
 

 

NOTAT 
Besøk i RIMNERSHALLEN, Udevalla, tirsdag 21.10.2014 

Etter avtale med seksjonssjef Bengt Alm hadde undertegnede og Inge Tveit besøk med 
omvisning i Rimnershallen i Udevalla den 21.10.2014.  Under besøket la vi mest vekt på 
detaljer vedr. den  innendørs friidrettsbanen. 

Hallen er på 8 500 kvm. fordelt på bygd i 3 etasjer og tatt i bruk i februar 2011.  Eier og drift 
ansvarlig er Udevalla kommune.  Rimnershallen inneholder bl.a. hovedhallen med plass for 
friidrett, turn og styrketrening.  I 2. etg. er det 2 ballhaller.  I hallen er det i tillegg en 11 m. 
høy klatrevegg samt en treningsvegg.  Det er kafe', konferanserom, kontorer, vrimlearealer, 
garderober,  toaletter og heis. 

Friidrettsdelen på plan 1 har:                                                                                                       
200 m. rundbane med 4 løpebaner, radius 16,579 m, dosering 11grader, bredde på løpebanene 
0,90 m, samt en ikke dosert oppvarmingsbane på innsiden.                                                               
60 m sprintbane med 6 løpebaner, banebredde 1,22 m.                                                                  
2 groper for lengde og tresteg.                                                                                           
høydehoppmatter.                                                                                                                
stavhoppgrop og matte.                                                                                                             
ring for kulestøt med sektor for støt med gummikule.                                                                     
ring for teknisk trening i diskos og slegge.                                                                                     
tilløp for kasttrening spyd.                                                                                                                   
I tillegg er det faste turnapparater og styrketreningsutstyr stående framme.                         I 
tilknytning til hallen er det en mindre klatrevegg.                                                                          
Det er tilgang på lydanlegg og enkelt resultattavle. 

På plan 2 er det                                                                                                                     
kontorer, konferanserom 1, balkong mot friidrettshallen med plass for ca. 400 personer,  
garderober, toaletter og 2 håndballhaller.  Den ene hallen er forbeholdt håndball og den nadre 
innebandy.  Dette for å slippe klistermerker i begge hallene. 

På plan 3 er det kontorer og konferanserom 2, hvor også el-tid sprint har plass. 

KOMMENTAR TIL VEDLAGTE FOTO: 

Foto 001: Rimnershallen sett fra parkeringsplass mot inngangen.  11 m høy klatrevegg til 
høyre for inngangen. Til venstre er stadion for friidrett og fotball.                                  
Friidrettsdelen av hallen måler angivelig ca. 50 X 100 m. 

Foto 002 - 006: Viser oversikt over friidrettsbanen m.v. 

Foto 007 - 008: Ring m.v. for teknisk trening i diskos og slegge.  Sikkerhetsnett rundt, samt at 
det er satt opp ekstra netting mot løpebanen. 

Foto 009: Teknisk tilløpstrening og kast for spyd.  Sikkerhetsnett ved målplata. 



Foto 010 - 012:  Ring og sektor for kulestøt med gummikule.  Sikret med nett.  Sektoren er 
grei fram til ca. 15 m.  Der er den rettet ut, slik at sektoren ikke tilfredsstiller kravene. 

Foto 013:  Ekstra sikring med stålnett mot løpebanen. 

Foto 014 - 017:  Grop og tilløp for lengdehopp i to retninger.  Groper og tilløp kunne med hell 
vært trukket opp til 50 cm. lengre ut fra veggen. 

Foto 018 - 019:  Slik hallen er formet er det umulig å trene eller arrangere høydehopp sammen 
med sprint eller rundbaneløp samt stav.  Selv om matta kan flyttes er det få steder å plassere 
den.  Likeledes bør banedekke være forsterket der satssonen er. 

Foto 020 - 027:  Stavsprang har tilløp i retning mot balkong/tribune på kortsiden.  En liten del 
av stavmatta ligger under balkongen.  I tillegg ligger satsfeltet nær mål og start for 
rundbaneløp.  Etter min vurdering er denne plasseringen av stavsprang lite tilfredsstillende. 
Avstanden fra golvet og til underkanten av dragerne er 3,2 meter. 

Foto 028 - 030:  Sprint, 60 m.  6 løpebaner, banebredde 1,22 m.  Sprintbanen er lagt på eneste 
stedet er der plass til den i hallen.  At mål for sprint og mål for rundbaneløp er på forskjellige 
steder er en ulempe for el-tid.  Behov for flere tidtakerenheter, ulik plass for de som betjener 
utstyret m.v. 

Foto 031 - 032:  Matter for å stoppe mot i enden av sprintbanen.  Matter montert på gjerde på 
den doserte svingen.  Matta er tilnærmet like bred som de 6 løpebanen.  Etter min vurdering 
bør en ha 1 meter i tillegg på hver side. 

Foto 035 - 035:  Plasseringen av kamera og de som betjener anlegg er etter min mening lite 
tilfredsstillende.  Fare for at personer kommer mellom kamera og løperne ved målpassering,  
selv med så spiss vinkel.  Det er vanskelig å finne andre alternativer når en ser bort fra 
frittstående stativ. 

Foto 036 - 040:  Løp rundbane.  Start og mål laget under tribunen og tett ved satsstedet for 
stavsprang.  For mål er det kun to alternativer på banen, så ut fra dette er valget greit.  Det 
areal som friidretten disponerer gir ikke så mange andre løsninger. 

Foto 037 - 040:  Målkamera for rundbaneløp.  2 stk. kamera montert så høyt som mulig på 
veggen, i underkant av tribunen.  Avstand fra golv til underkant av tribunen er ca. 3,7 m.  
Avstanden til nærmeste bane er i overkant av 1 meter.  Utfordringen ved å ha kamera så lavt 
er at dersom det kommer flere løpere likt kan det bli vanskelig å skille dem.  Lett for å skjule 
hverandre.  Her som for sprint, det er få alternativer.  Begge kamra er festet solid til veggen, 
men sitter utsatt til for skader. 

Foto 041 - 047: Doserte svinger.  Radius på svingen er ca. 16,5 meter og har en helling på 11 
grader.  Høydeforskjell i ytre bane er ca. 1/2 meter.  Det var ikke satt opp noe rekkverk i 
ytterkant av svingen.  Dette angivelig etter ønske fra brukerne.   

Foto 028, 048 - 049:  Søyler under overbygg.  Overbygget dekker over svingen og noe ned på 
den ene langsiden.  Avstanden fra golv og opp til underkant av dragere er ca. 3,2 m.  Det 
føltes mørkt og inneklemt under overbygget.  Overbygget er satt opp på  4 store firkantede og 
13 - 14 runde søyler.  De fleste plassert innenfor rundbanen.  Lite egnet område for friidrett..                                                                                                                                               
Dersom Berskaughallen skal bygges på, vil ca. halve friidrettsbanen bli liggende under 
overbygget.  Dette vil kreve stor takhøyde for den delen av banen.  Takhøyde for den delen av 
banen bør være 5,5 - 6 meter.  Kan dette gjøres ved å heve taket på den nye delen til 1 - 1,5 



meter over det eksisterende og sette inn glassplater der?                                                                
Likevel vil området etter min mening bli preget av søyler og trolig gi liten plass for friidretten. 

Foto 050 - 055;  Område for turn og styrketrening.                                                                 
Område for turn tar nesten halve området på indre bane.                                                          
Område for styrketrening er lagt inn under overbygget. 

Foto 056 - 057:  Speaker og stevneleder.  Det var ikke noen skjermet plass for disse 
funksjonene.  Det var lagt opp til plass ved bord på tribunen på høyde med målområdet for 
sprint.  Dette er ingen god løsning.   

Foto 058 - 059:  Møterom har grei utforming og beliggenhet for denne hallen.  Utformingen 
av hallen vil gi andre løsninger på felles møterom m.v. 

Foto 060 - 062:  Tribuner / plass for tilskuere var på utbygg på høyde med andre etasje.  For 
meg virket det som en rimelig god løsning, men mener de burde vært litt bredere og gått rundt 
hele banen.  I Rimnershallen var det beregnet plass til 4 - 500 personer.  Adkomst var fra 
hovedinngang med trapp opp til 2 etg., samt trapp fra første etasje i begge ender av langsiden 
mot hovedinngangen. 

Foto 063:  I hallen er det er 8 garderober fordelt på første og andre etasje.  Ifølge opplysninger 
er behovet større, særlig ved arrangement.  Behovet da er 12 - 16 garderober.  Hver garderobe 
er på ca. 25 - 30 kvm. totalt med dusj og toalett. 

Foto 064 - 065:  Vrimleområde i første etasje er strekker seg fra hovedinngangen til dører inn 
til friidrettsbanen.  Fra vrimleområde er det trapp til andre etasje, videre heis og inngang til 
garderobeområde.  Videre er det langs den ene langsiden kiosk samt lokale for hallvakt.  
Område er langt og smalt.  Ifølge opplysninger er område lite funksjonelt.  Ved arrangementer 
blir det fort overfylt i området. 

Foto 066:  I enden av hallen, under overbygget er det en lav klatrevegg med matter. 

Foto 067 - 069:  Ballhall A og B samt tribuner mellom disse.  Hall A er til daglig forbeholdt 
håndball, mens hall B benyttes av innebandy m.v.  Dette for å lette renholdet, slippe klister i 
begge hallene.  Mellom banene er det tribuner med plass til 130 sitteplasser og 150 ståplasser 
til hall A og 250 sitteplasser og 150 ståplasser til hall B. 

Foto 070 - 073: Utendørs friidrettsanlegg og fotballstadion ligger tett inntil Rimnershallen.  
Dette gir mulighet for bruk av lokaler i hallen i forbindelse med arrangementer. 

Lys, varme, vinduer:                                                                                                                             
Lyset i hallen var ifølge Alm lite tilfredsstillende og skulle skiftes ut.                                         
I friidrettshallen var det to små felt hvor det var vinduer som slipper inn dagslys.  Dette var 
ifølge Alm for lite.  Bør være mulig å få inn mer dagslys.                                                         
Temperaturen i hallen var ca. + 15 - 18 grader, noe som ifølge Alm var ønske fra de som 
trente friidrett i hallen, 

Vurderinger vedr. utvidelse av Berskaughallen ut fra besøk i Rimnershallen.                                                                                                                                          
Ut fra min vurdering etter besøk i Rimnershallen, vil overbygget med søyler i Berskaughallen 
gjøre at utnyttelsen av hallen til friidrett blir redusert.  Antall søyler og deres plassering er det 
som etter min vurdering reduserer bruken av overbygd område til friidrett mest.                         
Finnes det noen løsninger uten søyler, f.eks. som på hengebruer?             



I høyde og stav kan en lett komme i konflikt med søylene i tilløpet, det samme vil være for 
plassering av mattene  Videre vanskelig med plassering av høydehopp.  Tilløp og matte i 
høyde vil hindre bruk av rundbane, sprint og stav samtidig..                                                                                                                                          

For Berkaughallens tilfelle vil halve friidrettsbanen bli lite brukelig.  Ut fra tettheten av søyler 
under overbygd område i Rimnershallen sett opp mot størrelsen på overbygd område i 
Berskaughallen, kan behovet for søyler være rundt 30.                  

Videre bør antydet høyde i det overbygde området i Berskaughallen vært opp mot det 
dobbelte.  Dette for å få mer "luft" inn i området.  Overbygd område i Rimnershallen virket 
mørkt og innestengt. 

Bredden på friidrettsdelen i Rimnershallen gjør at det etter min vurdering blir trangt rundt 
lengdehoppsgropene, noe som lett kan føre til hendelser med løpere i rundbanen.  Videre 
trangt rundt start/mål på rundbane.   

Rimnershallen var etter min vurdering lite tilrettelagt for å arrangere selv mindre 
friidrettsstevner.  Det var dårlig tilrettelagt for el-tid, speaker og sekretariat.                     
Hallen manglet etter min mening noen meter i bredden.   

Lyset i Rimnershallen var etter seksjonssjefen utsagn lite tilfredsstillende.  Dette er de i ferd 
med å bytte ut.  Videre ville de gjerne hatt flere vinduet, slik at naturlig lys kunne slippe inn.             

   

Lier 24.10.2014 

Tom Saugerud                                                                                                                                   
I.F. Hellas 

   

   

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 


