
Hva skal til for å velge tre som byggemateriale



Først litt om Biri IL



«Alle i Biri i fysisk aktivitet»

Anleggene er der  for å brukes.

Legge til rette også for den uorganiserte aktiviteten.

Holde barn og ungdom i aktivitet i våre idrettsanlegg. 

Alle skal føle seg velkommen.



Biri  IL 

• Stiftet  15. august 1925

• Ca. 800  medlemmer

• Årlig budsjett: 2,7 mil.

• 700 kvm bygningsmasse
2500 kvm med flerbrukshallen

� Idrettsanlegg
• 5 km lysløype
• 1 kunstgressbane
• 1 gressbane, 
• 1 ballbinge, 
• Nærmiljøanlegg med
3 gressbane, 1 asfaltbane, skistadion, klubbhus

• skileikanlegg 
• FLERBRUKSHALL

� Dugnadstimer pr år. 10.000

� Tillitsvalgte: 150 personer

� Ansatte: Kun vaktmester i 0,7% stilling



Fotball

� 300 medlemmer – 19 lag

� Fotballskole.

� Biri Jentecup 
(60 jentelag deltar)



Håndball

� 30 medlemmer

� 2 lag 



Ski

� Skigruppa 130 medlemmer

� Ca.100 løpere er med og går klubbrenn hver vinter.

� Madshus sprinten, årlig arr., med ca. 250 løpere



Sykkel

70 medlemmer

• Tilbud for hele familien, hvor barn, 

ungdom, og voksne kan være i aktivitet



All-idrett

• Over 40 barn i aldersgruppen

• 5 -10 år deltar



DUGNADS-

GJENGER



Biriavisa

� 5 utgaver i året.

� 40 sider

� Opplag 3.100

� Finansieres med annonsestøtte 
fra lokale næringslivet og 
dugnadsarbeid.

� Avisa inneholder artikler fra Biris 
befolkning og kulturarrangører. 

� Informasjon om idrettslagets 
aktiviteter



Biriil.no
� Ny hjemmeside



Torsdagsklubben

• 20 personer i alderen 50+. møtes hver torsdag og gjør diverse dugnadsarbeid 
for Biri IL.  Her er det fagpersoner som snekker, murer, elektriker, maskin-
entreprenør m.m.

• Torsdagsklubbens dameavdeling er 7 damer i alderen 50+, som vasker og 
holder toalettanleggene på Myrvang i orden, og hjelper til der det trengs å ta i 
et tak.

• Klippegjengen.  2 personer som klipper, og holder nærmiljøanlegget Myrvang i 
orden.



Biri 2020

• 10 - 15 personer, som alle er småbarnsforeldre.

• Utreder forslag til hva Biri IL skal ha av aktiviteter i 2020

• Jobber med bygging av nye aktivitetsanlegg, samt opp-pussing av eksisterende 
anlegg.



GAMLE GLØR

� 15 personer med brannmannskunnskap,  som utfører diverse arbeid for det 
lokale næringslivet og befolkningen i bygda.

� Overskuddet på ca. 20.000,- pr. år går tilbake til drift av idrettslaget.



Utleie og drift av Biri Herredshus

Fra 1. januar 2014 tok Biri IL 

over driften av 2. etasje (storsalen),

og pistolklubbens lokaler i kjelleren på 

Herredshuset

Vi har ansvaret for all utleie,

og ettersyn i disse delene av huset..



Myrvang Nærmiljøanlegg

� Totalrenovert gjennom dugnadsarbeid.

� Bygninger med kafè, speakerbu, møterom, sanitæranlegg, lagerrom og 

garasjeanlegg.

� Tre gressbaner og en asfaltbane



Myrvang 

Nærmiljøanlegg

Slik det så ut når Biri IL 

overtok.



Myrvang Nærmiljøanlegg



Nærmiljøanlegg  Isflate med kunstgress

Isflate med 

kunstgress



Biri Flerbrukshall



Utdrag fra kommunale planer



Vi ble lei av å vente

• Det var et skrikende behov for en flerbrukshall.

- Idrettslaget hadde behov for en hall for videre utvikling

- Det var for lite med lokaler i bygda til den etablerte 

kulturaktiviteten, og mulighet for utvikling av nye aktiviteter.









Vi ble lei av å vente

Foreslo et spleiselag mellom kommunen og idrettslaget

Kommunen sa først ja til 5 mill. 

Dette ble så økt til 9 mill.



Styret 
Biri Flerbrukshall AS

Leder  Magnar Linnerud
Nestleder  Kjersti Krageberg
Styremedlem  Torvild Sveen
Styremedlem Bjørn Feiring
Styremedlem Morten Strandengen
Styremedlem Gyri-Anita Smestad
Styremedlem Martin Knutsen Sveum 

Anbudsgruppe og

Teknisk rådgivning

Roger Linnerud
Line Rognstad
John Werner Bratteng
Andreas Haugom

Sponsor- og 
økonomigruppe

Bjørn Feiring
Morten Strandengen
Roger Linnerud
Magnar Linnerud

Markeds- og 
kommunikasjonsgruppe

Torvild Sveen
Trond V. Ødegården
Erland Grønstad
Marte Stine Lund
Anne lise Brovold

Innholdsgruppe

Kjersti Krageberg
John Werner Bratteng
Ragnhild Svartbekk
Gyri-Anita Smestad
Lars Opsahl
Jorunn Lilleeng

Generalforsamling
Årsmøte  Biri IL



Milepæler
• Desember/januar 2013/2014 

- Forprosjekt

- Beskrivelse av prosjektet

- Utarbeidet spillemiddelsøknad.

• Mars 2015: Stiftet selskapet Biri Flerbrukshall AS

• Høst 2016:  Utarbeidet vi anbudspapirene

• Mars 2017: Anbudspapirene ble lagt ut på Doffin

• Juli 2017: Signerte vi kontrakt med Massive Bygg AS

• 17.07.17: Sendt nabovarsel, ingen merknader

• 21.07.17: Sendt rammesøknad til Gjøvik kommune

• 03.11.17: Fikk svar fra GK på IG søknaden

• 6.11. 2017:  Byggestart

• Juni 2018: Hallen beregnet ferdig.



Hva skal til for å velge tre som byggemateriale

• Komiteen som hadde fått i oppdrag å lage forprosjektet og 
andbudspapirene, ble tidlig enige om at vi ønsket en hall i tre.

• « Trebygda Biri må ha en hall i tre»

• I 2013/2014, da vi startet prosessen, fikk vi mange advarsler mot å 
bygge i tre.  Det ble for kostbart, og var urealistisk med vårt budsjett.

• Komiteen stod fast på at vi ville ha en hall i tre.

• I andbudspapirene ble vi enige om å beskrive beløp vi hadde til 
disposisjon, og at vi ønsket en hall i tre.



Hva skal til for å velge tre som byggemateriale

• Det estetiske.  En trehall er penere og mer trendy og se på.

• Vi har valgt å bruke tre som byggematerial så langt som mulig.

- Tre i bærekonstruksjon

- Massivtre i vegger

- Trepanel utvendig og innvendig

- Nesten alle dører er i massivtre.

- Parkett gulv

• Tre er en fornybar ressurs, som kan gjenvinnes og gjenbrukes. 



Hva skal til for å velge tre som byggemateriale

• Enkelt å reparere.

• Enkelt og montere nytt utstyr på veggene.

• Tre er et sterkt byggemateriale

• Tre har svært gode isolerende egenskaper, lave energikostnader.

Behagelig inneklima, både sommer og vinter

• Hallen virker lun og hyggelig å komme til, og å oppholde seg i.

• Gode akustiske egenskaper



Biri Flerbrukshall



Dusjrom og garderober



Vaskerom og lager



Kjøkken/vaktrom



Dører og lister



Hallen innvendig



Hallen innvendig



Gulv i inngangspartiet, ganger, lager m.m.



Detaljer utvendig



Situasjonsplan



Fasade mot nord og vest



Fasade mot øst og sør





Kostnader og finansiering

Finansiering Beløp Status Gjenstående

Sum  eks. mva. 24 900 000 21 700 000 3 200 000

Spillemidler 8 300 000 8 300 000 0

Gjøvik kommune 9 000 000 9 000 000 0

Dugnad/gaver rabatt 1 600 000 1 400 000 200 000

Egenkapital 6 000 000 3 000 000 3 000 000



Nøkkeltall

� Spilleflate  20x40 meter  800 kvm

� Aktivitetsflate  25x49 meter  1.225 kvm

� Totalt med garderober, lager og kjøkken  35x54 meter ca. 1.800 kvm

� Høyde under taket 7 meter

� 4 garderober

� 7 WC

� 16 dusjer

� Totalbudsjett  24,9 mill.

� Totalentreprise 20,8 mill.

� Ikke med i entreprisen: Ny trafo, opparbeidelse av parkeringsplasser, 

tribune, tidtagerklokke, høyttaler-anlegg, alt løst utstyr i hallen, 

ekstrakostnader med matjord i grunnen.



08.11.17



14.11.17



21.11.17



28.11.17



03.12.17



Takk for oppmerksomheten

Offisiell åpning av hallen er 18. august.


