Pressemelding: mantinia modulhaller
Idrettshaller kan bygges langt billigere
Moduler og standardisering gir samme kvalitet til lavere pris.
……
Et Trondheimsfirma har utviklet idretts- og flerbrukshaller som kan bygges langt rimeligere
ved å forenkle og standardisere hele prosessen fra planlegging til drift.
Kvaliteten på hallene er den samme som for tradisjonelle løsninger. Det er selve prosessen
med planlegging, dokumentasjon, bygging og drift som standardiseres og dermed forenkles.
– Det er mange ledd som kan forenkles i en slik prosess. Resultatet blir en fullverdig
flerbrukshall med ulike servicefunksjoner til en lavere pris, sier Svein O. Berg i mantinia
utvikling AS.
Standard med variasjoner
Berg er sivilingeniør med bakgrunn som banksjef og idrettsleder gjennom mange år, bla. fra
eliteklubben Byåsen Håndball. Han forteller at hallene består av plassbygde moduler med en
standardstørrelse for selve hallen og fire varianter av servicebygget. Utgangspunktet er en
hallstørrelse på 25x45 meter med takhøyde på 7 meter. Bruksarealet vil variere fra 1675
kvm til 2200 kvm, avhengig av byggherrens ønsker og den ferdige hallen vil oppleves som
skreddersydd. Flere aktivitetsflater kan også koples til grunnmodellene.
Servicebygget rommer garderober, teknisk rom, lager og andre funksjoner.
– Vi har utarbeidet løsninger for servicebygget på grunnlag av særidrettenes ønsker og
Kulturdepartementets retningslinjer for spillemidler, forteller Berg.
Forutsigbar økonomi
I prosjektene er det også lagt til rette for å kunne tilby lokaler til små idretter, til mindre lag
og foreninger og for utleie til kommersielle aktører, som f.eks. treningssenter. Utbyggeren får
også et ferdig opplegg for å budsjettere inntekter og utgifter i driftsfasen. – Dermed får
verken idrettslaget eller andre noen overraskelser underveis, sier Berg.
Konseptet er utviklet i samarbeid med anerkjente arkitekter og rådgivere som har tegnet og
prosjektert en rekke flerbrukshaller i Norge. Utførende entreprenører velges for hvert
prosjekt.
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