
Intensjonsavtale inngått mellom  

Klatreklubben Ålesund og Ålesund Storhall AS 
Kontraktsparter: 

 Klatreklubben Ålesund: Ivar Cock Olsen -  

 Tlf:    901 28 356 

 E-post:    ivar.cock.olsen@gmail.com  

Ålesund Storhall AS:  
Kontaktperson:  Synnøve Rogne  - daglig leder  

Tlf.     450 24 325  

E-post:   synnove@sbmarena.no  

 

 

Intensjonsavtalen gjelder: 

Ålesund Klatreklubb vurdere pt å flytte sin aktivitet fra Sparebanken Møre Arena til nybygg i 

forbindelse med oppføring av storhall i Spjelkavik. Alternativt kan virksomheten fortsatt utøves i 

nåværende lokaler (SBM Arena). Understående punkter oppsummerer forhold som partene er enige 

om kan effektueres for at Klatreklubben Ålesund fortsatt skal ha tilholdssted og utøve sin aktivitet i 

Sparebanken Møre Arena. 

Status: 

Dagens klatrefasiliteter (SBM Arena) bærer preg av at klatreveggen har vært i bruk i 18 år. Dessuten 

er det flere av dagens sikkerhetskrav som ikke kan tilfredsstilles fullt ut slik situasjonen fremstår nå. 

Klatreklubben Ålesund ønsker sterkt å få muligheten for å utføre de forbedringer som det er behov 

for. Dette for å bedre tilgjengeligheten til anlegget, samt av sikkerhetsmessige, sportslige og 

praktiske årsaker. 

Overordnet: 

Ålesund Kommunale Eiendomsselskap er eier av storhallen i Ålesund. Evt. endringer av 

bygningsmessig karakter må forelegges eier for godkjennelse. Bygningsmessige endringer som er 

søknadspliktige (Plan og Bygning, ÅK) må søkes på vanlig måte. Driftsselskapet, Ålesund Storhall AS, 

står for den direkte kontakten med kommunale myndigheter og utferdiger nødvendige søknader. 

Tiltak som er aktuelle: 

● Bedre fysisk avstenging mellom fotball og klatring, slik at det ikke er mulig å komme inn på 

klatreklubbens område fra fotballdelen av hallen. Dette kan løses med en ny senkevegg i hele 

hallens bredde. Veggen må være heisbar slik at det i gitte tilfeller kan frigjøre bruken av hele 

fotballbane. Veggen kan forankres i dekket under kunstgresset inntil 2 m fra dagens not-

fester. Dagens heisvegger må tilpasses/forkortes som følge av en ny delevegg 

● Utbedre fallsikring, ved å legge fallmatter helt inn til eksisterende nett i hele arealets lengde 

● Forbedre belysningen av klatreveggen 

● Utbedring av vannlekkasjer. I den grad det er mulig skal Ålesund Storhall sørge for at feil 

montasje av beslag utbedres for å unngå innsig av vann ved kortveggen. Klatreklubben er 
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gjort kjent med, og er innforstått med, at det vannet som kommer gjennom berget ikke vil bli 

gjort noe med. 

● Tilgang 24 timer i døgnet/365 dager i året (Dette gjøres gjeldende fra det tidspunkt at egen 
inngang er etablert, og fysisk avstenging er gjennomført). Maksimalt antall dager hvor klatre-
arealet avstenges settes til 15 dager pr år. Dette gjelder når Ålesund Storhall AS f.eks. 
gjennomfører konserter, arrangement som krever stillhet, fotballkamper på hel bane samt 
forhold av sikkerhetsmessig karakter. 

● Etablere ny inngang i sørøstre hjørne fra parkeringsplass. Det kan da etableres en plattform 
opphengt i bjelkene likt med tv-plattformen, med trapp ned til klatreveggen 

● Bygging av en eller flere etasjer over dagens barnebuldrevegg, så lenge dette ikke er til hinder 
for løpebanen eller sikkerhetssoner for fotballbanen. 

● Bygge nytt område for buldring/styrkeøvelser (areal nevnt ovenfor). 

● Bygge en ny og moderne klatrevegg der buldrevegg/kraftloftet er i dag. 

● Ålesund Storhall AS ønsker at Klatreklubben overtar driftsansvaret for den opprinnelige 

klatreveggen inkl. hydraulikken som styrer «overhenget» 

Andre forhold: 

 Det legges opp til en leieperiode som gjenspeiler leietakers investeringer.  

 Klatreklubben Ålesund står for alt vedlikehold av egne innretninger og tiltak nevnt over 

 Ved fraflytting plikter Klatreklubben Ålesund å tilbakestille leid areal slik det var opprinnelig. 

Bygningsmessige innretninger kan evt. overdras vederlagsfritt til utleier. 

 

Økonomi: 

Klatreklubben Ålesund står for de utgifter som påløper og som kan knyttes til deres virksomhet som 

leietaker av klatreveggen. Ålesund Storhall AS står evt. for utgiftene til tiltak som hallen generelt har 

nytte av. De ovennevnte tiltak er å anse som knyttet til Klatreklubbens virksomhet (med unntak av pkt 

4 Utbedring av vannlekkasjer). 

 

Slutning: 

Begge parter av denne intensjonsavtalen er innforstått med at evt. tiltak kun kan gjennomføres når 

det foreligger godkjennelse fra overordnet myndighet. Det kan bl.a. (som en følge av tiltak nevnt 

over) komme krav om rømningsvei for de som oppholder seg ved klatreveggen. 

Partene er også innforstått med at det evt. kan tilkomme ytterligere tiltak som en følge av et annet. 

Avtalen er gyldig til og med årsmøtet i Klatreklubben Ålesund torsdag 10. november 2016. Innholdet i 

denne avtalen kan ikke splittes opp eller endres uten skriftlig godkjennelse fra begge parter. Velger 

årsmøtet å legge deler av sin aktivitet til et annet lokale, men likevel ønsker å fortsette deler/hele 

aktiviteten i Sparebanken Møre Arena, skal denne avtalen og dets innhold fortsatt være 

gjennomførbar. 

Protokoll fra årsmøtet i Klatreklubben oversendes til Ålesund Storhall AS snarest mulig etter årsmøtet. 

 



Ålesund, 1. november 2016 

 

Klatreklubben Ålesund       Ålesund Storhall AS 

 

 

 


