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FAGVURDERING HALLSTØRRELSE SVILAND SKOLE 

Ifølge kommunedelplan Aktive Sandnes skal det ved bygging av nye skoler eller ved større 
rehabiliteringer som hovedregel bygges det som betegnes som en normalhall. En normalhall 
er en hall med fri gulvflate på 25 meter x 45 meter. Dette gir en spilleflate for håndball og 
innebandy på 20 meter x 40 meter med foreskrevne sikkerhetssoner og plass for sekretariat 
utenfor sikkerhetssonene. Tjenesteområde teknisk sin faglige vurdering tilsier at å bygge 
normalhall fremfor en mindre hall i forbindelse med bygging og rehabilitering av skoler er å 
foretrekke. Slik vil vi kunne møte et fremtidig hallbehov på Sviland. 
 
Alle idrettshaller bør også ha tilskuerplasser. En enkel tribune med tre benkerader gir plass til 
cirka 250 tilskuerplasser. En slik tribune bør inkluderes på Sviland. Det bør også inkluderes 
sosialt rom med mulighet for kaféløsning og møterom. En slik hall tilsvarer dagens Hanahall 
med økning av sikkerhetssonene utenfor spillebanen i henhold til dagens nye krav.  
 
Ifølge nye regler for tildeling av spillemidler gis det ikke lenger tilskudd til bygging av 
idrettshaller med samme aktivitetsflate som Hanahallen (23 meter x 44 meter). Dagens krav i 
henhold til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 tilsier at 
størrelsen på en normalhall skal være 25 meter x 45 meter. Hallen skal da inneholde minimum 
to sett garderober og 100 m2 lagerplass. Takhøyden skal være minimum sju meter og 
maksimalt tilskudd er kr. 10.000.000,-. Med ni meter takhøyde er tilskuddssum fastsatt til kr. 
11.000.000,-. Dette er spesielt viktig der hallen skal brukes til volleyball på et høyere nivå. 
Sosialt rom på minimum 100 m2 gir et maksimalt tilskudd på kr. 500.000,-. 
 
Ved å bygge en mindre flerbrukshall på 20 meter x 32 meter defineres den i dag som 
basketballanlegg og gir maksimalt kr. 5.000.000,- i spillemidler. Dette inkluderer to sett 
garderober og minimum 50 m2 lager. En slik hall vil kunne brukes til kamper i volleyball og 
basketball. Den vil være for liten til innebandy og håndball som konkurransearena. Hallen vil 
kunne være egnet for diverse gymnastikkaktiviteter i skolen og diverse trenings- og 
mosjonsaktiviteter, samt minihåndball frem til barna er ti år. 
 
Aktive Sandnes er klar på prioriteringen av idrettshaller i bydelene, Austrått, Riska, Ganddal 
og fortetningsaksen Skeiane – Lura. I tillegg er det prioritert en stor idrettshall tilrettelagt for 
bredde og spill på de øverste nivåer. Idrettshall på Sviland ligger inne som del av utviklingen 
av en fremtidig idrettspark på Sviland. I vedtatt disposisjonsplan for Sviland idrettsanlegg 
ligger idrettshall innplassert i avsatt areal til idrett (ref. vedtatt disposisjonsplan B-SAK 6/11). 
  
Forutsetning for innplassering av en idrettshall normal størrelse på dagens skoletomt bør være 
at idrettshallen ikke går på bekostning av andre nødvendig utendørs aktivitetsområder i 
skolegården. Skolens uteareal skal betjene ulike aktiviteter - både organisert og uorganiserte - 
innenfor og utenfor skoletiden.  



 
Det bør vurderes å innplassere idrettshall som kan benyttes av skolen på avsatt areal i 
idrettsanlegget, dersom en normal idrettshall ikke er forenlig med avsatte arealer innenfor 
skoletomten. En slik løsning vil ha noen bakdeler på grunn av avstand mellom skolen og 
idrettshallen på om lag 1 km: Det kan bli mer problematisk med bruk av sosiale rom som del 
av skoleundervisningen, samt sambruk mellom skoleareal og idrettshall til for eksempel 
fellessamlinger og aktiviteter. Det er viktig at dette sjekkes ut mot skolens vurderinger. 
 
Vi anser det som viktig å se på totalløsningen for Sviland skole, herunder vurdere størrelse på 
hall opp mot å ha gode uteanlegg for skole- og nærmiljøbruk. Bygging av idrettshaller bør ses 
på som langsiktige investeringer og ha et perspektiv som går ut over tiårs-planen for Aktive 

Sandnes. Å bygge normalhall fremfor en mindre hall i forbindelse med bygging og 
rehabiliteringer av skoler anses som bedre for å møte et fremtidig hallbehov på Sviland.  
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