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Forord 
Denne rapporten er skrevet i forbindelse med faget IDR3800 Eksperter i team våren 2005. 
Siden faget skal være en øvelse i tverrfaglig samarbeid er prosjektgruppa satt sammen av 
studenter med ulik faglig bakgrunn. Arbeidet har etter beste evne blitt fordelt med 
utgangspunkt i gruppemedlemmenes faglige kompetanse. 
6. april ble prosjektgruppa redusert fra seks til fem medlemmer på grunn av at ett av 
medlemmene uventet fikk fritak fra faget. Men dette har ikke påvirket arbeidet og 
utarbeidelsen av denne rapporten i særlig grad. 
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Sammendrag 
Problemstillingen som ligger til grunn for denne rapporten er følgende: 
 
”Hjelp Norge til flere OL gull” 
 
I denne rapporten presenterer vi en utvidet flerbrukshall som en mulig løsning på denne 
problemstillingen, der begrepet utvidet flerbrukshall forstås som et integrert senter for idrett 
og kompetanse. Selv om vårt prosjekt er tenkt med utgangspunkt i trønderlagsregionen skulle 
det ikke være noe til hinder for at ideen kan overføres til andre regioner. 
 
Først prøver vi å legitimere behovet for en slik flerbrukshall i regionen. Dette gjør vi ved å 
vurdere dagens situasjon for idretten i Trondheim og landet for øvrig og for å sammenlikne 
forholdene i Norge, Sverige og Finland med bakgrunn i statistikk. Vi fant ut at Norges 
situasjon er langt fra optimal i forhold til Sverige og i Finland, med hensyn til tilbud og 
etterspørsel. Vi konkluderer derfor med at behovet for en slik hall absolutt er tilstede.. 
 
Deretter vurderer vi med bakgrunn i respons fra idrettsmiljøene og statistikk, hvilke idretter 
som har mest behov for et slikt anlegg. Vi ser så på hvilke muligheter et slikt bygg byr på med 
tanke på kommunikasjon idrettene mellom og fremtidsrettede IKT løsninger. Til slutt ser vi 
på selve utformingen av hallen, både innholdsmessig og rent konstruksjonsmessig. 
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1. Innledning 
 
Dette er et tverrfaglig prosjekt i regí av Institutt for sosiologi og statsvitenskap; Eksperter i 
Team (EiT) ved NTNU, på oppdrag av Olympiatoppen Trondheim (OLTT). Det presiseres at 
gruppa ikke har hatt noe økonomisk mandat og at økonomi ligger utenfor dette prosjektet 
generelt og vår kompetanse spesielt. 
 
 
Vår landsby og gruppe har mottatt en løsningsorientert oppgave/problemstilling: 
 

”Hjelp Norge til flere gull” 
 

1.1. Hvorfor dette prosjektet 
Vårt prosjekt tar utgangspunkt i hall- og banesituasjonen for trening og konkurranse for en del 
plasskrevende idretter som hurtigløp på skøyter og friidrett. I tillegg har gruppa inkludert de 
idrettene som naturlig hører med i en slik sammenheng. Dette gjelder is-idrettene ishockey, 
kunstløp og curling. Vi viser til de ulike idretter som er behandlet senere i rapporten. 
 
For øvrig har gruppa sett på mulighetene for å integrere enda flere idretter og har derfor hatt 
utstrakt kontakt med Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim for å få innspill 
og ideer. Et av gruppas mål har vært å utrede muligheter for å integrere både den aktive 
idretten og den kunnskaps- og kompetanserelaterte siden av den. Vår design (idé, prosjekt og 
strategi) har vi derfor kalt: 
 
”Utvidet flerbrukshall – et integrert senter for idrett og kompetanse”  
 
Med begrepet flerbrukshall mener vi et anlegg hvor man kan ha begrenset 
konkurransevirksomhet, men som først og fremst retter seg mot trening.  
 
Bakgrunn for idé og prosjekt ligger i selve begrepet ’utvidet flerbrukshall’ og potensialer for 
økt kommunikasjon og nettbasert IKT i en lærings og kunnskapssituasjon, både internt i 
hallen og med eksterne brukere. I tillegg mener vi idretten er tjent med mest mulig 
kompetanse til stede samlet i en location.  
 
Begrepet utvidet flerbrukshall inneholder derfor både aktiv idrett; idrett på krets- og 
klubbplan, idrettsfaglig og idrettspolitisk kompetanse, ved OLTT og Idrettskrets -/Råd. Vi 
anser det som en selvfølgelighet at handikapp-idretten integreres i hallen. 
 
Bygget byr på store konstruksjonsmessige utfordringer bl.a. på grunn av et stort søylefritt 
areal. Det er store dimensjonene vi snakker om, for eksempel det store spennet i ishallen på ca 
80m. 

2. Presentasjon av prosjektgruppa 
Prosjektgruppa består av fem personer, og her følger en presentasjon av medlemmene, deres 
kompetanse og hvordan disse er benyttet i prosjektet. 
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Ben H Pedersen tar master i språklig kommunikasjon ved Institutt for språklig 
kommunikasjon (ISK) ved NTNU. Han er Bachelor medievitenskap, eksaminert ved Institutt 
for kunst og medievitenskap. Hans kompetanse er brukt i kommunikasjonen med eksterne 
parter i prosjektet, redegjort for den sportslige situasjonen i Trondheim og bidratt med 
teoretiske overbygninger og kommunikasjonsteori. 
 
Eystein Widar Bråthen studerer Master i statistikk ved Institutt for industriell matematikk . 
Hans kompetanse er utnyttet i den statistiske legitimeringen av behovet for en flerbrukshall, 
der det er tatt utgangspunkt i aktivitetstall fra de ulike forbund og antall idrettshaller i Norge, 
Sverige og Finland.  
 
Kjetil Øverås studerer Master i marin prosjektering ved Institutt for marin teknikk. Kjetils 
kompetanse er brukt i konstruksjonen og designet av selve hallen, det vil si de byggtekniske 
betrakningene og tegning av prosjektet.  
 
Tomas Brikselli studerer Master i bygg- og miljøteknikk ved Institutt for 
konstruksjonsteknikk. Hans kompetanse er i likhet med Kjetils utnyttet i forbindelse med den 
byggtekniske delen av prosjektet.  
 
Arne Mathisen studerer Master i datateknikk, ved Institutt for datateknikk og 
Informasjonvitenskap. Arne er fra før Bachelor i ingeniørfag (Data/Systemutvikling) fra 
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hans kompetanse er utnyttet i dette prosjektet ved å trekke inn 
visjoner og ideer omkring framtidsrettede IKT-løsninger i flerbrukshallen, løsninger som kan 
være med å legge til rette for prestasjonsforbedringer samt forbedre kommunikasjonen 
mellom trenere og utøvere. 
 

3. Situasjonen for idretten i Trondheim  
 
Midt-Norge, Trøndelag og Trondheim mangler tilfredsstillende trenings- og 
konkurransearenaer for en rekke idretter. Av tradisjonsrike, store idretter som har et visst 
arealbehov er det først og fremst friidrett og hurtigløp på skøyter som mangler et alternativ 
med hensyn til innendørs trening og konkurranse.  
 
Skøytesporten benytter anlegget på Leangen; en utendørs 400 meters skøytebane, en 
innendørs håndballbane og en ishockeybane med rom for curling og kunstløp. Idrett for 
funksjonshemmede er også integrert i anlegget. Situasjonen for friidrettens vedkommende er 
at den disponerer en utendørs arena som ligger ved gamle Stadion på Øya i byen. Dette er et 
nytt utendørsanlegg som ikke egner seg til bruk om vinteren. Derfor benytter friidretten seg av 
et slags provisorium på galleriet rundt ishockeybanen i Leangen ishall. Dette er et lite egnet 
alternativ med veldig krappe svinger og oppbygginger i plandekket. Galleriet blir dessuten 
benyttet som oppvarmingsareal av annen idrett som har tilhørighet på Leangen; som 
skøyteidrettene hurtigløp, kunstløp og ishockey og for håndball. Dette har resultert i at 
friidretten har reservert galleriet for seg selv, noe som er uheldig for annen idrett som benytter 
anlegget, og dette har skapt mye frustrasjon hos andre brukere. Summen av denne lite 
tilfredsstillende løsningen er en rekke idretter som i mangel av treningsarena ”går opp på 
hverandre” og forårsaker en rekke uheldige forhold. 
 
Landet for øvrig 
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Selv om vårt prosjekt er tenkt med utgangspunkt i trøndelagsregionen skulle det ikke være 
noe til hinder for at ideen kan overføres til andre regioner.  
 
Hva kan gjøres 
For å rette på situasjonen og legge til rette for mer tilfredsstillende løsninger innenfor trening 
og konkurranse ser vi behov for en forbedring på anleggssektoren som kan tjene flere idretter, 
og som et alternativ har vi kommet fram til at en flerbrukshall er en god løsning og alternativ 
til dagens situasjon. 
 
Et framtidig anlegg for regionen 
”Vår løsning” er egentlig en fortsettelse eller utvidelse av ideen om et flerbruksanlegg, med 
en integrering av de ulike idrettene med muligheter for tettere samarbeid mellom idrettene; 
klubb/lag, idrettskrets og –råd på den ene siden og Olympiatoppen og idrettsmedisinsk 
ekspertise som ivaretar kompetansen. Slik kan vi få et anlegg vi mener tjener både idrett og 
samfunn. Anlegg i nasjonale og internasjonale størrelser er direkte inntjeningspotensialer ved 
at byen trekker overnattingsgjester til byen.  
 

4. Prosjektets legitimitet 
For å få til en legitimitet har vi laget statistiske analyser og innhentet uttalelser og informasjon 
fra relevante parter; nevnt som tidligere aktører i det tenkte, framtidige anlegget. På 
forespørsel fra* idrettskretsen og –rådet i Trondheim har vi mottatt svar som tilfredsstiller vårt 
prosjekt mht. legitimitet – i og med et uttalt behov for anlegg som gjelder en rekke idretter. 
Denne instansen er en nøytral, uavhengig ift. de ulike idretter og etter vår mening verd å lytte 
til mht legitimitet og objektivitet. Dette er og blir viktig for prosjektets troverdighet. 
 

5. Statistikk og statistisk legitimering 
Vi har valgt å se på idretter som hovedsakelig inngår i olympiske leker, men vi har også tatt 
med et par andre populære idretter. Målet er å forsøke å gi et bilde av størrelsen på de ulike 
idrettene i Norge, sammenlignet med Sverige og Finland. Vi vil bruke dette til å vise at det 
ikke finnes et godt nok tilbud til de aktive i form av treningsfasiliteter, som er en 
nødvendighet for at norske utøvere skal kunne ha mulighet til å utvikle seg og stille godt nok 
rustet til å møte konkurransen fra resten av verden.  
 
Vi har valgt å ikke ta med fotball, selv om det er den største idretten i Norge. Det har vi gjort 
fordi at* fotball har et meget godt tilbud til sine utøvere i dag, og at fotballen ville ha tatt opp 
for stor andel av hallen både med tanke på tid og areal.  
 
Sverige har i dag ni millioner innbyggere, det er omtrent dobbelt så mye* som Norge og 
Finland, som * er jevnstore med ca 4,5 millioner hver. Når det gjelder informasjonen fra de 
ulike lands idrettsstatistikk, så er det bakt inn i tallene at en utøver kan være aktiv i flere 
idretter. 
 
Opprinnelig hadde vi tenkt å samle alle idrettene i en hall - dette ble av praktiske hensyn 
umulig. Vi valgte derfor å dele idrettene i to haller, avhengig av om de trenger is eller ikke. 
Totalt har vi tatt med 16 idretter. 
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Tabell 1 
ISHALLEN  NORGE   SVERIGE   FINLAND   ANTALL  
   # UTØVERE   # UTØVERE   # UTØVERE   UTØVERE TOTALT  
SKØYTER                     9 438                    31 374                  11 000                            51 812  
ISHOCKEY                    11 759                  106 737                  61 113                          179 609  
CURLING                     2 663                      4 605                      500                              7 768  
ISDANS/KUNSTLØP                        300                    15 000                  20 000                            35 300  
         
ANTALL               24 160,00                  157 716                  92 613  283627

 
 

Fordeling aktive, ishall

12 %

55 %

33 %
NORGE
SVERIGE
FINLAND

 

Figur 1 
Diagrammet i figur 1 er basert på tallene fra tabell 1. Når vi ser antall utøvere fra hvert land 
fremstilt i kakediagrammet, ser vi at Sverige har ca. 6,5 ganger og Finland nesten fire ganger 
så mange utøvere som Norge. 
 
Hvis vi sammenligner idrettsgrenene enkeltvis i stedet for summen av dem, ser vi at den store 
forskjellen er antallet som driver med ishockey, mens resten av idrettene er jevnstore. 
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Figur 2 

 
 

 
I friidrettshallen har vi de andre utvalgte idrettene: 
 
Tabell 2 

FRIIDRETTSHALL NORGE SVERIGE FINLAND 
 # UTØVERE # UTØVERE # UTØVERE # AKTIVE TOTALT
BASKETBALL 11 593 50 000 80 000 141 593
BRYTING 5 661 17 524 14 740 37 925
FEKTING 1 552 3 985 1 000 6 537
FRIIDRETT 54 057 222 000 29 000 305 057
TURN 75 526 246 856 146 193 468 575
HÅNDBALL 101 596 110 000 3 300 214 896
TENNIS 22 296 103 866 17 447 143 609
VEKTLØFTING/STYRKELØFT 8 008 58 500 38 000 104 508
VOLLEYBALL 27 207 6 274 70 000 103 481
BADMINGTON 5 077 3 501 6 745 15 323
KAMPSPORT 28 178 22 275 18 673 69 126
INNEBANDY 5 617 169 100 8 000 182 717
SKYTTERFORBUND 30 386 91 269 36 147 157 802
TOTALT ANTALL 376 754 1 105 150 469 245 1 951 149
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Fordeling aktive, friidrettshall
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Figur 3 
 
Vi ser av forholdene mellom de ulike idrettene at Sverige har nesten tre ganger så mange 
aktive som Norge og Finland. I dag har Sverige omtrent 30 store idrettshaller for friidrett. 
Hvis  norske utøvere hadde hatt samme tilbudet av treningsfasiliteter til sine utøvere skulle vi 
hatt rundt 10  haller. 

 
Når vi går nærmere inn på størrelsen til enkeltidretter, som f.eks. friidrett, ser vi at Sverige har 
ca. fire ganger så mange aktive som Norge og Finland. Finland har nesten like mange haller 
som Sverige, noe som er et veldig godt tilbud for de finske utøverne, i motsetning til de 
norske utøverne som er avspist med veldig få anlegg. 
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Figur 4 
 

 
Innebandy er ikke en olympisk gren, men er en idrett som er populær i Norge, noe som er 
veldig lett å se på utviklingen. 
 

 
Figur 5 
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Figur 6 
(http://www.innebandy.no/statistikk/lisens04.asp) 
 
Som en kan se av diagrammene er det en idrett som er veldig populær blant voksne. 
Innebandy er en idrett som vi mener bør inkluderes i hallen ut fra idrettens popularitet.  
 

 
Konklusjon 
Som vi ser av ”bildet” så ligger Norge langt bak våre naboland i å kunne tilby utøverne gode 
nok treningsfasiliteter. 
 

6. Teori og teoretisk utgangspunkt 
Teorisk utgangspunkt for tenkt kommunikasjon i flerbrukshallen er problemorientert og 
hierarkistisk regulert. Overordnet perspektiv ligger i sosiokulturell teori og underkategorien 
kommunikasjonsteori. 
 

6.1. Sosiokulturell teori 
Utgangspunktet for teorien er forholdet mellom individ og samfunn sees på som gjensidige. 
(Andenæs:1, med referanse til Søndegaard:31) I det ligger at det finnes en gjensidighet i alle 
relasjoner og at samfunn/kultur og mennesket konstituerer hverandre. 
I slike prosesser sees språk og språklige ressurser som ressurser på lik linje med annen sosial 
aktivitet og praksis. 
 

6.2. Kommunikasjonsteori 
Sentralt er altså å se språk som en sosial aktivitet. En kommunikasjonsteori som er relevant i 
denne forbindelse er sosio-interaksjonisme. Bakgrunnen for teorien er at fokus, blant annet på 
skrevne tekster, er endret fra det kognitive til det dynamisk sosiale. Tekst1 blir et spørsmål om 
forhandling om mening som oppstår i interaktiviteten mellom ulike 
kommunikasjonsdeltakere. 
 
 

                                                 
1 Begrepet tekst er her ment i en utvidet sammenheng; s.s. samtale, film, bilde, maleri etc. 
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Dialogisk kommunikasjonsmodell i en IKT- og læringssammenheng 
I en kommunikasjon eller kommunikativ hendelse og som trenger en avsender, et budskap og 
en mottaker: 
 
 

 
Figur 7: Sosiointeraksjonistisk kommunikasjonsmodell 
 
Modellen illustrerer det dynamiske i interaksjonen mellom skriver, tekst og mottaker. Partene 
samhandler og skaper mening gjennom teksten. I stedet for kun å være opptatt av kognitive 
mønstre uten interaksjon, kan vi si modellen er egnet i en postmoderne kontekst i og med 
potensialer for dialog og dynamikk. Overført til bruk i vårt prosjekt ser vi for oss to eller flere 
kommunikasjonsparter i en nettbasert/digital kommunikasjon. Kommunikasjonen kan både 
foregå i interne som eksterne kontekster. Fordelen med nettbasert kommunikasjon er at 
begrep som tid og rom opphører. Partene forholder seg innen kommunikasjonene* som en 
muntlig dialog, hvor web-systemer gir adgang til både tekst, bilde/video og lyd.  
 
Identitet og sosiale relasjoner 
Ved siden av å skape kontekster for meningforhandlinger skaper teksten også visse sosiale 
relasjoner, som skapes i disse relasjonene* (Svennevig: 114). Relasjonene er enten av 
normative, affektive eller kunnskapsmessig karakter. De to siste er relatert til et nærhet- og 
distansefokus. Nærhet skapes av hvordan en forfatter (her ment som en som tar initiativ til en 
kommunikasjon) trer fram i teksten (subjektivitet) og hvordan hun/han greier å gi uttrykk for 
emosjonelt engasjement og greier å involvere andre. Dette kreves altså en viss gjensidighet. 
Distanse i en kommunikasjon skapes av upersonlighet (objektivitet). 
 
Kunnskapssamfunnets behov for kjappe info-løsninger 
Et hvert kunnskapssamfunn er avhengig av raske løsninger, også i en samarbeids2- og 
læringssituasjon. Samfunnet er i dag underlagt så strenge krav til effektivitet at en hverdag 
uten nettbaserte systemer er utenkelig og umulig. Denne formen for informasjonsformidling 
gjør stadig større inntog også i læringskontekster. 
 
”Because teamwork is an important aspect of modern work-life, collaborative learning 
methods are potential pedagogical bridges between work and learning (Fjuk:13)*. Ved siden 
av å utveksle informasjon gjennom Web-systemer eksternt, ser vi for oss at det finnes 
tilgjengelige databaser til intern bruk i hallen; utøvernes testprogrammer, informasjon om de 
ulike idrettene, * kompetanse innen bevegelseslære og fysiologi. Slik mener vi at IKT-
løsninger er til stor nytte både for en utøver og en trener som situasjonelt ikke befinner seg på 
samme sted. Ved å tilegne seg IKT-kunnskaper ser vi IKT som et nyttig verktøy i en lærings- 

                                                 
2 Begrepet collabor-/ative eller –action er her ment som nødvendigheten av å dele informasjon, meninger og 
konklusjoner; bidrag til økt kunnskap gjennom samarbeid 
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eller treningssammenheng. Slik blir IKT viktig i prosesser som læring, samarbeid og 
kunnskapsutvikling. 
 
For interne IKT-løsninger ser vi potensialet i å utarbeide en database hvor utøvere kan lagre 
egne tester og målinger; som både skriftlig tekst, grafikk og video. En slik database kan være 
til hjelp når utøvere/trenere skal planlegge strategier (Vi refererer til punkt 7.7). En viktig del 
innen digital informasjon og kommunikasjon til bruk i hallen er tilgjengelighet, at alle 
impliserte har garanti for rask og sikker informasjon i en til-og-fra situasjon. Dette har stor 
betydning for (sosiale) relasjoner som bidrar til mindre avsander, økt forståelse og fortrolighet 
mellom brukerne på tvers av idrettsgren, faglige kompetanse og subjektive interesser og 
målsettinger. 
 

7. Fremtidige IKT-løsninger for flerbrukshallen  
En flerbrukshall i den skalaen som er skissert i dette prosjektet er en stor investering, og 
hallen skal stå i mange år og være et kompetansesenter for idretten. Hallen skal inneholde 
kontorer og møtelokaler, og man må naturligvis da ha støtte for kommunikasjon med 
omverdenen, det vil i praksis si nettilgang. Dette er en selvfølgelighet i dagens 
informasjonssamfunn. I denne delen skal vi konsentrere oss om å skissere noen av 
mulighetene en IKT/infrastruktur kan gi brukerne av hallen utover den tradisjonelle 
utnyttelsen av teknologien. Vi kommer ikke til å gå veldig detaljert til verks, dette er ment 
nærmest som en visjon for hvordan IKT kan utnyttes i en idrettslig sammenheng innenfor de 
fire veggene til flerbrukshallen. 
 

7.1. Premisser 
Før vi kan presentere våre visjoner og scenarioer må vi legge til grunn noen premisser for 
infrastrukturen i bygget, slik at vi har noen rammer å holde oss innenfor.  
 

7.2. Internettilgang 
Den mest selvfølgelige premissen for et bygg som skal utnyttes til kontorformål er i dag 
tilgang til Internett. Ingen bedrifter eller organisasjoner kan ignorere behovet for Internett-
tilgang for å kunne fungere normalt i dagens samfunn. Følgelig må flerbrukshallen ha en 
internettilknytning som kan takle et rimelig stort volum av trafikk både inn og ut. Men * 
samtidig er dette omtrent den eneste ”kabelen” man trenger til et nybygg i dag, i tillegg til 
strøm. Stadig flere tjenester flyttes over på Internett, det siste skuddet på stammen som vi ser i 
dag er IP-telefoni/Internettelefoni. Tradisjonelle telefonlinjer er på vei ut, færre og færre 
benytter seg av tradisjonell fasttelefon og faks. Med en stadig større grad av utbygging av 
fiberbasert nett vil nok kobberkabelen avgå med døden, selv om den har fått et noe forlenget 
liv med ADSL-teknologien. Uansett er vår mening at det ikke er nødvendig å tenke på annet 
enn internettilgang for dette bygget, når det gjelder å legge til rette for kommunikasjonen med 
omverdenen.  
  

7.3. Trådløst nett 
For å kunne levere nettilgang inne i hallene og i kontorlandskapene bør det være tilstrekkelig 
med trådløst nett. Hastigheten på trådløst nett øker stadig og vi ser for oss at om noen år vil 
hastigheten være mer en* tilfredsstillende for de scenarioer vi kommer til å skissere, hvis den 
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ikke er det allerede. Et trådløst nett er fleksibelt og brukervennlig. Man må likevel legge til 
rette for noe kabelbasert nett, blant annet for å bringe nettet frem til de trådløse 
aksesspunktene. 
 

7.4. ”Kamerapark” i hallene 
Flere av våre scenarioer bygger på den forutsetning at hallene er utstyrt med flere 
videokameraer. Kvaliteten på disse bør være såpass bra at man får gode bilder av aktiviteten i 
hallene. Vi nøyer oss med å si lite om kameraer og heller mye om de forskjellige 
bruksområdene, som er veldig spennende. 
 

7.5. Scenario 1: ”Fjerntrener” 
Mange utøvere i Norge har trenere som befinner seg på en annen kant av landet en stor del av 
tiden. Dette fungerer greit, men det er ikke en optimal løsning. Man kan ikke gjøre noe med 
den fysiske distansen, annet enn å ha treningssamlinger og kommunikasjon over telefon og e-
post og lignende. Treningssamlinger koster penger, og treneren får ikke dannet seg et 
komplett bilde av status for utøveren kun gjennom telefon. Et eksempel kan være en 
friidrettsutøver som har en trener på en annen kant av landet. Treningsopplegget 
kommuniseres via e-post og treneren og utøveren har jevnlig kontakt via telefon. Dette er ikke 
nok for en trener for å kunne danne seg et komplett bilde av utøverens utvikling, den daglige 
oppfølgingen mangler. Utøveren har for eksempel ikke mulighet for å få tilbakemelding på 
teknisk utvikling. Utøveren er stort sett overlatt til seg selv i den daglige treningen. 
 
Med den teknologiske løsningen som er foreslått implementert i hallen, med kameraer spredt 
rundt, kan vi se for oss et konsept der den trener kan gi nærmest umiddelbar tilbakemelding til 
utøver etter/under en treningsøkt, selv om treneren befinner seg i en helt annen del av landet. 
La oss illustrere dette med et eksempel. Hallen er bygd og i friidrettshallen er det montert 
kameraer rundt hele banen. Kameraene kan konfigureres slik at de følger utøveren mens han 
løper sine drag på banen. Dette oppnås ved at utøveren er utstyrt med en sensor. Et program 
sørger for automatisk videoredigering og zooming inn på utøveren, slik at utøveren kan følges 
fra flere vinkler. Gitt at utøveren har løpt og ønsker tilbakemelding fra treneren. Treneren 
befinner seg i en helt annen del av landet. Den ferdige videoen av treningen sendes til treneren 
via Internett. Treneren kan da ved hjelp av en valgfri klient, for eksempel en mobiltelefon 
eller en vanlig PC se videoklippet og gi umiddelbar tilbakemelding. Sammen med 
videoklippet har også utøveren sendt sine kommentarer om dagens økt. Treneren kan gi 
kommentarer på en valgfri måte, for eksempel via SMS, telefon, e-post, chat eller 
videotelefoni. Hvis treneren og utøveren har avtalt treningen på forhånd, kan treneren gi 
kommentarer underveis i økten. Dette krever selvfølgelig en klient som er bedre egnet for 
umiddelbar og spontan kommunikasjon, kanskje en løsning i retning av videotelefoni. Her vil 
man selvfølgelig støte på noen problemer, siden tradisjonell videotelefoni krever mye 
båndbredde og vanligvis er oppnått ved hjelp av oppringte samband (uklar setning), 
tradisjonelt ISDN-linjer. Likevel tror vi at det om noen år vil være uproblematisk å 
gjennomføre videotelefoni over vanlig Internett(TCP/IP), siden kapasiteten stadig øker i nettet 
og teknologien for videotelefoni blir forbedret med gode komprimeringsalgoritmer for video 
og lyd.  
 
Det aller beste for en utøver er naturlig nok å ha treneren fysisk tilstede der treningen foregår. 
Men er ikke dette mulig så tror vi at denne visjonen skissert under dette scenarioet er noe som 
absolutt vil være nyttig for å forbedre kommunikasjonen mellom treneren og utøveren.  
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7.6. Scenario 2: ”Streaming av konkurranser” 
Med et sett kameraer tilstede i hallen, ser vi umiddelbart muligheter for overføring av bilder 
fra hallen på nett, direkte, det vil si streaming. Med en automatisk eller manuelt styrt 
videoredigeringsenhet (et dataprogram i praksis) kan bilder produseres og legges direkte ut på 
Internett. Dette vil gjøre det mulig for arrangører å gi publikum direktesendinger selv om det 
ikke er TV-dekning. Her er det store muligheter for mindre idretter å profilere seg, for 
eksempel for friidrett (Når ble det sist sendt direkte på TV fra innendørs-NM i friidrett?).  
 

7.7. Scenario 3: ”Trenings-og utøverdatabase” 
Det bør være meget interessant for en utøver å kunne se utviklingen sin fra år til år. Et slikt 
hjelpemiddel er for eksempel en treningsdagbok. I flerbrukshallen er det muligheter for å 
registrere aktiviteten til utøveren, for eksempel på video. Dette er verdifull informasjon som 
bør lagres i en database for senere analyse. Vi ser for oss et konsept der utøveren registrerer 
seg i databasen, for så å få registrert den aktiviteten som utøveren gjør, både automatisk og 
manuelt. Et eksempel: En skøyteløper trener en økt i ishallen, går et par løp med høy fart som 
registreres på video (som under scenario 1) og som lagres i en database slik at utøveren kan se 
på disse løpene senere for å vurdere for eksempel teknikk eller fysisk utvikling. Han kan 
sammenligne løpene med tidligere løp som er registrert i databasen. En annen dag trener han 
kanskje styrke i styrkerommet i hallen, og da registrerer han manuelt hvor mange sett og hvor 
mange repetisjoner han gjennomfører av de forskjellige øvelsene. Dette gjør han manuelt på 
en terminal som er tilgjengelig for brukerne av styrkerommet.  
 
Hovedpoenget er at treningsdata for en lang rekke utøvere samles i en felles database, og da 
kan man gjøre avanserte analyser av disse dataene. Selve datainnsamlingen kan, som nevnt 
tidligere, både gjøres manuelt og automatisk. Manuelt gir muligheter for utøveren for å 
kommentere og komme med begrunnelser for hvorfor ”det gikk som det gikk”, mens med 
automatisk datainnsamling kan man registrere biologiske parametere, som for eksempel puls. 
En kombinasjon av dette vil sannsynligvis gi et meget godt grunnlag for analyse av en utøver 
eller en gruppe utøveres utvikling.  
 

7.8. Konklusjon 
Alle scenarioer som er skissert bygger på applikasjoner som utnytter den IKT-infrastrukturen 
som er i hallen. Hvert av scenarioene kan gjøres til store prosjekter, og det er utenfor vårt 
prosjekts rammer å gå veldig detaljert til verks. Hovedpoenget er å vise at med relativt enkel 
teknologi, det vil si nettilgang og filmkameraer, kan man oppnå spennende resultater. Dette 
forutsetter selvfølgelig at de applikasjonene som utvikles har en slik kvalitet at de virkelig er 
til hjelp for utøvere og trenere. En hall med de tenkologiske mulighetene som er skissert i 
dette dokumentet vil være nyskapende, og bidra til bedre treningmuligheter for utøvere med 
trenere i andre kanter av landet, samt at man får samlet inn en mengde data om utøvere som 
vil være nyttig i analysearbeid og planlegging.  
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8. Byggets konstruksjon 
 

8.1. Garderobe- og servicebygg 
Denne integrerte delen av bygget har to etasjer; begge på ca. 200 m2. Det er ikke tegnet inn 
hva som skal være i denne delen av hallen. Dette kommer av at vi ikke vet nøyaktig hvor stort 
areal som trengs til de ulike delene. Vi har likevel ganske klart for oss hva vi ønsker å ha med 
her: 
 
Garderober 
Vi satser på felles garderober for alle idrettene. 
  
 Styrkerom 
Dette har alle idrettene som er involvert i hallen bruk for, og i tillegg blir styrkeløfterne 
inkludert i konseptet. 
 
OLTT 
Vi ønsker å ha plass til OLTT. De har behov for kontorlokaler og møterom, i tillegg til 
testlokalene, som består av utholdenhets-, styrke- og teknikk-/analyselaboratorier3. Vi har 
spurt OLTT hvor mye plass de trenger, uten at vi fikk noe eksakt svar på dette4. 
 
Sør-Trøndelag Idrettskrets, særidrettskretsene og Idrettsrådet i Trondheim 
Idrettsrådet har signalisert at de er interessert i å være med på en slik løsning, ettersom de er 
helt avhengig av å ha et ”idrettsmiljø” rundt seg5. 
 
Kampsportrom 
Et kampsportrom vil kunne utnyttes av de fleste kampsporter, i tillegg til for eksempel 
bryting.  
 
Skytebane 
En skytebane krever banelengder på 10m, 25m og 50m.  
 
Kafeteria/kantine 
Det er et ønske fra OLTT å ha en møteplass i form av en kantine, der utøvere/trenere kan 
møtes før og etter trening. Denne kantina kan da også brukes som kafeteria under 
arrangementer som måtte finne sted i hallen. OLTT har også uttrykt ønske om 
overnattingsplasser. Dette er fullt mulig å få til, men vi har ikke utredet denne muligheten. 
 
 

8.2. Ishall 
Denne delen av hallen inneholder bare is-idrettene. Grunnideen er å ha en fullstørrelse 
hurtigløpsbane. Dette krever et stort areal, men det er mye plass innenfor skøytebanen som 
ikke brukes av skøyteløpere. Derfor har vi planlagt dette arealet til andre idretter og som 
rommer én ishockeybane, curlingbaner og en bane til kunstløp. I tillegg kan dette arealet 

                                                 
3 Ifølge e-post; se vedlegg 3 og 4 
4 På forespørsel til NTNU, som er utleier til OLTT, er denne ubesvart, vedlegg 39 
5 Vedlegg 18 og 21 
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benyttes til ulike former for rulleskøyter om sommeren. Vi har også skissert en liten garasje til 
ismaskiner og annet utstyr.  
 
Hurtigløpsbane 
Vi har valgt en bane med langsider på 112 meter og en indre svingradius på 25,5 meter. Hver 
bane er 4 meter bred i tillegg til en oppvarmingsbane på 3 meter. Disse målene er i henhold til 
ISUs konkurranseregler6 for hurtigløp. Vi har plassert tribuner på den ene langsiden slik at 
man kan arrangere mindre konkurranser her, men dette er en hall som først og fremst er laget 
for trening. Vi har også vurdert og drøftet fleksible tribuner ved eventuelle større 
arrangement. 
 
Ishockeybane 
Ishockeybanen er 30 x 60 meter, i henhold til internasjonal standard. De fleste tekniske 
løsninger som supply for banene er også basert på denne standard. Hockeybanen dekker med 
denne størrelsen behovene for alle som ønsker å utfolde seg på is, bortsett fra bandy og 
lengdeløp. Banen har vant rundt og med spillerbokser, sekretariat og dommere, slik at banen 
er godkjent for nasjonale seriekamper. Det blir begrenset areal for tribuner; disse er som nevnt 
langs den ene langsiden på hurtigløpsbanen. 
 
Treningsbane 
Selv om hockeybanen dekker behovet for de fleste is-idretter, har vi lagt inn en liten 
treningsbane på ca. 30 x 20 meter. Denne kan brukes til for eksempel kunstløp eller 
teknikktrening for hockeyspillere som en ”avlasting” for hockeybanen. 
 
Curling 
Hver bane er 4, 75 meter bred og 44, 5 meter lang, og det er skissert fire baner. Dette er en 
idrett som vokser raskt, og har behov for treningsarealer. Vi har ikke tatt med curling bare 
med tanke på toppiddrettsutøvere som trenger treningsmuligheter. Det er populært blant 
’vanlige folk’, og de vil da ha anledning til å leie bane. Dette vil også skaffe hallen inntekter 
til å finansiere noe av den daglige driften av hallen. De aktive utøverne vil bli prioritert, men 
de har ikke behov for å trene hele tiden på alle banene. 
 
Inntjenings-/inntektspotensialer ved utleie* 
Siden prosjektet ikke har noe økonomimandat har vi ikke utredet realistiske 
inntjeningsmuligheter. En skulle likevel tro at ved siden av de daglige leietakerne, idretten og 
OLTT, skulle kunne ligge et ikke ubetydelig potensial i en slik hall. En tenker da på 
utstillinger og andre arrangementer av ”ikke sportslig” karakter ved siden av eventuelle større 
sportsarrangementer. 
 

8.3. Friidrettshall 
Denne delen er ment å gi bedre treningsmuligheter for alle innendørs friidrettsøvelsene. 
Vi har en 200 meters rundbane med doserte svinger som kan senkes slik at dekket blir helt 
flatt. En 200-metersbane har som kjent ingen langsider som er 100 meter, derfor har vi også 
lagt inn en 100 metersbane (på langs av friidrettsbanen når svingene er nede). Det er i dag 
vanligst å løpe 60 meter innendørs, mens OL har 100 meter som korteste distanse. Skal man 
bli god på 100 meter nytter det ikke å trene på bare 60-metere hele vinteren.  

                                                 
6 http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-153892-171108-67072-0-file,00.pdf 
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Vi har også med en kastering for kasteøvelsene med muligheter for kast på litt over 20 meter. 
Det vil si at kulestøterne kan kaste i full lengde og måle kastene sine, mens spyd og diskos 
kastes mot en vegg. De får ikke målt kastene sine og kan da heller ikke ha konkurranser inne, 
men de får i alle fall trent kasteteknikk  
 
Det er også lagt opp til at alle spenstøvelsene skal trene her, og det er gjort plass for både 
høyde, stavsprang og lengdegrop, med muligheter for både lengde og tresteg. 
 
Begrensninger som ligger i plasseringen av øvelsene er at 100 meter og lengde/tresteg ikke 
kan trene mens de doserte svingene er oppe. Ellers kan alle trene samtidig. Når svingene er 
nede og ingen trener friidrett er det plass til tre håndballbaner eller innebandybaner på dekket, 
det er bare å flytte høydematta og høydestativet. 
 

8.4. Konstruksjon 

8.4.1. Ishall-del 
Denne delen er satt opp av fagverksbuer av limtre. Buene står på betongfundamenter og med 
12 meters avstand. Hver bue spenner over ca. 80 meter. Fordelen med fagverk er at det kan ta 
opp forholdsvis store momenter, uten at de blir fryktelig tunge og massive. Slike buer trenger 
også bare å stives av i en retning, nemlig på tvers av buene. Dette har vi gjort ved å sette 
avstivningskryss mellom buene. 
 

8.4.2. Friidrettshall-del 
Taket bæres her av fagverksbjelker i stål som er opplagt på betongsøyler. Avstanden mellom 
hver bjelke er 6 meter, og de har et spenn på ca. 64 meter. Også her har vi valgt fagverk på 
grunn av store opptredende momenter. Slike søyle-bjelke systemer må stives av i begge 
retninger. På tvers av bjelken* har vi valgt å stive av ved hjelp av avstivingskryss mellom 
søylene. Langs med bjelken* er valgt løsninger med å stive av ved hjelp av at bjelken er 
innspent to steder på søyla. 
 

8.4.3. Dimensjonering 
Vi skal gi en rask dimensjonering av bygget, dette er ikke en fullstendig dimensjonering. 
Poenget er å vise at det er realistisk å kunne bygge slik som vi har tenkt. Derfor har vi ikke 
gjort noen dimensjonering av garderobe/kontorbygget. Det sier seg selv at et firkantet 
kontorbygg er realistisk å kunne bygge. 
 
Det første vi må gjøre er å bestemme lastene. På taket av bygget regner vi snølasten som 
eneste last. Vi forutsetter at bygget står i Trondheim, der karakteristisk snølast på mark er 3,5 
kN/m2. 
 
Buetaket over ishallen. 
 
Bæresystemet i denne hallen er bygd med fagverksbuer av limtre. Vi har antatt kvalitet på 
limtreet som tilsvarer GL36c. Buene spenner over ca. 80 meter og avstanden mellom hver bue 
er 12 meter. 
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På buetak har vi i følge Norsk Standard (NS3491-3) to lasttilfeller: 
 
Tilfelle 1: Jevnt fordelt last over hele taket 

ksdS = μ γ  
μ = formfaktoren for taket (i tilfelle 1 =0,8) 
γ = Lastfaktoren for nyttelast i bruddgrensetilstand = 1,5 

ks  = Karakteristisk snølast på mark (i Trondheim = 3,5kN/m2) 
20,8 1,5 3,5 4,2 /dS kN m= =  

 
Tilfelle 2: Halv last på den ene siden av taket: 

0,8 2 1,225h
l

μ = + =  

Side 1: 2
ks 1,225 1,5 3,5 6,4 /dS kN m= μ γ = =  

Side 2: 2
ks 0,6125 1,5 3,5 3,2 /dS kN m= μ γ = =  

 
 
Det er 12 meter mellom hver bue, det vil si at vi må multiplisere den fordelte lasten vi har 
funnet med 12 for å få lasten pr meter av bjelken. For så lange bjelker som dette er det 
momentet som blir dimensjonerende.  
 

Tilfelle 1 gir oss et maks. moment: 2 21 1 4,2 12 80 40320
8 8dM qL kNm= = =  

Tilfelle 2 har en litt mer komplisert utregning, men gir oss et maks. moment: 47040kNm 
 
Det vil si at tilfelle 2 blir dimensjonerende. Det anslås en egenvekt av bjelken på 4 kN/m2, 
dette gir et moment på 3200kNm. Det vil si et dimensjonerende moment for limtrebjelken på: 
50240kNm 
 
Vi ønsker en avstand mellom over og undergurt på ca. 5 meter. Undergurten tar opp strekk, og 
siden tre er svakere i strekk enn trykk, er det den som blir dimensjonerende. Undergurten må 

ta opp en kraft: 50240 10048
5d

kNmN kN
m

= =  

 
Dimensjonerende fasthet for limtre GL36c: 
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2mod 0,922,5 18,4 /
1,1d k

m

kR R N mm= = =
γ

 7 

Nødvendig tverrsnittsareal blir da: 
 

2
2

10048000 546087
18,4 /

d

d

N NA mm
R N mm

= = =  

 
Med en gurt på 600mm x 920mm får vi et areal på 2552000mm . Vi velger det samme for 
overgurten selv om tre har større kapasitet i trykk, fordi det for så lange trykkstaver må tas 
hensyn til knekking. Vi har ikke gjort noen beregninger på knekking her, men bare lagt inn 
denne ekstra sikkerhetsmarginen. 
 
Det skrå/flate taket over friidrettshallen: 
Dette taket bæres av et stålfagverk som spenner over ca. 64 meter. Det er 6 meter mellom 
hver fagverksbjelke.  
 

 
 
 
Vi har i dimensjoneringen antatt en stålkvalitet tilsvarende S355. 
 

ksdS = μ γ  
μ = 0,8 
γ = 1,5 

ks  = 3,5kN/m2) 
20,8 1,5 3,5 4,2 /dS kN m= =  

 
 

Som gir oss et maksimalt moment på: 
2 24, 2 6 64 12902

8 8d
qLM kNm= = =  

 

                                                 
7 NS 3470-1 
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Vi ønsker oss en avstand på 3 meter mellom over og undergurt. Da må hver gurt ta opp en 

kraft på: 12902 4301
3d

kNmN kN
m

= =  

 

Fastheten til stålet er: 2355 323 /
1,1sdf N mm= =  8 

 
Nødvendig tverrsnittsareal for gurtene er: 
 

2
2

4301000 13316
323 /

d

sd

N NA mm
f N mm

= = =  

 
Vi har valgt et kvadratisk rørtverrsnitt med veggtykkelse på 15 mm og bredde på 300 mm. 
Det gir oss et areal: 218000mm . Dette er større en det strengt tatt må være etter våre 
beregninger, men siden vi ikke har utført noen knekningsberegning er det greit å ha en margin 
å gå på.   
 
Det blir altså rimelig store dimensjoner på bygget, men vi mener det ikke er urealistisk å 
kunne føre opp et slik bygg. 

                                                 
8 NS 3472 
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9. Appendix 

9.1. Bilder av konstruksjoner 

 



 Eksperter i Team 2005 – IDR3800 – ”Hjelp Norge til flere gull”  

 Fagrapport, ”Flerbrukshall”  24

 

 



 Eksperter i Team 2005 – IDR3800 – ”Hjelp Norge til flere gull”  

 Fagrapport, ”Flerbrukshall”  25

 



 Eksperter i Team 2005 – IDR3800 – ”Hjelp Norge til flere gull”  

 Fagrapport, ”Flerbrukshall”  26

 
 

 
 



 Eksperter i Team 2005 – IDR3800 – ”Hjelp Norge til flere gull”  

 Fagrapport, ”Flerbrukshall”  27

 
 

 



 Eksperter i Team 2005 – IDR3800 – ”Hjelp Norge til flere gull”  

 Fagrapport, ”Flerbrukshall”  28

 

9.2. Prosjektets kommunikasjon 
Som tidligere nevnt har prosjektgruppa hatt en utstrakt kontakt med, først og fremst 
Idrettsråde* i Trondheim, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Olympiatoppen Trondheim og i 
mindre grad særidrettene, med unntak av friidrettskretsen. Det er også gjort henvendelser til 
administrasjonen i Trondheim kommune, og et initiativ til idrettskretsen i nordfylket. 
 
Generelt kan en slå fast at prosjektgruppa ikke føler at den har fått til en tilfredsstillende 
kommunikasjon med ansvarlige innen idrettspolitikk og kompetanse. Det så tidlig i prosjektet 
ut til at ”alle” fattet interesse for ideen, men at denne avtok en god del idet vi ba om uttalelser 
og tilbakemeldinger/respons på ideer og vårt utkast til en powerpoint-presentasjon. I tillegg til 
nevnte manglende respons har prosjektgruppa mottatt at en del e-post uten å kunne adressere 
avsendere som har hatt flere roller i vår kommunikasjon9. 
 
Vår prosjektgruppe er derfor av den oppfatning av at i alle fall deler av kompetanse- og 
administrativt ansvarlige for idretten i regionen helt eller delvis mangler kapasitet innen 
informasjons- og kommunikasjonsstrategier. Dette kan eksemplifiseres i manglende respons, 
også tross purringer og irrelevant respons og respons uten at avsender-rollen er tilstrekkelig 
legitimert eller gjort rede for. 
 
Tross dette ønsker prosjektgruppa ”flerbrukshall” å takke de som har tatt seg tid til å vise oss 
oppmerksomhet i et prosjekt som en vil tro bør være av en viss interesse i kontekster både 
innenfor og utenfor idretten. 
 
Medias behandling av hallproblematikken i Trondheim 
Media har vært mye opptatt av forholdene på Leangen. Det er vel og bra, men siden media 
ikke tar hensyn til at Leangen slik anlegget framstår i dag faktisk er et flerbruksanlegg, er etter 
vår mening medieomtalen til dels mangelfull og til liten eller ingen nytte. Med det mener vi at 
media ikke tar hensyn til at det er flere aktører på Leangen som skal dele anlegget. Med hva vi 
kan kalle ”den påståtte kollapsen” for ishallen, med den følge at Norges Ishockeyforbund 
truet med å nekte spill i elitedivisjonen, kastet spesielt Adresseavisen seg inn med full tyngde 
og frontet ideen om en hall* til kr. 20 millioner uten kritisk å se på idrettens mangler og 
potensialer på anleggssektoren. Det kan se ut som om media, da spesielt Adresseavisen, 
”frontet” ishockey og hockeysportens framtidige behov på bekostning av en samlet vurdering.  
At Adresseavisen samtidig prøvde å vekke til liv et for lenge siden skrinlagt prosjekt, forteller 
om en lite helhetlig idrettspolitikk på kommunalt og idrettsadminisistrativt plan og at idretten 
sliter med ulike forståelser for hva idretten er tjent med.  
 
*Da prosjektgruppa startet kartleggingen av idrettens behov og mangler, ble det gjort 
henvendelser til de tidligere nevnte instanser innenfor administrasjon og særidrettskretsene 
friidrett og skøyter. Det må presiseres at kommunikasjonen med friidrettskretsen har vært 
meget tilfredsstillende og som vi har hele tiden hatt en positiv dialog med. Siden 
prosjektgruppa ikke har lykkes med å komme i kontakt med Sør Trøndelag Skøytekrets til 
tross for flere forsøk, kan dette som sagt tyde på at skøytekretsen ikke er helt samstemt 
angående framtidig behov og at de derfor ikke velger å uttale seg. Alt som er skrevet om 
situasjonen i Trondheim og som prosjektgruppa har fått mellom hendene, er et skriv på delvis 

                                                 
9 En avsender som i initialene har en ”nif.friidrett”-adresse, med flere roller innen idrettsadministrasjonen, 
vedlegg 8-11 og 31-35. 
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privat initiativ og engasjement og omhandler problemstillingen om hvorvidt en framtidig 
hall10 i regionen skal ligge i Bjugn eller Trondheim11.  
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