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Idrettsanleggene er viktige kulturbærere.

De har ofte en sentral plass i landskapet og

lokalmiljøet. Anleggene besøkes av mange

mennesker, og kan ha stor påvirkningskraft 

på oppfatninger om estetikk. De fungerer

som forbilder, og former vår oppfatning 

om bygninger og livsmiljø. Det bør derfor

stilles klare estetiske krav ved utforming av

idrettsanlegg.

Veilederen henvender seg til kommuner,

idrettslag og andre som bygger og 

driver idrettsanlegg, samt til arkitekter,

landskapsarkitekter og andre som deltar 

i utformingen av idrettsanlegg.
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Idrettsanleggene er viktige kulturbærere. De har ofte en sentral plass i landskapet og

lokalmiljøet. Anleggene besøkes av mange mennesker, og kan ha stor påvirkningskraft 

når det gjelder oppfatninger om estetikk. De fungerer som forbilder, og former vår 

oppfatning om bygninger og livsmiljø. Det bør derfor stilles klare estetiske krav ved 

utforming av idrettsanlegg.

Kulturdepartementet ønsker med denne veilederen og eksempelsamlingen å stimulere 

til at de estetiske aspektene blir bedre ivaretatt ved planlegging, prosjektering og bygging

av idrettsanlegg.

Veilederen henvender seg til kommuner, idrettslag og andre som bygger og driver

idrettsanlegg, samt til arkitekter, landskapsarkitekter og andre som deltar i utformingen 

av idrettsanlegg.

Veilederen er skrevet av sivilarkitekt Johan-Ditlef Martens, VISTA Utredning. Rådgiver 

Beret Mørkved Vorren i Kulturdepartementet har vært prosjektleder. I tillegg har 

arbeidet vært fulgt av en referansegruppe bestående av landskapsarkitekt Ola Bettum,

rådgiver Halldis Eckhoff (KD), landskapsarkitekt Kjellaug Eik og sivilarkitekt Ingolf Westbøe.

Bildene er tatt av Jiri Havran og Johan-Ditlef Martens, hvis ikke annet er oppgitt.

Oslo, februar 2001

Paul Glomsaker
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Idrettsanlegg er vakre når man opplever at
de fungerer praktisk, materialene er tilpas-
set bruken, rommene er hyggelige å opp-
holde seg i, og landskapet er variert og fro-
dig. Estetikk er ikke pynt lagt utenpå byg-
gene etter at de er ferdige, men et samlet
uttrykk for de kvalitetene anlegget repre-
senterer. Gode idrettsanlegg er også
vakre.

Hva som oppleves som stygt og pent, er
ofte gjenstand for diskusjon og individuelle
synspunkter. «Smak og behag kan ikke
diskuteres» hevdes det innimellom.
Kulturelt er det likevel utviklet arkitektfag-
lig kunnskap, retningslinjer og begreper
som gir oss noen holdepunkter i dette
spørsmålet. Dette heftet forsøker å bruke
denne kunnskapen og begrepene på
idrettsanlegg.

Estetikk er definert som «den kunnskap
som kommer gjennom sansene», av det
greske ordet «aisthetis» – som har med
det vi sanser å gjøre. God estetisk kvalitet
knytter seg til hva vi opplever som vak-
kert, ønskelig og verdifullt, og omhandler
derfor kvalitative verdier og ikke kvantita-
tive egenskaper i bygg og anlegg. Når vi
beveger oss i et anlegg opplever vi både
form, rom, lys, farger, overflater og lyd. I
en byggesak kan ikke estetikk ses løsrevet
fra helheten. Estetikk er ikke tilfeldig
dekor på bygningene. 

Den arkitektoniske kvaliteten er et
samspill mellom estetikk, teknikk og funk-
sjon. Arkitekter gir de ulike funksjonene
form, former bygningene, rommet mellom
husene og landskapet rundt. Forståelsen

av samspillet mellom praktiske funksjoner,
materialer, tekniske løsninger og hvordan
mennesker opplever de fysiske omgi-
velsene, er en viktig del av arkitektenes
fagkunnskap. I utformingen av gode
idrettsanlegg er derfor arkitekten en helt
nødvendig samarbeidspartner.

Byggeskikkbegrepet betegner det som
bygges, uavhengig av kvalitet. Det omfat-
ter bygninger, tekniske anlegg, veier, ter-
rengbehandling og forhold til landskap og
vegetasjon. God byggeskikk er byggverk
som er hensiktsmessige, vakre og varige
og som spiller på lag med omgivelsene. 
Byggeskikk er knyttet til historisk tradisjon,
det som til vanlig bygges. Byggeskikken er
forskjellig ulike steder i landet, og den har
forandrer seg over tid. God byggeskikk
utnytter dagens byggemetoder og teknikk.
Kopiering av gammel byggeskikk er ikke
nødvendigvis god byggeskikk.

9

Den frivillige organiserte idretten i Norge
engasjerer svært mange. Daglig oppholder
et betydelig antall seg i et av de mange
idrettsanleggene omkring i landet. 
Idrettsbygg- og anlegg fungerer som
sosiale samlingssteder for fysisk aktivitet.
Det er derfor viktig at folk trives i
anleggene, synes de er vakre og setter 
pris på omgivelsene. 

Departementet ønsker at ambisjonsnivået,
når det gjelder de estetiske kvalitetene,
heves i forhold til det som gjennomgående
er dagens bilde. De som bygger idretts-
anlegg bør være like bevisste de estetiske
hensyn, som de praktiske kravene og
kostnadene. 

Ansvar for å ivareta de estetiske hensyn
ligger hovedsakelig på følgende aktører:

• Tiltakshaver har et avgjørende ansvar
for at idrettsanlegget får en god og
vakker utforming. Utforming av bygge-
program, valg av materialer og de
praktiske løsningene, samt valg av
konsulenter, legger grunnlaget for
resultatet. Høye ambisjoner om et 
godt idrettsanlegg må også inkludere 
de estetiske verdiene.

• Kommunene har et særdeles viktig
ansvar, både ved at de i mange tilfeller
er tiltakshaver og ved at kommunen
skal godkjenne alle anlegg i henhold 
til plan- og bygningsloven. I tillegg
kan/vil kommunen gjennom det
overordnete planarbeidet legge en 
del premisser for utbygging av idretts-
anlegg.

• Kulturdepartementet har også ansvar
for at anleggene gis en god estetisk
utforming. Ca. 90 % av idrettsanleggene
i landet er tildelt spillemidler. Det stilles
krav om god estetisk utforming ved 
forhåndsgodkjenning av anleggene.
Stortingsmelding nr. 41 (19991-92) 
«Om idrett» sier at «idrettsanlegg 
som gis offentlig støtte, også skal ha 
et akseptabelt estetisk og miljømessig
nivå». 

Veilederen tar utgangspunkt i følgende
typer idrettsanlegg med tilhørende estetis-
ke utfordringer:

1. Idrettsparker, med vekt på sammen-
hengen mellom de enkelte bygningene,
de tekniske anleggene, rommet mellom
husene, banene og forholdet til
landskapet og omgivelsene.

2. Idrettshaller, der den største utfordring-
en er å gi «de store dimensjonene» 
en god arkitektonisk utforming.

3. Landskapsanlegg som bl.a. ski- og
alpinanlegg og golfbaner, der god
innpassing i natur og landskap er 
helt avgjørende.

4. Nærmiljøanlegg, der utforming og
forholdet til nærmiljøet står sentralt. 

5. Andre bygg og anlegg.

Innledning

8

Gode idrettsanlegg er vakre

Ikke motsetning mellom estetikk, praktisk bruk og kostnader

Erfaring har vist at arkitektonisk kvalitet er viktig for brukbarheten. Høy kvalitet

sikrer langsiktig bruk og fleksibilitet. God arkitektur kjennetegnes ved at det er 

et nært forhold mellom form, funksjon og de tekniske løsningene. Anlegg som 

på en god og naturlig måte legger forholdene til rette for de idrettsaktivitetene

de er bygget for, vil også lett oppleves som vakre. Opplevelsen av om rommene,

materialene, fargene og lyset svarer til de praktiske kravene, vil også ha noe 

med opplevelsen av den estetiske kvaliteten å gjøre. En riktig og nøktern bruk 

av virkemidlene vil både kunne være det mest økonomiske og det vakreste.

Sløsing med rom og materialer vil være kostbart og fort oppleves som stygt.

God arkitektur tar også hensyn til drift og vedlikehold. Valg av materialer og 

farger skal selvfølgelig ta hensyn til bruk, slitasje, vask osv. Gjør man ikke det, vil

omgivelsene ganske fort bli slitt og sjuskete.



Ulike aktører og deres

ansvarsområder 

Utforming av idrettsanlegg er avhengig 
av mange aktører:
• utbygger/tiltakshaver (oftest 

kommune eller idrettslag) 
• kommunen, som godkjennende 

instans
• Kulturdepartementet, som 

godkjennende instans
• byggetekniske konsulenter og

arkitekten/landskapsarkitekten

I ulik grad kan også brukerne, idretten 
og deres organisasjoner, til og med
sponsorer og andre interessenter, være
med på å legge premisser for utformingen
av idrettsanlegg.

Kommunen har, gjennom sin byggetekniske
godkjenning eller forhåndsgodkjenning, 
et hovedansvar for at «brikkene faller på
plass» og at bygget får en god estetisk
utforming. Kommunen har, gjennom sin
byggetekniske godkjenning, ansvar for at 
plan- og bygningsloven (pbl) følges opp.
Ved revisjon av pbl i 1995 ble kravene til
god estetisk utforming styrket. I § 2 heter
det: «Planlegging etter loven skal legge til
rette for samordning av statlig, fylkes-
kommunal og kommunal virksomhet, og gi
grunnlag for vedtak om bruk og vern av
ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske
hensyn» (forfatterens utheving). 

Videre er kravene i den såkalte skjønn-
hetsparagrafen (§ 74, pkt. 2) skjerpet:
«Kommunen skal se til at ethvert arbeid
som omfattes av loven, blir planlagt og
utført slik at det etter kommunens skjønn
tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn
både i seg selv og i forhold til omgi-
velsene. Tiltak etter denne lov skal ha 
en god estetisk utforming i samsvar med
tiltakets funksjon og med respekt for
naturgitte og bygde omgivelser.

Skjemmende farger er ikke tillatt og kan
kreves endret. Kommunen kan utarbeide
retningslinjer for estetisk utforming av
tiltak etter loven».

Kommuneplanen bør inneholde mål 
om estetisk kvalitet, som kan videreføres 
i kommunedelplanen for idrett og fysisk
aktivitet.

Kommuneplanens arealdel og regule-
ringsplaner har stor betydning for
idrettsanleggenes estetiske utforming. 
Her kan det fastsettes overordnete for-
mende elementer som volum, størrelse,
høyder, retninger mm. Arealdelen skal
avklare blant annet samspillet mellom
landskap (landbruks- natur- og
friluftsområder) og byggeområder. 

I kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet skal kommunens behov for
idrettsanlegg vurderes. Her skal hvert
anlegg settes inn i en langsiktig strategi 
og plasseres i et større perspektiv med
hensyn til lokalisering og bruk. Koblingen
mellom kommunedelplanen og kommune-
planens arealdel er derfor svært viktig.
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Utviklingen skaper nye utfordringer

Deler av idretten utvikler seg stadig mot 
å bli en vare, der reklame og sponsorinn-
tekter er blitt viktige og synlige budskap. 
I mange sammenhenger har man sett at
dette har tatt overhånd. Fortsatt skal livs-
gleden ved fysisk aktivitet være budskapet
i et idrettsanlegg, ikke salg av ulike for-
bruksvarer. 

Samlokalisering av idrett, skole, kultur 
og kommersiell virksomhet er en annen
tendens. Slik samlokalisering er ofte positivt
ved at ressurser kan utnyttes rasjonelt, 
og ved at ulike aktiviteter bygger opp om

hverandre. På den annen side skal idretten,
også her, bevare sin egen identitet. Man
skal vite når man kommer til et idrettsan-
legg eller til et kjøpesenter.

En annen tendens er at flere idrettsakti-
viteter lukkes inne for at aktivitetene 
skal gjøres uavhengig vær og årstider. 
De store fotballhallene utgjør en egen og 
stor utfordring i et estetisk perspektiv.
Dimensjonene stiller store krav til både
lokalisering, tilpasning til eksisterende
bygningskultur og landskap, og til utfor-
ming av bygget i seg selv.

God utforming, solide materialer  

og skikkelige utforming vil på sikt

lønne seg økonomisk.

Kommunen har ansvar for at

idrettsanlegget settes inn i en

overordnet plansammenheng.



Til syvende og sist er det tiltakshaver/
anleggseier som har det endelige ansvaret
for planlegging, bygging og drift av idretts-
anlegget. Ivaretakelse av de estetiske
hensyn er viktig på alle nivåene. De estetiske
hensyn kan nedfelles i et kvalitetsikrings-
program som sikrer oppfølging i alle
ansvarsledd og på alle nivå i utbyggingen.

«Estetikk i plan- og byggesaker», utgitt av
Kommunal- og regionaldepartementet og
Miljøverndepartementet, gir en utdypende
beskrivelse og veiledning i bruk av pbl og
hvordan estetiske kvaliteter kan ivaretas.
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Anlegg det søkes om spillemidler til, skal
forhåndgodkjennes av kommunen eller 
av Kulturdepartementet. Formålet med
godkjenningen er å sikre egnethet for
idrettslige aktiviteter og tilrettelegging 
for alle brukergrupper. Ved forhåndsgod-
kjenning stilles det også krav til den
estetiske utforming av anlegget. Dette 
er nærmere beskrevet i departementets
«Forskrifter og bestemmelser om stønad
av spillemidler» (V-0732). Kulturdeparte-
mentet stiller krav om utomhusplan og
landskapsanalyser i forbindelse med
forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg.
Dette bør også kommunene kreve.

Før anlegget sendes til forhåndsgod-
kjenning kan private anleggseiere eller
idrettslag be om en forhåndskonferanse
med kommunen, slik § 93 a) i plan- og
bygningsloven legger opp til. En forhånds-
konferanse har blant annet som mål å klar-
gjøre premissene og rammebetingelsene
for et byggeprosjekt. En slik konferanse
kan både sette det enkelte prosjekt inn i en
større plansammenheng (f.eks. kommune-
planens arealdel) og målsettinger om
estetisk utforming. 

Konsekvensutredninger skal utarbeides
for:
• Permanente konkurranse- og 

testbaner for bil og motorsport 
med en investeringskostnad på 
mer enn 50 mill. kr, og som 
medfører utarbeidelse av plan 
etter pbl.

• Skibakker, bobbaner, skiheiser,
taubaner og tilknyttet utbygging, 
med en investeringskostnad på 
mer enn 50 mill. kr, og som 
medfører utarbeidelse av plan 
etter pbl.

• Golfbaner på 9 hull eller mer.

• Aktivitetssentra, lekeland, 
badeland o.l. med en investerings-
kostnad på mer enn 50 mill. kr, og 
som medfører utarbeidelse av plan 
etter pbl.

Konsekvensutredninger skal «klargjøre
virkninger av tiltak som kan ha vesentlige
konsekvenser for miljø, naturressurser
eller samfunn. Konsekvensutredningen
skal sikre at disse virkningene blir tatt i
betraktning under planlegging av tiltaket,
og når det tas stilling til om, og eventuelt
på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.»
Konsekvensutredningsprosessen skal 
skje samtidig og samordnet med plan- 
eller søknadsprosessen, men før det fattes
planvedtak eller gis tillatelse til gjennom-
føring etter pbl eller andre lover. Slike
utredninger kan være viktige bidrag i
planleggingen av idrettsanlegg med stor
innvirkning på blant annet lokalmiljøet 
og natur, landskaps- og kulturmiljøet.
Konsekvensene for transport og annen
arealbruk vil også være viktige faktorer.

Kvalifiserte fagfolk er en forutsetning 
for å oppnå gode resultater. Til utforming 
og prosjektering bør sivilarkitekt, interiør-
arkitekt og landskapsarkitekt benyttes.
Disse yrkesgruppene er godt kvalifisert 
til blant annet å vurdere de estetiske
kvalitetene. For arkitekter er det en mål-
setting å utnytte tilgjengelige ressurser på
en så effektiv måte som mulig, samtidig
som bygget og området rundt gis en god
og vakker utforming. 

Arkitektkonkurranser bidrar til økt kvalitet.
EØS-avtalen gir gjennom «Forskrift vedrø-
rende tildeling av kontrakter om offentlige
tjenestekjøp» regler for når og hvordan det
skal inviteres til slike konkurranser.

God arkitektur skapes bare 

av dyktige arkitekter.

Skedsmohallen, tegnet av 

Arne Takla Arkitektkontor A/S

og Svein H. Bergersen arkitekt

MNAL, er et eksempel på dette.



Et idrettsanlegg eller idrettspark består
ofte både av hus og landskap. Forming av
rommet mellom husene, og mellom hus og
landskap, er en like stor og viktig oppgave
som forming av de enkelte bygningene. 

Opplevelsen av idrettsplassen, parkerings-
plassen, tunet, inngangspartiet, gang- og
turveiene betyr like mye som opplevelsen
av hallen, garderoben og kafeen. Gir
rommene oss en god opplevelse av
trygghet og velvære, eller er det «åpent 
og forblåst» og «trangt og mørkt»? Virker
husene harmoniske og hyggelige eller
rotete, prangende og sterile? For å
beskrive slike opplevelser kan man bruke
uttrykk som også benyttes i musikken,
som variasjoner, tema, harmoni, rytme 
og bruk av kontraster. 

Orden og variasjon

Forholdet mellom orden og variasjon betyr
mye for hvordan vi opplever omgivelsene.
En riktig balanse vil både skape den
nødvendige ro og harmoni, spenning og
utfordring. For stor grad av orden vil skape
monotoni og kjedsomhet, mens for stor grad
av variasjon vil skape kaos og oppleves som
rot. Det siste kan sammenlignes med støy i
musikken. 

Variasjon kan oppnås ved bl.a å bruke: 
• ulike volumer 
• forskyvninger 
• materialer 
• farger 
• sprang i terrenget 

Enhetlig utforming av husenes volum og
form tillater større variasjon i andre
uttrykk, som f.eks materialer og farger.

Enhetlig bruk av materialer og farger
tillater større variasjon i andre uttrykk,
som f.eks bygningenes størrelse og form.
En måte å oppnå både orden og variasjon
på er å variere et tema. Dette kan være
variasjoner over bygningsvolumer, tak-
former, farger, materialer eller andre
formende elementer. Variasjonene kan
også inngå i rytmiske mønstre.

Kontraster og signaleffekter

Idrettsanleggene er viktige samlingssteder
og uttrykker kollektive kulturelle verdier 
i lokalsamfunnet. Kirkespiret og rådhus-
tårnet er historiske eksempler på kultur-
bærende symbolbygg, men også idretts-
anlegget kan fortjene en slik markering i
dag. Idrettsanlegget fortjener å synes og
må gjerne være et signalanlegg som leg-
ges merke til. 

Idrettsanlegg er ofte store og domine-
rende, en egenskap som kan utnyttes 
og dyrkes, framfor det motsatte. For å
oppnå en slik effekt, kan man benytte 
seg av kontrasterende virkninger. Bruk av
kontraster skaper en ekstra spenning og
kan forsterke opplevelsen av omgivelsene.
Et høyt tårn kan ses på lang avstand og
understreker det horisontale i et landskap
eller en lav bygningsstruktur. En stor plass
virker mer monumental dersom inngangen
er trang. Kontrasterende elementer under-
streker «grunntonen». Slik virkemiddel-
bruk er krevende og bør brukes på ele-
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Noen spilleregler for 
stygt og pent

Moderne arkitektur og 

norsk landskap i skjønn

forening. Lysgårdsbakkene,

Lillehammer.

Arkitekt: ØKAW AS.

Over: For stor orden skaper lett monotoni.

Midten: For stor variasjon skaper lett kaos.

Under: Variasjon over et tema skaper 

den nødvendige balanse mellom ro 

og spenning. Tysværtunet har saltak i 

ulike utforminger og enhetlig 

materialbruk, primært tegl.



velser. Kirkespiret gir oss signaler om
sakrale opplevelser, og greske søyler fører
tankene over mot viktige verdslige bygg.
Den norske tømmerstuen med smårutete
vinduer er også sterkt forankret som et
ikon i den norske befolkning. Det kjente
og kjære er trygt og godt, og bør derfor
benyttes der det hører hjemme.

Idretten symboliserer viktige kulturverdier
der «en sunn sjel i et sundt legeme» har
vært og er et viktig budskap. Dette har
også opp gjennom tidene avleiret symboler
og bilder som vi skal ta vare på.
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menter som «fortjener» en slik understrek-
ning. Det kreves god arkitektfaglig kunn-
skap til å forme slike markerte anlegg. 

Nivåer og samlende hovedtrekk

Store idrettsanlegg eller idrettsparker med
mange elementer kan være vanskelig å
orientere seg i, og omgivelsene kan fort
virke uoversiktlige og forvirrende. Da er
det viktig at det etableres et overordnet
grep og et samlende element brukeren
kan forholde seg til. De fleste vil være
enige i at Karl Johans gate er helt avgjø-
rende for opplevelsen av, og muligheten til,
å orientere seg i Oslo. På samme måte har
man behov for et samlende element i et
større idrettsanlegg, et element som er
viktigere og tydeligere enn de andre. En
monumental plass eller en sentral akse kan

være naturlige midtpunkter. Viktige land-
skapselementer kan også bidra til et sam-
lende grep for et idrettsanlegg. Dersom

dette kommer fram i planen vil anlegget
både bli lettere fattbar og mer spennende,
enn om alle elementene er like sterkt
uttrykt. For orienterings- og bevegelses-
hemmede er enkle planer med korte og
tydelige forbindelseslinjer viktig. En lett
lesbar plan tilfredsstiller både estetiske 
og praktiske krav. 

Symbolverdier

Store og viktige bygg får ofte en eller
annen form for symbolverdi, og dette
skaper assosiasjoner hos oss. Historisk 
og kulturelt har det festet seg bilder som
signaliserer ulike betydninger og opple-
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Bruk av markerte formelementer

bør forbeholdes viktige

bygningselementer og bygninger,

som idrettsanlegg ofte er.

Her det gamle klubbhuset 

på Dælenenga idrettsplass,

bygget i 1926.

Arkitekt: Oslo Byarkitektkontor 

v/ Harald Aars.

Ingierstrand bad 

med sitt stupetårn,

som symbol for kropp,

kultur og natur.

Arkitekt: Mostue og

Schiestad.



prinsipper for god estetisk utforming

prinsipper for god

estetisk utforming

2
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Kulturdepartementet opererer med føl-
gende klassifisering av idrettsanlegg:

• Nasjonalanlegg, med en standard 
som gjør det mulig å arrangere
internasjonale mesterskap.
De eies og drives av kommunen 
eller et selskap

• Ordinære anlegg, eller tradisjonelle
idrettsanlegg. Det offentlige (først 
og fremst kommunene) og idretten eier
og driver cirka halve anleggsmassen
hver. Jo dyrere og mer teknisk
komplisert anleggene er, jo flere har 
det offentlige ansvaret for.

• Nærmiljøanlegg er anlegg eller
områder tilrettelagt for egenorganisert
fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende
i tilknytning til bo- og/eller oppholds-
områder. Vanligvis eies disse av kommu-
nen, velforeninger eller idrettslag.

Tiltakshaver (byggherre) har ansvar 
for at idrettsanlegget får en god estetisk
utforming, enten tiltakshaver er et
idrettslag, en kommune eller en stiftelse.
Spesielt stor oppmerksomhet bør
utforming av sentrale «signalbygg», 
som markerer seg i landskapet, vies. 
Men også utforming av nærmiljøan-
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leggene betyr mye for folks velferd og
opplevelser i det daglige.

I dette kapitlet beskrives anbefalinger 
for utforming av idrettsanlegg generelt.
Temaer som belyses går fra det overordne-
de, som lokalisering, forhold til landskap
og eksisterende bebyggelse, til utforming
av de enkelte bygningene, materialvalg 
og detaljer. Disse «nivåene» kan ikke 
ses uavhengige av hverandre. De påvirker
hverandre gjensidig. 

Rehabilitering av idrettsanlegg skjer ofte
parallelt med at bygget eller anlegget
utvides og/eller suppleres med nye funk-
sjoner. Ved en slik oppgradering bør de
estetiske hensyn til anlegget som helhet
ilegges stor vekt, og den nye utvidingen
bør tilpasses så skånsomt som mulig.

Estetiske verdier ble lagt til grunn for vin-
ter-OL i Lillehammer i 1994. Alt fra hopp-
bakker til reklameskilt fikk en helhetlig
visuell profil. For permanente bygg og
anlegg la man vekt på landskapstilpassing
med bruk av naturmaterialer og naturfar-
ger. Temporære festivalelementer skulle
gis en mer spektakulær utforming med
sterkere fargetoner. Hver arenakommune
skulle fremstå med eget signalbygg eller
identifikasjonselement, og hvert anlegg
fikk en utdypende beskrivelse. 

Lillehammer-OL fikk en enhetlig

gjennomarbeidet visuell profil 

og god arkitektonisk utforming,

basert på norsk tradisjon.

Bob- og akebanen.

Arkitekt: Lillehammer Arkitektteam.

Eksempler fra OL-elementene. >

<



kommuneplanens arealdel. I følge Nasjonale
reisevaneundersøkelser (TØI, 1997/98) er
5,4 % av alle bilreiser knyttet til idrettslige
gjøremål, men man regner med at 15-20 %
av alle fritidsreiser gjort med bil, er knyttet
til idrett og fysisk aktivitet.

Ulike anlegg har ulike preferanser med
hensyn til hvor i byen og landskapet de
kan og bør lokaliseres. For mange aktivite-
ter er det naturlig å knytte seg til grønt-
dragene, med turveier, lysløyper og
treningsløyper. Å lokalisere idrettsanlegg 
i det grønne har lenge vært et ideal. På
den annen side er det flere mer «urbane»
aktiviteter som ikke krever en slik kobling.

Klatre- og squashhaller, samt mer
«tradisjonelle» aktiviteter som håndball,
tennis og andre innendørsaktiviteter, 
kan og bør plasseres i mer tettbygde
områder. Sentralt beliggende idretts-
anlegg vil være lett tilgjengelige for 
byens befolkning, både de som bor i
nærheten og for de som er avhengige 
av kollektive transportmidler.

Store (regionale) anlegg bør knyttes til
hovedtrekk i tettsteds- eller bystrukturen
(både kollektivtransportakser og grønn-
strukturen), på samme måte som for
eksempel rådhus, kirke, jernbanestasjon
og høyskole.
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Lokalisering av idrettsanlegg er av stor
betydning. Lokaliseringen og tomtevalg
skal:
• Egne seg for de aktiviteter som 

skal utføres.
• Ligge i nærheten av brukerne.
• Bidra til lavt transportarbeid og

miljøvennlige transportformer.
• Ta hensyn til samlokalisering med

andre funksjoner som skoler, 
grendehus oa.

• Tilpasses landskap og terreng, og unngå
store landskaps- og terrenginngrep.

• Ta hensyn til særegne stedskvaliteter 
og kulturminner.

• Knytte flere idretts- og 
friluftsaktiviteter sammen. 

• Ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse og beboere/naboer.

• Vurderes ut fra hvor sterkt 
anlegget eksponerer seg. 

• Bidra til redusert ressursbruk 
og miljøhensyn.

Arealene til idrett må ses i sammenheng
med (behovet for) arealer til boliger,
næring og annet. Involverer anlegget
kommunale investeringer og/eller
driftsutgifter, bør kostnadene også inntas 
i kommunens økonomiplan.

Samlet vil et idrettsanlegg som regel 
bety så mye for arealbruken og transport-
arbeidet i kommunen at det bør inngå i

Bislet stadion i Oslo har

dimensjoner som går godt 

inn i det tette bymiljøet. I tillegg

baserer arrangementene seg

utelukkende på at publikum

kommer med kollektive

transportmidler, sykler eller går.

Foto: Lasse Tur/Scanpix

For mange idrettsanlegg vil det være riktig å knytte seg til grønnstrukturen,

med turløyper og andre aktivitetsmuligheter.

Lokalisering i en overordnet
plansammenheng

2 2



Nærmiljøanlegg og mindre idrettsanlegg
myntet på lokalmiljøet, bør plasseres i
nærheten av de aktuelle boligområdene
og/eller skolen. Skal nærmiljøanlegget
fungere både aktivitetsfremmende, kultur-
elt og som sosialt samlingssted, må man
kunne komme dit på en enkel og trygg
måte, til fots eller på sykkel. 

Ordinære anlegg bør knyttes til kollektiv-
transporten og gang- og sykkelveier.
Mange barn og unge er avhengige av å bli
kjørt med bil, ofte fordi anleggene er
plassert uten tanke på kollektive transport-
forbindelser. For mange familier oppleves
det som slitsomt å måtte kjøre ungene 
til idrettsaktiviteter. Bilkjøring er lite
miljøvennlig og bør begrenses i størst
mulig grad. Lokalisering av idrettsanlegg
har derfor stor betydning for miljøet, og
for folks velferd.

I dag baseres det i alt for stor grad på at
folk kjører til idrettsanlegget, enten man 
er aktiv utøver eller publikum. Slik oppstår
«behovet» for store parkeringsanlegg.
Parkeringsplasser er meget arealkrevende,
de er ofte dyre å anlegge, ødelegger land-
skapet og framtrer som ødslige, store og
kjedelige grå arealer. «Kravet» om parke-
ringsplasser er også med på å bestemme
lokaliseringen av idrettsanleggene. Arealer
for store anlegg finner man oftest i utkan-
ten av byen eller bebyggelsen. Ved å plas-
sere anleggene slik skaper man en unød-
vendig trafikkvekst. 

Nødvendig parkering bør trekkes til
siden for adkomsten til anlegget. For å
redusere parkeringsarealene kan/bør
parkering for idrettsanlegg samordnes
med andre parkeringsbehov, for eksempel
parkeringsplasser for større arbeidsplasser.

Nærhet til brukergruppene og
miljøvennlig transport

2 5

For nærmiljøanlegg spesielt, og generelt
for arealer som brukes av barn og unge,
gjelder at arealene ikke skal være helse-
farlige. Dette betyr blant annet at de ikke
skal være støybelastet, trafikkfarlige eller
forurenset. For at arealene skal være gode
sosiale møteplasser, må de også være av
en viss størrelse og utformet på en slik
måte at de gir rom for utfordringer, både
med hensyn til motorisk bevegelse og
sosial utvikling.

Ofte benyttes idrettsanlegg til flere for-
skjellige aktiviteter, noen ganger med
mange personer og stor publikumstil-
strømning, andre ganger av noen få 
til «lukket» trening. Både utforming 
og plassering må ta hensyn til variert
bruk av idrettsanleggene.

Dimensjonen på anlegget, både mht.
antall brukere og fysisk utforming må
bestemme lokaliseringen, slik at ikke
anlegget «sprenger» omgivelsene. Store
haller med stor publikumstilstrømning
trenger ofte luft rundt seg og tilsvarende
store dimensjoner å spille på lag med. 
En mer urban lokalisering krever at 
form og dimensjoner tilpasser seg omgi-
velsene. Haller og arenaer for innendørs
aktivitet, som ikke skal samordnes med
arealkrevende utendørsaktiviteter, kan
med fordel ligge sentralt i tettbygde strøk,
og bør knyttes til kollektivnettet.

Ombruk av eksisterende anlegg og
bygninger bør også vurderes i lokalise-
ringssammenheng. Spesielt i arealknappe
situasjoner kan dette være en god løsning.
Tradisjonell industrivirksomhet nedlegges
eller flytter ut av sentrale, ofte romslige
lokaler. Slike lokaler kan i mange tilfeller
være egnet til idrettsformål. 

Idrettsanlegg kan også initiere utbygging
av andre funksjoner/service som ikke 

har direkte tilknytning til selve anlegget. 
I tilknytning til alpinanlegg vokser det 
ofte opp hoteller og hyttebyer som sjelden
gis den nødvendige estetiske omtanke.
Kommunen har ansvar for at alle mulige
anlegg og støttefunksjoner tas med i
vurderingen når et (større) idrettsanlegg
skal lokaliseres. 

Muligheten for bruk av spillvarme
(f.eks. fra industrianlegg) kan også
innvirke på lokaliseringen. Skal en slik
miljøvennlig og økonomisk løsning
benyttes, vil avstand fra energikilden 
og rørføringer legge premisser for
plasseringen.
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Idrettsanlegg må være

tilgjengelige med sykkel 

og kollektivtransport.



Idrettsanlegg er ofte store og bør få lov 
til å framtre som de store og viktige anlegg 
de er. Men det krever mye av landskapet
det skal plasseres i. Det må først og 
fremst være (landskaps)rom for de anlegg
som skal bygges. Rammen og omgivelsene 
må selv ha noe av det storslåtte i seg.
Anlegget skal synes på en positiv måte,
ikke ved sår, skjæringer og fyllinger i
landskapet. Enkeltelementene kan
synliggjøres, men de må tilpasse seg det
aktuelle landskapet slik at inngrepene
minimaliseres. Store inngrep er ofte
stygge, og det er kostbart å reparere 
dem. I noen tilfeller kan likevel anlegget
være så omfattende at en omforming av
landskapet er nødvendig. Da er det 
viktig å bygge videre på eksisterende
landskapselementer, og i samspill med
disse skape nye og spennende rom.

Større idrettsanlegg plasseres ofte i
utkanten av tettbebyggelsen, i overgangen
mellom natur og bebyggelse, det såkalte
«mellomlandet». Forankringen til viktige
holdepunkter, enten i form av en
bystruktur eller markerte landskaps-
trekk kan derfor være fraværende. 
Man bør da søke å knytte seg til, bygge
videre på og forsterke karakteristiske
trekk i det landskapet som finnes, og/
eller bygge nye tydelige strukturer som 
er karakterfaste i seg selv.

De store naturanleggene, som hopp-
bakker, langrenn- og skiskytterarenaer 
og alpinanlegg, knytter seg direkte til
landskapet og er avhengig av stedets
topografi. Dette gjør dem svært synlige 
i landskapet. Det kreves her en nøye

vurdering av sted, landskapsform, topografi
og vegetasjon. Man bør i størst mulig grad
benytte de naturlige terrengformasjonene
for at anlegget skal gli naturlig inn i
landskapet. Dette er i all vesentlig grad
vinteranlegg og må behandles slik at de
ikke blir for fremtredende om sommeren.
Flomlysanlegg i slalåmbakke og lysløyper
markerer seg sterkt i landskapet i store
avstander etter mørkets frambrudd, noe
som også må vektlegges ved plassering og
utforming. 

Plasseringen må ta hensyn til fjern-
virkning, horisonter og silhuetter

Å bryte silhuetten eller horisonten er et
sterkt inngrep i landskapsbildet, og man
skal være forsiktig med å plassere idretts-
anleggene slik. Legges anlegget høyt oppe

Forhold til landskap og
grønnstrukturen
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Mange bedrifter har det største parke-
ringsbehovet på hverdager fra ni til fire,
mens idretten ofte vil ha det største
behovet om kvelden eller i helgene. 
Store parkeringsplasser bør få en god
lanskapsmessig utforming for å dempe
størrelsen.

Gang- og sykkelveier både kan og 
bør følge grøntdrag, framfor å bli lagt 
i eller ved siden av de store veiene. 
Det er hyggeligere og sunnere å sykle 
i et grønt landskap, framfor langs en
trafikkert vei. Det vil si at idrettsanlegget,
både av idrettsmessige, transporttekniske
og miljømessige årsaker bør knyttes til
grøntområdene. 

På samme måte som idrettsanleggene bør
tilpasse seg kollektivtransporttilbudet
i kommunen, bør kollektivtransportselska-
pene tilpasse rutetilbud til idrettsanleggene
og idrettsaktivitetene i kommunen. 
I samråd med idrettsforeningene bør
busselskapene kunne tilby transport til
viktige arrangementer og rutinemessige
treningsopplegg. Ved siden av at det
offentlige bør legge til rette for god
kollektivtransport, kan idrettsklubbene,
velforeninger og andre frivillige organisa-
sjoner gå sammen om enklere fleksible
løsninger, som felleskjøring med minibuss
og «kameratkjøring».
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Bilbaserte idrettsanlegg

skaper utrivelige

parkeringsplasser, i 

tillegg til at det ikke er

miljøvennlig.

Kongsberg skisenter har 

tilpasset bakkene fint til

terrengets variasjoner.



Landskapselementer kan gi

anlegget god tilknytning 

Ser vi på gamle gårdstun, ligger gjerne
bygningene i tilknytning til en kolle
og/eller et vegetasjonsfelt. Overgangs-
soner mellom dalbunn/åsside, vegetasjon/
ikke vegetasjon, sjø/land, bebyggelse/
natur er egnete områder for lokalisering av
idrettsanlegg. For å skape et harmonisk og
spenningsfylt forhold mellom bebyggelse
og landskap er det viktig at grensen
mellom hus og landskap er klart definert
og avtegnet. Flytende overganger skaper
lett et visuelt rotete bilde.Landskapsformer
og vegetasjonsfelt kan også brukes som
romdannede elementer. 

Vegetasjon bidrar både til å skape
rom og å dempe virkningene av
anlegg 

Det er derfor viktig å «spille på lag med»
de mulighetene eksisterende vegetasjon
gir. Fortrinnsvis bør man søke å plassere
anleggene der det er vegetasjon. Det gir
det en landskapsmessig forankring,
demper fjernvirkningen og kan bidra til 
å skape et hyggelig område med varie-
rende opplevelser. I anleggsperioden bør
vegetasjon som skal bevares, sikres
forsvarlig, fortrinnsvis gjerdes inn. 
Dersom man likevel ønsker å legge
anlegget i et vegetasjonsfattig område, må
planen gis en stram og samlet utforming
slik at anlegget ikke flyter utover. Man bør
da søke andre karakteristika i landskapet,
som en kolle eller en elv, som kan gi det
en forankring. Dersom også slike elemen-
ter mangler, kan de lages. I utflytende
landskap uten vegetasjon eller andre
karakteristika, kan man etablere både
«koller» «dalbunner» og vegetasjonsfelt.
Man kan bygge opp et «kunstig» landskap
bestående både av bygninger og nye
landskapselementer slik at det hele
framtrer som en helhet. 
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i en dalside, vil det fort bli synlig på lang
avstand. Man kan da enten velge: 
• Å underordne seg landskapet og

minimere uttrykket. 
eller
• Markere det klart og tydelig og være

seg signaleffekten bevisst. 

Velger man å eksponere anlegget, stilles
det særlig store krav til utformingen. 
En hoppbakke lar seg vanskelig «skjule»
og bør kunne markere seg i landskapet, 
mens tilstøtende bygg og bifunksjoner 
bør underordne seg omgivelsene. Ved å
plassere anleggene lavt i terrenget, og langs
kotene, vil anlegget kunne «gli inn i» land-
skapet og ikke virke forstyrrende visuelt. 

Plassering midt i en dal vil understreke
landskapsrommet, være et sterkt visuelt
uttrykk og tiltrekke seg oppmerksomheten
som et «samlende punkt». Også en slik
plassering stiller store krav til detaljer og
utforming. 

Plassering i overgangen mellom dalbunn
og åsside vil gi idrettsanlegget en god
landskapsmessig forankring, samtidig som
det i liten grad «utfordrer» omgivelsene
visuelt. 
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Båtsportens hus i Bærum

markerer seg som et viktig 

punkt i landskapet.

Lysgårdsbakkene hoppanlegg,

Lillehammer, ligger mykt i

landskapet, samtidig som de

markerer seg som viktige anlegg.

Standplass for Fredrikstad Skytterlags 

skytebane underordner seg omgivelsene,

med beiset trepanel og torv på taket.

Overgang mellom natur og kulturlandskap er en god lokalisering av bygg og

idrettsanlegg. Her klubbhus for golfbanen på Nes Verk.

Bevisst bruk av, og fint samspill

mellom vegetasjon, landskap 

og idrettsanlegg. Voller og

vegetasjon brukes til å dele 

opp store flater.



og mellom ulike landskapstyper. Kunnskap
om de lokalklimatiske forholdene er derfor
viktig, og bør legges til grunn for:
• Plassering av idrettsanlegget
• Utforming av uteområdene
• Utforming av de enkelte bygningene

Klimatilpassing innebærer både å utnytte
og forsterke godværsklima og solinnfall,
og å beskytte seg mot dårlig vær, vind og
nedbør. 

I enkelte landskapstyper kan de lokalkli-
matiske forholdene være lette å forutsi. 
I andre og mer komplekse situasjoner er
det nødvendig med lokale observasjoner
og eventuelt modellforsøk. Nye tiltak i
form av bygninger og veier vil også
påvirke de lokalklimatiske forholdene. 
I værharde strøk og ved store prosjekter
bør man derfor benytte og/eller
konsultere fagfolk med kjennskap til 
klima.

Sol og lys er viktig for vår psykiske
velvære. Bebyggelse og fellesarealer bør
derfor plasseres på steder med mye sol.
Nordvendte skråninger og skyggefulle
steder bør unngås. Det er også viktig å 
ta hensyn til den lave solhøyden vår og
høst, og å redusere skyggevirkningen 
fra bygninger og terrengformer på viktige
felles utearealer.

Temperatur og kuldedrag kan variere 
over forholdsvis korte avstander. Kaldluft
renner som vann ned gjennom daler og
søkk og samles opp der terreng, vegeta-
sjon eller bygninger hindrer gjennom-
strømning. Oppdemmet kaldluft kan gi 
en temperaturforskjell på opp til 15 grader
i forhold til landskapet omkring. Anlegg
bør derfor ikke plasseres i kalde dalbunner
og søkk. Lokalt bør arenaer og uteplasser
legges høyere enn kaldluftdraget langs
bakken.

Vindbelastning kan reduseres ved hjelp 
av terreng, voller, vegetasjon, veiføring 
og bebyggelse. Bygninger og vegger kan
skape lune plasser i le, men kan også
forårsake turbulens og «uventede»
vindeffekter. Mindre hull og smug mot
hovedvindretningene bør unngås, da disse
vil kunne forsterke vindhastigheten.
Hjørner av bygninger er utsatte for 
både vind og trekk. Selv i stille vær vil
forskjellen mellom en solbelyst fasade og
en skyggelagt fasade skape ubehagelig
kaldtrekk ved hjørner. Generelt kan man 
si at vegetasjon demper vinden på en
mykere måte enn bygningselementer, 
og forårsaker i mindre grad uønskede 
og uventede bieffekter. 

Nedbør, spesielt i form av snø skaper
også en rekke problemer. Snøen legger
seg helt inntil bygningen på lesiden, og
inntil, men med litt avstand, på losiden.
Ved hjørnene får vi ofte barblåste partier.
Dette bør få konsekvenser for lokalisering
av inngangsparti, veiføringer oa. Brøyting
av veier kan reduseres dersom disse ligger
på strekninger der vinden tar seg av job-
ben. På bebyggelsesplanen bør det avset-
tes plass til lagring av snø, og da fortrinns-
vis på områder der smeltevann kan ledes 
unna på fornuftig vis.

Grønnstruktur og idrettsanlegg må

tilpasses hverandre

Grøntområdene i kommunen består av
større arealer utenfor byggeområdene,
blant annet Landbruks- natur- og frilufts-
(LNF) områder, slik dette defineres i
kommuneplanens arealdel, og grønne
områder innenfor byggeområdene. Disse
henger mer eller mindre sammen i det
man velger å kalle en grønnstruktur. Noen
anlegg må i kraft av sin type plasseres i
LNF-områder (skibakker etc), men mange
anleggstyper hører i kommuneplanen
hjemme i arealbruksformål byggeområder.
Innenfor byggeområdet reguleres gjerne
idrettsanlegg til friområde eller spesialom-
råde (f.eks golfbane).

Analyser av landskapet og grønn-
strukturen bør legges til grunn for 
alle store utbygginger i kommunen, slik
som boligbygging, næringsutvikling,
transportårer og idrettsanlegg. Dersom
slike analyser ikke foreligger, kan de
utarbeides i forbindelse med idretts-
anlegget som skal etableres. Et mindre
nærmiljøanlegg vil ikke kreve det samme
forarbeidet som et større idrettsanlegg
som tar større (landskaps)arealer i bruk.

Grøntområdene tåler forskjellig bruk og
inngrep. Noen områder vil være sårbare
for slitasje og inngrep, mens andre er mer
robuste. Bonitet og type vegetasjon er ulik
fra sted til sted og tåler ulik behandling.
Før man tar et grøntområde i bruk, er 
det viktig å kjenne til hva det tåler av
slitasje og inngrep. Noen naturområder 
er viktigere enn andre ut fra biologisk
mangfold, dagens bruk, landskapsbildet
mm. For eksempel bør et område med
sjeldne vekster vernes. Noen områder
inngår i et viktig landskapsbilde som ikke
bør forandres, mens andre lettere kan 
ta opp i seg nye elementer. Slike priorite-
ringer må være avklart før grøntområder
tas i bruk til nye aktiviteter. 

På samme måte som idrettsanleggene 
må tilpasse seg en helhetsvurdering av
grønnstrukturen, er idretten en premiss-
leverandør for grøntplanene. Det er
kommunens oppgave å prioritere områder
for natur- og friluftsliv, og å verne disse
mot nedbygging. Alle, også idretten, 
vil derfor være tjent med at kommunen
utarbeider grøntplaner.

Direktoratet for Naturforvaltning har
utarbeidet en veileder i hvordan man kan
analysere verdien av disse områdene;
«Planlegging av grøntstruktur i byer og
tettsteder», DN-håndbok 6, 1994.

Lokalklimatiske forhold betyr mye
for drift og vedlikehold

Sol, temperatur, vind og nedbør betyr mye
for drift og vedlikehold av bygninger og
energibruk til oppvarming. De klimatiske
forholdene betyr også mye for folks velvære
og bruksegenskapene til anleggene. Bruk
av energi (fossilt brensel) til drift og opp-
varming medfører luftforurensning. God
klimaplanlegging er derfor avgjørende for
et miljøvennlig resultat. Klimaforholdene i
Norge varierer sterkt mellom landsdelene
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Utsnitt av «Grønn plakat» 

for Sandefjord.

Fint samspill mellom natur 

og nærmiljøanlegg.
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Eksisterende bygningsmiljøer kan være
mer eller mindre homogene og sårbare 
for inngrep. Områder med en enhetlig
bygningsmasse med høy arkitektonisk
kvalitet, vil være mer sårbar for inngrep
enn sammensatte områder, eventuelt med
liten arkitektonisk kvalitet. Dersom man
går inn i et eksisterende område med
homogen bebyggelse av høy kvalitet, bør
man fare «varsomt fram». Man bør da
vurdere om det er mulig å bygge videre 
på dimensjonene, formene, fargene og
uttrykket i nærmiljøet, uten å kopiere de
konkrete stilelementene. Man kan også
velge å bryte bevisst med eksisterende
bygningsmiljø, men da skal dette skje
meget bevisst og med stor dyktighet. 

Ny bebyggelse bør uttrykke dagens
teknologi og byggeskikk. Kopiering av
eksisterende/gamle stilelementer bør
unngås. For stor understrekning av nye
formuttrykk kan også virke påtrengende.
Å skape en god balanse mellom ny 
og gammel arkitektur er en sentral
målsetting ved bygging i eksisterende
bygningsmiljøer. 

I områder med klare fine kvaliteter i bygg
eller rom mellom bygningene, men med
svakheter i strukturen, kan nye bygg og
anlegg bidra til å «reparere» eksisterende
bygningsmiljø. F.eks ved å danne klarere
rom eller sluttføre en fasaderekke.

I områder med en uavklart eller rotete
bygningsstruktur kan nye anlegg brukes
til å etablere andre og nyskapende
kvaliteter. Enkeltbygninger som i dag 
har en tilfeldig plassering uten forankring 
i lokalmiljøet kan integreres i en ny
samlende struktur.
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Når vi skal innpasse et idrettsanlegg i 
et eksisterende bygnings- og bymiljø, 
må man kjenne til og forstå karakteren 
til denne bebyggelsen. I et bygningsmiljø
skiller vi mellom:
Strukturen til bebyggelsen; hvordan
bebyggelsen er satt sammen eller
gruppert. Det er vanlig å skille mellom
klynge, rekke, tun, kvartal og enkeltbygg 
i åpent landskap.
Dimensjoner og målestokk på
bebyggelsen. 
Formen på bebyggelsen; om den er
langstrakt eller høy mm.
Materialer og konstruksjoner; trehus, 
stål og betong mm.
Farger

Idrettsanlegget bør i hovedsak innpasses 
i og videreutvikle byens overordnete
struktur med gater og plasser. Det er ikke
dermed sagt at idrettsanlegget skal ha de
samme egenskapene som eksisterende
bebyggelse, men man bør vite når man
bryter med eksisterende struktur og form,
og hvorfor man gjør det. Ofte vil boliger
utgjøre den nærliggende bygningsmassen.
Idrettsanlegg har helt andre funksjonskrav,
noe som oftest gir en annen utforming enn
nabobebyggelsen. 

De store dimensjonene bør i hovedsak kunne
eksponeres som de store og viktige bygg 
de er, men det forutsetter et bylandskap som
kan ta opp i seg disse dimensjonene.

Idrettsanlegg som integrert del 

av byens struktur og romdannelser.

Dælenenga i Oslo.

Nytt formspråk som tar 

hensyn til naturmiljø.

Starthus på Kvitfjell.

Arkitekter: Lund Hagem 

Arkitekter AS. >

Kopiering av eksisterende byggeskikk tilfører ikke nødvendigvis 

miljøet nye arkitektoniske kvaliteter.

Forhold til eksisterende
bebyggelse
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Idrettsanlegg brukes til tider av mange
personer og stort publikum, til tider bare av
noen få personer. Det er derfor en utfordring 
å forme anlegg som både kan være «intime»
og hyggelige for de få, og funksjonelle og
storslagne ved de spesielle anledningene.

Rommet mellom husene, og mellom hus og
landskapselementer, er avgjørende for opp-
levelsen av idrettsanlegget. Det viktigste er
at rommene er klart definert, med «gulv og
vegger». Bygninger, landskap og vegetasjon
er slike vegger. Utflytende rom, som vanske-
lig lar seg definere, skaper et visuelt ubehag.

Det kan være hensiktsmessig å skille
mellom:
• Plasser, arenaer og torg
• Gater, korridorer og forbindelseslinjer

Rommene disse skaper kan være åpne
eller lukkede. Varierende romdannelser
kan gjøre anlegget rikere på opplevelser.
Publikumsarealer, som inngangsparti 
og vestibyle, bør gis særlig omtanke i
utformingen. Èn akse og/eller èn plass 
bør defineres som den viktigste arena, 
og bidra til å samle enkeltelementene om
et helhetlig og forståelig grep.
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Først og fremst skal idrettsanlegget ha en
funksjonell utforming der bygg, idrettsbaner,
atkomst, veier, parkering, grøntanlegg og
beplantning inngår i en god og samlende
helhet. En opplevelse av at «brikkene faller
på plass» med korte, forståelige og logiske
gang- og forbindelseslinjer, vil bidra til at
idrettsanlegget også oppleves som vakkert.
Det bør være en selvfølge at inngangs-

partiet framstår både tydelig og «innby-
dende». Slik er det ikke bestandig.

Rotete sammenstilling av volumer med
uklare forbindelseslinjer vil virke ubehagelig
og gi en negativ opplevelse. Et rasjonelt og
funksjonelt idrettsanlegg vil legge grunnla-
get for en god estetisk utforming, samtidig
som det vil være det mest økonomiske.

Èn akse eller èn plass bør

defineres som det viktigste

området og bidra til å samle

enkeltelementene om et

helhetlig grep. Rena Leir.

Idrettsanlegg skal 

også legge til rette 

for sosialt samvær.

Utforming av idrettsanlegget
med tilhørende uteområder
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På samme måte som volumene bør «spille
sammen» i et avklaret forhold, bør flater
og åpninger på en bygning stå i et bevisst
forhold til hverandre. Et utall av komposi-
sjonsprinsipper kan gi et godt resultat.
Noen utfyllende beskrivelse er ikke mulig.
Vi tror likevel at anbefalingene om klare
skiller også kan gjelde som en rettesnor
her. Det vil si at små flater og volumer står
i forhold til store, smale i forhold til brede,
vertikale i forhold til horisontale osv.

Store volumer kan være flotte og
prangende, men de forutsetter et stort og
sterkt landskapsrom, enten urbant eller 
«i det grønne». På den annen side kan
både omgivelsene og behovet for
menneskelige dimensjoner ofte kreve 
at de store dimensjonene brytes ned i
mindre og fattbare enheter. Det er en
viktig og vanskelig arkitektonisk oppgave 
å skape en god balanse mellom det store
grepet og de mindre dimensjonene.
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Rommene mellom husene har funksjon
som trafikkarealer og forbindelseslinjer,
men de skal også ha en sosial funksjon. Til
dels skal de være tilrettelagt for formelle
samlinger som premieutdeling og oppstil-
linger, men de skal også tilrettelegges for
en uformell sosial kontakt. Det beste grunn-
laget for å etablere sosial kontakt er at det
er hyggelig å oppholde seg der, og at det er
steder det er naturlig å stoppe opp, slå seg
ned og slå av en prat. Utflytende rom, der
vinden blåser rundt hjørnene, inviterer ikke
til uformelt samvær. 

Parkering tar stor plass og kan fort bli 
et ødslig og trist område. Ofte plasseres
parkeringen i nærheten av inngangspar-
tiet, og blir derved det område som først
markerer seg. Det er ikke særlig hyggelig
å måtte traske over en stor, grå og forblåst
parkeringsplass før man går inn til selve
anlegget. Parkeringsplasser bør derfor
plasseres til siden for hovedadkomsten.
Gående og syklende skal kunne komme
direkte til idretten, uten at dette skjer på
bilens premisser. Parkeringsplasser kan
også deles inn med vegetasjon mellom
bilradene. Slik beplantning vil i stor grad
bidra til at det blir vakrere, i tillegg til 
at vegetasjonen demper eventuelle vind-
belastninger.

De enkelte bygningskroppene danner
rom, men de oppleves også visuelt i for-
hold til hverandre. Også i denne sammen-
hengen er det viktig med tydelige forhold.
Bygningsvolumer som nesten ligner på
hverandre kan lett gi et karakterløst bilde,
mens en høyreist bygning ved siden av en
lang og lav bygning, lett oppleves som et
klart og kontrastfylt uttrykk. Enten bør
bygningene gis et felles uttrykk gjennom
form og dimensjoner, eller så bør forskjellen
være tydelig. En «lunken» midt-i-mellom-
holdning bør unngås.

De ulike bygningene har ulike funksjoner,
og dimensjonene og utforming må selv-
følgelig tilpasses det funksjonelle. Likevel 
vil man som regel ha en formmessig frihet
som tillater at volumene tilpasses anbefa-
lingene over.

Belysning

Mye av idrettsaktiviteten foregår i fritiden,
ofte etter mørkets frembrudd og trenger
en belysning med høy belysningsstyrke.
Belysningen av anlegg utomhus kan virke
dominerende og sjenerende for naboskapet,
særlig dersom de ligger nær et boligområde.
For å unngå unødvendig blending gjøres
dette best ved å benytte riktig plassering
av master og armaturer, samt tilstrekkelige
mastehøyder. For å unngå strølys og
sjenanse fra lysanlegget, er det viktig å
benytte asymmetriske lyskastere, korrekt
montert uten «oppvipp». For å sikre et
effektivt og økonomisk lysanlegg bør man
benytte høyeffektive lyskilder og armaturer
tilpasset belysningsoppgavene. Lyskildenes
fargegjengivelse bør vurderes ut fra
miljøhensyn og de enkelte idrettenes krav.
Armaturleverandørene må optimalisere
lysanleggene ved hjelp av databeregninger
med hensyn til nivå, jevnhet, blending 
og strølys. Det vises for øvrig til publika-
sjonen «Idrettsbelysning» fra Lyskultur
(2.utg. 2000).
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Parkeringsplass som 

både er plassert til siden

for inngangsaksen og

skjermet med vegetasjon.

Rikt artikulert og stram fasade.

Utsnitt fra Rena Idrettshall.

Ulike volumer satt sammen til en god helhet.

Her er både variasjon og enhet ivaretatt. Vinduene

varierer også mellom store og små åpninger.

Fossum idrettslag sitt klubbhus.

Bærende stålkonstruksjon benyttet

som formende element. Bekkelaget

tennisklubb.

Utforming av de enkelte
bygningene 



En bevisst bruk av farger kan bidra til å
forsterke det bygningsmessige uttrykket og
derved ytterligere berike arkitekturen.

Interiørene

Rom oppleves som et samspill mellom
volum, materialer, farger og ikke minst
belysning. Vi opplever at noen rom er
hyggelige og noen utrivelige. Rommene
har ulike funksjoner og interiøret bør
tilpasses og uttrykke disse. Noen rom er
utformet bevisst for møtevirksomhet og
sosialt samvær, men også inngangsparti 
og gangarealer bør invitere til uformell
kontakt og ha plasser der det er naturlig 
å stoppe opp og sette seg ned for en prat.

Rommene bør være klart definerte. 
På samme måte som for utearealene bør
interiøret ha et hovedgrep i form av en
akse eller et «torg» som man kan orientere
seg ut fra. For orienterings- og bevegelses-
hemmede er det spesielt viktig at ganglin-
jene er klare og lett fattbare. Rommene bør
ha ulik utforming ut fra de funksjonene de
skal tilfredsstille. En bevisst variasjon i
høyt og lavt, bredt og smalt vil både gi en
rikere opplevelse av interiøret. Lange
gangforbindelser i idrettsanlegg er både
triste og ressursødende. 

Fargene kan bidra til å forsterke ønsket
romvirkning. Lyse farger skaper større
åpenhet, mens mørke farger kan under-
streke det intime. Varme farger kommer
deg i møte og reduserer størrelse og
avstand. Kalde farger øker avstandene

Lyssettingen er meget viktig. Lys kan
bidra til å definere rom, arealer og retning-
er. Motsatt kan lys ødelegge ønsket
romvirkning dersom man ikke bruker det
riktig. Dagslys gir ofte en god belysning,
samtidig som kontakten mellom ute og
inne beriker opplevelsen av bygg og
anlegg. Et samspill mellom ute og inne
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Byggemetoden og konstruksjonsprin-
sippet definerer og bestemmer hvordan
og hva slags åpninger som kan lages i byg-
ningen. En skjelettkonstruksjon med søy-
ler og dragere kan tydeliggjøres i et rute-
mønster med åpninger i de ulike feltene.
Her blir det selve konstruksjonen og fla-
tene som definerer det visuelle bildet. I
buehaller vil den bærende buen diktere
utformingen av de andre elementene. 

Dører og vinduer i en flate og et volum 
må forholde seg til de gjenværende
flatene. En vegg der vinduene er nesten
like store som de gjenværende veggflatene
vil ofte virke «slapp» og lite spennende. 
En bygning sammensatt av ulike volumer
og elementer vil også kunne definere 
klare åpninger og «hull» der det er naturlig
å plassere vinduer og dører. Det skal 
lages en komposisjon der både volumer,
veggflater og åpninger skal utgjøre en
spenningsfylt helhet. Størrelsene på
vinduene uttrykker også hva slags
konstruksjon bygget består av. Karakteren
til et massivt lukket bygg (tømmerhus) 
vil understrekes av små(rutete) viduer.

Store åpninger vil lett virke «unaturlig» 
og ubehagelig. På samme måte kan
karakteren til et lett stålbygg understrekes
av store rene vindusflater. Vinduer og
åpninger må altså tilpasses byggets 
konstruksjon og sammen med gjenværende
flater og volumer utgjøre en helhetlig
komposisjon.

Fargesettingen betyr mye, så mye at det
nevnes spesielt i «skjønnhetsparagrafen» 
i plan- og bygningsloven (§ 74.2). Her
heter det: «Skjemmende farger er ikke
tillatt og kan kreves endret». Spesielt er
dette viktig på store bygg som i utgangs-
punktet ofte dominerer i landskapet.
Sterke farger vil understreke dette.
Overdreven bruk av mange farger vil 
fort virke påtrengende og rotete. På den
annen side vil en ensidig bruk av en dempet
fargeskala kunne bli kjedelig. Også her er
det snakk om å bruke kontraster som 
kan stille den dominerende fargebruken i
relieff. Slik understrekning med farger kan
og bør brukes til for eksempel å markere
et inngangsparti, et samlingspunkt, en 
helt spesiell bygning eller bygningsdetalj.
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Rødmalt dør og søyler 

gir en stram fasade et

nødvendig løft.

Innvendig «hovedakse» som samlende 

romelement. Tysværtunet.

Lyst og trivelig interiør med få

materialer og enkle virkemidler.

God kontakt mellom ute og inne.

Furumo svømmehall.

Få materialer, bare furufiner 

og hvitmalte stålsøyler,

skaper et rolig og fint interiør.

Skatval idrettshall.



betydningen av deler av anlegget. Det 
har en klar signaleffekt og kan bidra til 
å understreke idrettsanleggets betydning 
i landskapet eller byen. 

Kommuner og fylkeskommuner kan søke
Utsmykkingsfondet for of fentlige bygg
om midler til kunstnerisk utsmykking av
offentlige eide idrettsanlegg. Fondet kan 
gi tilsagn om inntil en tredjedel av den
totale utsmykkingssummen. Søknadsfrister
kunngjøres to ganger per år gjennom eget
brev til kommuner og fylkeskommuner.
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gjør det samtidig lettere å orientere seg i
bygget, å vite hvor man befinner seg i for-
hold til de ulike rommene og aktivitetene. 

Dersom det også skal være dagslys i akti-
vitetshallen må dette behandles slik at man
ikke får direkte lyseksponering. Dette kan
gjøres ved sjalusier eller andre typer av
reflekterende flater. Åpninger i taket kom-
binert med skjermende og reflekterende
flater vil gi et godt og behagelig lys. Et
slikt system kan også kombineres med
kunstig belysning og gi en tilnærmet lik
belysning dag- og kveldstid.

Kunstnerisk utsmykking.

Kunstnerisk utsmykning kan berike et
anlegg, både innvendig og utvendig. 
Den bør inngå som en naturlig del av

anlegget og bidra til å forsterke momenter
som anlegget søker å uttrykke. Den
kunstneriske utsmykningen bør trekkes
med i planleggingen fra starten av.
Kunstnerisk utsmykning kan variere fra
konkrete gjenstander, utforming av en
vegg og belysning, til behandling av
landskapet og for eksempel bruk av vann. 
Også praktiske gjenstander, som drikke-
fontener, benker og akustiske paneler i
hallen kan gis en kunstnerisk utsmykning.
Kunstverk og kunstnerisk bearbeiding 
kan benyttes til å oppnå rommessige og
arkitektoniske virkninger.

Et kunstverk er vakkert å se på, tiltrekker
seg oppmerksomheten og virker samlende.
Det bør derfor plasseres i knutepunkter,
markere en akse eller understreke
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Vestibyle med et rolig og

gjennomarbeidet interiør, der

store vindusflater formidler

kontakten mellom ute og

inne. Beitostølen Idrettshall.

Kunstnerisk utsmykning 

som integrert del i

Kvam trivselsbad.

Foto: Narve Hyll

Kunstnerisk utsmykning som 

samlende punkt i et større 

(litt uoversiktlig) landskap.

Bugårdsparken.

Elegant skille mellom skoledel og

idrettshall. Engebråten skole.



legget, og planlegges som en integrert 
del av helheten. 
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Reklame, skilt og andre «løse»

elementer

Reklame har i stigende grad kommet til 
å prege det visuelle bildet på og i idretts-
anlegg. 

Økende krav til gode prestasjoner på
elitenivå har presset fram økt bruk av
sponsorer og derved også krav om
reklameplass. Gode forsøk på å forme 
og fargesette idrettsanlegg kan ødelegges
av prangende reklameskilt. Reklamen har
som mål å bli sett og bruker ofte sterke
virkemidler i form av blant annet skrikende
farger. Dette kan fort ødelegge hele det
visuelle bildet og opplevelsen av idretts-
anlegget. Reklame bør derfor brukes 
med forsiktighet og bør underordnes
idrettsanleggets visuelle bilde. Folk skal 
se at de kommer til et idrettsanlegg, ikke
til en «sjokoladefabrikk». Når idrettsanlegg
utformes bør man derfor planlegge og
avsette plass til reklame, slik at også dette
kan inngå i den samlede komposisjonen. 

Dersom ny reklame skal tilpasses et
eksisterende bygg, kan man vurdere å
etablere egne reklametårn eller vegger 
i stedet for å presse det inn på en (for
liten) vegg. Det finnes gode eksempler 
på at reklame er benyttet bevisst som 
et formende element i anlegg. For
Lillehammer-OL ble det utarbeidet et 
eget designprogram som bestemte både
plassering og utforming av reklame.

Plan- og bygningslovens §107 stiller 
krav om at »I tettbygde strøk og i områder
hvor det er bestemt med vedtekt, må skilt,
reklameinnretninger og lignende ikke settes
opp uten at kommunen på forhånd har gitt
samtykke». Kommunen har altså anledning
til å legge klare føringer for hvordan
reklame kan og skal brukes på idrettsanlegg. 

Skilt og andre «løse» gjenstander 
(søppelkasser, grusbeholdere, stativ oa)
bør også få en enhetlig utforming som
tilpasser seg bygningene og idrettsan-

4 2

Tidtagerboks eller kiosk? 

Heishus eller kiosk?

Skiltjungel i et 

eneste kaos.

Løse elementer som skjemmer

inngangen til en svømmehall.

Enkel og godt synlig 

skilting.

Rotete reklame ødelegger en

ellers rolig idrettsplass.



Fra både internasjonalt og nasjonalt 
hold jobbes det med å gjøre idretten 
mer miljøvennlig. Kulturdepartementet 
har bla. gitt ut en egen miljøveileder 
for idrettsbygg (V-0891). 

Viktige faktorer for miljøvennlig
idrettsbyggeri er bl.a.: 
• God tilgjengelighet, til fots, med 

sykkel eller kollektivt. 
• Riktig plassering i forhold til 

klima og sol betyr mye for
oppvarmingsbehovet. 

• Store flater mot syd vil kunne 
gi betydelig varmegevinst. For 
å unngå for stor oppvarming 
i sommersesongen, bør dette 
kombineres med naturlig 
ventilasjon. 

• Bruk av spillvarme kan brukes til opp-
varming (f.eks. av svømmebasseng)

• God landskapstilpasning sparer 
utgifter til terrengbehandling. 

• Gode rasjonelle og arealknappe planer
reduserer byggeutgiftene. 

• Riktig valg av materialer og ny
vegetasjon reduserer vedlikeholds-
utgiftene.

Store volumer og intensiv bruk stiller store
krav til bl.a. oppvarming og derved energi-
bruken. På samme måte som det ikke er
noe motsetningsforhold mellom estetikk,
funksjon og økonomi, er det heller ikke noe
motsetning mellom miljøvennlig løsninger
og estetikk. Man må imidlertid behandle
dette samlet. God varmeisolasjon, riktig
belysning, eventuell bruk av solenergi,
fjernvarme, varmegjenvinning med mer,

må integreres i planleggingen av idrettsan-
legget og ikke komme som «påklistrete»
elementer når arkitekten er ferdig med sin
del av jobben. Løsninger i etterkant kan
fort ødelegge et bygg som i utgangspunk-
tet har fått et enhetlig og rolig uttrykk.

Idrettsanlegg bør planlegges for fleksibel
og framtidig bruk. Å kunne bruke idretts-
anleggene til forskjellige aktiviteter er
miljøvennlig. Slik kan man spare investe-
ringer og drift i ulike spesialanlegg.
Dersom behovene og aktivitetene endrer
seg over tid, er det også viktig at anleggene
er tilpasset dette. Bygging av nye anlegg
eller endringer som ikke er planlagt/lagt
til rette for, vil både bli kostbart og ofte 
lite pent. 

Gode materialer og løsninger som 
tåler slitasje kan være dyrere i
investeringskostnader en andre «billige»
løsninger, men de billige løsningene vil
sjelden lønne seg på sikt. Store vedlike-
holds- og reparasjonsutgifter vil gjøre at
«vinninga fort går opp i spinninga». Gulv,
markdekke, vegger, beplantning, material-
bruk osv må vurderes ut fra funksjonelle
hensyn og holdbarhet over tid. Ut fra et
overordnet samfunnsperspektiv bør
materialkostnader og ressursbruk for
vedlikehold ses i et langsiktig (livsløps-)
perspektiv. Bygningskomponenter skal
produseres, brukes, vedlikeholdes og
eventuelt resirkuleres og brukes på nytt.
Bygg med gode og slitesterke materialer
vil også være bedre egnet til framtidige
endringer og ny bruk. «Minimumsløs-
ninger» kan kanskje holde i spesielle

Miljøvennlige løsninger,
forvaltning drift og 
vedlikehold 
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Tilbygg

Ved tilbygg til eksisterende hus blir 
det viktig å forholde seg til byggets
opprinnelige karakter. Her gjelder noen av
de samme reglene som ved innpassing i
eksisterende bebyggelse. Nye elementer
bør markeres som nye, samtidig som de
ikke skal markere seg unødvendig sterkt 
i forhold til det eksisterende. 

Tilbygg må ikke «kvele» hovedbygget,
enten ved for store dimensjoner eller total
innbygging. Om nødvendig bør nytt og
gammelt skilles tilstrekkelig, for å oppnå
den nødvendige klarhet.

Det nye elementet kan bidra til et rikere
uttrykk ved at nytt og gammelt til sammen

utgjør en gjennomtenkt komposisjon. 
En lang og lav eksisterende bygning kan 
få ny karakter dersom det plasseres en
kort og høy bygning ved siden av. Nesten
like volumer kler hverandre sjelden. 

Utvidelse av eksisterende bygning 
kan også skje ved at man benytter de
samme konstruksjonene og den samme
arkitekturen. Ved utvidelse av nyere 
bygg vil dette ofte være aktuelt. Også i
andre tilfeller kan det være riktig å bare
bygge videre på de samme prinsippene.
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Nytt og gammelt som står godt til hverandre. Tilbygg i en etasje, vinkelrett på gammel

bygning i to etasjer. Granerud skihytte. Foto: Skjøtskift
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tilfeller, men vil begrense mulighetene til
annen bruk senere.

Spesielt utsatt er veggflatene langs bakken,
som fort kan få både spark og harde baller.
Brøytebiler om vinteren kan også være et
problem for utsatte steder. Slike områder
bør ikke kles med stål- eller andre plater
som fort får bulker eller knekker. Solide
materialer som tegl, tre- eller betong bør

heller benyttes. I bad, dusjer og garderober
må det også benyttes materialer som tåler
«røff» bruk og fuktighet. Platevegger 
med vinyltapet kan fort bli for svakt, mens
flislagte murvegger vil være et bedre
alternativ. Også her ser vi sammenheng
mellom fornuftig planlegging og estetikk.
Materialer som tåler slitasje og eldes med
«patina» vil framstå som vakre. Løsninger
og materialer som er tilpasset bruken, vil
beholde kvalitet og uttrykk.

Klimapåkjenningen må også tas med i
betraktning. Noen områder har tørt inn-
landsklima uten de store værpåkjenning-
ene. Områder langs kysten kan ha store
påkjenninger i form av vind og nedbør.
Konstruksjoner og materialer må tilpasses
de ulike utfordringene og værforholdene. 

Utearealene, som baneanlegg mv, må
underlegges den samme omtanke som
bygningene. Grus, gress og kunstbelegg-
baner kan se vakre og flotte ut når de er
nye, men slitte og sjuskete dersom de ikke
gies en solid og riktig utforming. Ikke
minst er grunnlagsarbeidet viktig. Feil her

Tre, betong og tegl 

er naturlige og solide 

materialer som eldes 

med patina.



Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité (NIF) har som hovedmål at: «Alle
mennesker skal ut fra sine forutsetninger
og behov, gis anledning til å drive fysisk
aktivitet på allment tilgjengelig område,
eller i et tilrettelagt idrettsanlegg i rimelig
geografisk nærhet til stedet de bor.» 

Universell utforming innebærer at de
fysiske omgivelsene, dvs. bygninger,
uteområder og andre anlegg, utformes 
på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker på en likestilt måte, inkludert
personer med nedsatt bevegelse, syn,
hørsel, forståelse, samt nedsatt toleranse
for forurensning og allergifremkallende
stoffer. I så stor utstrekning som mulig 
bør tilgjengelighet oppnås gjennom hoved-
løsningen, uten behov for tilpasning,
særløsninger eller tilleggsløsninger.
Universell utforming gir en anvendelig
definisjon på hvordan integrerings- og
inkluderingspolitikken kan forstås i fysisk
utforming og planlegging.

Integrerte løsninger som er en
naturlig del av anlegget vil også være
de vakreste. Ofte ser man mer eller min-
dre provisoriske aluminiumsramper som
nødløsninger, tilfeldig plassert i terrenget
eller inntil inngangspartiet. Det er lite vak-
kert og det er lite hyggelig for de funk-
sjonshemmede å bli henvist til løsninger
som både er påfallende synlige og stygge.
Slikt bør unngås. Universell utforming
innebærer at bygg og anlegg planlegges
for alle, som en selvfølgelig og integrert
del helt fra starten av.

Kulturdepartementet har utarbeidet regler
for hvordan idrettsanlegg skal tilrettelegges
for funksjonshemmede brukere («Idretts-
anlegg og funksjonshemmede», V-511).
Tilrettelegging er en forutsetning for til-
skudd fra spillemidlene. Kulturdepartementet
legger plan- og bygningsloven, med bygg-
forskriftene, til grunn for godkjenning av
ulike typer idrettsanlegg. Norsk Standard
og NBIs anbefalinger ligger også til grunn
for utformingen av dette regelverket. 
Det henvises også til materiale fra Norges
Handikapforbund, bl.a. «Tilgjengelige
uteområder. Kommunal planlegging og
fysisk utforming» utgitt i 1998.
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kan fort få konsekvenser i form av setning-
er, feil vannbalanse oa. Annen vegetasjon
som busker og trær må også tilpasses
funksjon og «bruk». Valg av arter, plasse-
ring, skjerming og løpende vedlikehold er
nødvendig for at de skal vokse og trives.

Vakre og solide bygg inviterer heller
ikke til hærverk. Det er «lettere» å tagge
eller på annen måte ødelegge elementer
som fra før av ser sjuskete ut, enn overflater
som på grunn av sin kvalitet, fordrer
respekt. På den måten kan en god sirkel
bidra til å redusere vedlikeholdskostna-
dene. Ved å ta hensyn til vedlikeholdet 
når en velger materialer, vil det også være
lettere å holde det rent og pent.

Det er ikke nok å velge de riktige løsning-
ene, det må også lages et konsistent drifts-
og vedlikeholdsopplegg. Elementer i en
god forvaltning kan være:
• Vedlikeholdsprogram og rutiner for 

drift og vedlikehold av bygninger,
tekniske anlegg og utearealer.

• Økonomistyring som sikrer det
periodiske vedlikeholdet og driften

• Håndbøker som gir informasjon 
om riktig bruk av tekniske anlegg 
og anlegget som helhet

• Vaktmesterordning og organisering 
som tilrettelegger for egeninnsats og
dugnad
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Elegant rampe integrert 

i arkitekturen.

Foto: S. M. Fredriksen

Mindre god løsning 

med dominerende 

aluminiumsrekkverk.

Foto: S. M. Fredriksen >

Solide materialer og

gjennomarbeidede 

detaljer er både vakkert 

og holdbart.

Platekledning bak et fotballmål er 

ikke særlig praktisk. I tillegg skjemmes

veggen av prangende reklame.

Tilgjengelighet for alle



Eksempler på gode og vakre idrettsanlegg

Eksempler på gode og vakre idrettsanlegg

I dette kapitlet beskrives og illustreres

idrettsanlegg i lys av anbefalingene i

kapittel 1 og 2. I hovedsak er det trukket

fram eksempler med god estetisk kvalitet,

men ingen anlegg er perfekte. Både

positive og negative sider ved anleggene 

er beskrevet.

Teksten til eksemplene er i hovedsak

oppdelt etter samme disposisjonen som

kapittel 2; fra helheten og ned til de 

enkelte bygg og detaljer. Noen eksempler

illustrerer mange forhold, mens andre 

bare noen få poeng.

Eksemplene er delt inn i følgende kapitler:

• Idrettsparker 

• Idrettshaller

• Landskapsanlegg

• Nærmiljøanlegg 

• Andre bygg og anlegg

3
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Idrettsparker består av ulike elementer som

haller, klubbhus, baner og uteområder.

Noen er store med mange elementer, andre

mindre med bare noen få. Haller er viet et

eget kapittel. Her legger vi hovedvekt på å

beskrive sammenhengen mellom de ulike

elementene, men omtaler også utformingen

av de ulike bygningene og banene.

Et idrettsanlegg eller idrettspark bestående

av flere elementer bør framstå og oppleves

som en helhet. Eksisterende landskap

og/eller bygninger bør inngå i den

komposisjonen som anlegget utgjør. Både

hus, landskap og vegetasjon kan danne

«vegger» og bidra til et samlende anlegg.

Et idrettsanlegg eller en idrettspark bygges

ofte ut over tid. Ønsket om helhetlig kompo-

sisjon må derfor ta hensyn til eventuelle

nybygg og framtidige endringer. Nybygg

må skje i tråd med en plan. Forholdet til

lokalmiljøet og eksisterende landskaps- 

og bygningsmiljøer er i den sammenheng

spesielt viktig.

Hvordan man kommer til et idrettsanlegg er

av avgjørende betydning. Møtes man av en

stor og grå parkeringsplass, eller et hyggelig

torg og en «staselig» bygning?

Viktigste utfordringer for idrettsparker er:

• Store flater som kan forårsake store

inngrep i terrenget, som skjæringer 

eller fyllinger

• Store forblåste flater uten avgrensninger

• Ikke landskapsmessig forankring

• Store parkeringsanlegg 

Idrettsparker
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Sammensatt

anlegg der de

ulike elementene

har en robust

og fin utforming
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Sukkevann idrettsanlegg ligger nord for

Kristiansand sentrum og betjener bydelene

Randesund og Søm. Anlegg ble åpnet i 

juni 1997 og består av klubbhus, garderobe-

anlegg, kunstgressbane, binge for varierte

ballaktiviteter, håndballbane, tre tennis-

baner og lysløype. I tillegg vil flerbrukshall

realiseres i løpet av et par år, og det er

planer om ny gressbane. Samlet gir anlegget

et variert tilbud til bydelens befolkning og

benyttes mye.

Hele anlegget ligger omkranset av skog 

og har en ryddig, helhetlig og sympatisk

utforming, med klubbhuset som det

naturlige midtpunkt. Også flaggstengene 

er bevisst plassert i dette naturlige midt-

punktet. Dersom flerbrukshall og nytt

stadionanlegg bygges, vil man savne en

akse eller en plass som kan binde det hele

bedre sammen funksjonelt. De ulike

enhetene vil framstå noe isolert. Planen

viser en oppdelt og beplantet parkerings-

plass med vegetasjon mellom bilrekkene.

Dette er ikke fulgt opp i praksis. Som så

mange andre steder møtes man av en

ødslig parkeringsplass, før man kommer 

inn i selve anlegget.

Klubbhuset ligger i overgangen mellom

skoglandskapet og idrettsanleggene, og 

tar opp terrengvariasjonene på en fin måte.

Grunnmur i natursten bidrar til å «forankre»

bygget til terrenget. Sentralmotivet med

klubbemblem markerer byggets viktighet,

samtidig som den grå fargen gjør at bygget

ikke virker for dominerende. De store, og

ikke helt velproporsjonerte saltakene gjør at

det hele kan virke noe tungt. Klubbhuset

inneholder garderober, kontorer, klubbrom

og møterom/selskapslokaler med kjøkken.

Kunstgressbanen er omkranset av skog 

på tre sider, noe som gir et fint rom med 

god avgrensning. Spesielt vakkert knytter 

banen seg til furuskogen i den ene 

svingen i sydøst. Langsiden er bygget 

opp med natursten, som overgang til

turstien/lysløypa og terrenget utenfor.

Denne turstien glir naturlig og fint 

gjennom anlegget og ut i skogen.

Ballbingen ligger godt plassert mellom

parkeringsplassen, klubbhuset og en kolle.

Alle uteanleggene har en solid, robust og

skikkelig utforming, med gode materialer 

av høy standard. Klubbhus og idrettsanlegg

er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Anlegget fikk Vest-Agder fylkeskommunes

estetikkpris i 1999.

Byggeår: 1997

Arkitekt: UNICO v/Ragnhild Hall

Landskapsarkitekt: SMS Landskapsarkitekter 

Eier: Kristiansand kommune og Randesund

idrettslag

Kunstgressbanen glir fint inn i terrenget

og omkranses av furutrær.

Naturstensmur mellom kunstgressbanen 

og turstien/lysløypen.

Situasjonsplan

Ballbingen

Atkomsten skjer gjennom 

en trist parkeringsplass.

Klubbhuset
Sukkevann Idrettspark, Kristiansand



Buehall med en enkel og meget god arkitektur.

Foto: Hans Brox
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Idrettsanlegget inngår som en del av Rena

Leir og ble bygget ut i samarbeid med Åmot

kommune og Rena Idrettslag. Anlegget

består av idretts- og svømmehall, utegarde-

rober, stadion med gressbane og friidretts-

bane med fast dekke, to grus/gras trenings-

baner for fotball, tre tennisbaner, sandvol-

leybane, lysløyper og treningsløyper, samt

tre frittstående bygg for tidtaking og red-

skaper. Ved siden av det militære er alle

kommunens innbyggere brukere av anleg-

get. Anlegget ligger to kilometer fra Rena

sentrum. Tilgjengeligheten baserer seg helt

på bruk av privatbil, men kommunen vurde-

rer nå å sette opp buss. De sivile anleggene

har egen avkjørsel og parkeringsplass.

Anlegget ligger på en stor flate oppe på en

åskam. Idrettshallen og militæranlegg danner

en bygningsmessig vinkel sammen med 

en forlengelse av høydedraget/åskammen.

Dette skaper et stort landskapsrom der

banene er plassert. Ankomstgaten med

parkering for de ansatte danner en hovedakse

i anlegget som bygningene knytter seg til.

Dette er en stram organisering som gjør 

det lett å orientere seg i anlegget. Rommet

og «gulvet» mellom husene er bevisst og

fint formet med betongsten, gressflater,

beplantning og natursten.

Idrettshallen har en meget enkel form 

med buet tak. Den ville kunne rommet en

fotballbane, noe som viser at enkle buehaller

også kan ha god arkitektur. Hallen framtrer

som en «plankestabel» som danner et

moderne arkitekturverk. Den har enkle og

presise former, detaljer og overflater, noe

som gir den et lett preg på tross av de store

dimensjonene. Skrå vegger gjør at volumet

knytter seg til bakken. Behersket bruk av

tilstøtende valmtak skaper en spenning i

uttrykket, uten at det store volumet brytes

ned. Variasjonene i ulike paneltyper og

retninger skaper et rikt spill i fasadene.

Markerte fasadepartier er kledd med trespon.

Stram moderne

arkitektur som tar 

opp i seg det 

lokale materialbildet 

og skogsmiljøet 
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Plan av hallen.Svømmehallen

Situasjonsplan

Vakkert spill i 

trematerialer.

Rena Leir, Rena
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Byggene er kledd med trematerialer og

knytter seg til det lokale materialbildet 

og skogsmiljøet på Rena. Trevirket står

ubehandlet, i tråd med lokale tradisjoner.

Den tunge malmfuruen fra Østerdalen gjør

at det lyse trevirket gradvis mørkner.

Tidtaker- og redskapsbodene er kledd med

«spon», samtidig som vinduer, detaljer og

utforming ellers er gitt et enkelt moderne

uttrykk. Her benyttes et lokalt materialuttrykk,

uten at man henfaller til byggeskikk-klisjeén

med smårutede vinduer og laftevegger.

Innvendige vegger er også i tre, mens

takkonstruksjonen er i stål. Bassengtrauet 

er i rustfritt stål og har et stupetårn på 10

meter. Lyse trevegger, tynne stålkonstruk-

sjoner og enkle gjennomarbeidede detaljer

gir et rolig og varmt interiør.

Byggeår: 1994-1997

Arkitekt: LPO Arkitektur og design AS

Landskapsarkitekt: LPO Arkitektur og design

AS og Berg & Dyring AS

Byggherre: Forsvarets Bygningstjeneste
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Tidtagerbod

Interiør fra hallen.

Rommet mellom husene har en arkitektonisk 

bearbeiding med gode detaljer.



Situasjonsplan
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Tysværtunet inneholder:

• Svømmehall med badeland

• Idrettshall 

• Klatrevegg

• Stort styrkerom

• Stor amfisal for kino, teater,

konsert mm.

• Kino

• Bibliotek

• Et mangfold av møterom,

kulturverksteder, ballettsal mm.

• Radiostudio

• Kafeteria og vestibyle som knytter 

det hele sammen

I tillegg til dette ligger anlegget plassert

sammen med 40 trygde- og sykehjems-

leiligheter, kirke, eldresenter og handels-

senter

Mange funksjoner er samlet på et sted.

Dette bidrar til at transporten kan reduseres.

Det ligger til rette for kollektivtransport 

og folk kan dra sammen til anlegget, selv

om de skulle ha forskjellige gjøremål.

Publikum får et variert tilbud på samme

sted. Synergieffekten gjør at de ulike

anleggene og aktivitetene får en hyppig

bruk og derved et bedre økonomisk

grunnlag. Samlokaliseringen legger til rette

for effektiv drift og vedlikehold. Dersom

Tysværtunet var blitt samlokalisert med

skoler, kunne bruken og effekten av alle

disse fine anleggene vært enda større.

Uteområdene er ikke tilrettelagt for fysiske

aktiviteter.

Inngangene til anlegget ligger ut mot et

hyggelig torg, men man må først gjennom

en stor og ødslig parkeringsplass for å nå

dit. Den nære kontakten med kjøpesentret,

som både har skjemmende reklame og en

rufsete utforming, trekker dessverre helhets-

inntrykket ned. Dette kan rettes opp ved å

plante trær mot kjøpesentret og ved å dele

opp parkeringsplassen med vegetasjon.

Torget er pent opparbeidet med brostein,

benker og trær. Det kan virke noe stort 

og åpent i dag, men vil bli mer intimt etter

hvert som vegetasjonen og trærne blir

større. Ved hovedinngangen er det laget 

en fin vannskulptur som beriker torget.

Bygningene har et enkelt og helhetlig

uttrykk med en god teglarkitektur. Det er

solid materialbruk og gode gjennom-

arbeidede detaljer. Interiøret er lyst og

vennlig. Vestibylen er romslig, åpen 

og binder de ulike funksjonene sammen.

Kontakten med torget utenfor er god

gjennom store vindusflater. Alle de store

takflatene gir likevel et noe tungt uttrykk.

Kommunens

tyngdepunkt 

med både sosiale,

kulturelle og 

idrettslige tilbud
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Lys og trivelig vestibyle 

og gang binder de ulike

tilbudene sammen.

Skulpturen ved inngangspartiet heter 

«Over havet» og er laget av Bjørn Melbye Gulliksen.
Tysværtunet, Tysvær  



Tysværtunet
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Et så stort anlegg med så mange funksjoner

kunne likevel trengt en noe klarere opp-

deling med ulike uttrykk. Nå er det store

sammenhengende like dimensjoner, farger

og materialer som gjør at det kan bli noe

vanskelig å orientere seg i anlegget visuelt.

Ulike funksjoner kunne brukt noe ulike

formmessige virkemidler, slik at disse hadde

kommet tydeligere fram.

Byggeår: 1992-1999 

Arkitekt: Staveland og Lyslo arkitekter AS 

og Arkitektkontoret VIKANES AS

Landskapsarkitekt:

Skjold-Segrov-Torpe AS, Stavanger

Eier: Tysvær kommune
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Klatrevegg plassert ut 

mot vestibyle.

Svømmehallen



Idrettsparken ligger sentralt i Øvre Årdal og

inneholder:

• Årdalshallen med idrettshall og

svømmehall 

• Jotun stadion med friidrettsbane 

og overdekket tribune

• Fotballbane med kunstgress

• Friluftsbad med et stort og to små

basseng samt garderobeanlegg

• Klubbhus

• Park og friluftscene

• Tur- og sykkelsti

• Parkeringsanlegg

Idrettsparken ligger midt i det storslagne

landskapsrommet ut mot elven Utla og 

med fjellene knausende majestetisk rundt.

Plasseringen gjør idrettsanlegget til et

naturlig midtpunkt i kommunen med lett

tilgjengelighet for alle. Fullt belegg bekrefter

at dette er et populært aktivitets- og

møtested i kommunen. Anlegget rammes

inn av vegetasjon og framtrer som et samlet

område, klart avgrenset mot bebyggelsen.

Det danner et sammenhengende aktivitets-

belte opp mot skoler og barnehager.

Beplantning inne på området rammer inn

stier og skaper en trivelig grønn park.

Situasjonsplanen har en del svakheter.

De ulike enhetene ligger inntil hverandre,

uten å utgjøre noen samlet komposisjon.

Rommene i mellom er ikke formet bevisst.

Selv om det går en tursti langs elven,

utnyttes ikke den fine muligheten det er 

å integrere elven i anlegget. Det kunne gått

en klar akse fra idrettshallen ned til elven,

og man kunne åpnet opp mot elven med 

en fint opparbeidet plass. I dag ligger de to

banene med hvert sitt hjørne ut mot elven,

i et uavklart og uryddig forhold. Også turstien

lukkes bort fra elven og har i liten grad

glede av dette flotte landskapselementet.

Adkomsten er ganske trist, gjennom en grå

uryddig parkeringsplass mellom klubbhuset

og idrettshallen.

Badeanlegget med et stort svømmebasseng

med vannsklie, to små basseng og garderobe

utgjør en fin enhet. Idrettshallen, svømme-

bassenget, overdekket tribune og frilufts-

scenen har en nøktern behersket 60-tallsar-

kitektur med enkle detaljer. Det svevende

taket over svømmehallen bryter med den

litt for kassepregete hallen. Det er ikke gjort

noe forsøk på å danne noen enhet med

klubbhuset.

Spillvarme fra Hydro Aluminium 

Årdal gir varme til kunstgressbanen og

badeanleggene.

Situasjonsplan Trist adkomst gjennom 

parkeringsplass.

Omfattende og klart

avgrenset anlegg, som

kunne ha utnyttet elven

og de naturgitte

forholdene bedre
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Årdalshallen

Sentralt beliggende idrettsanlegg 

i storslått landskapsrom.
Øvre Årdal idrettspark, Årdal 



Årdalshallen:

Byggeår: 1974

Arkitekt: Kjell O. Herøy

Eier: Årdal kommune

Adresse: Jotunvegen 13, 6884 Øvre Årdal

Friluftsbad og Jotun stadion:

Byggeår: 1955

Arkitekt: Hydro Årdal  

Eier: Årdal kommune

Adresse: Jotunvegen 13, 6884 Øvre Årdal

Vegetasjon skaper rom 

i landskapet. Allé til 

musikkpaviljongen.
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Flott svømmeanlegg.

Musikkpaviljongen



Idrettsparken består av:

• Hovedarena med gressbane for fotball 

og friidrettsbaner med kunststoffdekke,

tribuner og hus for tidtaking og lager

• Gressbane nr. 2 for fotball, trening og

kamper

• Grusbane for fotball

• Mindre grusbane for fotball

• To tennisbaner

• Idrettshall med klubblokaler 

og garderober

• Svømmebasseng

• Badeplass

Idrettsparken ligger på en halvøy mellom

Vangsvatnet og elva Vosso, tett inntil

sentrum. Området er klart avgrenset 

og markert med vann på to av tre sider 

og en flott utnyttelse av et viktig sentralt

landskapselement på Voss.

Området er regulert til idrettsanlegg og

park- og friluftsområde, og har store

bade/strandområder og joggestier tilrette-

lagt for funksjonshemmede. Det brukes 

av tre skoler både i natur- og miljøunder-

visning og i idrett/kroppsøving.

Prestegardsmoen har status som fylkesan-

legg og har arrangert NM i roing, friidrett,

landsskytterstevne mm. Banene og idretts-

hallen henger godt sammen om en felles

tursti, en «akse», som gjør det lett å orien-

tere seg i anlegget. Men denne kunne både

hatt en mer monumental karakter og vært

avsluttet i et mer bevisst forhold til elven,

med (fiske)plass og annet som både under-

streket aksens betydning og trakk landskap

med i komposisjonen.

Trær og høy vegetasjon skaper lune rom

og hyggelige turveier. De naturgitte

forholdene er godt ivaretatt. Badeplassen

og sandvolleybaner utnytter også de flotte

mulighetene naturen gir mot Vangsvatnet.

De store parkeringsplassene og grusbanene

gjør at dette sentrale området blir noe

ødslig. Her kunne det vært benyttet mer

vegetasjon for å dele inn de store flatene.

Da framtrer parken og turstiene langt mer

hyggelig.

Idrettshallen har en noe anonym arkitektur.

Med en så sentral og viktig plassering i

kommunen kunne et mer monumentalt

bygg bidratt til å løfte områdets estetiske

kvaliteter.

Stupetårnet har en stram og fin utforming 

i stål.

Flott stupetårn.

Idrettsplassen, med noe «nøktern» tribune

og kommentatorboks.

God utnyttelse av de

mulighetene naturen gir

mot Vangsvatnet,

men bygningene hadde

fortjent en rikere

arkitektur 
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Situasjonsplan

Prestegardsmoen idrettspark, Voss



Idrettsanlegget fikk Rolf Hofmos pris 

i 1998.

Byggeår: 1988

Arkitekt for Voss Idrettshall: Dugstad,

Myklebust og Skorve MNAL, Voss

Eier: Voss Idrettshall B/A og Voss kommune
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Grusbaner kan lett gi et 

noe ødslig inntrykk, hvis 

man ikke legger vekt på 

beplantning rundt.

Sandvolleyballbane ut 

mot Vangsvatnet.

Parken og turstiene 

representerer de 

vakreste sidene ved 

Prestegardsmoen.

Idrettshallen og en 

trist parkeringsplass.



Idrettsanlegget består av en kunstgress-

bane og en ishockeyhall, sentralt i en urban

bydel i Oslo (Grünerløkka/Rodeløkka).

Dælenenga idrettsplass ble anlagt som fot-

ballbane og friidrettsanlegg og åpnet i

1916. Det lå tidligere et teglverk på tomta

og arenaen er plassert i «gropen» etter leir-

uttakene. Klubbhuset var ferdig i 1928.

Dælenenga var en av de første ishockeyba-

nene i landet, og ble benyttet under OL i

Oslo i 1952. I 1985 anla Grüner

Idrettsforening en kunstfrossen bane i nor-

dre sving. I 1995 var den nye ishallen ferdig.

Det opprinnelige anlegget viser en

klassisk, symmetrisk plan med klubbhuset

plassert majestetisk på toppen av den 

ene langsiden som vender mot den tette

bybebyggelsen. Anlegget innpasser seg

flott i den gamle rettvinklede bystrukturen,

samtidig som det ligger godt plassert og

nedsenket i landskapet.

Den nye ishallen avslutter anlegget mot

nord, og den buete bakveggen beskriver

arenaens opprinnelige form. Den innpasser

seg fint i landskapet, men man savner noe

av den markering det gamle klassiske

klubbhuset oppviser. Adkomsten i bakkant

kan både bli noe anonym og mørk, slik den

er nedsenket i terrenget.

Materialbruken med bølgede sementplater

har vist seg å være for svakt, ikke minst som

bakvegg for en fotballbane. Hallen har i dag

et sterkt vedlikeholdsbehov.

I den andre enden av arenaen er det bygget

en (midlertidig) barnehage. Denne tilpasser

seg hverken byens eller arenaens formspråk.

Mye av den monumentale urbane «stoltheten»

har gått tapt. En ny og permanent utvidelse

i denne delen av idrettsanlegget bør

vektlegge det presise formspråket som

omgivelsene representerer.

Grünerhallen

Byggeår: 1995

Arkitekt: Einar Dahle Arkitekter

Eier: Oslo kommune, park og idrettsvesenet

Adresse: Seilduksgata 30, 0533 Oslo

Urban idrettsarena 

med ny hall 

som tilpasser seg 

byrommet
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Urban bysituasjon som 

premiss for videre utvidelse 

av idrettsanlegget.

Dælenenga idrettsplass.

Klubbhuset til venstre.
Materialer som ikke tåler 

fotball og dagens bruk.

Situasjonsplan

Baksiden av hallen.
Dælenenga kunstgressbane 
og Grünerhallen, Oslo

Kunstgress

Klubbhus

Ish
al

l



Jordal idrettspark består av en rekke bygg

fra ulike perioder. Idrettsplassen, med

tribuner og klubbhus ble bygget i 1931,

Jordal Amfi og nye tribuner i 1952 til

Olympiaden, ny ishall i 1989 til B-VM i

ishockey og idrettshallen i 1998. Hver for

seg har de ulike byggene fine arkitektoniske

kvaliteter, men til sammen utgjør de,

dessverre, et rotete hele. Det er åpenbart at

man her har presset inn større anlegg enn

tomten tillater, og det er har vært vanskelig

å skape en samlende arkitektonisk helhet.

Situasjonsplanen ser ryddig og stram ut,

men for en fotgjenger på bakkeplan blir 

de ulike formene og rommene vanskelig 

å få tak i. Manglende opparbeidelse av

bakkeplanet og utflytende parkeringsarealer

forsterker det negative bildet.

Hele anlegget ligger i en flott skålformet

dal, i et markert byrom. Den gamle idretts-

plassen, tribunene og klubbhuset glir rolig

inn i dette landskapet i øst, mens bygnings-

rekken i vest mangler noe av denne fine til-

pasningen til byen og landskapsrommet.

Ishallen er i følge arkitekten utformet for 

«å skape et mykt og nøytralt tilbygg til

Jordal Amfi’s spesielle form med buete linjer

i plan og snitt... Det har vært et poeng at

den nye treningshallen med sin store

grunnflate ikke virker ruvende, men slutter

seg til de naturlige elementene i Jordalen.

Taket har derfor en sammenhengende 

linje fra bakken til toppen av taket over

garderobedelen...». Hallen ligger i samme

akse som gamle Jordal Amfi og lenkes

sammen med en rotunde inneholdende

trapper og kommunikasjonsårer.

Idrettshallen fra 1998 ligger i forlengelsen

av, men noe vridd i forhold til ishallen og

Jordal Amfi. Også denne hallen tar opp i seg

noe av det gamle formspråket, med et stort

buet tak. Hallen har i seg selv en enkel og

tilforlatelig utforming. Vestibylen ligger 

som en selvstendig enhet inntil hallen. Den

bidrar til å bryte ned de store dimensjonene,

knytte bygget til bakkeplan og gi inngangs-

partiet menneskelige dimensjoner.

Parkeringsplassen er klart definert, trukket

til siden for inngangspartiet, og opparbeidet

med gode materialer.

Erfaringene fra Jordal retter oppmerksom-

heten mot at det i planleggingen av nye

idrettsanlegg bør tas høyde for senere

utvidelser. I den grad forholdene ligger til

rette for det, bør planene vise framtidige

lokaliseringer.

Fine enkeltbygg som

mangler et samlende

grep. Mange byggetrinn

har skapt en uklar 

formmessig situasjon 
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Situasjonsplan

Sammenstilling av forskjellige bygninger 

og mangelfull opparbeidelse av utearealene

skaper et kaotisk bygningsmiljø.

Ishall fra 1989.
Jordal idrettspark, Oslo

Jordal amfi

Ishall

U
ng
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m
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Jordal idrettsanlegg ligger i et flott landskapsrom.

7 7

Arkitekter

Idrettsplassen og klubbhuset: Oslo

Byarkitektkontor v/Harald Aars

Jordal Amfi: Rinnan og Tveten

Ishallen: Einar Dahle

Jordal Idrettshall: Biong arkitekter AS 

v/Paul Henrik Biong
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Klubbhuset har en enkel og

klassisistisk form.

Ny idrettshall fra 1998. Tilbygget til Jordal Amfi innfører et 

nytt formspråk som ytterligere 

fører til et kaotisk arkitekturbilde.



Furumo idrettspark består av tre anlegg;

1) Skøytebane med klubbhus, som eies av

Geithus idrettslag, bygget i 1930-årene.

2) Svømmehall, som eies at Modum

kommune bygget i 1993.

3) Friidrettsstadion, som eies av Modum

friidrettsklubb, bygget i 1995.

I tillegg knytter tur- og lysløyper seg 

til anleggene.

Furumo idrettspark ligger vakkert til inn-

imellom store og flotte furutrær. Man er 

helt avhengig av bil for å komme dit.

Adkomsten er godt anordnet ved at

parkeringen er lagt til side for gangveiene

som leder mot svømmehallen og idrettsare-

naen. Parkeringsplassen er godt skjermet av

furutrærne. Svømmehallen knytter seg til

skøytebanen, mens friidrettsstadionen lig-

ger for seg selv litt lenger unna. Skilt er skik-

kelig utformet i solide materialer.

Kulturminner er også merket. Adkomsten

skjemmes imidlertid av prangende reklame.

Klubbhuset har et konsekvent gjennomført

funksjonalistisk og flott formspråk. To fløyer

med horisontale vindusbånd deles og står i

kontrast til et vertikalt trappehus. På hver

side av det markerte trappetårnet finner vi

henholdsvis inngangsdør og billettluke.

Svømmehallen inneholder to svømme-

basseng, et på 12,5 meter og et på 25-meter

med sklie. I tillegg er det plassert et

boblebad inne i hallen. Bygningene har en

fin arkitektur med rene mur- og vindusflater

som står godt til hverandre. Vinduer i selve

murflatene er relativt små og bryter ikke

ned de rene flatene. Interiøret er lyst og

vennlig med fliskledde vegger og tredragere

i taket. Det akustiske panelet er malt i ulike

farger, noe som bidrar til variasjon i interiøret.

Anlegget er godt tilrettelagt for funksjons-

hemmede med trappeheiser og gode

forbindelseslinjer.

Situasjonsplan

Furumo idrettspark, Modum

Vakre anlegg omkranset

av furutrær, der 

svømmehallen er

utviklet til et viktig

sosialt knutepunkt i

kommunen
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Furumo svømmehall.

Friidrettsarena vakkert 

innpasset i landskapet med 

amfi i gress og natursten.

Svømmehall
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Badet satser på lange oversiktlige åpnings-

tider. Mandag, onsdag, fredag er badet

oppe fra 06.00 til 21.00 ellers fra 

kl. 08.00. Det er ikke spesielle tider for 

menn og kvinner eller andre grupper.

Man vet at man alltid kan komme på de

vanlige åpningstidene. Det serveres frokost

til tidlige badegjester. En rekke tilbud og

aktiviteter trekker også folk til badet. Man

kan feire bursdager der, noe som er blitt

meget populært blant ungene (og voksne) 

i kommunen. Det arrangeres blant annet

kulturkvelder, diskotek og julefester i badet,

og man har holdt nattåpent. Kunstgalleriet

«Galleri Klor» har utstillinger med ujevne

mellomrom. Badet er blitt et treffsted i

kommunen, med stort besøkstall. Badet 

har mindre utgifter for kommunen enn

budsjettert.

Friidrettsbanen har internasjonale mål,

kunststoffdekke og gressbane. Den er

senket ned i terrenget og omkranset av 

en gressvoll med naturstensavsluttning.

På toppen av det hele kranser furuskogen.

Anlegget har en meget vakker avslutning

mot skogen og landskapet rundt.

Byggeår 1993-95

Arkitekt for svømmehallen og friidretts-

arenaen: Arkitektkontoret Nils Tveit AS

Adresse: Furumoveien, Geithus
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Dette er ikke en bank.

Klart skille og god anvisning mot 

parkering og anlegg.

Skjermet og hyggelig

parkeringsplass mellom

furutrærne.

Flott klubbhus for 

skøyteklubben,

bygget i 30-årene.

Lyst og trivelig interiør 

i badet.



Bugårdsparken er et av de største park- og

idrettsanleggene i landet, med til sammen

vel 250 dekar. Det parkmessige dominerer

med turveier, mye vegetasjon, store flotte

trær, grønne sletter, treningsarealer og sist,

men ikke minst, en stor dam med fugleliv og

springvann. Dammen var opprinnelig byens

vannreservoar, gravd ut i 1875. Arealene ble

ervervet i 1946 og parken er gradvis bygget

ut. I 1955 ble det første garderobeanlegget

oppført, Jotunhallen i 1962 og svømmehallen

i 1972. Pingvinhallen ble bygget i 1993.

Anleggene ligger fritt i parken, uten noe

klart samlende gangstrøk. Likevel har 

man hele tiden dammen som et viktig

referansepunkt i landskapet. Det er derfor

lett å orientere seg og anlegget virker

gjennomarbeidet, vakkert og helhetlig.

Trærne skaper den nødvendige variasjon 

og oppdeling av de store flatene. Parkering 

er lagt til utkanten av parken og godt til

side for gangstrøkene.

Pingvinhallen rommer fire tennisbaner.

Funksjonelt og arkitektonisk har hallen 

en klar todeling; hallen i beiset tre med 

sin store buekonstruksjon, og det lave

inngangspartiet i tegl og stålplater. Denne

todelingen fungerer bra. De to elementene

står i kontrast til hverandre og understreker

hverandres karakter; den «majestetiske»

hallen og det «intime» inngangspartiet.

Inngangspartiet er omkranset av lav

buskvegetasjon, mens de store veggflatene

på hallen danner et bakteppe for de store

gressflatene med høye trær. Pingvinhallen

er større enn Jotunhallen (som er en

tradisjonell buehall), men virker langt mindre.

Pingvinhallen er et vellykket eksempel på

innpassing av en hall i en park.

Svømmehallen har en ren og nøktern

utforming med lave garderobeanlegg i 

tegl og en høyere hall i plater og glass.

Lave store vinduer knytter kontakten til

parken og vegetasjonen utenfor.

Bugårdsparken fikk Rolf Hofmos pris 

for idrettsparker i 1989.

Pingvinhallen

Situasjonsplan

Bugårdsparken og Pingvinhallen tennishall,
Sandefjord

Meget vakkert 

og velholdt

parklandskap som

ramme rundt en 

rekke idrettsanlegg

8 38 2

Inngangsparti og 

vestibyle.



Fra svømmehallen.

Tennisbanene i Pingvinhallen.

8 5

Byggeår: Utviklet gradvis fra 1946

Arkitekt for Pingvinhallen:

Norsk Stålbygg AS v/Rune Helland og

Kjell Hugo Haugen

Landskapsarkitekt for Buegårdsparken:

Oddvar Midtun og Tor Preebe

Eier: Sandefjord kommune
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Parkering lagt til siden for

gangadkomsten.

Idrettsanleggene ligger i en 

flott park med store trær, dam 

og springvann.



Sentralidrettsanlegget i Sola er vokst fram

til et ambisiøst og omfattende anlegg.

Stadionanlegg, tennisbaner, garderobe-

anlegg, dobbel idrettshall og parkering 

ble bygget ut i første halvdel av 1980-årene.

Planene er fulgt opp, bortsett fra tribunene

rundt fotballbanen. Vegetasjon binder de

ulike arenaer og anlegg sammen, samtidig

som den skjermer for vinden i det nakne

jærlandskapet. Likevel savner man en

overordnet gangforbindelse gjennom

området som man kan orientere seg i

forhold til. Adkomstene blir noe tilfeldig.

Sola videregående skole knytter seg til

anlegget med felles adkomst og et vakkert

vannanlegg/bekk med natursten.

Parkeringsplassene er trukket til siden 

for adkomsten og meget fint oppdelt 

med vegetasjon.

Garderobeanlegget har en tilforlatelig

utforming, men det store taket som er

trukket langt ned, gjør at det hele virker

ganske tungt.

Dobbelthallen har en enkel og anonym

utforming med store saltak. Plasseringen 

i terrenget og beplantningen gjør at 

de store dimensjonene blir betydelig

dempet. Trappen med rododendron 

opp til inngangspartiet gir en markert 

og hyggelig adkomst.

Friidrettsstadion har et enkelt fint 

tribuneanlegg lagt opp mot terrenget,

men skjemmes av en tidtagerboks 

med skrikende colareklame. Denne 

ligger fint inn mot fjellet og kunne vært 

et positivt element i det hele.

Byggeår: Trinnvis fra begynnelsen av 

1980-årene

Arkitekt for stadionhuset/garderobeanlegg:

Brandsberg-Dahl, Stavanger.

Arkitekt for dobbelthallen: Økonomihaller

A/S, Odd Jensen, Åsgårdstrand.

Landskapsarkitekt: Skjold-Sægrov-Torpe AS,

Stavanger

Eier: Sola kommune

Garderobeanlegget,

med en noe tung

utforming.

Sola sentralidrettsanlegg, Sola

Tilforlatelige, men 

litt tunge bygg.

Stor parkeringsplass 

er delt inn med

vegetasjon
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Situasjonsplan Parkeringen er fint oppdelt 

med vegetasjon.

Dobbelthallen lagt

inn i landskapet.

Fint og beskjedent tribuneanlegg

med tidtagerboks, som skjemmes 

av reklame.

Dobbelthall

Garderobeanlegget



Skedsmohallen ligger i et «landskap» av

idrettsbaner. Her finner vi to gressbaner,

to grusbaner, fire gress treningsfelt og 

en ishockeybane. Hallen brukes både 

av skoler i kommunen og av videregående

skoler utenfor kommunen, hvilket innebærer

behov for frakting av elever i busser. Mange

av brukerne fra nærområdet kan benytte

sykkel, men ikke alle. Det finnes noen

oppstillingsplasser for sykler, men ikke

tilstrekkelig. Syklene plasseres derfor

tilfeldig mellom trærne.

Situasjonsplanen viser hallen fint plassert 

i sentrum av området, med adkomsten 

mot en hyggelig liten furulund. Inngang 

til garderober og kafé ligger godt plassert

ut mot banene. Symmetrisk plassering av

banene syd for hallen, med treningsfeltene

lagt til siden i øst, gir et ryddig helhetsgrep.

Dette grepet undermineres dessverre av en

uryddig lagerplass for teknisk utstyr foran

deler av hallen. Det som kunne vært et fint

overgangsledd og en hyggelig uteplass mot

syd, mellom ute og inne, er ikke utnyttet.

Skedsmohallen har gjennomgående 

mange store arrangement hvor folk

kommer langveis fra. Det er derfor

opparbeidet en parkeringsplass for

nærmere 450 biler. Adkomsten til hallen

skjer gjennom en hyggelig furulund,

men først må man over en stor parkerings-

plass. Plassen kunne vært delt opp 

med vegetasjon og adkomsten til hallen

bedre planlagt i et slikt perspektiv.

Hallen har en gjennomarbeidet, solid og

nøktern teglarkitektur. Trappetårnet (opp 

til tribunene) ved inngangspartiet reiser 

seg som en kontrast til den langstrakte

hallen. Dette markerer inngangen, samtidig

som hallen får et variert og spennende

uttrykk. Interiøret har også en solid

utforming, men hallen skjemmes innvendig

av store colareklamer. Anlegget er godt

tilpasset funksjonshemmede.

Anlegget benyttes mye 

av skolebarn.

Skedsmohallen, Skedsmo

Sentral plassering 

i kommunen medfører

aktiv bruk, bl.a. av

skolene, der barna kan

sykle og gå helt fram

8 98 8

Skedsmohallen

Hyggelig adkomst 

mellom furutrær.

Først må man gjennom en

parkeringsplass.



Byggeår: 1980/81

Arkitekt: Takla Arne Arkitektkontor A/S og

Svein  H. Bergersen arkitekt MNAL

Eier: Skedsmo kommune

Adresse: Leiraveien 2, Skedsmo

Situasjonsplan

Plan 1. etasje

av hallen.

9 19 0

Sydveggen skjemmes 

av lagerplass 

for teknisk utstyr.

Barna sykler til området, og plasserer 

syklene mellom trærne.

Interiøret skjemmes 

av reklameplakater.

Hall



Idrettshaller muliggjør idrettsaktiviteter

innendørs, uavhengig av vær og årstider.

Idrettshall er fellesbenevnelse på ulike

spesialhaller som f.eks.; svømmehaller,

tennishaller, klatrehaller, flerbrukshaller og

fotball- og friidrettshaller.

I dag ser vi at stadig flere aktiviteter lukkes

inne, der fotballhaller utgjør det største

tilskuddet på stammen. Fotball krever stor

plass og hallene får ditto dimensjoner,

noe som stiller helt spesielle krav både til

plassering i landskapet og utforming av

anleggene.

En hall er en stor bygning som ikke kan

reduseres til mindre enheter. Det storslåtte

må komme fram, selv om det også er behov

for å skape en variasjon i de store dimensjo-

nene og flatene. Dimensjonene blir ofte for-

sterket av at det etableres store parkerings-

plasser i tillegg. Slike bygg krever omgi-

velser og landskapsrom som «tåler» dimen-

sjonene. De må ikke presses inn i et miljø

der omgivelsene blir undertrykt og ødelagt.

«Krav» til store parkeringsplasser presser

ofte hallene ut til byens- eller tettstedets

ytterkant. Opplegg for mer miljøvennlig

transport kunne både ha redusert parke-

ringsarealene og åpnet for annen (og mer

sentral) plassering. Uansett bør parkerings-

arealer søkes redusert gjennom sambruk

med skoler og andre arbeidsplasser.

Det kan også reises spørsmål om nødven-

digheten av de største dimensjonene som

vi ser i dag. Noen anlegg dimensjoneres for

en eller bare noen få store konkurranser

med mange tilskuere, mens hallen ellers i

året brukes av «hverdagstrenerne», uten

eller med bare noen få tilskuere. Å dimen-

sjonere for «den ene store dagen» kan både

være ressursødende, lite miljøvennlig og

unødvendig kostbart.

De store hallene stiller spesielt strenge krav

til individuell utforming og planbehandling.

Bruk av prototyper som ikke tar hensyn til

omgivelsene og den aktuelle tomten, bør

unngås.

Viktige utfordringer er:

• Plassering i by- eller naturlandskap 

som tillater de store dimensjonene

• En arkitektur som eksponerer det

storslåtte, samtidig som de 

menneskelige dimensjoner blir 

ivaretatt

• Parkering

9 3

Idrettshaller

Hamar Olympiahall

Arkitekter: Biong & Biong

Arkitektfirma AS og 

Niels Torp Arkitekter AS.

Foto: Niels Torp as

9 2 9 3



Anlegget var opprinnelig planlagt med

fotballbane, håndballbane, stor gresslette

for håndball, andre utendørsaktiviteter 

og idrettshall. Bare idrettshallen og en

grusbane er bygget. Anlegget ligger

sammen med to videregående skoler.

De tre bygningsanleggene omkranser 

et større grøntdrag.

Terrenget er bevisst formet, med lave voller

og naturstensvegger, som gjør at bygg og

landskap fremtrer som en fin enhet. Bygget

knytter seg til bakken, der terrengbehand-

lingen bidrar til å myke opp og redusere de

store dimensjonene i hallen.

Idrettshallen har en solid og gjennomarbei-

det teglarkitektur. Den mørke fargen gjør 

at bygget kan virke noe tungt. Sidefløyene,

med sine skråtak, bidrar til å knytte

bygningen til terrenget rundt, samtidig 

som den store hallen kommer klart til

uttrykk i hjørnene. Sidefløyene er også

«løsrevet» fra den indre kuben med overlys

og glass-slisser. I kontrast til den lukkede

mørke karakteren gir overlyset dagslys der

det mest trengs. Inngangen er klart markert

i det ene hjørnet.

Hallen er sammensatt av fire mindre saler

som utgjør en fullverdig håndballbane. Her

er både scene og tribuner. Anlegget er til-

rettelagt for funksjonshemmede. Robuste

og gode materialer som tegl og limtre gjør

hele anlegget meget slitesterkt, med små

vedlikeholdskostnader.

Byggeår: 1983

Arkitekt: MNAL Knut Hoem og Louis Kloster

Eier: Rogaland fylkeskommune

Adresse: Spannaveien

Overlys skiller bifunksjoner 

fra hallen.

Vardafjell idrettshall, Haugesund

Solid og

gjennomarbeidet

teglarkitektur  

9 59 4

Galleri i bakkant av tribunene 

slipper dagslyset inn.

Idrettshallen sett fra videregående skole.

Fin terrengbehandling med 

gressvoller og natursten.

Plan 1. etasje.



Skatval idrettshall har karakter av en 

stor rødmalt låvebygning. Lagerrom 

og inngangsparti er lagt inntil denne.

Sidefløyene med pulttak bidrar til å

redusere den store dimensjonen til 

hallen, men fortsatt fremtrer den som 

en noe stor og firkantete kasse.

Adkomsten er hyggelig, med parkering 

lagt til siden, med vegetasjon rundt og 

en grusbane på andre siden. En gressvoll

formidler overgangen mellom grusbanen 

og hallen. Beplantningen med noen

edelgraner virker litt hjelpeløst. Frodigere

og lavere beplantning ville gjort den noe 

triste grusbanen hyggeligere.

Inngangspartiet har store vinduer og

formidler en fin kontakt mellom ute 

og inne.

Innvendig er hallen kledd med finerplater,

noe som gir et meget levende og karakteris-

tisk interiør, i motsetning til mange andre

haller med et noe intetsigende interiør.

Hallen formidler en stemning knyttet til 

«de store skoger».

Byggeår: 1992/93

Arkitekt/totalentreprenør: Lønnheim

Entreprenør

Eier: Stjørdal kommune

Adresse: 7510 Skatval

Enhetlig og konsekvent 

materialbruk med 

furufinèr gir hallen 

identitet og karakter.

Skatval idrettshall, Stjørdal 

Fin bruk av 

trematerialer gir 

et levende og

karakterfullt interiør

9 79 6

Hyggelig, lyst og 

åpent inngangsparti 

beriker anlegget.

Skatval idrettshall; tilbygget med bifunksjoner kunne vært noe større og 

bedre artikulert. Dette ville ha dempet de store flatene i hallen.



Røstad idrettshall er gymnastikksal for

Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Hallen har en meget karakteristisk oval

form og består av to saler og garderobe-

anlegg. Den ligger flott i landskapet, i

overgangen mellom vegetasjon og

åkerlandskap. Åkerlandskapet strekker 

seg ut mot fjorden og understreker

ytterligere den strategiske plasseringen.

Dette grepet undergraves noe av at en 

eldre trerekke med (dårlige) grantrær er

bevart mellom adkomsten/parkering og

hallen. Noe av perspektivet forsvinner.

De majestetiske løvtrærne som er bevart 

i nærheten, hadde vært vegetasjon nok i

denne sammenhengen.

Fasaden er kledd med ubehandlet furupa-

nel, som etter hvert vil patineres og få en

grå farge. Her benyttes ikke flere virkemidler

enn det som er vanlig i enkle buehaller, men

dimensjoner, materialbruk og gjennomar-

beidede detaljer gir dette bygget en meget

høy arkitektonisk kvalitet.

Innvendig er salene kledd med furupanel 

i ulik utførelse, bl.a. av akustiske hensyn.

Dette gir et rikt og harmonisk interiør.

Vinduer både langs gulvet, taket og i 

slisser langs veggen understreker husets 

og rommenes form.

Dusjene er meget elegant utformet, som

sylindre med overlys. Det er ikke laget

enkeltvise dusjnisjer, men en fellesdusj i

hver av de to garderobeanleggene. Veggene

er i malt betong og glassbyggesten, med

detaljer i rustfritt stål.

På grunn av sin form tilfredsstiller ikke

planene for hallen de funksjonelle krav

Kulturdepartementet setter som forutsetning

ved tilskudd fra spillemidlene.

Byggeår: 1999-2000

Arkitekt: HUS sivilarkitekter v/Lars Chr.

Koren Hauge

Eier: Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Adresse: Høgskolen i Nord-Trøndelag,

Levanger

Røstad idrettshall.

Røstad idrettshall, Levanger

Karakteristisk

arkitekturverk 

som markert 

punkt i et flatt

åkerlandskap 

9 99 8

Hallen avslutter landskapet ut 

mot flate åkre og fjorden.

Fra dusjen, som også er 

formet som en sylinder.

Lys langs gulv og tak 

definerer rommet på en 

spennende måte.



Eikhallen ligger midt inne i et boligstrøk, i

tilknytning til en barneskole. Bygningen

knytter seg til en kolle med mye vegetasjon

og får på den måten en forankring i land-

skapet. For å tone ned de store dimensjonene

er takflaten brutt opp og trukket ned 

mot bakken. Dette gir hallen «humane»

dimensjoner. Men de store dominerende

takflatene gjør likevel at bygget virker 

tungt og slapt. Interiøret er lyst og vennlig

med synlige limtredragere.

Parkeringsarealet er på en positiv måte

oppdelt og beplantet. Her er det også

skikkelig sykkelparkering.

Byggeår: 1988-1989

Arkitekt: Svein Hundstuen

Eier: Tønsberg Kommune

Adresse: Jutulveien 9, 3122 Tønsberg

Skikkelig sykkelparkering.

Eikhallen, Tønsberg

En vanlig idrettshall som

kunne hatt en noe mer

elegant arkitektur

1 0 11 0 0

Detaljer som ikke er planlagt

kan fort skjemme et bygg.

Eikhallen

Det er ikke alltid like mange

mennesker rundt huset som

arkitektene forestiller seg.



Hortenshallen ligger i Lystlunden idretts-

park. Hallen er lagt i forbindelse med 

et felt med store gamle flotte trær som 

er bevart rundt og inntil hallen. Dette gir

hallen en landskapsmessig tilknytning.

De store dimensjonene dempes i samspillet

med de mørke trestammene rundt.

En gressvoll  deler opp de store flatene

mellom fotballbanene. En trerekke skiller

inngangspartiet fra parkeringsplassen.

Selve hallen har en noe enkel utforming

med stålplater, men inngangspartiet med

vestibylen bryter ned dimensjonene og er

et berikende element på hallen. Vestibylen

har også et lyst og trivelig interiør. Nedre

del (basis) av hallen er kledd med tegl, som

er et mer robust materiale enn stålplatene.

Byggeår: 1997

Arkitekt: Erik Håkansson

Eier: Borre kommune

Adresse: Lystlunden

Artikulert inngangspart beriker 

den noe «firkantete» hallen.

Hortenshallen, Borre

Enkel hall godt 

plassert mellom 

store parktrær

1 0 31 0 2

Hortenshallen med 

kraftige trær rundt.

Vestibylen



Karmøyhallen inneholder håndballbane, et

stort og et lite svømmebasseng og bifunk-

sjoner. Hallen og Kopervik videregående

skole (med idrettslinje) ligger i vinkel om en

gruslagt fotballbane. Hallen er trukket inn i

terrenget med en markert grasvoll i forkant.

Hele bygget ligger derved meget godt

«forankret» og innpasset i terrenget.

Inngangen fra stadion til lagerfunksjonene

bryter gjennom grasvollen, og er samordnet

med markering av inngangspartiet på

hovedplanet. Denne markeringen bidrar 

til å bryte opp og artikulere det lange

horisontale strekket, og gi hallen et

spennende sentralmotiv. Man kan likevel

spørre seg om en lagerinngang fortjener 

en så sterk arkitektonisk markering.

Både parkeringsplassen og idrettsbanen i

grus er lite bearbeidet, uten kantavslutninger

og andre nødvendige detaljer. Dette gir

omgivelsene et noe trist preg.

Bygget er stramt og består av noen få 

enkle store elementer, satt sammen i en

spennende og behersket komposisjon.

Hallen har et sterkt og langt horisontalt

strekk. Taket er løftet opp og krager ut, noe

som gir det et lett og luftig preg, nesten

som en «flytende» flate. Inngangspartiet 

er overbygget med en lang «arkade». De

røde søylene til overbygget gir det lange

strekket en enkel og god oppdeling.

Takkonstruksjonen består av synlige

gitterdragere i stål, klart markert i sin 

røde farge. I svømmehallen er rødfargen

gjentatt i armaturen, men bruk av ulike

farger og virkemidler løfter ikke dette

interiøret opp over det gjengse.

Byggeår: 1977/78

Arkitekt: Sivilarkitektene MNAL Knud

Madsen, Sigmund Torsvik og Peer Stokholm

Eier: Karmøy kommune

Adresse: Eidsbakkane, 4250 Kopervik

Sterkt sentralmotiv, gir den lange lave bygningskroppen karakter.

Karmøyhallen, Karmøy

Smekkert 

utkraget tak 

gir hallen et 

luftig preg 

1 0 51 0 4

Situasjonsplan

Plan 1. etasje. Svømmehallen

Trist parkeringsplass 

som adkomst.

Karmøyhallen



Beitostølen helsesportsenter er et spesial-

anlegg for funksjonshemmede og ble

bygget på slutten av 1960-tallet. En større

idretts- og svømmehall ble bygget til i 1996.

Bølgende store betongtak med torv

karakteriserer første byggetrinn. Glass 

under betongen gir takene en «flytende»

karakter. Moderne arkitektur tar opp i seg

både tradisjon og landskap på en meget

ekspressiv og elegant måte. Om vinteren

glir bygget inn i det bølgende snøland-

skapet. Dette arkitektoniske grepet føres

videre i den nye svømmehallen, vestibylen

og bifunksjonene og knytter de to anleg-

gene sammen.

Hallen har en annen konstruksjon og frem-

trer med et selvstendig uttrykk i samspill

med de lavere betong- og gresstakene.

Taket på hallen tar likevel opp i seg de

samme linjeføringene som første bygge-

trinn. Vestibylen er lys med vinduer i hele

gavlveggen og åpen i hele konstruksjonens

høyde. Akustiske stålplater mellom

betongdragerne i taket, presise detaljer,

få materialer og avdempete farger gir

interiørene et rolig og harmonisk preg.

Beitostølen helsesportsenter er et av de

beste eksemplene på at moderne arkitektur

og formspråk kan kombineres med tradisjon

og naturmaterialer, uten at man tyr til

klisjeer.

Byggeår: 1996

Arkitekt: Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS

Eier: Beitostølen Helsesportsenter

Adresse: Beitostølen, Østre Slidre

Fra vestibylen.

Inngangspartiet >

Beitostølen helsesportsenter, Østre Slidre

Dristige

betongkonstruksjoner

legger seg fint inn 

i det norske

fjellandskapet

1 0 71 0 6

Plan

Landskapet gjenskapes i bygget.

Første byggetrinn.

Ny idretts- og 

svømmehall.

Idrettshall

Svømme-
basseng



1 0 91 0 8

Svømmehallen

Idrettshallen

Gymnastikksal/treningshall.

Første byggetrinn.



Engebråten skole og idrettshall viser 

hvordan to funksjonene kan settes sammen

arkitektonisk på en elegant måte. Inngangs-

parti og et stort romslig trapperom, skiller

de to funksjonene. De utgjør til sammen en

spennende og enkel komposisjon, bestå-

ende av hvite kuber og flater. Vinduer,

dører og åpninger i idrettshallen er små 

og enkle, men skaper den nødvendige

variasjon og spenning i de store hvite flatene.

Anlegget ligger i et sydvestlig skrånende

terreng og de enkelte bygningskroppene

tar opp terrengfallet. Uteanlegget er ikke

ferdig opparbeidet og idrettsplassen

fremtrer i dag som en litt trist asfaltflate,

uten de nødvendige avgrensninger.

Parkeringsplassen er fint delt inn med 

trær og annen vegetasjon.

Byggeår: 1996-97

Adresse: Kapellveien 120, 0493 Oslo

Eier: Oslo kommune

Arkitekt: Østgaard arkitekter AS

Landskapsarkitekt: 13.3 Landskaps-

arkitekter AS

Utsmykking (av det som vises på våre

bilder): Terje Uhrn

Engebråten skole med 

idrettshallen til høyre.

Trapperommet mellom

idrettshallen og skolen.

Engebråten skole og idrettshall, Oslo

Sambruk mellom 

skole og idrettslag i

skjønn forening

1 1 11 1 0

Situasjonsplan

Adkomsten med idrettshallen 

til venstre.

Inngangspartiet med kunstnerisk 

utsmykning av Terje Uhrn.

Hall



Kvam trivselsbad er ikke noe konkurranse-

basseng, men et «nærmiljøanlegg» for

trivsel og velvære. Bygget inneholder et

12,5 meters basseng, boblebad, et mindre

plaskebasseng og areal for treningsstudio

og solarier. I tillegg kommer nødvendige

garderober, birom og trafikkarealer. Badet er

bygget inntil det eksisterende bygdahuset.

Alle hovedfunksjonene ligger på samme

plan og badet kan benyttes uavhengig av

bygdahuset.

Forskjellig arkitektur på de to husene 

viser formmessig ulike måter å løse denne

typen store saltakshus på. Badet bruker 

det samme formspråket som bygdahuset,

med stort saltak, men er bedre løst

formmessig. Selve takflaten er knappere i

dimensjonene og virker ikke så tung og

slapp som på bygdahuset. Det strekkes ikke

så langt ned mot bakken og blir derved 

ikke så bredt.

Den store gavlfasaden er bedre artikulert 

på det nye badet. Den er delt inn i vegg- 

og vindusflater som står bra til hverandre.

De store kraftige vindusflatene artikulerer

hovedvolumet slik at dette ikke virker så

stort og tungt. Vinduene i første etasje

knytter seg til vinduene i mellombygget

ved å ha de samme dimensjonene.

Vinduene i hjørnet gjør at man kan se inn 

i badet og formidler kontakten mellom

badet innenfor og bygda utenfor. De litt

tynne kvadratiske vinduene på bygdehuset

derimot, gjør at den store tunge gavlen 

blir enda tyngre.

Det nye lave mellombygget binder de to

store volumene fint sammen, samtidig som

inngangspartiet er markert med en høyreist

gavl. På inngangsparti og terrasse er det

benyttet hellebelegning av lokal skifer.

Selve adkomsten til trivselsbadet er ikke

særlig trivelig. Parkeringsplassen og den

store asfaltflaten i forkant av bygningene 

er stor og ødslig. Denne kunne f.eks. vært

delt inn med beplantning.

Interiøret er rikt på fine detaljer, flott

materialbruk og kunstnerisk utsmykning.

Steinvegger, benker og skulpturer har en

moderne utforming, samtidig som man

knytter assosiasjonene tilbake til de

høyreiste gråsteinsmurene på gårdene i

bygda. Vannet brukes aktivt som et element

i den kunstneriske utsmykningen.

Plan

Kvam trivselsbad, Nord-Fron

Fin kunstnerisk

utsmykning 

som integrert 

del av badet

1 1 31 1 2

Svømmehallen, med vannskulptur og 

gjennomhullet betongvegg som gir et rikt lysspill.

Kvam Trivselsbad.

Det nye badet (t.v.) og 

det gamle bygdahuset.

Bad



1 1 5

Byggeår: 1995

Arkitekt: Siv.ark MNAL Anders Gunnestad

Kunstnerisk utsmykning: Thorbjørn Kvasbø

Eier: Nord-Fron kommune

Foto: Narve Hyll

1 1 4

Stenskulpturer i 

svømmehallen.

Vannskulptur 

på gjennomhullet 

betongvegg.

Fra garderoben, med 

drikkefontene på vegg 

med keramiske fliser.

Plaskebasseng 

med naturstensvegg 

og god kontakt ut.



Buehaller har vist seg å kunne utføres på en

rasjonell og økonomisk måte, spesielt når

man kommer opp i store dimensjoner.

Haller som skal romme fotballbaner er

derfor ofte blitt utført som buehaller.

De store dimensjonene og den enkle

dominerende formen stiller store krav til

utforming og plassering i landskapet.

Erfaringer så langt viser at det har vært

lettere å oppnå gode arkitektoniske

resultater med «tradisjonelle» bygg, der 

det er lagt større vekt på artikulering 

av bygningskroppen og tilpasning til

landskapet. Det skal lite til før de store

buehallene sprenger rammene som land-

skapet og omgivelsene gir rom for.

Forsøk på å bryte opp de store dimensjonene

med andre elementer har vist seg vanskelig.

Det kan synes som om det gunstigste vil

være å rendyrke konstruksjonen og forsøke

å få fram enkle og lette buete skall.

Sunnmørshallen er et godt eksempel på 

en slik løsning.

Sunnmørshallen i Ålesund ligger delvis 

på en fylling ute i fjorden og delvis i en

skjæring. Fyllingen er fint avsluttet med en

skrå steinmur og hallen ligger fint forankret

i landskapet. Inngangspartiet, garderober

og bifunksjoner er lagt inn under nok en

buet og lett konstruksjon, som legger seg

fint inntil hovedkonstruksjonen. «Vinduet»,

eller lysinnfallet, understøtter buemotivet

og hallens konstruksjon. Buetemaet er

rendyrket og fint artikulert. En stor parke-

ringsplass undergraver det fine grepet.

Her blir man møtt av en stor ødslig flate.

Den store gavlen sammen med den store

parkeringsplassen blir voldsom i dimensjo-

nene. Trær og vegetasjon kunne både 

ha delt inn parkeringsplassen og skapt 

en nødvendig kontrast til gavlen.

Råholthallen i Eidsvoll kommune ligger 

på en stor flate uten landskapsmessig

forankring.

Inngangspartiet har en noe brakkelignende

karakter med en ventil på taket som ytterli-

gere forsimpler uttrykket. Inndelingen av

gavlen med egen lysflate virker noe stiv.

Varangerhallen i Vadsø har en gavl som

ser ut som en pappillustrasjon på en fasade

til en boligblokk. Hjørnet har en umotivert

og rotete avslutning med en stor gul dør.

Linjene og flatene i bygget har lite med den

buete konstruksjonen å gjøre.

Idrettshallen i Sogndal er plassert i et

landskapsrom som ikke tåler en så stor 

og tung hall. Fasadeinndelingen bare

understreker det tunge preget til hallen

Olivinhallen i Vanylven kommune viser 

at det ikke nødvendigvis blir bedre om man

bruker saltak. Enkle materialer og mang-

lende artikulering gjør at selve hallen er lite

tiltalende. Den høye betonggrunnmuren 

og den tilfeldig plasserte ståltrappa under-

streker dette. Inngangspartiet med et

pulttak, som legger seg inntil selve hallen,

gjør det hele noe mer tilforlatelig.

Spesielt om buehaller

Olivinhallen i Vanylven.

Foto: Ole Bernt Kaldhussæter

Idrettshallen 

i Sogndal.
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Råholthallen 

i Eidsvoll.

Sunnmørshallen i Ålesund.

Foto: Fotoreklame AS. Arne Hagen

Varangerhallen i Vadsø.



De store landskapsanleggene som hopp-

bakker, langrenn- og skiskytterarenaer,

alpinanlegg, golfbaner og skyteanlegg

knytter seg direkte til landskapet og er

avhengig av stedets topografi. Dette gjør

dem svært synlige i landskapet. Det kreves

en nøye vurdering av sted, landskapsform,

topografi og vegetasjon når slike anlegg

planlegges. Man bør i størst mulig grad

benytte de naturlige terrengformasjonene

for at anlegget skal gli naturlig inn i land-

skapet.

Viktigste utfordringer er å:

• Respektere målestokken i landskapet

• Finne naturlige landskapsdrag som

minimerer inngrep

• Gi variasjon i landskapsopplevelse

• Ta hensyn til fjernvirkningen da 

hogst og andre inngrep lett synes 

som «sår» i landskapet 

Landskapsanlegg setter preg på flere av

våre tettsteder i innlandet. De er en del 

av næringsgrunnlaget og viktig som turist-

attraksjon. God terrengtilpasning blir 

derfor spesielt viktig. Det er stor forskjell 

på sommer- og vintersituasjonen.

Landskapsbildet må derfor også vurderes

når snøen er borte.

I tilknytning til landskapsanlegg blir det

ofte bygget en rekke bifunksjoner. Skiheiser

med tilhørende bygg, kiosker, søppelcontai-

nere og boder er ofte tilfeldig sammenstilt

uten tanke på helheten. Store parkerings-

anlegg blir liggende som sår i landskapet.

God planlegging kan sørge for at også disse

bifunksjonen tilpasses landskapet og blir

naturlige deler av hele anlegget.

I tilknytning til anleggene vokser det også 

opp hoteller og hyttebyer som sjelden 

gis den nødvendige estetiske omtanke.

Også disse byggene bør inngå i en samlet

plan og utformes på en god måte.

1 1 8 1 1 9

Landskapsanlegg

Linjene i landskapet skal 

ivaretas både sommer 

og vinter. Her fra golfbanen 

på Nes Verk og Kongsberg 

Skisenter.



Kongsberg Skisenter har en rekke bakker av

forskjellig vanskelighetsgrad, snøbrettbakke

og barnebakke. Skiheisen fra bunn til topp

er 1,6 km lang. Det er utleie av utstyr, og

kafeen har plass til 400 gjester.

Tilpasningen av løypene til landskapet 

er den fremste kvaliteten ved Kongsberg

Skisenter. Her har man i stor grad tatt hensyn

til variasjoner i terrenget og vegetasjonen.

Løypene beveger seg mykt nedover dalsiden.

Mye vegetasjon er bevart mellom de ulike

løypene. Dette skaper en variert og spen-

nende utforkjøring, samtidig som anlegget,

både på nært og langt hold, gir et godt

estetisk bilde. Anlegget ligger ikke som 

en «planke» i landskapet.

De ulike byggene på sletta, slik som heis-

hus, kafé og kiosker har en utforming med

saltak og utvendig furupanel. Husene ligger

med samme takretninger på hver side av

adkomst-«tunet» og gir et ryddig bilde. Skilt

og gjerder er tilpasset samme stil. Bruk av

reklame er moderat.

Parkeringsplassen er meget stor og trukket

til side for adkomsten. Dette kunne vært 

en god løsning om ikke man hadde tillatt

parkering langs veien opp til skianlegget.

Plassering av barnebakken på andre side 

av parkeringsplassen er også uheldig. Her

dominerer bilene fullstendig bildet.

Samme materialbruk og uttrykk 

er benyttet i alle bygningene.

Kongsberg Skisenter, Kongsberg

Myke 

linjeføringer 

i dalsiden
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Kongsberg skisenter har et

mangfold av bakker.

Uheldig plassering av barnebakken 

bak den store parkeringsplassen.

Enkel og god skilting.

God tilpasning til terrenget 

skaper hyggelige og varierte 

løyper.



Ringkollanlegget består av langrennsstadion,

5 km konkurranseløype, 3 km lysløype,

skilekeland, hoppsenter med fire bakker,

Ringkollkapellet og Ringkollstua.

Ringkollen er et populært utfartssted om

vinteren. Konsentrasjonen av tilbud og 

den direkte kontakten med Nordmarka og

uberørt natur er viktige kvaliteter. Dessverre

følger ikke utformingen av de enkelte

anleggene opp de gode mulighetene.

Ankomsten til Ringkollstua og turløypene

skjer gjennom parkeringsplassen der biler

og søppelkasser står tilfeldig plassert.

Flere hoppbakker er anlagt i den samme

åssiden, som derved er ribbet for vegetasjon.

Den store flaten kunne vært noe mer bevisst

utformet. Blant annet kunne vegetasjon

mellom bakkene ha skapt et mykere bilde.

Tidtagerbodene på langrennsstadionen er av

enkleste sort og gir et noe simpelt uttrykk.

Ringkollstua har en enkel og fin utforming

med saltak, og store vegg- og vindusflater.

Vinduene danner egne felt på veggflatene.

En fin grunnmur i gråstein knytter bygget til

terrenget rundt. Torv på taket gjør at bygget

glir fint inn i skogsmiljøet.

Byggeår: 1992-93

Arkitekt: JLM arkitekter AS v/Torry Jøssang

Eier: Ringkollstua AS

Ringkollen skianlegg.

< Simple tidtagerboder.

Fin skilting av turløyper.

Ringkollen ski- og friluftssenter, Ringerike

Rikt tilbud av

skiaktiviteter for alle

aldersgrupper 

i kanten av Nordmarka

1 2 31 2 2

Hyggelig utfartssted for alle

generasjoner.

Ringkollstua

Parkering preger adkomsten.

Hoppanlegg med snauhogd åsside.



Golfbaner tar store områder i bruk og en

god tilpasning til landskapet er derfor av

overordnet betydning. Ofte tas eksisterende

kulturlandskap i bruk. Golfbanen på gamle

Nes Verk, mellom Tvedestrand og Arendal,

er i så måte et eksempel til etterfølge. Det

første jernverket ble anlagt på Båsland, i 

dag midt i golfbaneområdet, så tidlig som 

i 1665. Verket skiftet eier flere ganger inntil

Jacob Aall ble eneeier i 1799.

Området ligger i stor grad på tidligere

beitemark og kulturlandskap som var 

i ferd med å gro igjen. Dette er på ny

omformet til et vakkert landskap. Hele

anlegget ligger i en større dalstrekning 

og berører ikke koller eller åser som ses 

på lang avstand. Golfbanen gis derved 

en landskapsmessig innramning. Eldre

bygninger er restaurert og har fått nye 

funksjoner. Området framtrer som et av 

de vakreste idrettsanleggene i Aust-Agder.

Det er opparbeidet uten å komme i konflikt 

med jordverninteresser. En mindre gruset

parkeringsplass er lokalisert til side for

adkomstveien, før man kommer opp til

selve golfbanen. Den ligger diskret i land-

skapet og skjermes til dels av større trær.

Gode detaljer og 

materialer gir hele 

anlegget et solid 

inntrykk.

Golfbanen på Nes Verk, Tvedestrand

Tidligere kulturlandskap

er videreforedlet til en

vakker golfbane

1 2 51 2 4

Beskjeden parkeringsplass 

lagt til siden for oppkjørselen 

til banen.

Gamle bygninger, trær og koller beriker landskapsbildet,

som «holdepunkter» i det vidstrakte landskapet.

Klubbhus og kafeteria.

Fint gulv utenfor klubbhuset

med solide materialer.

Nes Verk Golfpark >



De store gresslettene ligger mykt tilpasset

innimellom mindre koller og vegetasjonsfelt.

Alle overgangene mellom kulturlandskapet/

gressbanene og naturelementene er klart

definerte og bearbeidet. Ikke minst gjelder

dette avslutningene mot bekkefarene 

som er steinsatte. Bevisst bevaring av

vegetasjon, trær og koller deler den store

golfbanen inn i varierende «rom». De 

få bevarte rødmalte husmannsplassene,

arbeiderboligene og løene, understreker

landskapet som kontraster og faste referan-

sepunkter til de flytende grønne slettene.

Turen fra hull til hull byr på et rikt sammen-

satt landskapsbilde og opplevelser. Også

langs golfbanen er det anlagt en tursti 

med fine landskapsopplevelser.

Nytt klubbhus og kafé er bygget i tilknyt-

ning til den gamle rehabiliterte hovedbyg-

ningen på gården Sletta. Det hele ligger i

skogkanten, i starten av anlegget, og godt

tilpasset landskapet. De nye husene tilpasser

seg fint den rehabiliterte bygningen.

Utearealene rundt har solid markdekke og

gode detaljer med skiferheller, betongsten

og kanter av brosten. Bordene er laget av

gamle møllehjul.

Bygget/anlagt: 1991-94

Anlegget er egenutviklet

Eier: Arendal og omegn golfklubb 

Adresse: Nes Verk, Tvedestrand kommune

Plan over 

golfbanen.
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Stenbro over en 

liten bekk.

Gammelt kulturlandskap er

tatt i bruk til golfbane.

Oversiktsbilde



Fredrikstad Skytterlag og bane er snart 

140 år. Banen ligger ved innfallsporten til

Fredrikstadmarka. Banen ble bygd om i

1999, senket ned i terrenget og opparbeidet

med jordvoller på tre sider. Standplass er

også nedsenket og isolert for støy.

Banen ligger som et «hogstfelt» i skogen,

men er fint skjermet mot marka og tur-

terrenget rundt. Den sentrale plasseringen 

ved inngangsporten til Fredrikstadmarka,

med turløyper rundt, understreker behovet

for en slik skjerming og resultatet er

vellykket. Når man ankommer marka og

anlegget, ligger klubbhuset til høyre, mens

standplassen skjermer godt mot banen

lengere framme. Jordvollene og standplas-

sens utforming gjør at man beveger seg i

skogen, forbi anlegget, uten at opplevelsen

skjemmes av den store banen.

Standplassens utforming i grovt panel og

med torv på taket gjør at denne bygningen

glir diskret inn i skoglandskapet, samtidig

som den langstrakte bygningskroppen

markerer et klart visuelt skille, eller «gjerde»,

mot skytebanen.

Selve klubbhuset har en grei utforming.

Plasseringen til siden for turveien, mot en

markert kolle, med tak som trekkes ned 

mot bakken, gjør at den ligger godt i

terrenget. Også her møtes man av en stor

og grå parkeringsplass, uten opparbeidede

avslutninger eller inndelinger. I tillegg

skjemmes overgangen til terrenget av

stygge reklameskilt.

Byggeår: Ombygging i 1999

Arkitekt: Svein R. Karlsen

Eier: Fredrikstad Skytterlag

Adresse: Åsebråtveien 35. 1609 Fredrikstad

Fredrikstad Skytterlag, Fredrikstad

Skytebane godt 

skjermet mot turstier 

i marka rundt
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Tidligere anlegg var ikke så 

godt skjermet mot turstiene 

som dagens.

Skytefeltet omgitt av 

jordvoller.

Adkomsten skjemmes av

reklameskilt, plassert foran en 

fin kolle med vakre furutrær.

Ut på tur.

Klubbhuset med tursti inn 

i Fredrikstadmarka og mot

standplasshuset.

Standplassen skjermer 

godt mot skytebanen.



«Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder

tilrettelagt for egenorganisert fysisk akti-

vitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning

til bo- og/eller oppholdsområder».

Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet 

for anlegg til organisert idrettslig aktivitet

eller ordinære konkurranser i idrett.

Områdene eller anleggene skal være fritt,

allment tilgjengelige og beregnet på

uorganisert idrettslige aktiviteter, primært

for barn og unge, men også for lokalbe-

folkningen for øvrig.

Ved siden av å være et tilbud for fysisk

aktivitet, bør nærmiljøanleggene spore til

sosial kontakt og godt lokalmiljø. De er 

også viktige møteplasser for alle alders-

grupper. Nærmiljøanleggene må tilpasses

den aktuelle situasjonen og svare på de

konkrete behov man har i lokalmiljøet.

Viktige utfordringer er:

• Nærhet til brukere

• Tilpasse seg eksisterende bygnings- 

og nærmiljø

• Kobling mot andre anlegg i 

nærmiljøet, som skoler, grendehus 

og idrettsanlegg

• Fleksibilitet i forhold til flerbruk

• Utnytte terrengmessige forhold til å

skape gode områder med varierte 

tilbud og muligheter for fysisk 

aktivitet.

Alderssammensetningen i et lokalmiljø

forandrer seg over tid. I en periode kan

småbarn være en viktig målgruppe,

mens ungdom blir det etter noen år.

Dette understreker behovet for fleksibel

planlegging.

Nærmiljøanlegg

1 3 0 1 3 1



Anlegget ligger i den godt bevarte seil-

skutebyen Skudeneshavn og er et nærmiljø-

anlegg knyttet til barneskolen. Initiativet ble

tatt av åtte lærere ved skolen, i samarbeid

med Pedagogisk Senter. Ideen var at dette

skulle bli et område der den «ekte leken»

kunne utfolde seg. Skoleområdet var fra før

av dårlig organisert, med blant annet uover-

siktlige trafikkløsninger og dårlig utnyttelse

av arealene. Pedagogisk senter arrangerte

motiveringskurs for lærere og foreldre og

bidro også selv i planprosessen. Asbjørn

Flemmen ved Høgskolen i Volda ga faglig

bistand og lanserte konkrete forslag til

løsninger. Elever, foreldreråd og lærere 

var «høringsorganer» for planforslagene.

En stor del av anlegget er reist på dugnad.

Anlegget preges av solide, utfordrende

aktivitetsanlegg, meget flott innpasset i

naturen. Her går fysisk aktivitet og natur-

opplevelse i ett.

Anlegget inviterer til utfoldelse og kreativitet,

langt ut over det som er vanlig på «ferdig-

lagete» anlegg. Her finner vi blant annet

«minijungel» med tau, bildekk og sand,

«storjungel» med 8 meter lange tau,

«apejungel» med blant annet taustiger,

klatrevegg, ballplass, turnområde og

bordtennisbord.

Kommunen har ansvar for drift og vedlike-

hold i samarbeid med skolen og foreldre.

Erfaringene er meget positive. Anlegget

brukes mye både i skoletiden, fritiden 

og av andre institusjoner, blant annet

idrettslaget. Det har skapt et godt miljø

både blant barn og foreldre. Det er slutt

med å «drive dank» i friminuttene.

Anlegget fikk Rolf Hofmos pris for

idrettsparker i 2000

Byggeår: 1996-99

Anlegget er egenutviklet

Eier: Karmøy kommune

Adresse: Dr. Jensens veg 24, Skudeneshavn

Plan over anlegget.

Skudeneshavn skole- og fritidspark,
Karmøy

Forbilledlig

nærmiljøanlegg med en

rekke tilbud til barn 

og unge, vakkert

innpasset i terrenget
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Anlegget innpasser seg eksisterende 

koller, knauser og vegetasjon.

Storjungel

Bordtennisbord mellom

knausene.



Dette nærmiljøanlegget, som inneholder

sandvolleybane, gressområde til ballspill,

turstier og to tennisbaner, ligger på et

tidligere sumpområde i tilknytning til

tuftene av et gammelt kobberverk. Som

nærmiljøanlegg blir det også benyttet av

skolene i kroppsøvningstimene. Området

ligger i tilknytning til kommunesenteret og

er med på å binde Osedalen og Nidelva

sammen i en helhetlig ramme. Anlegget

skal knyttes til Kringla idrettsanlegg (fotball,

friidrett og ski), Frolandshallen, Froland skole

og Froland ungdomsskole med en tursti.

Anlegget ligger på en tange i overgangen

mellom vann og land, i møtet mellom to

elver. Et viktig og tydelig landskapselement

tas fint i bruk som fellesanlegg i kommunen.

Opparbeidelsen, med omfattende bruk av

natursten, har en høy standard og det er

etablert et nytt vakkert kulturlandskap. I

brua har en benyttet hugget stein fra en

gammel jernbanebru.

Byggeår: 1996

Landskapsarkitekt: Hageplanlegger Liv Rose

Jensen, Oveland planteskole as

Eier: Osevollen bade og kulturpark, v/Ivar

Salvesen, Skotheia 6, 4820 Froland

Osevollen Bade- og Kulturpark, Froland

Fin utnyttelse av 

et karakteristisk

landskap mellom 

to elveløp 

1 3 51 3 4

Situasjonsplan

Osevollen Bade- og Kulturpark.

Flotte og solide detaljer 

i natursten og smijern.

Avslutning av tennisbanen 

med rullesten.

Sandvolleybanen



Rundt om i landet er det en rekke 

enkeltstående idrettsanlegg bygget 

for spesielle idrettsaktiviteter.

Eksemplene viser på ulike vis estetiske

kvaliteter.

Andre bygg og anlegg

1 3 6 1 3 7



Granerud skihytte er en ombygging av et

tidligere grendehus. I forbindelse med

ombyggingen til skihytte i 1997, ble det

bygget på et garderobeanlegg. Inne i

skihytta er det forsamlingssal og en kiosk/

tekjøkken.

Det nye tilbygget og det gamle grenda-

huset spiller arkitektonisk meget godt

sammen. De er forskjellige i volum, høyde

og retning, samtidig som de har fellestrekk

gjennom materialbruk og takform.

Nybygget i en etasje vender gavlen mot

inngangssiden, mens «gammelhuset» står

høyreist ved siden av med langfasaden.

Inngangspartiet fungerer fint som

overgangsledd mellom de to bygnings-

kroppene.

Skihytta fikk Gran kommunes byggeskikk-

pris i 1997.

Byggeår: 1997

Arkitekter: Solveig K. Brekke og Skjøtskift 

Eier: Gran kommune

Adresse: Bjoneroa

Plan 1. etasje.

Granerud skihytte, Gran

To volumer 

som kler 

hverandre 

godt
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Granerud skihytte.

Foto: Arkitekten



Tidtaker- og dommertårnet til Tysvær

kajakklubb og er et meget dristig og 

flott arkitekturverk. Tårnet står som en

høyreist kontrast i et flatt kupert landskap

og markerer stedet. Funksjonelt er det 

et svar på behovet for god oversikt 

over regattaene, med en åpen glassboks 

i øvre del.

Nedre del og trappen er utformet av

natursten og knytter tårnet til bakken.

Trappen er ført på utsiden av tårnet 

og framtrer som et eget arkitektonisk

element. De to vimpel-flaggstengene 

gir tårnet et lett og elegant utseende.

Anlegget ble bygget, og drives på 

dugnad, av kajakk-klubben som har 

30-40 medlemmer.

Byggeår: 1995

Arkitekt: Sivilarkitekt Per Håland

Eier: Tysvær kajakklubb

Snitt

>

Tidtaker og dommertårn Tysvær
kajakklubb, Tysvær

Dristig og flott 

arkitektur som 

markert punkt i

landskapet
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Regattaanlegget med 

tårnet i forgrunnen.

Foto: Ingarth Skjærstad



Finnøya Seilsenter ligger idyllisk til på Østre

Finnøya i skjærgården utenfor Risør.

Seilforeningen har om lag to hundre med-

lemmer, hovedsakelig fra byen. Anlegget er

en av Risørs mest populære gjestehavner.

Anlegget brukes til leirskole for barnehager

og skoler.

To hus, klubbhus og garderobebygg, ligger

på tradisjonelt vis i en glove opp fra vannet.

Klubbhuset er en bygning fra ca 1900 

som er ombygget. Garderobebygget med

tilhørende hems for overnatting ble bygget

i perioden 1981 til 1984. Anleggene er

tilrettelagt for bevegelseshemmede, men

det forutsettes bistand ved ilandstigning.

Utearealene, bryggene og stiene er meget

fint tilpasset terrenget, med høy material-

standard og solid utførelse. Veien opp til

husene er kledd med heller. Ellers brukes

trykkimpregnerte materialer, tømmer og

steinsettinger. En enkel bro knytter Østre og

Vestre Finnøya sammen. Sundet mellom de

to øyene er også ryddet og kantet, slik at

det hele fremtrer som et lite kulturlandskap.

Byggeår: 1981-84

Arkitekt på garderobebygg: Terje Endre

Pedersen

Den landskapsmessige delen er

egenutviklet

Eier: Risør seilforening

< Brua mellom Østre og Vestre Finnøya.

Finnøya Seilsenter, Risør

Uteanlegg og 

hus smyger 

seg vakkert inn i 

sørlandslandskapet

1 4 31 4 2

Trivelig 

uteplass i vika.

Kart over 

Finnøyene.

Trematerialer og 

steinheller tilpasset 

knausene i landskapet.

Klubbhus og garderobebygg.



Tribuner, garderobeanlegg og klubbhuset 

til Bekkelaget Tennisklubb er utformet som

et integrert og helhetlig anlegg. Det deler

tennisanlegget i to, med klubbhuset strate-

gisk plassert som det visuelle midtpunkt.

Garderobene ligger under tribunene og

utgjør til sammen en tung betongbasis.

I kontrast til dette har klubbhuset fått en

lett og transparent utforming i stål og 

glass. I fasaden med garderobeinngangene,

som går over to etasjer, smelter de to

funksjonene sammen i en fint komponert

veggflate.

Anlegget viser at de ulike funksjonene 

i et idrettsanlegg kan settes sammen i en

vakker komposisjon.

Byggeår: 1989

Arkitekt Petter Bogen Arkitektkontor AS

Eier: Bekkelagshøgda Tennisklubb

Adresse: Jomfrubråtveien 30, Oslo

Bekkelagshøgda Tennisklubb, Oslo

Garderober og klubbhus

binder tennisanlegget

sammen til en helhet

1 4 51 4 4

Klubbhuset

Planer; Garderobe i 1. etasje og

klubbhus i 2. etasje.

Tribune med garderobe 

under og klubbhus ligger 

midt i anlegget.

Snitt

SituasjonsplanBaksiden av tribunen,

fasade med bl.a. inngang 

til garderobene.

1 Klubbhus
2 Garderobe
3 Tribune
4 Centre-courthous
5 Gangvei, adkomst

til garderober



Båtsportens hus inneholder klubblokaler,

administrasjon og båtopplag for Bærum

roklubb. Anlegget ligger markert i

vannstripen, og som et blikkfang fra E18

gjennom Sandvika. Klubbhuset har en

artikulert ekspressiv høyreist form, rammet

inn av de lave horisontale båthusene på

hver side. Båthusene, med sin trekledning,

bidrar å knytte anlegget til vannet og

terrenget, mens klubbhuset markerer seg

som et signal i landskapet. Det utkragete

buete taket, til dels båret oppe av smekre

stålsøyler, gir assosiasjoner til maritime

former.

Glassfasaden, med balkong utenfor,

skaper god kontakt mellom ute og inne.

Materialbruk, både i hus og brygger, er

utsøkt, og detaljene er grundig gjennom-

arbeidet. Samlet fremstår Båtsportens 

hus som et idrettsanlegg med høy arkitek-

tonisk kvalitet.

Byggeår: 1999

Arkitekt: Arkipartner AS og Solheim 

og Jacobsen arkitekter as

Eier: Bærum kommune,

eiendomsforvaltningen

Adresse: Kalvøya, Bærum

Båtsportens hus, Bærum

Moderne 

gjennomarbeidet

arkitektur med 

maritimt motiv

signaliserer hva 

bygget brukes til

1 4 71 4 6

Anlegget sett fra 

baksiden.

Presise avslutninger 

og solide materialer,

også i bryggene.

Båtsportens hus markerer seg 

friskt i landskapet.

Maritime motiver i 

ekspressiv utforming.



1 4 9

• «Estetikk i statlige bygg og anlegg», en

veileder utgitt av Kulturdepartementet,

Arbeids- og administrasjonsdeparte-

mentet og Samferdselsdepartementet,

1996.

• «Estetikk i plan- og byggesaker», utgitt av

Kommunal- og regionaldepartementet

og Miljøverndepartementet, 1997.

• «Mitt hus er din utsikt» av Lene Schmidt

og Hanne Wilhjelm, utgitt av

Byggeskikkutvalget, 1999.

• «Forum for stedsforming» som 

ledes av Fylkeskommunene og

Miljøverndepartementet.

Annet aktuelt materiale fra

Kulturdepartementet er:

• «Anlegg for idrett og friluftsliv», 1995.

• «Kropp, kultur og tippekamp», 1996.

• «Nasjonalatlass for Norge: Idrett», en 

fyldig bok med mye materiale og 

statistikk om idrettslivet i Norge, 1997.

• «Idrettsanlegg og funksjonshemmede»,

2000.

• «Miljøhensyn ved bygging og 

rehabilitering av idrettsbygg», 2000.

• «Forskrifter og bestemmelser om 

stønad av spillemidler til anlegg 

for idrett og friluftsliv», årlig.

Litteratur og henvisninger
Haraløkka speakerbod ligger i tilknytning 

til en av flere gressbaner på Bøler i Oslo.

Den er godt formet og ligger som et 

lite smykke midt inne på de store gress-

banene. Plasseringen i det lille terrengfallet

gir en litt høyreist front, noe en speakerbod

bør ha. Symetrien er med på å understreke

bodens «autoritet» og gir øyet et ankerfeste 

i de store, litt uoversiktlige gressflatene,

noe som gjør det lettere å orientere seg i

landskapet.

Vinduer og dører er skilt ut som egne 

rene flater, ikke tilfeldige hull i en vegg.

Reklameplakat ødelegger det visuelle 

bilde på inngangssiden.

Byggeår: 1996

Adresse: Bøler i Oslo

Eier: Oslo kommune

Arkitekt: Sivilarkitekt Nicolai Beer,

Friluftsetaten, Oslo kommune

Haraløkka speakerbod, Oslo

Vakkert lite 

punkt på en 

stor gresslette

1 4 8

Liten speakerbod som 

gjør mye ut av seg.


