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Solfangere på taket på ny svømmehall

KLAR TIL BRUK: Moelvhallen huser både ﬂerbrukshall og svømmeanlegg. Svømmeanlegget skal tas i bruk til skolestart i høst.
På taket ses solcelleanlegget. Foto: Jan Rune Bakkelund
Av Jan Rune Bakkelund
06. august 2018, kl. 18:51



Den nye, moderne svømmehallen i Moelv står klar for å ta imot elever fra
mandag 20. august.
Det er bygd en ﬂeksibel og topp moderne svømmehall med konkurransebasseng på 25 x 15,5 meter. I tillegg er det
et eget opplærings- og terapibasseng på 12,5 x 8,5 meter.
– Dette blir en attraksjon ved Mjøsa, har rådmann Jørn Strand sagt. Nå er det slutt på å skysse skoleelever fra
Ringsaker til Ankerskogen på Hamar og svømmeanlegget på Jorekstad.

241 millioner kroner
Flerbrukshallen, svømmehallen og uteområdet har en kostnadsramme på 241 millioner kroner. Linda Cathrine
Hofstad Helland fra Høyre, som var kulturminister, besøkte hallen i juli i fjor og hadde med en gave på fem millioner
kroner til svømmeanlegget.
Det er grunn til å kaste et blikk opp på taket av det nye bygget, for solvarmeanlegget blir omtalt som rekordstort.
– Anlegget er det største som er installert på et enkelt bygg i landet. Her vil det årlige energiutbyttet være rundt
180.000 kWh. Premisset var at Moelv-anlegget skulle være etter passivhusstandarden, og dermed ble solfangere
den eneste løsningen, sa prosjektleder i Sweco, Stein Skinstad til Fremtidensbygg.no i fjor høst.

Tenkt energisparing
Svømmehaller er store energisluk, men også på dette området er det tenkt energisparing sa Skinstad:
– Gråvannsgjennvinning fra garderobesystemet, samt blødevann fra bassenget skal brukes til oppvarming av resten
av bygget. Dette er både økonomisk og energibesparende.
Flerbrukshallen og svømmehallen er i samme bygg og har ﬁre romslige garderober med en samlet kapasitet på
cirka 300 personer. I tillegg kommer ﬁre handikapgarderober og to separate lærergarderober.
I andre etasje er det oppholdsrom, kafé med kjøkken, personalrom, treningsrom, toaletter og atkomst til tribuner
for både ﬂerbrukshallen og svømmehallen.

Solfangere: Det største solfangeranlegget som er installert på et enkelt bygg er på toppen av Moelvhallen, skrev
Fremtidensbygg.no
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