er for lavt

• Ikke bygg for stort ventilasjonsrom……..



Fellesareal, møterom etc



Diverse rom

• Korridor fellesareal

• Adkomst toaletter, datarom, rengjørings-
sentral, trimrom, klubblokale/møterom, 
teknisk rom.

• Arealbesparelse her, trolig, men mye ga
seg selv etter div. nødvendig justeringer.



Trimrom – utgang til mesanin



Mesanin - tribune

• Vi la opp til min. 200 tilskuere, men valgte
bort oppbygde sittebenker.

• Massivtre, veggelementer, prosjektert
med åpninger for senere dør- og
vindusmontering. Som på bildet nå
gjennomført, fint samvirke mot 
trimrommet.

• Bevisst UU-valg, toaletter for alle med
adkomst direkte fra mesaninen.



Utvidelse utenfor eks. betongflate. Forberedt 
for mesanin rundt hele.



Disponibelt oppå eks. bygg – planlagt for 
innredning av møte-/konferanserom.



Veggen med skygge – biologisk vekst på 
fasadeplater – ytterveggens oppbygging!



Kondensering i yttervegg

• Islegging første gang vinter 2017
• Kondensering, vann synlig på gulv inn i hall, høsten 2018, i

sammenheng med påsatt kulde
• Sjokk, nei, vi var realister. Og vi hadde en reklamasjon inne for 

ytterveggers svakheter.
• Hva skjedde? Vi vet ikke helt, overvåkes, men det beste vi har til nå

er dilemma med innetemperatur. For lav, for lav mot yttervegger av 
massivtre, slik at 80 mm tykke elementer av rent trevirke var for 
kalde.

• Hva har vi gjort? Tatt videre reklamasjonen, men den er ikke bare 
rettet mot kondenseringsproblemet, vi har påvist oppfukting i 
yttersjiktet yttervegg, fra utside selvsagt, men pga værinnslag i 
fasadekledningens for store spalter i skjøtene. Horisontale skjøter 
åpne, rett inn i isolasjonen. Vertikale skjøter, også veldig fuktig, for 
smal EPDM-list – vann trenger inn. 



Kondensering i yttervegg

• Entreprenøren tar ikke ansvar for kondenseringen, la oss si 
inntil videre, men vi har bøyd av for dette.

• Vi har tro på at utbedring og endring i ytre sjikt, med bruk av
vindtettduk, bidrar for bygningsfysikken. 

• Vi har ført ventilasjonsvarme med på yttervegger, men ikke 
ennå fått sjekket effekt av dette skikkelig ut. Men vi ser at 
temperatur ute ved veggene øker.



Hvorfor vanninndriv i ytterveggene, fra utside

• Litt vrang prosjektleder hos byggentreprenør.

• Kanskje for ambisiøse selgere fra Rockwool, med sin isolasjonstype som tross 
alt ikke krevde bedre vindtetting enn tilsvarende dobbelfalset kledning (sitat fra 
teknisk godkjenning)

• Hvorfor fasadeplater (Steni) – jo av hensyn til vedlikeholdsfrihet, eller enklere 
vedlikehold, og en senere oppmerksomhet mot konseptet Steni Vision. 

• Hvorfor spare på vindtetten? Prosjektledere er satt opp for å tjene mest mulig for
sine herrer, da ofres sunn fornuft og kunder.

• Kom det noe ut av dette for Rockwool. Jada, bra. Seier med bismak. De endret 
teknisk godkjenning for REDAir FLEX; «Utvendig kledning skal være helt uten 
åpne skjøter og helt tett mot inndriv av slagregn over hele fasaden. Kledning 
med åpne skjøter må ha vindsperre ……utenpå isolasjon».

• Hvorfor i all verden ikke bruke trekledning, i et trebyggkonsept for øvrig? Angrer 
på det, men det var totalentreprise. Vi hadde beskrevet fasadeplater, så da ble 
det slik, og det ser nå superbra ut i tre himmelretninger.



Kondenseringen



Veggen i skygge – mot nord

• Fascinerende vekst på Steni’s eldste plate, rimelig opprinnelig 
grunnmursplate (muretterligning). Valgt på deler av fasade for 
å spare penger.

• Veggen blir ikke soloppvarmet – det er fuktig i området – det er 
magasinert fukt i sjiktet rett innenfor platene. Fukt gir god vekst 
for små organismer, selv om selve materialet i produktet er 
uorganisk.

• Forholdet klaget inn, men……..Det kan bli fint hvis det etter 
hvert vokser små furubusker i plateskjøtene også.



Veggfot

• Ikke i ht. teknisk godkjenning for Rockwool REDAir Flex (for 
øvrig endret siden vi reklamerte i denne saken).



Takfot

• Usikkerheter



Takk for oss

• Vi har noen sammendrag brukt som enkel info til kommuner 
med ishallsplaner, kan sendes alle. Hulter til bulter, litt som 
dette innlegget, men noe nytteverdi kan det ha.

• Alle er hjertelig velkommen til en tur innom vår ishall, eller 
selvsagt til spørsmål i etterkant av seminaret.

• Vi skal i år la isen ligge, pga kortere periode uten brukere, vi
ser det som en slags fullskalatest, det er tross alt bygd for å 
tåle denne bruken.



Eventuelt




