
Anna Cecilie Heistad

Nasjonal idrettsrådskonferanse, 31.august 2019

SIAT/ godeidrettsanlegg.no



Kort om SIAT
Etablert i 2009

15 ansatte

Institutt for bygg- og miljøteknikk, 
NTNU Trondheim

Tverrfaglig senter



Kort om SIAT – formål

SIAT skal gjennom forskning, 
utdanning og formidling
bidra til kunnskapsbaserte 
løsninger for idrettsanlegg 
og idrettsteknologi 

– til beste for idretten og 
samfunnet



Aktuelle 
prosjekter IDRETTSTEKNOLOGI

IDRETTSANLEGG



Idrettsteknologi
Aero 2022
Samarbeid med Olympiatoppen

Forskning vinteridrett

Opplæring av utøvere og trenere

Tekstil- og utstyrsutvikling

Opplæring utøvere og trenere

Test av f.eks. drakter og hjelmer

PARA 2022

Samarbeid med Olympiatoppen og 

Stiftelsen VI

Utvikle forbedret utstyr til roing, sykkel, 
langrenn, skyting, alpint og parahockey

Mål: Medaljer i Paralympics 2020 og 2022



Idrettsanlegg
Miljø

SNÖRIK

Interreg-prosjekt

«Nordens grønne belte»

Bærekraftig snøhåndtering og produksjon

KG2021

Samarbeidsprosjekt

Baner uten granulat

Fokus på bredde- og barneidrett



Idrettsanlegg
Energi og inneklima

Energieffektivisering

Bidragsforskning i prosjekter

Eks. Fyret flerbrukshus, Holmen svømmehall, 
Atlanten og Risenga mm. 

Inneklima (svømmehall)

Ph.d.-studenter

Luftforurensning og ventilasjon



Hjemmeside: www.ntnu.no/siat

https://www.ntnu.no/siat


godeidrettsanlegg.no



Hva er godeidrettsanlegg.no?

Samarbeidsprosjekt

Oppslagsverk/ 

kunnskapsportal

Lansert 2016

Flere og bedre idrettsanlegg

Åpen for alle



Hvorfor godeidrettsanlegg.no?

Det bygges ofte kun én type 

anlegg én gang

Idrettene har mange av de 

samme utfordringene og 

spørsmålene

Samme anlegg kan ha ulik pris



Hva finner man på godeidrettsanlegg.no?

Nyheter om idretts- og nærmiljøanlegg

Veiledere fra bla. Kulturdepartementet og særforbund

Oversiktssider for forskjellige anleggstyper og temaer med relevante 
dokumenter og kontaktpersoner



Nyttige verktøy som sjekklister, støttedokumenter og 
inspirasjonshefter

Rapporter og publikasjoner fra forskning, studenter og 
næringsliv

Gode eksempler på idretts- og nærmiljøanlegg til 
etterfølgelse/inspirasjon

Hva finner man på godeidrettsanlegg.no?



Forbildeanlegg

Bakgrunn, om anlegget, 
økonomi, drift og andre 
nøkkelpunkter

Deler erfaringer – både hva 
som gått bra og hva som 
kunne ha gått bedre

Bilder, videoer, 
plantegninger, skisser

Kontaktperson

-- Tips oss gjerne om 
forbildeanlegg!

Kirkenes 
aktivitetspark

Fyret flerbrukshus
Askim 

hestesportsenter

Lørenskog 
sykkelpark

Stange curlinghall
Ilsengstiene 
turområde



Hva vi anbefaler

Bruk tid og ressurser på 
behovsanalyse

Brukerinvolvering – ikke bare én gruppe
Sjekk ut temasiden Bruk og behov på 
godeidrettsanlegg.no

Hente inspirasjon og erfaringer fra 
andre

Studieturer
Konferanser
Nyttige linker:

godeidrettsanlegg.no
tverga.no
loa-fonden.dk/projekter/

https://www.godeidrettsanlegg.no/temaside/bruk-og-behov
https://godeidrettsanlegg.no/
https://tverga.no/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/


www.godeidrettsanlegg.no

gia@siat.ntnu.no

@godeidrettsanlegg

godeidrettsanlegg.no/info/
nyhetsbrev
Meld deg på vårt
månedlige nyhetsbrev her!

Kunnskapsportalen 
for idretts- og 
nærmiljøanlegg

Avslutningsvis

Tips oss om forbildeanlegg

Bidra med informasjon

Ny versjon av nettsiden vil
lanseres i høst – enklere
å bruke

Har du spørsmål?

https://godeidrettsanlegg.us14.list-manage.com/subscribe?u=d2ab812965b11c4aa31fa90cb&id=9cee0b556b

